เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๖๑ ง

หนา้ ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีแก่ผปู้ ระกอบกิจการโรงงานทีไ่ ด้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (วาตภัย)
พ.ศ. 2562
ตามที่ได้เกิดพายุโซนร้อน “ปาบึก” พัดผ่านเข้ามาในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทย
ซึ่งพายุโซนร้อนดังกล่าวถือเป็นวาตภัยซึ่งเป็นภัยธรรมชาติที่ไม่อาจป้องกันหรือไม่อาจพึงคาดหมายล่วงหน้าได้
ผลแห่งการที่พายุพัดผ่านดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน ในการนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ออกประกาศให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ได้รับ
ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (วาตภัย) ในครั้งนี้ แจ้งข้อมูลความเสียหายที่ได้รับจากภัยธรรมชาติ
ต่อทางราชการ เพื่อรวบรวมข้อมูลความเสียหายและตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องมาประกอบการ
ให้ ความช่ว ยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด ทั้งนี้ ตามประกาศกรมโรงงานอุต สาหกรรม
เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการโรงงานกรณีโรงงานได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (วาตภัย)
พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 และปรากฏว่ามีผู้ประกอบกิจการโรงงานจานวน
129 ราย แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ทางราชการทราบแล้ว นั้น
เพื่ อ เป็ น การช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระกอบกิ จ การโรงงานที่ ไ ด้ แ จ้ ง ข้ อ มู ล ตามประกาศกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ดังกล่าวข้างต้น อาศัยอานาจตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียม
การต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงานให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานซึ่งได้รับความเสียหาย
จากภัยธรรมชาติ พ.ศ. 2547 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานจานวน 129 ราย ตามที่ระบุในบัญชีท้ายประกาศนี้เป็น
ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี
และค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานซึ่งได้รับ
ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ พ.ศ. 2547
ข้อ 2 ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานตามข้อ 1 ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีในแต่ละปี
รวม 5 ปี ทั้งนี้ ตามจานวนที่ระบุในบัญชีท้ายประกาศนี้
ข้อ 3 ในระหว่างที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมตามข้อ 2 หากมีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรงงาน
ในข้อ 1 เปลี่ยนแปลงไปอันมีผลทาให้จานวนค่าธรรมเนียมรายปีที่จะต้องชาระเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
ให้ถือว่าจานวนค่าธรรมเนียมภายหลังจากที่เปลี่ยนแปลงแล้วนั้นเป็นค่าธรรมเนียมที่ได้รับยกเว้นตามข้อ 2
แต่ ไ ม่ ว่ า จะเป็ น กรณี ใ ดก็ ต ามเมื่ อ รวมค่ า ธรรมเนี ย มที่ ไ ด้ รั บ ยกเว้ น ทั้ ง หมดแล้ ว ต้ อ งมี จ านวนไม่ เ กิ น

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๖๑ ง

หนา้ ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒

ประมาณการค่าเสียหายจากภัยธรรมชาติที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานแจ้งไว้ต่อทางราชการตามที่ระบุใน
บัญชีท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖2
สมชาย หาญหิรัญ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

แผ่นที่ 1/25

บัญชีท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (วาตภัย)
พ.ศ. 2562
ที่

ชื่อผู้ประกอบกิจการโรงงาน
ที่ตั้งโรงงาน

1 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านปลายกา
นาชุมเห็ด จากัด
หมู่ที่ 3 ตาบลห้วยปริก อาเภอฉวาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
2 สหกรณ์การเกษตรเขาขาว จากัด
เลขที่ 81 หมู่ที่ 7 ตาบลเขาขาว อาเภอ
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
3 ห้างหุ้นส่วนจากัดเทพดารงชัย
เลขที่ 38 หมู่ที่ 1 ตาบลปากนคร
อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
4 ห้างหุ้นส่วนจากัดจิตติพันธ์คอนกรีต
ที่ดิน น.ส.4 จ เลขที่ 35742,110
หมู่ที่ 3 ตาบลทุ่งปรัง อาเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทะเบียนโรงงาน

ประมาณการค่าเสียหาย ค่าธรรมเนียมรายปี
จากภัยธรรมชาติ
ทีไ่ ด้รับยกเว้นต่อปี
ที่แจ้งไว้ต่อทางราชการ
(บาท)
(บาท)

ค่าธรรมเนียมรายปี
ที่ได้รับยกเว้น
รวม 5 ปี
(บาท)

3 - 52 (3) - 1/43 นศ

25,000

900

4,500

จ3 - 52 (3) - 21/56 นศ

240,000

1,500

7,500

8,954,400

7,800

39,000

170,000

3,600

18,000

จ3 - 6 (2) - 1/36 นศ
จ3 - 58 (1) - 116/57 นศ

แผ่นที่ 2/25

ที่

5

ชื่อผู้ประกอบกิจการโรงงาน
ที่ตั้งโรงงาน

ห้างหุ้นส่วนจากัดบ้านตาลอุตสาหกรรม
เลขที่ 107 ถนนนครศรีธรรมราช ลานสกา ตาบลท่างิ้ว อาเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
6 ห้างหุ้นส่วนจากัดใยทอง
เลขที่ 16/6 หมู่ที่ 6 ตาบลทุ่งปรัง
อาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
7 ห้างหุ้นส่วนจากัดคงถาวรคอนกรีตบล็อค
เลขที่ 17/3 หมู่ที่ 3 ตาบลเขาพังไกร
อาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
8 ห้างหุ้นส่วนจากัดคงถาวรคอนกรีต
เลขที่ 17/2 หมู่ที่ 3 ตาบลเขาพังไกร
อาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
9 ห้างหุ้นส่วนจากัดโรงน้าแข็งสินคีรี
เลขที่ 065/1 ถนนศรีสมบูรณ์
ตาบลปากพนัง อาเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
10 ห้างหุ้นส่วนจากัดท่าแพบริการ
ถนนนครศรีธรรมราช - ท่าศาลา
ตาบลปากพูน อาเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ทะเบียนโรงงาน

ประมาณการค่าเสียหาย ค่าธรรมเนียมรายปี
จากภัยธรรมชาติ
ทีไ่ ด้รับยกเว้นต่อปี
ที่แจ้งไว้ต่อทางราชการ
(บาท)
(บาท)

ค่าธรรมเนียมรายปี
ที่ได้รับยกเว้น
รวม 5 ปี
(บาท)

3 - 58 (1) - 4/34 นศ

3,200,000

2,100

10,500

จ3 - 27 (7) - 1/46 นศ

121,000

2,100

10,500

จ3 - 58 (1) - 44/58 นศ

120,000

1,500

7,500

จ3 - 58 (1) - 163/57 นศ

433,078

1,500

7,500

3 - 14 - 4/31 นศ

183,000

6,600

33,000

ศ3 - 14 - 1/38 นศ

70,000

5,400

27,000

แผ่นที่ 3/25

ที่

ชื่อผู้ประกอบกิจการโรงงาน
ที่ตั้งโรงงาน

11 ห้างหุ้นส่วนจากัดโรงน้าแข็งท่าแพ
เลขที่ 286/1 หมู่ที่ 1 ตาบลปากพูน
อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
12 ห้างหุ้นส่วนจากัดรัตนราช (2541)
เลขที่ 291/29 หมู่ที่ 1 ถนนสิชล - สี่ขีด
ตาบลสิชล อาเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช
13 ห้างหุ้นส่วนจากัดรัตนราช (2541)
โฉนดที่ดินเลขที่ 11298 เลขที่ดิน 72 หมู่
ที่ 1 ตาบลสิชล อาเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช
14 ห้างหุ้นส่วนจากัดเครือไทยน้าแข็งหลอด
เลขที่ 112/23 ตาบลโพธิ์เสด็จ อาเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
15 ห้างหุ้นส่วนจากัดโรงงานเชวงวัฒนาปลาป่น
เลขที่ 359 ถนนท่าวัง - ปากนคร
ตาบลปากนคร อาเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
16 ห้างหุ้นส่วนจากัดสินสุขเจริญออยล์
เลขที่ 39 ถนนนครศรีธรรมราช - สิชล
หมู่ที่ 3 ตาบลท่าศาลา อาเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทะเบียนโรงงาน

ประมาณการค่าเสียหาย ค่าธรรมเนียมรายปี
จากภัยธรรมชาติ
ทีไ่ ด้รับยกเว้นต่อปี
ที่แจ้งไว้ต่อทางราชการ
(บาท)
(บาท)

ค่าธรรมเนียมรายปี
ที่ได้รับยกเว้น
รวม 5 ปี
(บาท)

3 - 14 - 1/13 นศ

110,000

10,500

52,500

จ3 - 14 - 1/42 นศ

100,000

2,100

10,500

จ3 - 14 - 20/57 นศ

100,000

3,600

18,000

จ3 - 14 - 1/40 นศ

454,000

1,500

7,500

1,189,000

12,000

60,000

140,000

5,400

27,000

3 - 15 (2) - 2/20 นศ

3 - 14 - 5/15 นศ

แผ่นที่ 4/25

ที่

ชื่อผู้ประกอบกิจการโรงงาน
ที่ตั้งโรงงาน

17 ห้างหุ้นส่วนจากัดสุชาโตโรงงานปลาป่น
เลขที่ 262/1 หมู่ที่ 1 ตาบลปากพนังฝั่ง
ตะวันตก อาเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
18 ห้างหุ้นส่วนจากัดนครทวดทองคอนกรีต
เลขที่ 130/3 หมู่ที่ 3 ถนนสี่แยก
เบญจมฯ - นาพรุ ตาบลโพธิ์เสด็จ อาเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
19 ห้างหุ้นส่วนจากัดโรงน้าแข็งปากพนัง
เลขที่ 152 ถนนพานิชสัมพันธ์
ตาบลปากพนัง อาเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
20 ห้างหุ้นส่วนจากัดสยามเซอร์วิส 1994
เลขที่ 74/41 ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ
ตาบลท่าวัง อาเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
21 ห้างหุ้นส่วนจากัดวังศิลา
ถนนนครศรีธรรมราช - ทุ่งสง หมู่ที่ 6
ตาบลหินตก อาเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ทะเบียนโรงงาน

ประมาณการค่าเสียหาย ค่าธรรมเนียมรายปี
จากภัยธรรมชาติ
ทีไ่ ด้รับยกเว้นต่อปี
ที่แจ้งไว้ต่อทางราชการ
(บาท)
(บาท)

ค่าธรรมเนียมรายปี
ที่ได้รับยกเว้น
รวม 5 ปี
(บาท)

3 - 15 (2) - 1/15 นศ

2,412,546

15,000

75,000

3 - 58 (1) - 5/34 นศ

6,000,000

3,600

18,000

3 - 14 - 10/15 นศ

510,000

5,400

27,000

จ3 - 95(1) - 2/43 นศ

85,000

450

2,250

3 - 3(1) - 1/39 นศ.

375,000

12,000

60,000

แผ่นที่ 5/25

ที่

ชื่อผู้ประกอบกิจการโรงงาน
ที่ตั้งโรงงาน

22 ห้างหุ้นส่วนจากัดศิลาไทย
หมู่ที่ 6 ตาบลหินตก อาเภอร่อนพิบูลย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช
23 ห้างหุ้นส่วนจากัด ซี ซี จักรกลและก่อสร้าง
โฉนดที่ดินเลขที่ 33833 เลขที่ดิน 70
หมู่ที่ 2 ถนนทุ่งสง - นครศรีธรรมราช
ตาบลเสาธง อาเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช
24 ห้างหุ้นส่วนจากัดมิตรขนอม
เลขที่ 81 หมู่ที่ 8 ตาบลท้องเนียน
อาเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
25 ห้างหุ้นส่วนจากัด อี คอนกรีต
เลขที่ 96/2 ถนนนครศรีธรรมราช-หัวไทร
หมู่ที่ 4 ตาบลแม่เจ้าอยู่หัว อาเภอเชียรใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช
26 สหกรณ์การเกษตรปากพนัง จากัด
เลขที่ 262 ถนนสุนอนันต์ หมู่ที่ 5
ตาบลคลองน้อย อาเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ทะเบียนโรงงาน

3 - 3 (1) - 2/26 นศ

ประมาณการค่าเสียหาย ค่าธรรมเนียมรายปี
จากภัยธรรมชาติ
ทีไ่ ด้รับยกเว้นต่อปี
ที่แจ้งไว้ต่อทางราชการ
(บาท)
(บาท)

ค่าธรรมเนียมรายปี
ที่ได้รับยกเว้น
รวม 5 ปี
(บาท)

375,000

10,500

52,500

จ3 - 58 (1) - 16/56 นศ

1,000,000

10,500

52,500

3 - 14 - 1/44 นศ

1,860,000

5,400

27,000

จ3 - 58 (1) - 118/54 นศ

340,000

2,100

10,500

จ3 - 2 (9) - 1/44 นศ

28,000

900

4,500

แผ่นที่ 6/25

ที่

ชื่อผู้ประกอบกิจการโรงงาน
ที่ตั้งโรงงาน

27 ห้างหุ้นส่วนจากัดศิลาไทย
ถนนนครศรีธรรมราช - ทุ่งสง หมู่ที่ 6
ตาบลหินตก อาเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช
28 ห้างหุ้นส่วนจากัดโรงน้าแข็งศรีสมบูรณ์
เลขที่ 069 ถนนศรีสมบูรณ์ ตาบล
ปากพนัง อาเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
29 ห้างหุ้นส่วนจากัดวังศิลา
เลขที่ 273 หมู่ที่ 6 ตาบลหินตก
อาเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช
30 นายวิเชียร วงศ์ศิริวิพัฒน์
เลขที่ 1204/39-40 ถนนปากนคร
อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทะเบียนโรงงาน

ประมาณการค่าเสียหาย ค่าธรรมเนียมรายปี
จากภัยธรรมชาติ
ทีไ่ ด้รับยกเว้นต่อปี
ที่แจ้งไว้ต่อทางราชการ
(บาท)
(บาท)

ค่าธรรมเนียมรายปี
ที่ได้รับยกเว้น
รวม 5 ปี
(บาท)

จ3 - 50 (4) - 1/39 นศ

375,000

10,500

52,500

3 - 14 - 3/22 นศ

410,000

10,500

52,500

3 - 58 (1) - 1/35 นศ

375,000

1,500

7,500

3 - 14 - 1/23 นศ

162,000

1,500

7,500

แผ่นที่ 7/25

ที่

ชื่อผู้ประกอบกิจการโรงงาน
ที่ตั้งโรงงาน

31 บริษัท กิตติภูมิ พาราวู๊ด จากัด
หมู่ที่ 6 ถนนท่าศาลา - นบพิตา ตาบล
นบพิตา อาเภอนบพิตา จังหวัด
นครศรีธรรมราช
32 บริษัท แพ็คฟู้ด จากัด (มหาชน)
เลขที่ 320 หมู่ที่ 3 ถนนสุนอนันต์ ตาบล
ปากพนังฝั่งตะวันตก อาเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
33 บริษัท เขามหาชัยพาราวู้ด จากัด
เลขที่ 13/3 ถนนนครศรีธรรมราช นบพิตา หมู่ที่ 5 ตาบลนบพิตา
อาเภอนบพิตา จังหวัดนครศรีธรรมราช
34 บริษัท เขามหาชัยพาราวู้ด จากัด
เลขที่ 67/3 หมู่ที่ 1 ถนนท่าศาลา นบพิตา ตาบลนบพิตา อาเภอนบพิตา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
35 บริษัท เอส กี คอนกรีต จากัด
โฉนดที่ดิน น.ส.4 จ เลขที่ 41252
เลขที่ดิน 191 หมู่ที่ 1 ตาบลบางจาก
อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทะเบียนโรงงาน

3 - 34 (1) - 21/54 นศ

ประมาณการค่าเสียหาย ค่าธรรมเนียมรายปี
จากภัยธรรมชาติ
ทีไ่ ด้รับยกเว้นต่อปี
ที่แจ้งไว้ต่อทางราชการ
(บาท)
(บาท)

ค่าธรรมเนียมรายปี
ที่ได้รับยกเว้น
รวม 5 ปี
(บาท)

700,000

10,500

52,500

515,318.94

10,500

52,500

ศ3 - 34 (1) - 8/37 นศ

210,960

13,500

67,500

ศ3 - 34 (1) - 10/37 นศ

189,061

2,100

10,500

จ3 - 58 (1) - 190/57 นศ

1,270,000

2,100

10,500

ส3 - 92 - 1/29 นศ

แผ่นที่ 8/25

ที่

ชื่อผู้ประกอบกิจการโรงงาน
ที่ตั้งโรงงาน

36 บริษัท เอส แอนด์ บี วู้ด จากัด
โฉนดที่ดินเลขที่ 15213 เลขที่ดิน 2
หมู่ที่ 1 ตาบลบางขัน อาเภอบางขัน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
37 บริษัท วิรัตนากร จากัด
เลขที่ 56/2 หมู่ที่ 3 ถนนกะโรม
ตาบลโพธิ์เสด็จ อาเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
38 บริษัท นครแดรี่พลัส จากัด
เลขที่ 121 หมู่ที่ 1 ถนนนครศรีธรรมราช
- ทุ่งสง ตาบลนาพรุ อาเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรีธรรมราช
39 บริษัท อีซูซุนครมอเตอร์เซลส์ (1991)
จากัด
เลขที่ 60/4 หมู่ที่ 1 ถนนกะโรม
ตาบลโพธิ์เสด็จ อาเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
40 บริษัท เกียรติคงทนพาณิชย์ จากัด
เลขที่ 42 ถนนนครศรีธรรมราช - หัวไทร
หมู่ที่ 11 ตาบลหัวไทร อาเภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทะเบียนโรงงาน

ประมาณการค่าเสียหาย ค่าธรรมเนียมรายปี
จากภัยธรรมชาติ
ทีไ่ ด้รับยกเว้นต่อปี
ที่แจ้งไว้ต่อทางราชการ
(บาท)
(บาท)

ค่าธรรมเนียมรายปี
ที่ได้รับยกเว้น
รวม 5 ปี
(บาท)

3 - 34 (1) - 79/60 นศ

1,000,000

12,000

60,000

จ3 - 34 (2) - 2/46 นศ

420,000

450

2,250

จ3 - 5 (1) - 1/54 นศ

440,000

4,500

22,500

จ3 - 95 (1) - 2/36 นศ

36,000

900

4,500

จ3 - 9 (1) - 52/53 นศ

2,000,000

1,500

7,500

แผ่นที่ 9/25

ที่

ชื่อผู้ประกอบกิจการโรงงาน
ที่ตั้งโรงงาน

41 บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
เลขที่ 123 หมู่ที่ 8 ตาบลท้องเนียน
อาเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
42 บริษัท วัฒนพรอินเตอร์โกลเด้นไรซ์ จากัด
เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ตาบลแหลม อาเภอ
หัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
43 บริษัท นครศรีพาราวู้ด จากัด
หมู่ที่ 1 ถนนบ้านนาพรุ - ปากพูน ตาบล
อินคีรี อาเภอพรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช
44 บริษัท นครศรีพาราวู้ด จากัด
เลขที่ 127/2 ถนนบ้านนาพรุ - ปากพูน
ตาบลอินคีรี อาเภอพรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช
45 บริษัท เกษตรลุ่มนา จากัด
เลขที่ 193 ถนนนาพรุ - พังสิง
ตาบลช้างซ้าย อาเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรีธรรมราช
46 บริษัท แบล็ค ออยล์ ภาคใต้ จากัด
เลขที่ 244 ถนนไม้หลา - ลานสกา
หมู่ที่ 3 ตาบลหินตก อาเภอร่อนพิบูลย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทะเบียนโรงงาน

3 - 89 - 1/39 นศ

ประมาณการค่าเสียหาย ค่าธรรมเนียมรายปี
จากภัยธรรมชาติ
ทีไ่ ด้รับยกเว้นต่อปี
ที่แจ้งไว้ต่อทางราชการ
(บาท)
(บาท)

ค่าธรรมเนียมรายปี
ที่ได้รับยกเว้น
รวม 5 ปี
(บาท)

600,000

18,000

90,000

จ3 - 9 (1) - 4/45 นศ

2,826,000

3,600

18,000

3 - 88 (2) - 19/59 นศ

1,250,000

18,000

90,000

3 - 34 (1) - 3/44 นศ

3,546,250

6,600

33,000

3 - 7 (1) - 4/52 นศ

9,924,092

18,000

90,000

3 - 106 - 17/47 นศ

991,174.40

900

4,500

แผ่นที่ 10/25

ที่

ชื่อผู้ประกอบกิจการโรงงาน
ที่ตั้งโรงงาน

47 บริษัท อริยะมอเตอร์นครศรีธรรมราช จากัด
เลขที่ 61/1 ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ ตาบล
ท่าวัง อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
48 บริษัท ป นภผล จากัด
เลขที่ 41/2 ถนน ร.พ.ช.นศ/3026
หมู่ที่ 6 ตาบลปากแพรก อาเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
49 บริษัท เปเป้ไอศกรีม (1993) จากัด
เลขที่ 267/9 ซอยสาธารณประโยชน์
ถนนกะโรม หมู่ที่ 9 ตาบลโพธิ์เสด็จ
อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
50 บริษัท โรงนาแข็งขนอม จากัด
เลขที่ 88 หมู่ที่ 1 ตาบลขนอม อาเภอ
ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
51 บริษัท แมรี่แอนแดรี่ โปรดักส์ จากัด
เลขที่ 183 หมู่ที่ 3 ตาบลนาสาร อาเภอ
พระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
52 บริษัท ช. เกษตรรุ่งเรือง จากัด
เลขที่ 150 หมู่ที่ 1 ถนนเกาะโพธิ์
ตาบลท่าไร่ อาเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ทะเบียนโรงงาน

ประมาณการค่าเสียหาย ค่าธรรมเนียมรายปี
จากภัยธรรมชาติ
ทีไ่ ด้รับยกเว้นต่อปี
ที่แจ้งไว้ต่อทางราชการ
(บาท)
(บาท)

ค่าธรรมเนียมรายปี
ที่ได้รับยกเว้น
รวม 5 ปี
(บาท)

จ3 - 95 (1) - 1/39 นศ

800,000

450

2,250

3 - 10 (3) - 5/57 นศ

98,386

12,000

60,000

ศ3 - 14 - 1/34 นศ

1,850,000

10,500

52,500

3 - 14 - 3/25 นศ

13,500

2,700

13,500

จ3 - 5 (1) - 9/53 นศ

789,600

2,100

10,500

3 - 15 (1) - 20/48 นศ

8,750,000

2,100

10,500

แผ่นที่ 11/25

ที่

ชื่อผู้ประกอบกิจการโรงงาน
ที่ตั้งโรงงาน

53 บริษัท ปาล์มดีศรีนคร จากัด
หมู่ที่ 1 ตาบลทรายขาว อาเภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช
54 บริษัท โรงนาแข็งแพรกเมือง จากัด
เลขที่ 299 หมู่ที่ 9 ถนนหัวไทร - ระโนด
ตาบลหน้าสตน อาเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช
55 บริษัท ส. ร่อนพิบูลย์พาราวู้ด จากัด
เลขที่ 114/2 หมู่ที่ 7 ถนน
นครศรีธรรมราช - ทุ่งสง ตาบลร่อน
พิบูลย์ อาเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช
56 บริษัท เซาท์เทิร์น เคมิคอล จากัด
ถนนทางเข้าหมู่บ้าน - คลองเนก หมู่ที่ 8
ตาบลท้ายสาเภา อาเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรีธรรมราช
57 บริษัท ปากพนังคอนกรีต จากัด
โฉนดที่ดินเลขที่ 18685 เลขที่ดิน 165
หมู่ที่ 3 ตาบลหูล่อง อาเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทะเบียนโรงงาน

3 - 7 (1) - 31/56 นศ

ประมาณการค่าเสียหาย ค่าธรรมเนียมรายปี
จากภัยธรรมชาติ
ทีไ่ ด้รับยกเว้นต่อปี
ที่แจ้งไว้ต่อทางราชการ
(บาท)
(บาท)

ค่าธรรมเนียมรายปี
ที่ได้รับยกเว้น
รวม 5 ปี
(บาท)

1,580,000

18,000

90,000

3 - 14 - 1/46 นศ

140,000

6,600

33,000

ศ3 - 34 (1) - 1/37 นศ

162,520

10,500

52,500

3 - 42 (1) - 1/37 นศ

1,800,000

10,500

52,500

50,000

1,500

7,500

จ3 - 58 (1) - 32/61 นศ

แผ่นที่ 12/25

ที่

ชื่อผู้ประกอบกิจการโรงงาน
ที่ตั้งโรงงาน

58 บริษัท ศิลาอารี จากัด
ถนนนครศรีธรรมราช - ทุ่งสง หมู่ที่ 6
ตาบลหินตก อาเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช
59 บริษัท นครรัตนศิลา จากัด
ถนนนครศรีธรรมราช - ทุ่งสง หมู่ที่ 3
ตาบลหินตก อาเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช
60 บริษัท ยงกาต์พัฒนา จากัด
ถนนราชดาเนิน ตาบลท่าวัง อาเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
61 บริษัท มานะศิลา 2537 จากัด
เลขที่ 405 หมู่ที่ 3 ตาบลร่อนพิบูลย์
อาเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
62 บริษัท มิตรขนอมปลาป่น (2540) จากัด
เลขที่ 8/1 ซอยสาธารณะ หมู่ที่ 13
ตาบลทุ่งปรัง อาเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช
63 บริษัท ชมพรภัณฑ์เมทัลชีท จากัด
เลขที่ 114/15 ถนนนาพรุ - ปากพูน
หมู่ที่ 3 ตาบลนาเคียน อาเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทะเบียนโรงงาน

ประมาณการค่าเสียหาย ค่าธรรมเนียมรายปี
จากภัยธรรมชาติ
ทีไ่ ด้รับยกเว้นต่อปี
ที่แจ้งไว้ต่อทางราชการ
(บาท)
(บาท)

ค่าธรรมเนียมรายปี
ที่ได้รับยกเว้น
รวม 5 ปี
(บาท)

3 - 3 (1) - 1/29 นศ.

2,590,000

10,500

52,500

ธ3 - 3 (1) - 1/48 นศ.

6,110,000

10,500

52,500

3 - 14 - 4/15 นศ.

260,000

5,400

27,000

3 - 3 (1) - 1/22 นศ.

200,000

10,500

52,500

3 - ศ. 15 (2) - 1/36 นศ.

1,000,000

15,000

75,000

จ3 - 64 (12) - 9/52 นศ.

200,000

2,100

10,500

แผ่นที่ 13/25

ที่

ชื่อผู้ประกอบกิจการโรงงาน
ที่ตั้งโรงงาน

64 บริษัท ภัทรพาราวูด ทุ่งใหญ่ จากัด
เลขที่ 207 ถนนทุ่งใหญ่ - พระแสง
หมู่ที่ 6 ตาบลทุ่งสัง อาเภอทุ่งใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช
65 บริษัท พี เค การยาง จากัด
เลขที่ 107 หมู่ที่ 10 ตาบลถาใหญ่
อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
66 บริษัท วิชชุนคร พร็อพเพอร์ตี จากัด
โฉนดที่ดินเลขที่ น.ส.4 จ เลขที่ 50646
เลขที่ดิน 47 หมู่ที่ 5 ตาบลปากพูน
อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
67 บริษัท ไทยทาโลว์ แอนด์ ออยล์ จากัด
เลขที่ 118 หมู่ที่ 8 ตาบลการะเกด
อาเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
68 บริษัท ภัทรพาราวูด ถาพรรณรา จากัด
หมู่ที่ 1 ตาบลดุสิต อาเภอถาพรรณรา
จังวัดนครศรีธรรมราช

ทะเบียนโรงงาน

ประมาณการค่าเสียหาย ค่าธรรมเนียมรายปี
จากภัยธรรมชาติ
ทีไ่ ด้รับยกเว้นต่อปี
ที่แจ้งไว้ต่อทางราชการ
(บาท)
(บาท)

ค่าธรรมเนียมรายปี
ที่ได้รับยกเว้น
รวม 5 ปี
(บาท)

ศ3 - 34 (1) - 11/37 นศ.

1,500,000

1,500

7,500

จ3 - 52 (3) - 11/56 นศ.

528,000

2,100

10,500

จ3 - 58 (1) - 86/56 นศ.

5,000,000

1,500

7,500

3 - 7 (1) - 10/56 นศ.

2,950,000

18,000

90,000

3 - 34 (1) - 38/58 นศ.

1,500,000

10,500

52,500

แผ่นที่ 14/25

ที่

ชื่อผู้ประกอบกิจการโรงงาน
ที่ตั้งโรงงาน

69 บริษัท นครวิถี (1988) จากัด
เลขที่ 193/2 ถนนนครศรีธรรมราช ทุ่งสง หมู่ที่ 1 ตาบลท้ายสาเภา
อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
70 บริษัท ภัทรพาราวูด จากัด
หมู่ที่ 9 ตาบลนาแว อาเภอฉวาง
จังวัดนครศรีธรรมราช
71 บริษัท ภัทรพาราวูด จากัด
เลขที่ 139 ถนนนครศรีธรรมราช - บ้าน
ส้อง หมู่ที่ 9 ตาบลนาแว อาเภอฉวาง
จังวัดนครศรีธรรมราช
72 บริษัท ภัทรพาราวูด ชะอวด จากัด
เลขที่ 9/2 ถนนบ่อล้อ - ลาทับ หมู่ที่ 2
ตาบลควนหนองหงษ์ อาเภอชะอวด
จังวัดนครศรีธรรมราช
73 บริษัท สยามมาสเตอร์คอนกรีต จากัด
ถนนนาพรุ - ปากพูน ตาบลนาสาร อาเภอ
พระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทะเบียนโรงงาน

ประมาณการค่าเสียหาย ค่าธรรมเนียมรายปี
จากภัยธรรมชาติ
ทีไ่ ด้รับยกเว้นต่อปี
ที่แจ้งไว้ต่อทางราชการ
(บาท)
(บาท)

ค่าธรรมเนียมรายปี
ที่ได้รับยกเว้น
รวม 5 ปี
(บาท)

2 - จ 91 (1) - 2/52 นศ.

2,000,000

150

750

3 - 34 (1) - 4/59 นศ.

1,500,000

10,500

52,500

3 - 34 (1) - 41/53 นศ.

1,500,000

10,500

52,500

3 - 34 (1) - 3/45 นศ.

1,500,000

7,800

39,000

256,760

3,600

18,000

จ3 - 58 (1) - 111/51 นศ.

แผ่นที่ 15/25

ที่

ชื่อผู้ประกอบกิจการโรงงาน
ที่ตั้งโรงงาน

74 บริษัท สยามมาสเตอร์คอนกรีต จากัด
เลขที่ 321/2 หมู่ที่ 12 ตาบลท่าศาลา
อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทะเบียนโรงงาน

จ3 - 58 (1) - 3/37 นศ.

75 บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จากัด
จ3 - 77 (2) - 34/50 นศ.
ถนนนครศรีธรรมราช - ลานสกา หมู่ที่ 5
ตาบลท่างิว อาเภอเมือง จังวัด
นครศรีธรรมราช
76 บริษัท นครดีซี นครศรีธรรมราช จากัด จ3 - 95 (1) - 65/61 นศ.
เลขที่ 569 ถนนอ้อมค่าย หมู่ที่ 5 ตาบล
ปากพูน อาเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
77 บริษัท วี เอส เอ็น พาราวู้ด จากัด
3 - 34 (1) - 9/45 นศ.
เลขที่ 255 หมู่ที่ 4 ตาบลวังอ่าง อาเภอ
ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการค่าเสียหาย ค่าธรรมเนียมรายปี
จากภัยธรรมชาติ
ทีไ่ ด้รับยกเว้นต่อปี
ที่แจ้งไว้ต่อทางราชการ
(บาท)
(บาท)

ค่าธรรมเนียมรายปี
ที่ได้รับยกเว้น
รวม 5 ปี
(บาท)

838,400

4,500

22,500

7,675,187

10,500

52,500

250,000

1,500

7,500

1,100,000

9,000

45,000

แผ่นที่ 16/25

ที่

ชื่อผู้ประกอบกิจการโรงงาน
ที่ตั้งโรงงาน

78 นายบรรเทิง สมทรัพย์
เลขที่ 19/5 หมู่ที่ 2 ถนนห้วยพาน กรุงชิง ตาบลกรุงชิง กิ่งอาเภอนบพิตา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
79 นางศุภกัญญา เริงเสรี
โฉนดที่ดินเลขที่ 33418 เลขที่ดิน 289
หมู่ที่ 4 ตาบลแหลม อาเภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช
80 นายเนื่อม แก่นแก้ว
เลขที่ 67/2 หมู่ที่ 4 ถนน
นครศรีธรรมราช - หัวไทร ตาบลหัวไทร
อาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
81 นายอภิสิทธิ์ อิศรเดช
เลขที่ 22/19 หมู่ที่ 12 ถนนอัครวิถี
ตาบลนบพิตา อาเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช
82 นายเอกรินทร์ คุ้มตัว
เลขที่ 86 ถนนนครศรีธรรมราช - ปากนคร
หมู่ที่ 6 ตาบลปากนคร อาเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทะเบียนโรงงาน

ประมาณการค่าเสียหาย ค่าธรรมเนียมรายปี
จากภัยธรรมชาติ
ทีไ่ ด้รับยกเว้นต่อปี
ที่แจ้งไว้ต่อทางราชการ
(บาท)
(บาท)

ค่าธรรมเนียมรายปี
ที่ได้รับยกเว้น
รวม 5 ปี
(บาท)

จ3 - 34 (2) - 101/47 นศ

80,000

300

1,500

จ3 - 14 - 21/60 นศ

135,000

1,500

7,500

จ3 - 9 (1) - 32/2521 นศ

330,000

1,500

7,500

จ3 - 95 (1) - 2/46 นศ

50,000

450

2,250

จ3 - 4 (1) - 7/56 นศ

750,000

4,500

22,500

แผ่นที่ 17/25

ที่

ชื่อผู้ประกอบกิจการโรงงาน
ที่ตั้งโรงงาน

83 นายสุรชัย ดาษถนิม
เลขที่ 13/1 ถนนดอนแค - บ้านแหลม
หมู่ที่ 6 ตาบลทรายขาว อาเภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช
84 นางธิตติมา บัวทอง
เลขที่ 58/3 หมู่ที่ 15 ถนนเพชรเกษม
ตาบลท่าศาลา อาเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
85 นายลี ชัยวัฒนากุล
เลขที่ 17/3 ถนนนครศรีธรรมราช ท่าศาลา หมู่ที่ 10 ตาบลปากพูน
อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
86 นางสาวสุพิชญ์รดา สุนทร
เลขที่ 139/2 ถนนนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี หมู่ที่ 3 ตาบลกลาย
อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
87 นายสุพัฒน์ เกียรติลัชชานนท์
เลขที่ 267/9 ซอยสาธารณะประโยชน์
หมู่ที่ 1 ถนนกะโรม ตาบลโพธิ์เสด็จ
อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทะเบียนโรงงาน

จ3 - 9 (1) - 51/53 นศ

ประมาณการค่าเสียหาย ค่าธรรมเนียมรายปี
จากภัยธรรมชาติ
ทีไ่ ด้รับยกเว้นต่อปี
ที่แจ้งไว้ต่อทางราชการ
(บาท)
(บาท)

ค่าธรรมเนียมรายปี
ที่ได้รับยกเว้น
รวม 5 ปี
(บาท)

3,264,000

2,700

13,500

จ3 - 34 (2) - 115/55 นศ

470,000

450

2,250

จ3 - 56 - 5/37 นศ

74,374

1,500

7,500

จ3 - 27 (7) - 2/50 นศ

305,000

2,100

10,500

3 - 12 (11) - 1/28 นศ

500,000

2,100

10,500

แผ่นที่ 18/25

ที่

ชื่อผู้ประกอบกิจการโรงงาน
ที่ตั้งโรงงาน

88 นายนุกูล ชูราษฎร์
เลขที่ 1/8 หมู่ที่ 2 ตาบลช้างซ้าย
อาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
89 จ่าสิบตารวจ สิทธิชัย บุญสิน
เลขที่ 126/3 ถนนนครศรีธรรมราช ท่าศาลา หมู่ที่ 10 ตาบลปากพูน
อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
90 นายสราวุธ ตาหลวง
น.ส. 3 เล่ม 11 หน้า 125 สารบบเล่ม
1437 และ น.ส. 3 ก เลขที่ 2635
เลขที่ดิน 84 หมู่ที่ 2 ตาบลหินตก อาเภอ
ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
91 นายสง่า บัวคง
เลขที่ 76/3 หมู่ที่ 6 ตาบลเกาะทวด
อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
92 นายธีระพงษ์ หงษ์วัฒนาวงศ์
เลขที่ 332 หมู่ที่ 3 ถนนภักดีฤทธิ์
ตาบลเชียรใหญ่ อาเภอเชียรใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทะเบียนโรงงาน

ประมาณการค่าเสียหาย ค่าธรรมเนียมรายปี
จากภัยธรรมชาติ
ทีไ่ ด้รับยกเว้นต่อปี
ที่แจ้งไว้ต่อทางราชการ
(บาท)
(บาท)

ค่าธรรมเนียมรายปี
ที่ได้รับยกเว้น
รวม 5 ปี
(บาท)

3 - 9 (1) - 18/49 นศ

350,000

4,500

22,500

3 - 56 - 9/33 นศ

87,000

1,500

7,500

3 - 3 (2) - 247/57 นศ

30,000

3,600

18,000

จ3 - 9 (1) - 12/50 นศ

540,000

1,500

7,500

ศ3 - 34 (2) - 3/34 นศ

13,800

300

1,500

แผ่นที่ 19/25

ที่

ชื่อผู้ประกอบกิจการโรงงาน
ที่ตั้งโรงงาน

93 นางอารีย์ พรหมจินดา
เลขที่ 192/2 ถนนนครศรีธรรมราช ท่าศาลา หมู่ที่ 10 ตาบลปากพูน
อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
94 นายจรัญ ลิบขาว
ถนนบางลึก หมู่ที่ 2 ตาบลปากพนังฝั่ง
ตะวันตก อาเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
95 นายลิขิต เลขาพันธุ์
เลขที่ 14 หมู่ที่ 2 ตาบลชะเมา อาเภอ
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
96 นายประสาน สถิน
เลขที่ 208 ถนนภราดร ตาบลปากแพรก
อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
97 นายรุ่งธรรม พรหมจันทร์
เลขที่ 50/4 ถนนนครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์ หมู่ที่ 1 ตาบลช้างซ้าย อาเภอ
พระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
98 นางจารี แรกจานงค์
โฉนดที่ดินเลขที่ 65488 เลขที่ดิน 135
หมู่ที่ 10 ตาบลท่าเรือ อาเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทะเบียนโรงงาน

ประมาณการค่าเสียหาย ค่าธรรมเนียมรายปี
จากภัยธรรมชาติ
ทีไ่ ด้รับยกเว้นต่อปี
ที่แจ้งไว้ต่อทางราชการ
(บาท)
(บาท)

ค่าธรรมเนียมรายปี
ที่ได้รับยกเว้น
รวม 5 ปี
(บาท)

3 - จ.56 - 4/36 นศ

60,000

2,100

10,500

จ3 - 9 (1) - 34/48 นศ

595,000

4,500

22,500

1,400,000

4,500

22,500

จ3 - 58 (1) - 2/44 นศ

80,000

900

4,500

จ3 - 37 - 134/51 นศ

108,000

300

1,500

จ3 - 34 (2) - 169/57 นศ

108,000

450

2,250

3 - 9 (1) - 1/24 นศ

แผ่นที่ 20/25

ที่

ชื่อผู้ประกอบกิจการโรงงาน
ที่ตั้งโรงงาน

99 นายกฤตกร เนาว์รุ่งโรจน์
เลขที่ 70/24 ถนนปากนคร ตาบลคลัง
อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
100 นายมนูญ เพชรแก้วนา
เลขที่ 12 ถนนบ้านราม - บ่อโพ หมู่ที่ 3
ตาบลบ้านราม อาเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช
101 นายสราวุธ ตาหลวง
โฉนดที่ดินเลขที่ 4394 เลขที่ดิน 81
โฉนดที่ดินเลขที่ 4393 เลขที่ดิน 82
โฉนดที่ดินเลขที่ 4392 เลขที่ดิน 83
หมู่ที่ 2 ตาบลโมคลาน อาเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
102 นายสมศักดิ์ ชูทอง
เลขที่ 233 หมู่ที่ 17 ถนนสุขอนันต์
ตาบลคลองน้อย อาเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทะเบียนโรงงาน

ประมาณการค่าเสียหาย ค่าธรรมเนียมรายปี
จากภัยธรรมชาติ
ทีไ่ ด้รับยกเว้นต่อปี
ที่แจ้งไว้ต่อทางราชการ
(บาท)
(บาท)

ค่าธรรมเนียมรายปี
ที่ได้รับยกเว้น
รวม 5 ปี
(บาท)

จ3 - 4 (3) - 1/37 นศ

275,000

900

4,500

จ3 - 9 (1) - 2/45 นศ

85,000

1,500

7,500

จ3 - 56 - 6/56 นศ

120,000

2,100

10,500

จ3 - 34 (2) - 1/46 นศ

55,000

300

1,500

แผ่นที่ 21/25

ที่

ชื่อผู้ประกอบกิจการโรงงาน
ที่ตั้งโรงงาน

103 นายทรงผล ปานแก้ว
เลขที่ 208 ถนนนครศรีธรรมราช-ทุ่งสง
หมู่ที่ 7 ตาบลร่อนพิบูลย์ อาเภอ
ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
104 นางสาลี แสงมณี
หมู่ที่ 10 ถนนนครศรีธรรมราช - ท่าศาลา
ตาบลปากพูน อาเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
105 นางวันดี สุขกา
เลขที่ 187/2 หมู่ที่ 5 ตาบลร่อนพิบูลย์
อาเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
106 นางสาวจริยา เกื้อสกุล
เลขที่ 368 ถนนครศรีธรรมราช-สงขลา
หมู่ที่ 6 ตาบลท่าเรือ อาเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
107 นายวินัย ภิญโญ
เลขที่ 41 หมู่ที่ 6 ตาบลปากแพรก
อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
108 นายสมพงศ์ ยกทรัพย์
เลขที่ 32/1 ถนนป่าเปี้ยว หมู่ที่ 9
ตาบลปากพูน อาเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ทะเบียนโรงงาน

จ3 - 57 (1) - 3/47 นศ

ประมาณการค่าเสียหาย ค่าธรรมเนียมรายปี
จากภัยธรรมชาติ
ทีไ่ ด้รับยกเว้นต่อปี
ที่แจ้งไว้ต่อทางราชการ
(บาท)
(บาท)

ค่าธรรมเนียมรายปี
ที่ได้รับยกเว้น
รวม 5 ปี
(บาท)

35,000

450

2,250

1,200,000

1,500

7,500

4,050

900

4,500

จ3 - 9 (1) - 3/45 นศ

6,100,000

2,700

13,500

จ3 - 9 (1) - 28/52 นศ

1,200,000

2,700

13,500

11,000

300

1,500

จ3 - 56 - 4/38 นศ

จ3 - 53 (9) - 12/57 นศ

จ3 - 34 (2) - 175/48 นศ

แผ่นที่ 22/25

ที่

ชื่อผู้ประกอบกิจการโรงงาน
ที่ตั้งโรงงาน

109 นายไมตรี อักษรแต้ม
เลขที่ 76 หมู่ที่ 7 ตาบลบางจาก
อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
110 นางสาวเจนจิรา ทองสมจา
หมู่ที่ 11 ตาบลคลองน้อย อาเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
111 นายจรวย ขาวอุปถัมภ์
เลขที่ 13 ถนนนครศรีธรรมราช - ปากพนัง
หมู่ที่ 1 ตาบลบางจาก อาเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
112 นายสุทธิพร กาฬสุวรรณ
เลขที่ 6/1 ถนนปากพนัง - เกาะฝ้าย
หมู่ที่ 3 ตาบลขนาบนาก อาเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
113 นายวัชรพงศ์ คงผอม
ที่ดิน น.ส.4 จ. เลขที่ 6708 เลขที่ดิน 60
หมู่ที่ 7 ตาบลควนพัง อาเภอร่อนพิบูลย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช
114 นายสุกิจ ภัทรพรพงศ์
หมู่ที่ 1 ตาบลนางหลง อาเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทะเบียนโรงงาน

ประมาณการค่าเสียหาย ค่าธรรมเนียมรายปี
จากภัยธรรมชาติ
ทีไ่ ด้รับยกเว้นต่อปี
ที่แจ้งไว้ต่อทางราชการ
(บาท)
(บาท)

ค่าธรรมเนียมรายปี
ที่ได้รับยกเว้น
รวม 5 ปี
(บาท)

3 - 9 (1) - 37/21 นศ

690,000

4,500

22,500

3 - 34 (1) - 68/51 นศ

165,000

1,500

7,500

3 - 9 (1) - 2/43 นศ

517,000

2,100

10,500

จ3 - 9 (1) - 56/49 นศ

4,190,000

2,700

13,500

จ3 - 3 (2) - 205/57 นศ

138,000

3,600

18,000

จ3 - 9 (1) - 1/42 นศ

180,000

3,600

18,000

แผ่นที่ 23/25

ที่

ชื่อผู้ประกอบกิจการโรงงาน
ที่ตั้งโรงงาน

115 นายสุวิทย์ ทองมี
เลขที่ 27 หมู่ที่ 6 ตาบลเกาะทวด
อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
116 นายอุดม ศรีนิรัตน์
เลขที่ 84 หมู่ที่ 2 ถนนวัดโบสถ์
ตาบลปากนคร อาเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
117 นายสุรชัย ดาษถนิม
เลขที่ 23/1 หมู่ที่ 6 ตาบลทรายขาว
อาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
118 นางอิศวรีย์ แก้วคง
เลขที่ 17 ถนนนครศรีธรรมราช - ท่าศาลา
หมู่ที่ 10 ตาบลปากพูน อาเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
119 นายชัยณรงค์ สวัสดีนฤนาท
เลขที่ 140 ถนนพานิชสัมพันธ์ ตาบล
ปากพนัง อาเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
120 นายบาเพ็ญ เจียะรัตน์
เลขที่ 96 ถนนนครศรีธรรมราช - หัวไทร
หมู่ที่ 4 ตาบลแม่เจ้าอยู่หัว อาเภอ
เชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทะเบียนโรงงาน

ประมาณการค่าเสียหาย ค่าธรรมเนียมรายปี
จากภัยธรรมชาติ
ทีไ่ ด้รับยกเว้นต่อปี
ที่แจ้งไว้ต่อทางราชการ
(บาท)
(บาท)

ค่าธรรมเนียมรายปี
ที่ได้รับยกเว้น
รวม 5 ปี
(บาท)

จ3 - 9 (1) - 3/35 นศ

123,800

4,500

22,500

จ3 - 9 (1) - 24/54 นศ

2,416,250

1,500

7,500

จ3 - 9 (2) - 1/46 นศ

440,000

900

4,500

จ3 - 56 - 5/51 นศ

30,000

1,500

7,500

จ3 - 75 (1) - 4/27 นศ

55,000

900

4,500

จ3 - 56 - 15/54 นศ

320,000

1,500

7,500

แผ่นที่ 24/25

ที่

ชื่อผู้ประกอบกิจการโรงงาน
ที่ตั้งโรงงาน

121 นายสุรพล สิงหวรรณกุล
เลขที่ 87/2 หมู่ที่ 12 ตาบลท่าสูง
อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
122 นางสาวเวชกา ไชยโมห์
เลขที่ 148/1 ถนนทางสาธารณะ หมู่ที่ 3
ตาบลควนชะลิก อาเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช
123 นางภมร เจนศาริกิจ
หมู่ที่ 6 ถนนนครศรีฯ - บางจาก
อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
124 นายชีพ คงตุก
เลขที่ 70 หมู่ที่ 4 ตาบลแหลม อาเภอ
หัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
125 นายภัทรพงศ์ คงยั่งยืน
เลขที่ 012 ถนนพานิชย์สัมพันธ์ ตาบล
ปากพนัง อาเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
126 นางวิไลพร เที่ยวแสวง
น.ส.4 จ. เลขที่ 78588 เลขที่ดิน 24
หมู่ที่ 6 ตาบลปากพูน อาเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทะเบียนโรงงาน

ประมาณการค่าเสียหาย
จากภัยธรรมชาติ
ที่แจ้งไว้ต่อทางราชการ
(บาท)

ค่าธรรมเนียมรายปี
ทีไ่ ด้รับยกเว้นต่อปี
(บาท)

ค่าธรรมเนียมรายปี
ที่ได้รับยกเว้น
รวม 5 ปี
(บาท)

2 - 75 (1) - 1/30 นศ

69,200

450

2,250

จ3 - 9 (1) - 1/44 นศ

70,000

2,100

10,500

3 - 9 (1) - 5/26 นศ

140,000

1,500

7,500

จ3 - 9 (1) - 8/43 นศ

2,219,775

4,500

22,500

3 - 75 (1) - 3/22 นศ

25,000

900

4,500

จ3 - 56 - 12/56 นศ

45,000

1,500

7,500

แผ่นที่ 25/25

ที่

ชื่อผู้ประกอบกิจการโรงงาน
ที่ตั้งโรงงาน

ทะเบียนโรงงาน

127 นายพงศ์เทพ ฟุ้งตระกูล
3 - 34 (2) - 1/19 นศ
เลขที่ 30/3 หมู่ที่ 13 ถนนท่าศาลา - สิชล
ตาบลท่าศาลา อาเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช
128 นายพีรวัส จุ้ยบุตร
3 - 56 - 1/33 นศ
เลขที่ 19/1 หมู่ที่ 6 ถนนนครศรีธรรมราช
- ท่าศาลา ตาบลปากพูน อาเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
129 นางวิจิตร ช่วยแท่น
จ3 - 9 (1) - 7/56 นศ
เลขที่ 162/1 หมู่ที่ 4 ตาบลเขาพังไกร
อาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

รวม

ประมาณการค่าเสียหาย
จากภัยธรรมชาติ
ที่แจ้งไว้ต่อทางราชการ
(บาท)

ค่าธรรมเนียมรายปี
ทีไ่ ด้รับยกเว้นต่อปี
(บาท)

ค่าธรรมเนียมรายปี
ที่ได้รับยกเว้น
รวม 5 ปี
(บาท)

40,000

900

4,500

901,000

1,500

7,500

800,000

5,400

27,000

142,318,482.34

605,850

3,029,250

