
CODE NAME ADDRESS PROVINCE POSTCODE BEGINDATE ENDDATE MINERAL

3 บริษัท แก้วปราการ จํากัด(คุณสุชาติ/ธุรการ) 49 หมู่ที่ 3 ถนนพุทธรักษา ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง สมุทรปราการ 10270 30/5/26 31/12/65

9 บริษัท เอจีซี แฟลทกลาส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 200 หมู่ 1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290 14/6/26 31/12/65

13 ห้างหุ้นส่วนจํากัด กรุงเกษม 100-102 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 13/6/26 31/12/65 ทรายแก้ว

40 บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)(คุณศิริลักษณ์ วิยะเศษ) 1/6 หมู่ที่1 ถ.พหลโยธิน กม.32 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 13/2/27 31/12/65

60 บริษัท เจียฮะฮวด จํากัด 065/1   ถ.สุขุมวิท   ต.ท่าประดู่   อ.เมือง ระยอง 21000 23/5/26 31/12/65

95 บริษัท เชียงใหม่ทิน-ทังสเตน จํากัด 79 หมู่ 2 ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ต.สันพระเนตร อ.สันทราย เชียงใหม่ 50210 24/5/26 31/12/65 ดีบุก,ซีไลท์

98 บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จํากัด  (มหาชน) (ฝ่ายทรัพยากรธรณีและ

เหมืองแร่)

23/124-128 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 30/12/26 31/12/65 หินปูน

100 บริษัท โชคพนา (2512) จํากัด 478 อาคารเภตรา ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 27/3/27 31/12/65 ยิปซัม

103 บริษัท เซอมาส จํากัด ( อาคารชํานาญ เพ็ญชาติ บิชเนสเซ็นเตอร์) 65/224  ชั้น 27  ถ.พระราม 9 แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 6/6/26 31/12/65

136 บริษัท ตะวันออกพัฒนา จํากัด 333  หมู่ 2  ตําบลชากพง  อําเภอแกลง ระยอง 21000 3/6/26 31/12/65 ทรายแก้ว

152 นายธีรยุทธ เกศพิชญวัฒนา 500 ถ.ไฮเวย์ลําปาง-งาว ต.พระบาท อ.เมือง ลําปาง 52000 13/5/26 31/12/65

164 บริษัท ไทย-สวีดิสช์เหมืองแร่ จํากัด 15/83-84 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 5/7/26 31/12/65 ดีบุก,ซีไลท์,หินอุตสาหกรรม

166 บริษัท เทพประทานการแร่ จํากัด (อาคาร W 1 ชั้น 5) 356  ถ.นราธิวาสราชนครินทร์  แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 20/7/26 31/12/65

179 บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) 245 ถ.นวมินทร์ นวลจันทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 31/5/26 31/12/65 ทองคํา

180 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไทยเกาลีน 280/1 ถ.ฉัตรไชย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง ลําปาง 52000 23/5/26 31/12/65

217 นายประสาน ยุวานนท์ 49 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองน้ําแดง อ.ปากช่อง นครราชสีมา 30130 16/4/28 31/12/65 หินอุตสาหกรรม

233 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)(Government Liaison and  

Relations

Director)อาคารสนง.ใหญ่ 1 ชั้น 9 เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 27/5/26 31/12/65 หินปูน

235 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) 99  ม.9 ถ.มิตรภาพ  ต.ทับกวาง  อ.แก่งคอย สระบุรี 18260 31/12/65 หินปูน

238 บริษัท สิรินิธิ จํากัด 301/1  หมู่  1  ถนนมิตรภาพ  ตําบลกลางดง  อําเภอปากช่อง นครราชสีมา 30320 30/8/26 31/12/65

263 บริษัท พี แอนด์ เอส แบไรท์ ไมน์นิ่ง จํากัด 1701/4-5 ถ พหลโยธิน แขวง/ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 13/6/26 31/12/65 แบไรท์

270 บริษัท ภาคยภูมิเชียงราย จํากัด 207 ม.11 บ้านสันติธรรม ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย เชียงราย 57290 30/7/27 31/12/65 แมงกานีส

285 ห้างหุ้นส่วนจํากัด มหาลานนา 263/120 ม.3 ซ.ลานนาธานี ถ.เชียงใหม่-ลําปาง ต.หนองผึ้ง อ.สารภี เชียงใหม่ 50140 4/7/26 31/12/65

299 บริษัท ยูนิเวอร์แซลมายนิ่ง จํากัด 179  ม.9  ต.สันปูเลย  อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220 3/6/26 31/12/65

316 บริษัท แร่สัมพันธ์ จํากัด 48 ถ.ตลาดใหม่ต.ตลาด อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000 18/11/26 31/12/65 ยิปซัม

365 บริษัท วานิชยิบซั่ม จํากัด 68/2 ถนนปฏิพัทธ์ อําเภอเมือง ภูเก็ต 83000 1/6/26 31/12/65 ยิปซัม

366 บริษัท วังหินอ่อน จํากัด 281 ซ.สุทธิพงศ์ 1  ถ.สุทธิสารวินิจฉัย  แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 29/5/28 31/12/65 หินอ่อน

369 บริษัท  สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย)  จํากัด 603  อาคารอุษรินทร์ ชั้น 5  ซ.รามคําแหง 39   แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 20/2/27 31/12/65 หินปูน



449 ห้างหุ้นส่วนจํากัด สินแร่เจริญผล 68/3 หมู่ 11 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160 23/5/26 31/12/65 เฟลด์สปาร์

453 ห้างหุ้นส่วนจํากัด สหภัณฑ์แร่ฉลอง 1200  ถนนราชดําเนิน   ตําบลคลัง   อําเภอเมือง นครศรีธรรมราช 80000 2/6/26 31/12/65 ดีบุก

467 บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จํากัด อาคาร 4 เจ 29 ซ.พหลโยธิน 3 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 9/6/26 31/12/65 ยิปซัม

468 บริษัท สหพนาสิทธิ์ จํากัด 211/1  หมู่ 6   ตําบลสบเตี๊ยะ   อําเภอจอมทอง เชียงใหม่ 50160 11/7/26 31/12/65 หินปูน

470 บริษัท สินธนันต์ จํากัด 120/3  ซอยศาลาแดง ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 21/7/26 31/12/65 เหล็ก,ดีบุก,เฟลด์สปาร์,

ควอทซ์

514 บริษัท เหมืองแร่จรินทร์ จํากัด 189/3  ซ.พาณิชย์อนันต์  แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 9/6/26 31/12/65

524 บริษัท หินอ่อน จํากัด 565/1 ซ.รามคําแหง 39  ถ.รามคําแหง แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 8/7/26 31/12/65 หินอ่อน

527 บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) (คุณสุจิตรา ผจก.ฝ่ายประสานงานองค์กร) 1550 อ.ธนภูมิชั้น27 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 23/8/26 31/12/65 ลิกไนท์

529 บริษัท เหมืองแร่แม่อาว จํากัด 44  ถนนห้วยแก้ว  ตําบลช้างเผือก อําเภอเมือง เชียงใหม่ 50300 2/9/26 31/12/65 เฟลด์สปาร์

537 บริษัท หาดใหญ่ยิบซั่ม จํากัด 139 - 141   ถ.นิพัทธ์อุทิศ 2   ต.หาดใหญ่   อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110 20/8/28 31/12/65 ยิปซัม,แอนด์ไฮไดร์

540 บริษัท เหมืองแร่ลิวง จํากัด 399  ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์  5  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110 5/8/26 31/12/65

542 บริษัท เหมืองแร่พนมทวน จํากัด 222  หมู่ 8  ต.วังไผ่   อ.ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 71170 3/6/26 31/12/65 หินประดับ

549 บริษัท หินอ่อน (ไทยแลนด์) จํากัด 1444 ถ.ทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 31/12/32 31/12/65 หินอ่อน

560 บริษัท เหมืองแร่ห้วยใหญ่ จํากัด 243 ซ.นวธานี4 ถ.เสรีไทย รามอินทรา คันนายาว กรุงเทพฯ 10230 29/5/26 31/12/65 พลวง

609 บริษัท อรรฐนีอินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 356 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์  แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 11/9/28 31/12/65 แบไรท์,แมงกานิส

,เฟลด์สปาร์

614 บริษัท อุตสาหกรรมทําเครื่องแก้วไทย จํากัด (มหาชน) 15  ถ.ราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 17/5/26 31/12/65 ทรายแก้ว

615 บริษัท อนุภาษและบุตร จํากัด 74 ถ.เทพกษัตรีย์ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง ภูเก็ต 83000 12/5/26 31/12/65 ดีบุก

640 บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) (อาคารมหาทุนพลาซ่า) พรสุดา ศรีขจรกุล 888/99 ชั้น 9 ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 19/11/28 31/12/65 ลิกไนท์

665 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง)  53 หมู่ 2  อาคาร ท.100 ห้อง 408  บางกรวย นนทบุรี 11130 18/10/28 31/12/65 ถ่านหิน

684 บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน)(คุณทัดดาว มีเณตร) 365 - 365/1  ม.4  นิคมอุตสาหกรรมบางปู   ต.แพรกษา  อ.เมือง สมุทรปราการ 10280 31/12/32 31/12/65 ทรายแก้ว

699 ห้างหุ้นส่วนจํากัด อุดมศิลา 8 ม.7 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 18240 14/3/29 31/12/65

701 ห้างหุ้นส่วนจํากัด หาญกิติชัย 155  ม.5  ตําบลพระบาท   อําเภอเมือง ลําปาง 52000 10/1/27 31/12/65 หินปูน

703 นางสาวปริศนา อุดมรัตน์ 1/1  หมู่ 9   ตําบลพุกร่าง   อําเภอพระพุทธบาท สระบุรี 18120 19/2/29 31/12/65

712 บริษัท เอเซียเหมืองแร่อุตสาหกรรม จํากัด 3388 อาคารพาโต ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 4/8/29 31/12/65 แมงกานีส

721 ห้างหุ้นส่วนจํากัด อุตรดิตถ์หล่อวัฒนา 16 หมู่ 4 ตําบลงิ้วงาม อําเภอเมือง อุตรดิตถ์ 53000 9/2/27 31/12/65

735 บริษัท สินแร่สาคร จํากัด (อาคารพญาไท พลาซ่า) 128/167-8   ชั้น 15  ถ.พญาไท  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 14/5/28 31/12/65 เซอร์คอน

738 ห้างหุ้นส่วนจํากัด อํานวยชัย 85 หมู่ 3 ตําบลโคกไม้ลาย อําเภอเมือง ปราจีนบุรี 25230 4/9/27 31/12/65

750 บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จํากัด (มหาชน) (คุณณัฐจักร) 539 อาคารมหานครยิปซั่ม ถ.พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 13/12/26 31/12/65 ยิปซัม



776 ห้างหุ้นส่วนจํากัด คลองยาง 144-145 ซ.ปิ่นนคร 4  แขวง/เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 28/5/29 31/12/65

789 บริษัท เจียรวานิช จํากัด 68/2 ถ.ปฎิพัทธ์ ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง ภูเก็ต 83000 2/11/26 31/12/65 ยิปซัม

799 บริษัท เอ็ม.เอส.อินดัสเทรียล ซัพพลาย จํากัด 20/30  ม.3  ถ.พหลโยธิน  ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 14/3/27 31/12/65

838 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศิลาเขาตําบล 246 หมู่ 6 ต.ลํานารายณ์ อ.ชัยบาดาล ลพบุรี 15130 28/10/26 31/12/65

839 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศิลานิยมชัย 245  หมู่ 6  ถ.ท่ามะนาว  ต.ลํานารายณ์  อ.ชัยบาดาล ลพบุรี 15130 15/11/26 31/12/65

840 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศิลาแผ่นดินทองเขาตําบล 245 หมู่ 6 ต.ลํานารายณ์ อ.ชัยบาดาล ลพบุรี 15130 15/11/26 31/12/65

842 บริษัท สหเฮงมายนิ่ง จํากัด 489 หมู่ 4 ถ.พุทธรกัษา ต.แพรกษา อ.เมือง สมุทรปราการ 10280 22/9/29 31/12/65 หินอ่อน

865 บริษัท เทพนิธิฟลูออไร้ท์ จํากัด 298/68   ม.10  หมู่บ้านสีวลี-ราชพฤกษ์  ต.แม่เหียะ  อ.เมือง เชียงใหม่ 50100 4/4/32 31/12/65

872 บริษัท พลอยกาญจน์ จํากัด 537/159  ซ.สาธุฯ 37  แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 10/11/30 31/12/65

879 นายอับดุลลาเต๊ะ ยากัด 79/3  ม.1   ต.ลิดล  อ.เมือง ยะลา 95160 5/7/32 31/12/65 หินปูน

891 บริษัท ชลสิน จํากัด 252/11 ชั้น 7 อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร 1   แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 5/11/27 31/12/65 ทองคํา

922 บริษัท แร่มงคล จํากัด 1/16  ถ.ตลาดใหม่  ต.ตลาด  อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000 29/3/33 31/12/65 ยิปซัม

935 นายกิตติ กิตติชนม์ธวัช 87 หมู่ 7 ถนนชุมพร-ระนอง ตําบลวังใหม่ อําเภอเมือง ชุมพร 86190 5/2/34 31/12/65 หินปูน

968 บริษัท สยามไฟน์เคลย์ จํากัด 75  ซ.ประเสริฐมนูกิจ 29  แยก  7  แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 13/10/31 31/12/65 เฟลด์สปาร์

978 บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จํากัด (มหาชน) 23/124-128 ซอยศูนย์วิจัย ถ.พระราม9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 10/4/33 31/12/65 หินปูน

1031 บริษัท เดอะ สปาร์ ไมนิ่ง จํากัด 7/556  ซ.วิภาวดีรังสิต 17  แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 1/1/35 31/12/65 เฟลด์สปาร์

1048 บริษัท สุดมิน จํากัด 464 ซ.รัชดาภิเษก 26  ถ.รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 13/3/34 31/12/65

1058 บริษัท เทพอุทิศธุรกิจ จํากัด 356  ถ.นราธิวาสราชนครินทร์  แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 14/9/36 31/12/65

1059 นายอภิรักษ์ วานิช 7/3 หมู่ 2 ถ.เทพกระษัตรีย์ ต.รัษฎา อ.เมือง ภูเก็ต 83000 17/9/35 31/12/65

1060 บริษัท วานิชปิล๊อกไมน์นิ่ง จํากัด 68/2 ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง ภูเก็ต 83000 9/11/32 31/12/65

1082 นางสาวปนัดดา ตระกูลดิษฐ 250  กรุงธนเมืองแก้ว  ถนนสิรินธร  บางพลัด กรุงเทพฯ 10700 3/7/35 31/12/65 หินปูน

1084 นายชาตรี นําไพศาล 166  ม.8  ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์เลี่ยงเมือง 101  ต.นาจักร  อ.เมือง แพร่ 54000 8/3/33 31/12/65

1087 นายสมเดช นพเกตุ 116 ม.13 ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120 8/7/35 31/12/65 หินประดับ

1088 บริษัท ทักษิณสหการ จํากัด 141/5   ม.5  ถ.กาญจนวิถี  ต.บางกุ้ง   อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000 28/7/37 31/12/65

1094 บริษัท ที.ไอ.ซี. 1991 จํากัด 17 มบ.ประชานิเวศน์4 ซ.ประชาชื่น9/10 ต.ท่าทราย อ.เมือง นนทบุรี 11000 29/10/34 31/12/65

1099 บริษัท ธรรมชาติทรายแก้ว จํากัด 1/2 หมู่ 1 ต.ทางเกวียน อ.แกลง ระยอง 21110 28/6/36 31/12/65 ทรายแก้ว

1105 นายสุรชิต มานะจิตต์ 1204/50-51 ถ.ปากนคร ต.คลัง อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000 10/7/35 31/12/65

1106 บริษัท ปฐมวัฒนพาณิชย์การแร่ จํากัด 22 หมู่ 3 ถ.มาลัยแมน ต.วังตะกู อ.เมือง นครปฐม 73000 12/4/32 31/12/65

1117 บริษัท  ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก  จํากัด 48/1  ม.5   ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 18240 26/8/34 31/12/65

1119 ห้างหุ้นส่วนจํากัด แพร่โดโลไมท์ 115/1-2  ม.7 บ้านแม่คี ถ.พหลโยธิน ต.ป่าซาง  อ.แม่จัน เชียงราย 57110 24/11/38 31/12/65

1125 บริษัท ไมน์เค็ม จํากัด 56/126 ม.3  ซ.วัคศรีเมือง   ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ท่าทราย อ.เมือง สมุทรสาคร 74000 22/2/32 31/12/65



1126 นายประสิทธิ์ ทวนดํา 4 หมู่ 6 ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว ตรัง 92140 16/9/36 31/12/65

1130 บริษัท ศรีสุพรรณการแร่ จํากัด 129  หมู่ 3  ต.ท่าผา   อ.บ้านโป่ง ราชบุรี 70110 5/11/33 31/12/65 หินปูน

1132 บริษัท บ่อทองศิลา จํากัด 25/2   ม.11  ต.บ่อทอง  อ.ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 53230 7/3/38 31/12/65 หินปูน

1133 บริษัท แม่ปิงพนากิจ จํากัด 102  ถ.สายเอเชีย   ต.แม่สอด  อ.แม่สอด ตาก 63110 4/5/38 31/12/65 หินปูน

1135 บริษัท ขุมเงินขุมทอง จํากัด 99/9  หมู่  1  ถนนมิตรภาพ  ตําบลกลางดง  อําเภอปากช่อง นครราชสีมา 30320 25/1/39 31/12/65

1144 บริษัท เพชรสยาม ศิลา ตราด จํากัด 130  หมู่ 8 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ ตราด 23140 23/4/39 31/12/65

1161 บริษัท สันตาเพีย จํากัด 29/96  ถ.เทพาพัฒนา  ต.ในเมือง  อ.เมือง เพชรบูรณ์ 67000 17/7/39 31/12/65 หินปูน

1162 บริษัท   ผาทองทุ่งสง  จํากัด 47/1  ถ.ท่าแพใต้   ต.ปากแพรก   อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110 7/5/39 31/12/65 หินปูน

1165 บริษัท นันทศิลา จํากัด 9 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.กองดิน อ.แกลง ระยอง 22160 16/7/39 31/12/65 หินปูน

1168 บริษัท   สุราษฎร์ผาทอง  จํากัด 9/4 ก. ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.ตลาด อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000 10/5/39 31/12/65 หินปูน

1170 บริษัท ศิลาอุตสาหกรรม จํากัด 1  ถ.เทศบาล 1  ต.สะเตง  อ.เมือง ยะลา 95000 1/4/39 31/12/65 หินปูน

1174 บริษัท ศิลาสินลําปาง (2522) จํากัด 140/82 - 83  ถ.พหลโยธิน  ต.สวนดอก  อ.เมือง ลําปาง 52100 18/7/39 31/12/65 หินปูน

1178 บริษัท สหศิลาบางสะพาน (1986) จํากัด 199 หมู่ที่ 4 ต.ช้างแรก อ.บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77140 23/7/39 31/12/65 แกรนิต

1180 บริษัท  แพร่ธํารงวิทย์  จํากัด 269/2   ถ.ยันตรกิจโกศล  ต.ในเวียง  อ.เมือง แพร่ 54000 23/7/39 31/12/65 หินปูน

1183 บริษัท ศักดาพร จํากัด 255 หมู่ 5 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย แพร่ 54110 23/7/39 31/12/65 หินปูน

1185 ห้างหุ้นส่วนจํากัด โรงโม่หินบ่อน้ําร้อน 47 ถ.ตัณฑ์วีระ ต.เบตง อ.เบตง ยะลา 95110 18/7/39 31/12/65 หินปูน

1189 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศลิาพิชัย 161 ถ.สุขเกษม ต.ท่าอิฐ อ.เมือง อุตรดิตถ์ 53000 23/7/39 31/12/65 หินปูน

1192 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงรายพัฒนนันท์ 204 หมู่ 6 ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด เชียงราย 57190 27/3/39 31/12/65 หินปูน

1201 บริษัท โรงโม่หินชัยพัฒน์ จํากัด 176  หมู่ 4   ต.หาดขาม   อ.กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77150 19/7/39 31/12/65 หินปูน

1202 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ลําปางบุญชัย 316 หมู่ที่ 12 ต.ล้อมแรด อ.เถิน ลําปาง 52160 1/2/39 31/12/65 หินปูน

1205 บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จํากัด 1107-1109  ถ.ทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 16/7/39 31/12/65 หินปูน

1208 นายจรัล เยาวรัตน์  ( โรงโม่หินจรัลรัตน์ ) 179 หมู่ที่ 11 ต.แม่กา อ.เมือง พะเยา 56000 14/5/39 31/12/65 หินปูน

1209 ห้างหุ้นส่วนจํากัด จรัลรัตน์  ( โรงโม่หินจรัลรัตน์ ) 179 หมู่ที่ 11 ต.แม่กา อ.เมือง พะเยา 56000 14/5/39 31/12/65 หินปูน

1210 ห้างหุ้นส่วนจํากัด บุญบันดาลการแร่ 120/3 ซ.ศาลาแดง ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 1/1/40 31/12/65

1211 บริษัท ปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชย์การ จํากัด 141/5  ม.5  ถ.กาญจนวิถี  ต.บางกุ้ง  อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000 2/1/40 31/12/65 ยิปซัม

1213 ห้างหุ้นส่วนจํากัด อุทัยเมืองทอง 1 - 3  ถ.เปรมประชา   ต.อุทัยใหม่  อ.เมือง อุทัยธานี 61000 19/7/39 31/12/65 หินปูน

1215 ห้างหุ้นส่วนจํากัด อภิโชค 339 หมู่ 9 ต.ชมพู อ.เมือง ลําปาง 52000 1/1/40 31/12/65

1216 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไทยพาณิชย์ค้าไม้ 446  ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110 1/8/39 31/12/65 หินปูน

1225 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) (แผนกเหมืองแร่) 2034/132-161 อาคารอิตัลไทย ชั้น 42 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขต

ห้วยขวาง

กรุงเทพฯ 10310 17/12/39 31/12/65 แกรนิต

1226 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศิลาทองวิเชียร 57/2 หมู่ที่ 1 ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 67130 19/7/39 31/12/65



1228 ห้างหุ้นส่วนจํากัด น้ํายืนศิลาทอง 102 ม.5 ต.สีวิเชียร อ.น้ํายืน อุบลราชธานี 34260 23/9/39 31/12/65

1229 บริษัท ศิลาทวีโชค จํากัด 85  ม.7  ต.ตะกุดไร  อ.ชนแดน เพชรบูรณ์ 67190 19/12/39 31/12/65 หินปูน

1231 บริษัท นิสิทธิ์สวัสดิ์ จํากัด 151  หมู่ที่ 16   ต.สวายจีก    อ.เมือง บุรีรัมย์ 31000 19/12/39 31/12/65

1234 ห้างหุ้นส่วนจํากัด พฤฒิพงษ์ก่อสร้าง 20-22 ถ.สันคูเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง เพชรบูรณ์ 67000 26/12/39 31/12/65 แกรนิต

1237 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ว.พิบูลย์กิจ 34/1 หมู่ที่2 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง ชลบุรี 20000 26/12/39 31/12/65 หินปูน

1238 ห้างหุ้นส่วนจํากัด บุญยงค์กิจ (เลย) คุณอาภัสรา (ใบตอง) บจก.เคแพคคอนกรีต 2004 156 ม.5 ถ.มิตรภาพ ต.สําราญ อ.เมือง ขอนแก่น 40000 19/12/39 31/12/65 หินปูน

1239 ห้างหุ้นส่วนจํากัด นราธิวาสโรงโม่หิน 58/10  ม.2  ต.กะลุวงเหนือ  อ.เมือง นราธิวาส 96000 19/12/39 31/12/65 แกรนิต

1240 บริษัท สหศิลาเลย จํากัด 36/1 ถ.นกแก้ว ต.กุดป่อง อ.เมือง เลย 42000 19/12/39 31/12/65 หินปูน

1245 บริษัท   ชลบุรีจิตต์ประเสริฐ  จํากัด 70  ม. 1  ซ.ดิษพล  ถ.สุขุมวิท  ต.เสม็ด  อ.เมือง ชลบุรี 20000 26/12/39 31/12/65 แกรนิต

1248 บริษัท อาเซียนโปแตซชัยภูมิ จํากัด (มหาชน) (คุณปนัดดา) 8 อาคารทีอาร์ซี ชั้น 5  ซ.สุขาภิบาล 5  ซ.32  แขวงท่าแร้ง  เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 19/5/40 31/12/65

1253 บริษัท ศิลาสากล  อุบลราชธานี จํากัด 68/12 อาคารซีอีซี ชั้น 7  ถ.กําแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว   เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 19/12/39 31/12/65

1254 บริษัท ศิลาสากล  ศรีสะเกษ จํากัด 68/12 อาคาร ซีอีซี ชั้น 7 ถ.กําแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 19/12/39 31/12/65 หินปูน

1257 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศิลาวัฒน์ 114/3 หมู่ 7 ต.หนองบัว อ.เมือง อุดรธานี 41000 17/12/39 31/12/65 หินปูน

1259 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เทพศิลาอุตสาหกรรม 149/3 หมู่ 7 ต.หนองข้างคอก อ.เมือง ชลบุรี ชลบุรี 20000 17/12/39 31/12/65 แกรนิต

1262 นายธีรสิทธิ์     ตรีวัฒน์สุวรรณ 84/15  ถ.ธรรมเจดีย์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี 41000 26/12/39 31/12/65 หินปูน

1266 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอกพานิชระยอง 29/2  ม.4  ถ.บางนา - ตราด  ต.ทับมา  อ.เมือง ระยอง 21000 9/8/39 31/12/65 หินประดับ

1269 บริษัท สมบูรณ์ศิลาทอง จํากัด 113  ม.10  ต.นากระตาม  อ.ท่าแซะ ชุมพร 86140 18/2/40 31/12/65 หินปูน

1270 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ผลิตภัณฑ์ศิลาศรีบุรี 66 หมู่ 8 ถ.มะลิวัลย์ อ.ชุมแพ ขอนแก่น 40130 22/7/39 31/12/65 หินปูน

1273 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศิลาสินทรัพย์สมุทร 2/5 หมู่ 7 ถ.สุขุมวิท ต.หนองข้างคอก อ.เมือง ชลบุรี 20000 16/4/40 31/12/65

1274 บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จํากัด 926/2 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง เชียงราย 57000 27/4/39 31/12/65

1276 บริษัท ทัศนาชลบุรี จํากัด (วัลนิภา บานชื่น แผนกบัญชี) 9/12 หมู่ 1 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง ชลบุรี 20000 23/4/40 31/12/65 หินปูน

1288 บริษัท น่ําเฮงศิลา จํากัด 7/2 หมู่ที่ 6 ต.พุคําจาน อ.พระพุทธบาท สระบุรี 18120 24/6/40 31/12/65 หินปูน

1291 บริษัท บี.อาร์.เอ็นยิเนียริ่ง จํากัด 32/1  ม.6   ต.ห้วยกะปิ  อ.เมือง ชลบุรี 20000 24/6/40 31/12/65 หินปูน

1293 บริษัท ส.เขมราฐ อินดัสตรี้ จํากัด 199 หมู่ 14 ถ.อุบล-ตระการ ต.ไร่น้อย อ.เมือง อุบลราชธานี 34000 24/6/40 31/12/65 แกรนิต

1294 บริษัท แพร่ศิลา จํากัด 138   ม.2   ต.เหมืองหม้อ  อ.เมือง แพร่ 54000 3/2/40 31/12/65 หินปูน

1296 นายอภิชาต ธรรมสโรช ( บ. เหมืองแร่คุณธวัช จก.) 1367  ม.14  ถ.รามอินทรา 67  แขวง/เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 24/6/40 31/12/65 ยิปซัม,แอนด์ไฮไดร์

1298 บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จํากัด 137 หมู่ที่ 15  ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน น่าน 55000 26/12/39 31/12/65 หินปูน

1300 บริษัท  เอส.เอส. (1995) การศิลา  จํากัด 120   ม.4   ต.เหมือง อ.เมือง ชลบุรี 20130 26/12/39 31/12/65

1302 บริษัท ศิลาชัย บุรีรัมย์ (1991) จํากัด 30/2 หมู่ที่ 4 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000 4/9/39 31/12/65

1304 นางสมจิตตรา พนมขวัญ 7/5 ถ.ศศิบุตร ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ แพร่ 54000 2/9/40 31/12/65 หินปูน

1305 นายวีระศักดิ์    ปัญจนันทศิลา 2/2 หมู่ 10 ต.สุขสําราญ อ.ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190 17/7/39 31/12/65 หินปูน



1307 บริษัท เชียงใหม่สหศิลา จํากัด 410 ม.1 ต.แม่ข่า อ.ฝาง เชียงใหม่ 50320 2/9/40 31/12/65 หินปูน

1310 บริษัท ปรินดา จํากัด (มหาชน) 2170 อาคารกรุงเทพทาวเวอร์ ชั้น 12  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 26/12/39 31/12/65 แกรนิต

1311 บริษัท อมรชัยโดโลไมท์ จํากัด 26/3  ม.7  ต.เขาน้อย  อ.ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 24/7/39 31/12/65

1313 บริษัท สโตนวัน จํากัด  (มหาชน)  (ชั้น 14) 29 อาคารบางกอกบิสซิเนส เซ็นเตอร์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 3/9/40 31/12/65 แกรนิต

1314 บริษัท เชียงราย เอส.เอส.พี จํากัด 450 หมู่ 6   ต.ริมกก   อ.เมือง เชียงราย 57100 30/9/40 31/12/65 หินปูน

1317 บริษัท บํารุงเทพ การศิลา จํากัด 131  ม.5  บ้านหนองขาม  ต.ผาน้อย  อ.วังสะพุง เลย 42130 19/12/39 31/12/65 หินปูน

1319 บริษัท เอกศิลาจันทบุรี จํากัด 29/2 ม.4 ถ.บางนา-ตราด ต.ทับมา อ.เมือง ระยอง 21000 16/3/40 31/12/65

1324 ห้างหุ้นส่วนจํากัด กลุ่มเขาขาวหินใหญ่ 68 ม.7 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 18240 4/11/40 31/12/65 หินปูน

1330 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศิลานครสวรรค์ 3/1 ถ.มหินทร์ ต.ปากน้ําโพ อ.เมือง นครสวรรค์ 60000 24/1/39 31/12/65 หินปูน

1336 บริษัท รุ่งอรุณศิลา จํากัด 5/1 หมู่ 6 ต.พุคําจาน อ.พระพุทธบาท สระบุรี 18120 2/9/40 31/12/65 หินปูน

1337 บริษัท สุรินทร์ศิลาทรัพย์ จํากัด 99/9 ม.15  ต.นาบัว  อ.เมือง สุรินทร์ 32000 2/10/40 31/12/65

1342 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ยอดโพธิ์ศิลาทอง 112 ม.2 ต.ทับปริก อ.เมือง กระบี่ 81000 22/2/38 31/12/65 หินปูน

1344 นายลําพูน  กองศาสนะ 223  หมู่ 2 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง สตูล 91130 16/12/41 31/12/65 หินปูน

1354 บรษิัท  เหมืองหินราช  จํากัด 555  หมู่ 1 ต.อิสาณ อ.เมือง บุรีรัมย์ 31000 25/4/39 31/12/65

1357 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทับปุดก่อสร้าง 6/10 ถ.ทับปุด -ท่าไทร ต.ทับปุด อ.ทับปุด พังงา 82180 19/4/37 31/12/65 โดโลไมต์

1359 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศิลานิล 93 หมู่ 2 ต.หน้าพระลาน อ.เมือง สระบุรี 18000 7/12/38 31/12/65 หินปูน

1360 ห้างหุ้นส่วนจํากัด โกมลประนอมบริการ 56  ม.10  ต.ตะพง   อ.เมือง ระยอง 21000 6/7/35 31/12/65

1362 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ก่อสร้างเนรมิตร 41/1 ถ.คงคา ต.เบตง อ.เบตง ยะลา 95110 1/11/39 31/12/65 หินปูน

1363 บริษัท ศิลาน้ํายืน จํากัด 1/1-4 ถ.สินประดิษฐ์ ต.น้ําอ้อม อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110 15/10/39 31/12/65 หินปูน

1365 บริษัท ชาญยุทธ การศิลาเลย (1997) จํากัด 165 หมู่ 2 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง เลย 42130 15/3/40 31/12/65 หินปูน

1368 บริษัท เหมืองแร่ยิบซั่มนําสินพัฒนา จํากัด 107  ซ. สุขุมวิท 57 แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 28/7/32 31/12/65

1372 บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จํากัด 147  หมู่ 3   ถ. สวาย-กระน๊อบ  ต.สวาย  อ.เมือง สุรินทร์ 32000 8/8/39 31/12/65

1385 บริษัท ซิลิก้า แซนด์ เทคโนโลยี่ จํากัด 79/4  ม.3    ต.กระเฉด  อ.เมือง ระยอง 21000 20/8/39 31/12/65

1388 บริษัท เหมืองแร่บุญญวัชร จํากัด 9  อาคารภคินท์  ชั้น  5   ถนนรัชดาภิเษก   แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 15/7/42 31/12/65

1394 บริษัท ฝู๋ไทย คอนสตรัคชั่น จํากัด 14/1 หมู่ 6 ต.โคกเคียน อ.เมือง นราธิวาส 96000 22/5/40 31/12/65 แกรนิต

1395 ห้างหุ้นส่วนจํากัด หินบุรีรัมย์ 124 หมู่ 16 ต.สวายจีก อ.เมือง บุรีรัมย์ 31000 20/3/39 31/12/65

1396 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธนบดีศิลา 41/16 ถ.กาญจนา 1 ต.สะเตง อ.เมือง ยะลา 95000 30/8/39 31/12/65 หินปูน

1397 บริษัท มานะศิลา 2537 จํากัด 405 หมู่ 3 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 80130 30/6/38 31/12/65 หินปูน

1400 บริษัท หินหนึ่ง จํากัด 56 หมู่ 5 บ้านนาสามัคคี ต.สีวิเชียร อ.น้ํายืน อุบลราชธานี 34260 13/10/38 31/12/65

1401 บริษทั ส.อมรพรรณ (1993) จํากัด  (โรงโม่หิน ส.อมรพรรณ) 54  หมู่  7   ต.บริบูรณ์   อ.สีชมพู ขอนแก่น 40220 3/9/41 31/12/65 หินปูน

1404 บริษัท นิยมชัย (1994) จํากัด 38  ม.5  ต.พุคําจาน  อ.พระพุทธบาท สระบุรี 18120 16/1/38 31/12/65 หินปูน



1406 บริษัท เกษมอุตสาหกรรม จํากัด 141 หมู่ 2 ต.หนองน้ําแดง อ.ปากช่อง นครราชสีมา 30130 29/7/35 31/12/65 หินปูน

1407 บริษัท ศิลาอารี จํากัด 52/1 หมู่ 6 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 80130 25/10/34 31/12/65 หินปูน

1412 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไทพิพัฒน์ 23/2 หมู่ 1 ถ.บายพาส ต.หนองข้างคอก อ.เมือง ชลบุรี 20000 30/11/38 31/12/65 หินปูน

1414 ห้างหุ้นส่วนจํากัด พีรพลศิลา 42  ถนนวิภากุล  ต.สะเตง  อ.เมือง ยะลา 95000 16/7/42 31/12/65 หินปูน

1415 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทรัพย์ศิลา 51/107 ซ.ศรีวิชัย 28  ต.มะขามเตี้ย  อ.เมือ ง สุราษฎร์ธานี 84000 17/3/38 31/12/65 หินปูน

1416 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลําปาง) จํากัด ( คุณวัชรินทร์ กันทะยศ )  ตู้ปณ.82  ปท.ลําปาง  อ.เมือง ลําปาง 52000 22/1/39 31/12/65 หนิปูน

1417 บริษัท พิพัฒน์กร จํากัด 120/3 ถ.ศาลาแดง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 17/4/32 31/12/65

1418 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศิลาคํา คอนสตรัคชั่น 113    ม.7  ต.เมืองเก่า   อ.เมือง สุโขทัย 64120 1/6/36 31/12/65 หินปูน

1419 ห้างหุ้นส่วนจํากัด บี.เอส.อินเตอร์ ซัพพลาย 46/1 หมู่ 6 ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท สระบุรี 18180 11/9/40 31/12/65

1420 บริษัท ลําปางเกาลีนไมนิ่ง จํากัด 280/1 ถ.ฉัตรไชย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง ลําปาง 52000 7/1/30 31/12/65

1421 ห้างหุ้นส่วนจํากัด แพร่วิศวกรรม 108/8  ม.10  ต.เหมืองหม้อ  อ.เมือง แพร่ 54000 3/4/38 31/12/65 หินปูน

1422 นายอรัญ จิตติถาวร 58 หมู่ 5 ต.เขาพนม อ.เขาพนม กระบี่ 81140 18/1/39 31/12/65 หินปูน

1427 บริษัท แบล็คซี  1994  จํากัด 41 หมู่ 14 ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 31110 27/1/38 31/12/65

1431 บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด(ฝ่ายบริหารฯ) 319 หมู่ที่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง  ตําบลท่าสาย อําเภอเมือง เชียงราย 57000 29/8/34 31/12/65 หินปูน

1433 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ชุติวรรณ 82/3  ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ  อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000 3/11/42 31/12/65 หินปูน

1435 นายสวัสดิ์  ยะเชียงคํา 299/2 หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม สุโขทยั 64150 18/2/43 31/12/65 หินปูน

1440 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศรีพุธศิลาทอง 103 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม อ.ห้วยยอด ตรัง 92130 25/3/42 31/12/65 หินปูน

1442 บริษัท สุวลี จํากัด 76 หมู่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง ชลบุรี 20000 6/7/41 31/12/65 หินปูน

1446 ห้งหุ้นส่วนจํากัด โรงโม่หินชัยประภารุ่งเรือง 701 ม.15 ถ.ลําปางห้างฉัตร ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลําปาง ลําปาง 52100 15/3/42 31/12/65 หินปูน

1447 บริษัท โรจน์รภี จํากัด 55  อาคารไบโอเฮ้าส์ ชั้น 7 ซ.สุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 20/9/43 31/12/65

1448 บริษัท หินเพชร จํากัด 9/2 ม.4 ถ.บุรีรัมย์-ประโคนชัน ต.อิสาณ อ.เมือง บุรีรัมย์ 31000 20/7/43 31/12/65

1450 บริษัท พะเยาศิลาภัณฑ์  จํากัด 126  ม.1  ต.ห้วยข้าวก่ํา  อ.จุน พะเยา 56150 12/7/43 31/12/65 หินปูน

1451 บริษัท สิชล  อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม จํากัด 345/23  ซ.ลาดพร้าว 94  แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 18/9/43 31/12/65 ยิปซัม,แอนด์ไฮไดร์

1458 บริษัท ศิลามาตรศรี จํากัด 8  ม.2   ต.พลับพลาไชย  อ.อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160 4/11/42 31/12/65 หินปูน

1459 ห้างหุ้นส่วนจํากัด มาตรศรีจักรกล 8  ม.2   ต.พลับพลาไชย  อ.อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160 4/11/42 31/12/65 หินปูน

1462 นางสิรินดา   จูภาวัง (คุณศักดิ์ชัย) 172 ม.4 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.หนองจะบก อ.เมือง นครราชสีมา 30000 11/8/43 31/12/65 หินปูน

1465 บริษัท เหมืองธารไศล จํากัด 15 ม.11 ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 53230 1/1/44 31/12/65

1468 บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) 99   ม.9   ต.เขาเจ็ดลูก   อ.ทับคล้อ พิจติร 66230 19/6/43 31/12/65 ทองคํา

1469 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จํากัด ผจก. ส่วนเหมือง 33/1 ม.3 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย สระบุรี 18110 1/1/44 31/12/65 หินปูน

1470 บริษัท เอสซีจี  ซิเมนต์  จํากัด (Government Liaison and Relations Director) อาคารสนง.ใหญ่ 1 ชั้น 9 เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 1/1/44 31/12/65 หินปูน



1471 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จํากัด ผจก. ส่วนเหมือง เลขที่ 29 ม.4 ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท สระบุรี 18120 1/1/44 31/12/65 หินปูน

1472 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จํากัด ผจก. ส่วนเหมือง เลขที่ 52 ม.6 ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110 1/1/44 31/12/65 หินปูน

1475 บริษัท บุรีรัมย์ นวรัตน์ จํากัด 131 ม.19 ถ.บุรีรัมย์-สุรินทร์ ต.สวายจีก อ.เมือง บุรีรัมย์ 31000 17/12/39 31/12/65

1478 นายกฤษณ์  เชาว์บวร 92-94  ถ.บํารุงราษฎร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง พัทลุง 93000 20/10/43 31/12/65 หินปูน

1482 ห้างหุ้นส่วนจํากัด กลุ่มหน้าพระลานเหมืองหิน 333 ม.3 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 18240 30/10/43 31/12/65 หินปูน

1483 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เลิศวัฒนาการโยธา(หจก.ทุ่งสงคอนกรีตอัดแรง) 188 ม.1  ถ.ทุ่งสง-สุราษฏร์ฯ  ตําบลชะมาย  อําเภอทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110 24/11/43 31/12/65 หินปูน

1484 ห้างหุ้นส่วนจํากัด สยามเกาลีน 280/1 ถ.ฉัตรไชย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง ลําปาง 52000 24/11/43 31/12/65

1485 บริษัท ศิลาดอนตาเพชร (1991) จํากัด 187/1 ม.2 ต.รางหวาย อ.พนมทวน กาญจนบุรี 71170 1/9/43 31/12/65 หินปูน

1486 บริษัท ผลิตภัณฑ์ศิลาแสนสุข จํากัด 110/4 ม.2 ถ.แสนสุข-บางพระ  ต.เหมือง  อ.เมือง ชลบุรี 20130 23/7/42 31/12/65 หินปูน

1487 บริษัท พิสิษฐ์ธุรกิจ จํากัด 12/2  ถ.รอบเวียงประตูกลาง ต.เวียง อ.เมือง พะเยา 56000 17/10/43 31/12/65 หินปูน

1488 ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พลัดแอกอุสาหกรรมเหมืองแร่ 68  ม.7  ต.หน้าพระลาน  อ.เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 18240 31/5/43 31/12/65 หินปูน

1489 นายณรงค์ พิชิตกวิน 7/1 ม.1 ต. ท่าโรง อ. วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 67130 11/9/43 31/12/65

1490 บริษัท ศิลาเลิศจิต จํากัด  (คุณสุมณฑา  การเงิน )   357  ม.5  ต. หน้าพระลาน อ. เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 18240 16/10/43 31/12/65 ปูนขาว

1496 หจก. โรงโม่หินสามแยกยะลา 1  ถ.เทศบาล 1 ต.สะเตง  อ.เมือง ยะลา 95000 23/5/44 31/12/65 หินปูน

1498 บริษัท เอส.เอ. ไมนิ่ง จํากัด  (คุณวันดี  ปิยนามวานิช) 78/21 ม.3 ต.ถ้ําน้ําผุด อ.เมือง พังงา 82000 4/6/44 31/12/65

1499 บริษัท เหมืองวังไผ่  จํากัด 17/1 ม.8 ต.คลองเปียะ อ.จะนะ สงขลา 90130 13/6/44 31/12/65 แกรนิต

1500 ห้างหุ้นส่วนจํากัด แพร่ปิโตรเลียม 255 ม.5 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย แพร่ 54110 3/7/44 31/12/65 หินปูน

1502 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ถาวรวิศวโยธา 99/6 ม.3  ถ.สุขุมวิท ต.บ้านฉาง อ. บ้านฉาง ระยอง 21130 6/8/44 31/12/65 แกรนิต

1503 นายนรินทร์    เก่งธนทรัพย์ 122   ม.7  ต.นาเมืองเพชร  อ.สิเกา ตรัง 92150 6/8/44 31/12/65 หินปูน

1504 บริษัท เค.ซี. ไมนิ่ง โปรดักส์ จํากัด 53 ม.2 ต.รางทวาย อ.พนมทวน กาญจนบุรี 71170 6/8/44 31/12/65 หินปูน

1512 บริษัท ยู.ดี.มาร์เบิล จํากัด 29/1  ม.5  ต.ป่าคาย  อ.ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 53230 19/12/44 31/12/65

1518 บริษัท  เกลือพิมาย  จํากัด 1016   อาคารศรีเฟื่องฟุ้ง ชั้น 1 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ ฯ 10500 1/1/45 31/12/65 เกลือหิน

1519 บริษัท ที.พี.เอ็น.ร็อคเวลล์ จํากัด 466  ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110 11/3/45 31/12/65

1521 นายสุทิน  ขีดขิน 130/23  ถ.ศรีสัชนาลัย ต.เมือง  อ.สวรรคโลก สุโขทัย 64110 18/3/45 31/12/65 หินปูน

1523 บริษัท มนธนา จํากัด 120/3 ถ.ศาลาแดง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 14/5/45 31/12/65

1524 บริษัท พี.ที.เอ. คอนสตรัคชั่น จํากัด 999/1  ถ.สุขาภิบาล  อ.วัฒนานคร สระแก้ว 27160 7/6/45 31/12/65 หินปูน

1525 นางนิภา  สุพิชญางกูร 278  ถ.โกสีย์   ต.ปากน้ําโพ  อ.เมือง นครสวรรค์ 60000 18/6/45 31/12/65

1530 บริษัท ควอลิตี้ มิเนอรัล จํากัด (มหาชน) 9/13 - 17  ถ.ย่านพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 2/8/45 31/12/65

1533 ห้างหุ้นส่วนจํากัด คริสตัลวิน 345/23  ซ.ลาดพร้าว 94  แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 18/9/45 31/12/65 ยิปซัม,แอนด์ไฮไดร์

1534 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอนกลําปาง 9/2  ถ.วังขวา  ต.สบตุ๋ย  อ.เมือง ลําปาง 52100 23/9/45 31/12/65

1535 บริษัท เยนเนอรัล ไมนิ่ง แอนด์เทรดดิ้ง จํากัด 66/155    ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์   เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 2/10/45 31/12/65 ยิปซัม



1536 นายสมชาย  ยอดธง 46/89 พฤกษ์ภิรมย์สาธร-ราชพฤกษ์ ถ.ราชพฤกษ์ บางระมาด ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 7/11/45 31/12/65 พลวง,วุลแฟรม

1537 นายชัยวัฒน์  วงศ์อารีย์สันติ 74  ถ.กรุงศรีใน  ต.ในเมือง  อ.เมือง สุรินทร์ 32000 15/11/45 31/12/65

1539  บริษัท มินเนอรัล รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด 228  ซ.วิภาวดีฯ 12   แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 22/11/45 31/12/65

1540 บริษัท เขาบ่อ คอนสทรัคชั่น จํากัด 77/77  ม.5   ต.รัษฎา  อ.เมือง ภูเก็ต 83000 25/12/45 31/12/65 หินปูน

1541 บริษัท  พี.แอนด์ เอส. มิลลิ่ง  จํากัด 1701/4-5  ถ.พหลโยธิน  แขวง/ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 22/1/46 31/12/65

1545 บริษัท  ปิยะกิจโยธาการ จํากัด 30  ถนนมหิดล  ตําบลสุเทพ  อําเภอเมือง เชียงใหม่ 50200 17/3/46 31/12/65 หินปูน

1550 บริษัท โอเรียนเต็ลแกรนิต จํากัด 246  ถ.รัชดา  แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 24/6/46 31/12/65

1552 นาวาอากาศเอกหญิง พัทรียา  ประเทศรัตน์ 258  ถ.ป่าขาม  ต.หัวเวียง  อ.เมือง ลําปาง 52000 20/8/46 31/12/65

1555 บริษัท โรงโม่หิน ทวีทรัพย์อนันต์ มหานคร จํากัด 433/1 ม.2 ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง ชลบุรี 20220 16/9/46 31/12/65 แกรนิต

1556 บริษัท ศิลาพรชัย จํากัด 99  ม.7  ต.ห้วยกะปิ  อ.เมือง ชลบุรี 20000 16/9/46 31/12/65 หินปูน

1558 บริษัท  ลานนา ดาตา กรุ๊ป  จํากัด 129  ม.8  ต.แม่ตืน  อ.ลี้ ลําพูน 51110 26/9/46 31/12/65 หินปูน

1560 บริษัท  ยิปซั่มเฮ้าส์ จํากัด 222  ถ.บ้านดอน  ต.ตลาด  อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000 6/10/46 31/12/65 ยิปซัม

1561 บริษัท  โรงโม่หิน ศิลามหานคร  จํากัด 1/11  ม.7  ต.หนองข้างคอก  อ.เมือง ชลบุรี 20000 17/10/46 31/12/65

1563 บริษัท  พี.เอส. อุตสาหกรรมโม่หิน  จํากัด 206  ม.13  ต.หนองโอ่ง  อ.อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160 17/10/46 31/12/65 หินปูน

1565 บริษัท  เบญจณี คัมพานี  จํากัด 83/4  ม.10  ต.ตะพง  อ.เมือง ระยอง 21000 3/11/46 31/12/65

1566 นายธวัชชัย   ตันคงจํารัสกุล 211 - 213   ถ.โพศรี  ต.หมากแข้ง  อ.เมือง อุดรธานี 41000 12/11/46 31/12/65

1567 บริษัท  ศักดิ์ชาย  จํากัด 91/1  ม.1  ถ.กาญจนวิถี  ต.บางกุ้ง  อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000 17/11/46 31/12/65 ยิปซัม

1568 บริษัท  ไลยมาศ  จํากัด 91/1  ม.1 ถ.กาญจนวิถี  ต.บางกุ้ง  อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000 17/11/46 31/12/65 ยิปซัม,แอนด์ไฮไดร์

1570 บริษัท  ทุ่งใหญ่พลาสเตอร์  จํากัด 250  ถ.สิรินธร  แขวง/เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 22/12/46 31/12/65 ยิปซัม

1571 บริษัท โรงโม่หินด่านช้าง จํากัด 957/1  ม.12  ต.หนองมะค่าโมง  อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี 72180 25/12/46 31/12/65

1572 นายเชาว์วุธ   พจนาลัย ( บ. เอเซียเหมืองแร่อุตสาหกรรม  จก. ) 3388 อาคารพาโต  ถ.เพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 25/12/46 31/12/65

1573 บริษัท เบญจพรอุตสาหกรรม จํากัด 139-141 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110 26/12/46 31/12/65

1575 บริษัท พะเยาธุรกิจ จํากัด 255   ม.8  ต.แม่กา  อ.เมือง พะเยา 56000 20/1/47 31/12/65 หินปูน

1579 นางฉลวย   ศรีสุวรรณ 184  ม.2  ต.หนองพลับ  อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110 9/2/47 31/12/65

1582 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วาย.พี.ซี. ไมนิ่งสุราษฎร์ 2/230 ม.4 ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ สุราษฎร์ธานี 84290 23/4/47 31/12/65

1584 บริษัท  ธารรัก  จํากัด 2/4  ม.7  ต.หนองข้างคอก  อ.เมือง ชลบุรี 20000 4/5/47 31/12/65 หินปูน

1587 บริษัท  กิตติวดีศิลาพาณิชย์  จํากัด 399  บ้านเกษตรพัฒนา  หมู่ 15  ต.บุเปลือย  อ.น้ํายืน อุบลราชธานี 34260 11/6/47 31/12/65

1592 นายวัชราวุธ    ธรรมสโรช 1367  ซ.รามอินทรา 67  แขวงจรเข้บัว  เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 18/8/47 31/12/65

1594 บริษัท  ยุกตสมบูรณ์  จํากัด 14  ถ.พิทักษ์  ต.ในเมือง  อ.เมือง บุรีรัมย์ 31000 14/9/47 31/12/65

1597 ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ศิลาปราณ 5/112  ม.2  ต.เขาน้อย  อ.ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77120 14/10/47 31/12/65 หินปูน

1598 บริษัท  เจ้าพระยาเหมืองแร่  จํากัด 28 ซ.พณิชยการธนบุรี 28 ถ.จรัญสนิทวงศ์ วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 11/2/48 31/12/65



1599 นายเด่นพงษ์   ขันธิราช 44/8  ม.10  ถ.มิตรภาพตัดใหม่  ต.ขนงพระ  อ.ปากช่อง นครราชสีมา 30130 24/2/48 31/12/65

1600 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จํากัด(คุณนรงฤทธิ์ อริยชัยสกุล) 1516 อาคาร 2 ชั้น 1  ถ.ประชาราษฎร์ 1  แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 2/3/48 31/12/65

1602 นางธาริณี   กฤดากร 82  ถ.สุขุมวิท 62  แขวงบางจาก  เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10250 8/3/48 31/12/65

1603 บริษัท  เอ็นนีโก้ ซัพพลาย  จํากัด 55  ซ.รามคําแหง 18  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 9/3/48 31/12/65

1613 บริษัท  สหะขนส่งอุทัยธานี  จํากัด 3  ถ.พหลโยธิน   ต.อุทัยใหม่  อ.เมือง อุทัยธานี 61000 27/5/48 31/12/65

1614 บริษัท  อารักษ์เทรดดิ้ง  จํากัด 43/17  ม.7  ต.ห้วยกะปิ  อ.เมือง ชลบุรี 20000 6/6/48 31/12/65

1615 บริษัท  ถาวรภูรีวิศวโยธา  จํากัด 99/9  ม.3  ถ.สุขุมวิท  ต.บ้านฉาง  อ.บ้านฉาง ระยอง 21130 29/7/48 31/12/65

1621 ห้างหุ้นส่วนจํากัด  เลขวิสุทธิ์ 801-803  ถ.สุขุมวิท 103  แขวงบางจาก  เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 13/10/48 31/12/65

1629 บริษัท  โรงโม่หินโชคชัย  จํากัด 99/1  ม.11  ต.ทุ่งอรุณ  อ.โชคชัย นครราชสีมา 30190 10/4/49 31/12/65

1631 บริษัท  สุรัตน์ การศิลา  จํากัด 131  ม.5  บ้านหนองขาม  ต.ผาน้อย  อ.วังสะพุง เลย 42130 6/6/49 31/12/65

1632 บริษัท  จิตรตัน์พัฒนา  จํากัด 131  ม.5  บ้านหนองขาม  ต.ผาน้อย  อ.วังสะพุง เลย 42130 6/6/49 31/12/65

1635 นายณรงค์  แวงสันเทียะ 69/1  ถ.รัฐบํารุง  ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง สกลนคร 47000 4/7/49 31/12/65 หินทราย

1637 บริษัท  โรงโม่หินสุวรรณ  จํากัด 52/2  ม.8  ต.นาขุนไกร  อ.ศรีสําโรง สุโขทัย 64120 30/8/49 31/12/65 หินปูน

1646 บริษัท  เอสซีแอล รีซอร์เซส  จํากัด 947/17 ม.12  อาคารทศพลแลนด์ 4 ชั้น 5  แขวง/เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 25/1/50 31/12/65

1648 ห้างหุ้นส่วนจํากัด   เชียงใหม่ไท้เชียง 162  ม.3  ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง เชียงใหม่ 50240 19/2/50 31/12/65

1649 ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พนาสิทธิ์ 9  ม.7  ถ.เชียงใหม่ - ฮอด  ต.สุเทพ  อ.เมือง เชียงใหม่ 50200 23/2/50 31/12/65

1652 ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ศิลาภูฝ้าย 77  ม.1  ต.ภูฝ้าย  อ.ขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150 23/3/50 31/12/65

1653 บรษิัท  สันทัดกรุ๊ป  จํากัด 464  ซ.ข้างอาคารปลาทองกะรัต  แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 6/7/50 31/12/65 ยิปซัม

1655 บริษัท  ยิปซั่ม เทรดดิ้ง 2004 (ไทยแลนด์)  จํากัด 91/1  ม.1  ถ.กาญจนวิถี  ต.บางกุ้ง  อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000 3/10/50 31/12/65 ยิปซัม,โดโลไมต์

1657 บริษัท  พี.ที.เค. ไมน์นิ่ง  จํากัด 555  ม.1  ต.บ้านเลื่อม  อ.เมือง อุดรธานี 41000 1/1/51 31/12/65 เหล็ก

1659 บริษัท  ทรูสโตน  จํากัด 128/108-110  ม.9  ต.ห้วยบง  อ.เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 18000 13/3/51 31/12/65 ดินเหนียวสี

1661 บริษัท  พี.วี. ซัพพลายส์ (ไทยแลนด์) จํากัด  48/3 ม.17 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 10/4/51 31/12/65

1664 นางคิ้ม     เจนจิรวัฒนา 274/4,274/5   ม.8  ต.บ่อทอง  อ.บ่อทอง ชลบุรี 20270 18/6/51 31/12/65

1666 บริษัท  เพชรเมืองเลย อสังหาริมทรัพย์  จํากัด 77 ม.8  ต.เอราวัณ  อ.เอราวัณ เลย 42220 28/8/51 31/12/65 หินปูน

1672 บริษัท ช.นิยม จํากัด (คุณสุกัญญา บัญชีเจ้าหนี้) 345/22 ซ.บ้านโพธิ์สว่าง ต.หมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี 41000 28/10/51 31/12/65

1677 นางวรรณภา     ทองปากน้ํา 52/2   ม.8  ต.นาขุนไกร   อ.ศรีสําโรง สุโขทัย 64120 13/3/52 31/12/65 หินปูน

1678 บริษัท ศิลาสานนท์ จํากัด 179  หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ตําบลหน้าพระลาน  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 18240 24/3/52 31/12/65

1684 บริษัท  ดาราใต้เหมืองแร่  จํากัด 141/5  ม.5  ถ.กาญจนวิถี   ต.บางกุ้ง  อ.บางเมือง สุราษฎร์ธานี 84000 17/6/52 31/12/65

1685 บริษัท  ทรัพย์มงคล  จํากัด 101/1   ถนนแสงชูโต 5/2  ต.ปากแพรก  อ.เมือง กาญจนบุรี 71000 18/6/52 31/12/65

1687 บริษัท  ยูนิโฮม  จํากัด 464  ถ.รัชดาภิเษก  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 3/7/52 31/12/65 ยิปซัม

1688 นายธีรภัทร     วัชราพันธ์ 59/6   ม.1  ถ.เลี่ยงเมือง   ต.บางกุ้ง   อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000 14/7/52 31/12/65



1689 นายชยุตพงศ์ เรืองกูล (Moonla boutique) 108 ถ.กระจ่างอุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110 29/7/52 31/12/65 หินปูน

1690 บริษัท  เพียวไบรท์ จํากัด 1/99  ม.5  ถ.เลี่ยงเมือง  ต.มะขามเตี้ย  อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000 3/8/52 31/12/65 ยิปซัม

1691 บริษัท  ยิปซั่มเวลธ  จํากัด 1/99  ม.5  ถ.เลี่ยงเมือง  ต.มะขามเตี้ย  อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000 3/8/52 31/12/65 ยิปซัม

1692 นายธงชัย     บินสมประสงค์ 345/23  ซ.ลาดพร้าว 94  แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 11/8/52 31/12/65 ยิปซัม,แอนด์ไฮไดร์

1693 บริษัท  พารุ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล  จํากัด 345/23  ซ.ลาดพร้าว 94  แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 11/8/52 31/12/65 ยิปซัม,แอนด์ไฮไดร์

1696 นางสาวฐิติพร    แสงไชย 3064  ถ.ประชาสงเคราะห์   แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 27/8/52 31/12/65

1698 ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ภักดีแผ่นดินขอนแก่น 227/299 ม.6 ซ.ประชาสโมสร 48 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น 40000 1/1/44 31/12/65

1699 ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ศรีสะเกษเหมืองแร่ 129  ม.15  ต.อ้อมน้อย  อ.กันทรลักษณ์ ศรีสะเกษ 33110 29/10/52 31/12/65

1702 นายไพฑูรย์    คุณาธารศักดิ์ 59/139  ม.วิสุทธาวิลล์ ซ.22  รามอินทรา 103/1  แขวง/เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 14/1/53 31/12/65

1704 นายณรงค์   จําปาศักดิ์ 166   ม.1   ต.อ่างหิน  อ.ปากท่อ ราชบุรี 70140 22/1/53 31/12/65

1705 นางสาวยุภาวรรณ ปานรงค์ 47/57 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000 25/1/53 31/12/65

1707 ห้างหุ้นส่วนจํากัด   ชัยพฤกษ์คอนสตรัคชั่น 8  ม.11  ต.เขากะลา  อ.พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130 1/1/42 31/12/65 หินปูน

1709 บริษัท  บี เอส ไมนิ่ง (2003)  จํากัด 139 - 141  ถ.นิพัทธ์อุทิศ 2  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110 9/3/53 31/12/65

1710 บริษัท พรหมมังกร  จํากัด 195  ม.7  ถ.มลิวรรณ  ต.นาอาน  อ.เมือง เลย 42000 24/3/53 31/12/65

1711 บริษัท  ไกรสิน  จํากัด 3064  ถ.ประชาสงเคราะห์  แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 23/4/53 31/12/65

1712 นายตัน     วัชรสินธุ์ 478  อาคารเภตรา  ซ.รัขดาฯ 26  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 16/12/52 31/12/65

1714 บริษัท  ณิศิศร์  จํากัด 147 ถนนประชาอุทิศ  แขวง/เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 28/7/53 31/12/65 โดโลไมต์

1716 บริษัท  สินหลวง  จํากัด 43 ม.7 ต.นบพิตํา อ.นบพิตํา นครศรีธรรมราช 80160 8/9/53 31/12/65 เฟลด์สปาร์

1717 บริษัท  สินแร่ศรีวิชัย  จํากัด 599  ม.5  ต.ปากพูน  อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000 8/9/53 31/12/65

1718 บริษัท  ทรัพย์ดี  จํากัด 599  ม.5  ต.ปากพูน  อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000 8/9/53 31/12/65

1720 บริษัท  สินชัย 1992  จํากัด 161/1  ม.5  ต.หน้าพระลาน  อ.เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 18240 16/9/53 31/12/65 หินปูน

1721 นายกิตติวินท์    สุขเกียรติภัย (บ. ทราว่าทีนไทย จก.) 72  ม.8  ต.หนองน้ําแดง  อ.ปากช่อง นครราชสีมา 30130 16/9/53 31/12/65 หินทราเวอร์ทีน

1723 บริษัท  เขาหินสวย  จํากัด 166   ม.1  ต.อ่างหิน  อ.ปากท่อ ราชบุรี 70140 16/9/53 31/12/65 หินปูน

1724 ห้างหุ้นส่วนจํากัด  กาญจน์วิวัฒน์ (2538) 141/5  ม.5  ถ.กาญจนวิถี  ต.บางกุ้ง  อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000 23/9/53 31/12/65

1728 บริษัท  อิมพีเรียล รีซอร์ส ดีเวลลอปเมนท์  จํากัด 99/89  ซ.รามคําแหง 150  แขวง/เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 26/10/53 31/12/65

1731 นายศศิศ   มนต์เสรีนุสรณ์ 603  ซ.รามคําแหง 39  แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 6/1/54 31/12/65

1732 บริษัท  ทองขาว  จํากัด 38/1  ม.1  ต.บางคลาน  อ.โพทะเล พิจิตร 66130 6/1/54 31/12/65

1733 บริษัท  ศิลาเขาแก้ว  จํากัด 459  ถ.เทศา  ต.พระประโทน  อ.เมอืง นครปฐม 73000 17/1/54 31/12/65

1737 บริษัท  ศิลาเขาแดง  จํากัด 79/4    ม.1  ต.ลิดล  อ.เมือง ยะลา 95160 25/3/54 31/12/65

1738 บริษัท  ยูนิไมนิ่ง  จํากัด 478  ถ.รัชดาภิเษก  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 27/5/54 31/12/65 หินปูน

1740 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจริญทรัพย์ โชคชัย (นันทวัฒน์ เชาว์ศิริธนาชัย) (โรงโม่หินกรเจริญทรัพย์) 141 ม.2 ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย นครราชสีมา 30190 8/6/54 31/12/65



1741 บริษัท  เทพาพร  จํากัด ( อาคาร W 1 ชั้น 5 ) 356  ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 17/6/54 31/12/65 ทรายแก้ว

1742 บริษัท  ทุ่งใหญ่ มิเนอรัล  จํากัด 250  ถ.สิรินธร  แขวง/เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 20/6/54 31/12/65 ยิปซัม

1743 บริษัท  เมททอล สตาร์ ไมนิ่ง  จํากัด 6/67  ม.16 ต.บางแก้ว  อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540 20/6/54 31/12/65 เหล็ก

1744 บริษัท  เขาแดงคอนสตรัคชั่น  จํากัด 249/3  ม.5   ต.สทิงหม้อ  อ.สิงหนคร สงขลา 90000 21/6/54 31/12/65 โดโลไมต์

1745 บริษัท  โรงโม่หิน โชคไพศาล  จํากัด 161   ม.1   ต.อ่างหิน   อ.ปากท่อ ราชบุรี 70140 23/6/54 31/12/65 หินปูน

1746 บริษัท  หนองแค เคลย์  จํากัด 39   ม.11  ถ.สุวรรณศร  ต.โคกแย้  อ.หนองแค สระบุรี 18230 23/6/54 31/12/65 ดินเหนียวสี

1747 บริษัท  ตากกลกิจ (1996)  จํากัด ตู้ ปณ. 114  15/1   ม.4  ต.ป่ามะม่วง  อ.เมือง ตาก 63000 27/6/54 31/12/65 หินปูน

1748 บริษัท  เอส.เค.มิเนอรัลส์  จํากัด 29  อาคาร 4 เจ ซ.พหลโยธิน 3 แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 19/7/54 31/12/65 เหล็ก

1749 บริษัท ศิลาสมบูรณ์ทรัพย์ จํากัด 6/5   ม.9  ต.พังตรุ  อ.ท่าม่วง กาญจนบุรี 71000 4/8/54 31/12/65

1750 บริษัท  เหมืองศิลาสยาม  จํากัด 6/5  ม.9  ต.พังตรุ  อ.ท่าม่วง กาญจนบุรี 71000 4/8/54 31/12/65

1753 บริษัท  พันธ์ประเสริฐเพชรศิลา  จํากัด 43   ม.10  ต.บึงสามพัน  อ.บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 67160 15/8/54 31/12/65

1754 นายทัศนัย    พันธ์ประเสริฐ 43   ม.10  ต.บึงสามพัน  อ.บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 67160 15/8/54 31/12/65

1755 ห้างหุ้นส่วนจํากัด  อัคขพัฒไมนิ่ง 1/3  ถ.เทศบาล 1  ต.นาสาร  อ.บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 84120 15/8/54 31/12/65

1756 บริษัท  ทรัพย์ยากร อินเตอร์กรุ๊ป  จํากัด 155/86  ม.4  ต.เจ็ดเสมียน  อ.โพธาราม ราชบุรี 70120 16/8/54 31/12/65 ควอตซ์

1759 บริษัท  ทองมาการเกษตรอุตสาหกรรม  จํากัด 247  ม.6  ต.ลํานารายณ์  อ.ชัยบาดาล ลพบุรี 15130 24/8/54 31/12/65

1762 นายธิติพรชัย     สินสมุทรธาวิน 207  ม.13  ต.หนองโอ่ง  อ.อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160 3/10/54 31/12/65

1763 บริษัท  วิบูลย์ศิลา  จํากัด 101-103-105  ถ.รถไฟ  ต.พระปฐมเจดีย์  อ.เมือง นครปฐม 73000 4/10/54 31/12/65 หินปูน

1764 บริษัท  ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม  จํากัด 108/1  ถ.ราชมรรคาใต้  ต.ห้วยจรเข้  อ.เมือง นครปฐม 73000 4/10/54 31/12/65 หินปูน

1765 ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ศิลาลานทอง 2/2   ม.6  ต.เขาชายธง  อ.ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190 15/11/54 31/12/65

1766 บริษัท  กรีนซิลเวอร์ไนต์  จํากัด 58/4  ซ.มิตรสัมพันธ์   แขวงวัดพระยาไกร  เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 17/11/54 31/12/65

1767 บริษัท ซอลทเวิร์คส จํากัด 1023 เอ็มเอสสยามทาวเวอร์ชั้น 36 ถ.พระราม 3 ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 25/11/54 31/12/65 เกลือหิน

1770 บริษัท  ฉางเถ่ พัฒนาการแร่  จํากัด 96/10 ถ.ริมคลองบางกะปิ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 21/12/54 31/12/65

1772 บริษัท  เอส ซี จี 1995  จํากัด 200/492  ม.5  ถ.เลี่ยงเมือง   ต.มะขามเตี้ย  อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000 5/1/55 31/12/65

1774 บริษัท  โปร ไมน์นิ่ง  จํากัด 567  ซ.สุขเกษม  แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 17/1/55 31/12/65

1776 บริษัท  บางสวรรค์ศิลาทอง  จํากัด 213/1   ม.3  ต.บางสวรรค์  อ.พระแสง สุราษฎร์ธานี 84210 20/2/55 31/12/65 หินปูน

1777 ห้างหุ้นส่วนจํากัด   ศิลารัตน์หล่มสัก 43  ม.10  ต.บึงสามพัน  อ.บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 67160 24/2/55 31/12/65 หินปูน

1779 บริษัท สหศิลาภัณฑ์ราชบุรี จํากัด 160 ม.1 ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ ราชบุรี 70140 2/5/55 31/12/65

1781 บริษัท  ทีพีไอ โพลีน  จํากัด  (มหาชน) 26/56  ถ.จันทน์ตัดใหม่  แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 19/7/55 31/12/65

1783 ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ห้วยน้ําหอมแกรนิต (92) 433  ม. 10 ตําบลนครสวรรค์ตก อําเภอเมือง นครสวรรค์ 60000 25/7/55 31/12/65 หินแกรนิต

1784 บริษัท  หินคม - เขาแหลม  จํากัด 274/4,274/5  ม.8  ต.บ่อทอง  อ.บ่อทอง ชลบุรี 20270 10/8/55 31/12/65 หินอุตสาหกรรม

1785 บริษัท  ส.ศิลาทองสระบุรี  จํากัด 138  ม. 3  ตําบลหน้าพระลาน  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 18240 22/12/53 31/12/65 หินอุตสาหกรรม



1786 ห้างหุ้นส่วนจํากัด โรงโม่หินเลิศสุด 148/1  ม. 1  ตําบลอ่างหิน  อําเภอปากท่อ ราชบุรี 70140 4/6/53 31/12/65 หินอุตสาหกรรม

1788 บริษัท  สุวลีศิลา  จํากัด 524  ถ.เจริญสุข  ต.ในเมือง  อ.เมือง กําแพงเพชร 62000 12/10/55 31/12/65 หินปูน

1789 บริษัท ราชบุรี เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด 29 อาคารบางกอกบิสซิเนส ชั้น 14 แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 4/12/55 31/12/65 หินปูน

1790 บรษิัท ศิลาสามยอด จํากัด 239 ม.2 ถ.ลําพูน-ลี้ ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง ลําพูน 51130 4/3/56 31/12/65

1791 บริษัท  ทรัพย์มินเนอรัลส์รีสอทส์เซส  จํากัด 88/9  ม.6  แขวงคู้ฝั่งเหนือ  เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 21/3/56 31/12/65

1792 นางสมศรี       ดาบธรรม 6/5   ม.9  ต.พังตรุ   อ.ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 4/4/56 31/12/65

1793 ห้างหุ้นส่วนจํากัด  หินสร้างแหล่งน้ํา 95  ม.11  ต.ห้วยหอม  อ.ตาคลี นครสวรรค์ 60210 9/4/56 31/12/65 หินอุตสาหกรรม

1794 บริษัท  ปราจีนบุรี เหมืองหิน  จํากัด 123   ม.2   ต.วังท่าช้าง  อ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110 18/4/56 31/12/65 หินอุตสาหกรรม

1795 นางสาวสิริธิดา    สมิตะสิริ 1701/4-5  ถ.พหลโยธิน  แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 22/4/56 31/12/65 แบไรต์

1796 บริษัท  หล่อวัฒนา  จํากัด 16/1   ม.4  ต.งิ้วงาม  อ.เมือง อุตรดิตถ์ 53000 13/6/56 31/12/65

1798 บริษัท  ซัมทอง ไมนิ่ง  จํากัด 159   ม.8   ต.นาดี  อ.เมือง สุรินทร์ 32000 24/6/56 31/12/65 เหล็ก

1799 นายณรงค์ แจ่มใส 68/1 ม.2 ต.ชากพง อ.แกลง ระยอง 21110 26/6/56 31/12/65 ทรายแก้ว

1800 บริษัท  ไจแอนท์ ร็อค 1990  จํากัด 188  ม.8  ต.เอราวัณ  อ.เอราวัณ เลย 42220 29/7/56 31/12/65 หินอุตสาหกรรม

1801 ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ศิริเฟลด์สปาร์ 273/20  ม.1  ต.พรหมโลก  อ.พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 80320 9/8/56 31/12/65 เฟลด์สปาร์

1802 บริษัท  แกรนิต เพชรบูรณ์  จํากัด 246  ถ.รัชดาภิเษก  แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 27/8/56 31/12/65 หินประดับ

1803 บริษัท  พี.อาร์.เอส. โลจิสติค  จํากัด 5/195  หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ซ.30  แขวงท่าแร้ง  เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 9/9/56 31/12/65 หินอุตสาหกรรม

1804 บริษัท สุรินทร์เทพศิลา จํากัด 65  ม.17  ถ.สุรนิทร์-ปราสาท  ต.เฉนียง  อ.เมือง สุรินทร์ 32000 12/9/56 31/12/65 หินอุตสาหกรรม

1805 บริษัท  ฐาวิตี อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป  จํากัด 25  ถ.เทศบาล 4  ซ.1  ต.ปากเพรียว  อ.เมือง สระบุรี 18000 16/9/56 31/12/65 หินอุตสาหกรรม

1806 นายวุฒิพงษ์ วงศ์ชุมพิศ 9/5 ม.2 ต.เกาะแก้ว อ.เมือง ภูเก็ต 82000 20/9/56 31/12/65 -

1807 บริษัท  พาลิน  จํากัด 238/1 ม.1 ต.ศรีสองรัก อ.เมือง เลย 42100 21/10/56 31/12/65 เหล็ก

1808 นางสาวติ๋ม    ตันมณีกุล 22  ม.9  ต.คลองม่วง  อ.ปากช่อง นครราชสีมา 30130 21/10/56 31/12/65 หินประดับ

1809 บริษัท  ตรังยูซี  จํากัด 115   ม.5  ต.โคกสะบ้า  อ.นาโยง ตรัง 92170 21/10/56 31/12/65 โดโลไมต์

1810 บริษัท  พงศ์สุภากร  จํากัด 777   ม.4   ต.ท่าสายลวด   อ.แม่สอด ตาก 63110 15/11/56 31/12/65

1811 นายศักดิ์เกษม   ตันติยวรงค์ 179/1-2  ม.7  ต.ธานี  อ.เมือง สุโขทัย 64000 27/11/56 31/12/65

1812 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศิลาแม่ทะ 155  หมู่  5   ต.พระบาท   อ.เมือง ลําปาง 52100 2/1/57 31/12/65 หินปูน

1813 บริษัท  ทรัพย์หลวง  จํากัด 599  ม.5  ต.ปากพูน  อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000 31/12/58 31/12/65 แบไรต์,เหล็ก

1814 บริษัท  ดงลานศิลา  จํากัด 444 ม.7 ต.ดงลาน อ.สีชมพู ขอนแก่น 40220 24/1/57 31/12/65 หินปูน

1816 บริษัท  เค.ไลม์สโตน  จํากัด 9/5  ถ.เดโช  แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 10/2/57 31/12/65 หินปูน

1817 บริษัท  สุณีทวีพัฒนา 2010  จํากัด 48   ถ.ชนเกษม  ต.ตลาด  อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000 4/3/57 31/12/65

1818 บริษัท  แร่พรทวีปาล์ม  จํากัด 48  ถ.ชนเกษม  ต.ตลาด  อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000 4/3/57 31/12/65

1819 บริษัท  แร่เขาอินทร์  จํากัด 48  ถ.ชนเกษม  ต.ตลาด  อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000 4/3/57 31/12/65



1820 บริษัท นางรองศิลาทอง จํากัด 39/1  ม.10  ถ.นางรอง-ละหานทราย ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 31170 14/3/57 31/12/65 หินอุตสาหกรรม

1821 ห้างหุ้นส่วนจํากัด  โรงโม่ ตรัง ภูทอง 122  ม.7  ต.นาเมืองเพชร  อ.สิเกา ตรัง 92150 18/3/57 31/12/65 หินอุตสาหกรรม

1822 บริษัท  เมย์ พลัส 2005  จํากัด 117/1  ถนนบํารุงราษฎร์  ต.วัดเกต  อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 27/3/57 31/12/65 แมงกานีส

1823 ห้างหุ้นส่วนจํากัด บรรณพร คอนสตรัคชั่น 46/4   ม.6  ต.พุกร่าง  อ.พระพุทธบาท สระบุรี 18120 11/4/57 31/12/65 ดินมาร์ล

1827 บริษัท  ศิลาไทยรุ่งเรืองพัฒนา  จํากัด 214  ม.13  ต.หนองโอ่ง  อ.อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160 19/5/57 31/12/65 หินอุตสาหกรรม

1828 บริษัท  เอส เอส อาร์ อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม  จํากัด 540  ถ.รัชดาภิเษก  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 4/6/57 31/12/65 ฟลูออไรต์/หินอุตฯ

1829 บริษัท  เวียงสระยิปซั่ม  จํากัด 250  ถ.สิรินทร  แขวง/เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 10/6/57 31/12/65 ยิปซั่ม

1830 นายนรินทร์    คลังผา 241,243  ถ.ประชาอุทิศ  แขวง/เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 11/6/57 31/12/65 หินอุตสาหกรรม

1831 ห้างหุ้นส่วนจํากัด  โรงงานโม่บดหินย่งล้ง 123  ม.16  ต.นาบัว  อ.เมือง สุรินทร์ 32000 24/6/57 31/12/65 หินอุตสาหกรรม

1832 ห้างหุ้นส่วนจํากัด สุราษฎร์เรอืงกิจ 95 หมู่ 3  ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130 26/6/57 31/12/65 โดโลไมท์

1835 บริษัท ไทยเจริญแกรนิต จํากัด (บจก.บางนาตราดแกรนิต) นเรศ แสนสุด 5/12 ม.7 บางนา-ตราด บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 10540 12/9/57 31/12/65 หินอุตสาหกรรม

1836 ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี โอ เอส ไมนิ่ง 59/6  ม.1  ถ.เลี่ยงเมือง  ต.บางกุ้ง  อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000 1/10/57 31/12/65 ยิปซัมและแอนไฮไดรต์

1837 บริษัท  พี.เอส.ซี. ไมนิ่ง  จํากัด 7  ม.9  ถ.วิเชตวัฒนา  ต.แจ้ห่ม  อ.แจ้ห่ม ลําปาง 52120 14/10/57 31/12/65 พลวง

1838 ห้างหุ้นส่วนจํากัด  โชคศิลา สระบุรี 9/9  ม.6  ต.พุแค  อ.เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 18240 17/10/57 31/12/65 หินปูน

1839 ห้างหุ้นส่วนจํากัด  เกษมปูนมาร์ลและปูนขาว 105/4   ม.3  ต.ขุนโขลน  อ.พระพุทธบาท สระบุรี 18120 22/10/57 31/12/65 ดินมาร์ล

1841 บริษัท  สหศิลาเพิ่มพูล  จํากัด 268  ม.1  ต.หน้าพระลาน  อ.เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 18240 20/11/57 31/12/65 หินอุตสาหกรรม

1842 บริษัท  ภูมิใจไทยซีเมนต์  จํากัด 2034/132-161 อิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 34  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 4/12/57 31/12/65 หินอุตสาหกรรม

1843 บริษัท  เซาธ สยาม โดโลไมท์  จํากัด 1/99   ม.5  ถ.เลี่ยงเมือง  ต.มะขามเตี้ย  อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000 4/12/57 31/12/65 โดโลไมท์

1844 บริษัท  ทรายทอง เทพประทาน  จํากัด 115  ม.5  ถ.มิตรภาพ  ต.สําราญ  อ.เมือง ขอนแก่น 40000 5/1/57 31/12/65 ทรายแก้ว

1845 ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ศิลากําแพงเพชร 88/2  ม.13  ต.พรานกระต่าย  อ.พรานกระต่าย กําแพงเพชร 62110 4/9/57 31/12/65 หินอ่อน

1846 นางสาวจินตนา   ดาบธรรม(บ.เหมืองศิลาสยาม จก.) 6/17   ม.9  ต.พังตรุ  อ.ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 30/1/58 31/12/65 หินอุตสาหกรรม

1847 นายประคัลภ์     โฆษิตานนท์ 126/3  ถ.จรดวิถีถ่อง  อ.เมือง สุโขทัย 64000 11/2/58 31/12/65 หินอ่อน

1848 พ.ท. วรายุส์     ตรีวัฒนสุวรรณ 49  ถ.บ้านโนน  ต.หมากแข้ง  อ.เมือง อุดรธานี 41000 8/9/57 31/12/65 เหล็ก

1850 บริษัท  น.วาสิกิจ  จํากัด 29/3   ม.2  ต.ห้วยกะปิ  อ.เมือง ชลบุรี 20000 16/2/58 31/12/65 หินอุตสาหกรรม.

1851 กองทัพเรือ (ผู้จัดการกิจการหิน สวัสดิการสัตหีบ) 40  ม.1 ฐานทัพเรือสัตหีบ  ต.สัตหีบ  อ.สัตหีบ ชลบุรี 20180 27/2/58 31/12/65 หินปูน

1852 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ดาวศุภกิจ 77  ถ.ท่าเรือ  แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 2/3/58 31/12/65 หินปูน

1854 บริษัท  ร็อคส์ ไมน์นิ่ง (ไทยแลนด์)  จํากัด 1028/2  ถ.พระราม 4  แขวงทุ่งมหาเมฆ   เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 3/4/58 31/12/65 แคลไซต์

1855 บริษัท  ไศลรุ่งเรือง  จาํกัด 54/9 - 10  ถ.เพชรเกษม  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110 19/5/58 31/12/65 หินแกรนิต

1856 บริษัท  เหมืองแร่สิน - ประดิษฐ์  จํากัด 18/1-3  ม.1   ต.เกาะแก้ว  อ.เมือง ภูเก็ต 83000 27/5/58 31/12/65 ดีบุก

1859 บริษัท  แอล.เอส.ไมนิ่ง  จํากัด 139 - 141  ถ.นิพัทธ์อุทิศ 2   ต.หาดใหญ่   อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110 23/6/58 31/12/65 ยิปซัม/แอนด์ไฮไดร์

1862 บริษัท  ศิลาไทยสงวน (2540)  จํากัด 116  ม.4  ต.นาหนองทุ่ม  อ.ชุมแพ ขอนแก่น 40290 7/8/58 31/12/65 หินปูน



1864 บริษัท  ทุ่งสีคอนสตรัคชั่น  จํากัด 553  ม.4  ต.ไชยสถาน  อ.เมือง น่าน 55000 8/10/58 31/12/65 หินปูน

1866 บริษัท  กรีน ไมนิ่ง อินดัสตรี้  จํากัด 148/1  ถ.นนทบุรี  ต.ท่าทราย  อ.เมือง นนทบุรี 11000 12/1/59 31/12/65 ควอตซ์

1867 บริษัท  สหศิลาแก้ว  จํากัด 102  ม.4  ถ.สายจันทบุรี- สระแก้ว  ต.ทับไทร  อ.โป่งน้ําร้อน จันทบุรี 22140 27/1/59 31/12/65 หินปูน

1870 บริษัท โชคอนันต์ก่อสร้างอุดรธานี จํากัด 88/88 ม.7 ซ.บ้านโนนยาง ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี 41000 4/3/59 31/12/65 หินปูน

1871 บริษัท อรพินก่อสร้าง จํากัด 88/88 ม.7 ซ.บ้านโนนยาง ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี 41000 4/3/59 31/12/65 หินปูน

1873 บริษัท  ศิลาช้างเผือกค้าวัสดุก่อสร้าง (2535)  จํากัด 8  ม.11  ต.เขากะลา  อ.พยุหคีรี นครสวรรค์ 60130 7/10/53 31/12/65 หินปูน

1878 บริษัท  ซี.ไอ.จี. อินเตอร์ กรุ๊ป  จํากัด 200/14  ม.2  ถ.โพธาราม ซ.12  ต.ช้างเผือก  อ.เมือง เชียงใหม่ 50300 10/10/59 31/12/65

1879 นายปุลิน    จีนตระกูล 200/14  ม.2  ถ.โพธาราม ซ.12  ต.ช้างเผือก  อ.เมือง เชียงใหม่ 50300 10/10/59 31/12/65

1880 บริษัท  สุรินทร์เหมืองหิน  จํากัด 99/9   ม.15  ต.นาบัว  อ.เมือง สุรินทร์ 32000 31/10/59 31/12/65

1881 บริษัท 39 ศิลาทอง จํากัด 331 ถ.ธารธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130 1/6/59 31/12/65

1883 ห้างหุ้นส่วนจํากัด  โชคชัยศิลา 446  ม.3  ต.หน้าพระลาน  อ.เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 18240 11/4/57 31/12/65

1884 บริษัท  ผ.เพิ่มพูน  จํากัด 317/2  ม.5  ต.ลาดตะเคียน  อ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110 12/6/60 31/12/65

1885 บริษัท  ระวีสวัสดิ์  จํากัด (นันทวัฒน์ เชาว์ศิริธนาชัย) (โรงโม่หินกรเจริญทรัพย์) 141 ม.2 ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย นครราชสีมา 30190 26/6/60 31/12/65

1886 บริษัท  อัครพัฒไมนิ่ง  จํากัด 1/4   ถ.เทศบาล 2  ต.นาสาร  อ.บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 84120 17/8/60 31/12/65

1887 บริษัท  ขอนทอง  จํากัด 111   ม.4  ต.กําเนิดนพคุณ  อ.บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77140 28/8/60 31/12/65 หินปูน

1889 ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ส.ศิลาเพชร 162/56  ถ.ศรีสุริยวงศ์  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง ราชบุรี 70000 3/10/60 31/12/65 หินปูน

1890 บริษัท  โรงโม่หินแกรนิตไทย  จํากัด 1/11   ม.7  ซ.คีรี  ต.หนองข้างคอก  อ.เมือง ชลบุรี 20000 5/10/60 31/12/65 หินแกรนิต

1891 บริษัท  แอล.เค.พี. เหมืองแร่  จํากัด 333  ม.4  ต.วังหมี  อ.วังน้ําเขียว นครราชสีมา 30370 5/10/60 31/12/65 หินแกรนิต

1892 บริษัท  ลัสเตอร์ สไมล์  จํากัด 22  ซ.พึ่งมี 28  แขงบางจาก  เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 5/10/60 31/12/65 หินทราย

1893 บริษัท  พี.เอ็ม.เอราวัณ  จํากัด 55/15   ม.3  ต.โคกกลอย  อ.ตะกั่วทุ่ง พังงา 82140 10/10/60 31/12/65 โดโลไมท์

1894 บริษัท  เขาบันไดนางศิลา  จํากัด 243   ม.14  ต.ท่าช้าง  อ.บางกล่ํา สงขลา 90110 11/10/60 31/12/65 หินแกรนิต

1895 บริษัท  ระยองอินเตอร์เนชั่นแนลแซนด์ซัพพลาย  จํากัด 333  ม.2  ต.ซากพง  อ.เมือง ระยอง 21190 17/10/60 31/12/65 ทรายแก้ว

1896 บริษัท  บุษยาการสร้าง  จํากัด 106  ม.15  ถ.อรุณประเสริฐ  ต.บุ่ง  อ.เมือง อํานาจเจริญ 37000 18/10/60 31/12/65 หินทราย

1897 บริษัท  เอ็มแพค ไมนิ่ง  จํากัด 70   ม.11  ต.ปงแสนทอง  อ.เมือง ลําปาง 52100 24/10/60 31/12/65 หินปูน

1898 บริษัท เหมืองหินอ่อนเขาโทน  จํากัด(หจก.สามเพชร) 524  ถ.เจริญสุข  ต.ในเมือง  อ.เมือง กําแพงเพชร 62000 30/10/60 31/12/65 หินอ่อน

1899 นางอุไรวรรณ แพงสาร 48  ม.11  ต.บ้านแพง  อ.บ้านแพง นครพนม 48140 12/12/60 31/12/65 หินทราย

1900 บริษัท  คชาธารก่อสร้าง  จํากัด 22/12  ถ.เหมืองหิต  ต.ในเวียง  อ.เมือง แพร่ 54000 25/12/60 31/12/65 หินปูน

1901 ห้างหุ้นส่วนจํากัด  เขาสามง่ามแสงศิลา 147   ม.1  ต.อ่างหิน  อ.ปากท่อ ราชบุรี 70140 29/8/57 31/12/65

1902 บริษัท บ้านทองศิลาทรัพย์ จํากัด 141  ม.4  ต.แจระแม  อ.เมือง อุบลราชธานี 34000 14/11/56 31/12/65 หินบะซอลต์

1903 บริษัท  พี.โอ.เอส. ไมนิ่ง (ทุ่งใหญ่)  จํากัด 59/6  ม.1  ถ.เลี่ยงเมือง  ต.บางกุ้ง  อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000 24/1/61 31/12/65

1904 บริษัท  ที.ที.พี. ไมน์นิ่ง  จํากัด 67/1  ม.1  ต.วัดประดู่  อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000 26/1/61 31/12/65 โดโลไมต์



1905 บริษัท  พรานกระต่าย ไมนิ่ง  จํากัด 99/5 ม.13 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย กําแพงเพชร 62110 29/1/61 31/12/65 หินอ่อน

1906 นายนิธินันท์    สุขวิรัชตานนท์ 1028/2  ถ.พระราม 4  แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 24/8/60 31/12/65 แคลไซต์

1907 บริษัท  แซนด์ แอนด์ ซอยล์ อุตสาหกรรม  จํากัด 55/5  ม.5  ต.โคกตูม  อ.เมือง ลพบุรี 15210 19/6/61 31/12/65 แคลไซล์

1908 บริษัท  เอสซีจี เซรามิกส์  จํากัด  (มหาชน) อาคาร สนง.ใหญ่ 2 ชั้น 4 เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 1/8/61 31/12/65 บอลเคลย์

1909 บริษัท  ประสบโชค เคลย์ แอนด์ พอทเทอรี่ สโตน  จํากัด 339/2  ม.9   ต.ชมพู  อ.เมือง ลําปาง 52100 9/10/61 31/12/65 ดินขาว

1910 ห้างหุ้นส่วนจํากัด  วี.วาย.เค.คอนสตรัคชั่น 93/3  ถ.ศรีวานิช  ต.แม่สอด  อ.แม่สอด ตาก 63110 14/11/61 31/12/65 หินปูน

1911 ห้างหุ้นส่วนจํากัด  เอ-วอล แอนด์ บิลดิ้ง 342 ม.6 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 18240 19/11/61 31/12/65 ดินดาน

1912 บริษัท  อนันตศิลาเขาสามง่าม  จํากัด 150   ม.1  ต.อ่างหิน  อ.ปากท่อ ราชบุรี 70140 28/11/61 31/12/65

1913 บริษัท  คีรีขาว (ประเทศไทย)  จํากัด 598  อาคารคิวเฮ้าส์ เพลินจิต ชั้น 9  แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 3/1/62 31/12/65

1914 บริษัท  โรงโม่หินศิลามิตรเจริญ  จํากัด 166   ม.1  ต.อ่างหิน  อ.ปากท่อ ราชบุรี 70140 21/1/62 31/12/65

1915 บริษัท  สยามสโตน แอ๊กกริเกรท  จํากัด (บจก.สยามแอ๊กกริเกรท) 162/1 ซ.สุขุมวิท 20 แขวง/เขต คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 7/5/62 31/12/65

1916 บริษัท ศิลาเลิศ จํากัด 51/7 ม.5 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000 6/3/62 31/12/65

1917 บรษิัท ทิพย์สิงห์ ซัพพลาย ไมนิ่ง จํากัด 184/16 ม.4 ต.แกลง อ.เมือง ระยอง 21160 28/8/60 31/12/65

1918 บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 26/56 ถ.จันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 15/7/62 31/12/65

1919 ห้างหุ้นส่วนจํากัด มณีวรรณ์ (นครสวรรค์) 26 ม.9 ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190 17/8/55 31/12/65 เหล็ก

1920 บริษัท นครหลวงคอนกรีต จํากัด 199 อ.คอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 3,10-12 แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 7/6/62 31/12/65

1921 บริษัท ศิลาอ่างหิน จํากัด 174 ม.1 ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ ราชบุรี 70140 18/7/62 31/12/65 หินปูน

1922 ห้างหุ้นส่วนจํากัด โรงโม่หินศิลาเพิ่มพูน 153 ม.1 ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ ราชบุรี 70140 18/7/62 31/12/65 หินก่อสร้าง

1923 บริษัท เขตศิลา จํากัด 30 ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200 11/2/59 31/12/65 หินปูน

1924 ห้างหุ้นส่วนจํากัด อ่างศิลา 157 ม.1 ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ ราชบุรี 70140 18/7/62 31/12/65 หินปูน

1925 บริษัท โรงโม่หินสมานมิตร จํากัด 158 ม.1 ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ ราชบุรี 70140 18/7/62 31/12/65 หินปูน

1927 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศิลาเขางู 159 ม.1 ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ ราชบุรี 70140 18/7/62 31/12/65 หินปูน

1928 บริษัท โรงโม่หินศิลามิตรเจริญ (อู่ทอง) จํากัด 166 ม.1 ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ ราชบุรี 70140 5/8/62 31/12/65 หินปูน

1929 นายคงคณากุญช จําปาศักดิ์ 181 ม.1 ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ ราชบุรี 70140 5/8/62 31/12/65 หินปูน

1930 บริษัท ศิลาเพชรชุมพล จํากัด 155 ม.1 ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ ราชบุรี 70140 18/7/62 31/12/65 หินปูน

1932 บริษัท ไทย ที.เอส.ที. บิสสิเนส (2009) จํากัด 49/1 ม.6 ต.โพชนไก่ อ.บางระจัน สิงห์บุรี 16130 25/6/62 31/12/65 ดินเหนียวสี

1933 บริษัท ภูศรีตรัง จํากัด 179/4 ม.1 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง ตรัง 92000 5/7/62 31/12/65 หินทรายแป้ง

1934 บริษัท อาเชี่ยน จํากัด 30 ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 2/10/56 31/12/65 หินอุตสาหกรรม

1935 นางสมใจ ยงญาติ 165/34 ม.3 ต.ปากแพรก อ.เมือง กาญจนบุรี 71000 11/6/62 31/12/65 หินอุตสาหกรรม

1936 บริษัท นันประเสริฐ จํากัด 1-3 ถ.เปรมประชา ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง อุทัยธานี 61000 3/9/62 31/12/65 หินปูน

1937 บริษัท เพียวไบรท์ ยิปซั่ม จํากัด 1/99 ม.5 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000 7/8/62 31/12/65 ยิปซัม แอนไฮไดร



1938 บริษัท ท่าอุแทไมนิ่ง จํากัด 141/98 ม.5 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000 22/11/62 31/12/65 โดโลไมต์ หินปูน

1939 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต 1016/160 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง นครสวรรค์ 60000 1/10/62 31/12/65 หินอุตสาหกรรม

1940 บริษัท ผลอนันต์ การศิลา จํากัด 209 ม.6 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง เลย 42130 5/6/62 31/12/65 หินอุตสาหกรรม

1941 บริษัท ศุภศิลาชัย จํากัด 107 ม.1 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม ราชบุรี 70120 14/2/63 31/12/65 หินอุตสาหกรรม

1942 บริษัท นครพนมเจริญศรี จํากัด 31 ซ.อนุสรณ์สามัคคี ต.ในเมือง อ.เมือง นครพนม 48000 28/8/60 31/12/65 หินอุตสาหกรรม

1943 บริษัท ศิลาเพชรพลอยดี จํากัด 515 ม.14 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160 6/3/63 31/12/65 หินอุตสาหกรรมชนิด

หินปูนเพื่ออุตสาหกรรม

ก่อสร้าง

1944 บริษัท สินเขาถ้ําพัฒนกิจ จํากัด 19 ซ.9 หมู่บ้านสวนสน แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 22/11/62 31/12/65 ดินขาว

1945 บริษัท กาญจนาศิลาภัณฑ์ จํากัด 565 ม.5 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160 17/9/44 31/12/65 หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน

1946 บริษัท 5 ดาวสยาม จํากัด 151 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี 41000 9/1/63 31/12/65 หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน

1947 นายปิ่นชัย พิษณุวงษ์ 116,118,120,122 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง สุรินทร์ 32000 6/3/62 31/12/65 หินอุตสาหกรรมชนิด

หินบะซอลต์

1948 บริษัท โรงโม่หินไทธนาคม จํากัด 36 ม.6 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด ตาก 63110 14/5/63 31/12/65 หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน

1950 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจริญผลการศิลา 119 ม.10 ต.สะพลี อ.ปะทิว ชุมพร 86230 9/6/63 31/12/65 หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน

1951 บริษัท เจ.โอ.บี.คอนสตรัคชั่น จํากัด 478 อาคารเภตรา สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 2/10/62 31/12/65 หินอุตสาหกรรมชนิด

หินแกรนิต

1952 บริษัท เหมืองบ้านใหม่ จํากัด 43 ม.7 ต.นบพิตํา อ.นบพิตํา นครศรีธรรมราช 80160 9/7/63 31/12/65 ดินขาว

1953 บริษัท บัญชากิจ จํากัด 69 ซ.สายไหม 39 แขวง/เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 10/8/63 31/12/65 หินอุตสาหกรรมชนิด

หินแกรนิต

1954 นางสาวปิยธิดา ทองแท่งไทย (หจก.ภักดีแผ่นดินฯ) 227/299 ซ.ประชาสโมสร48 ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น 40000 11/8/63 31/12/65 หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน

1955 นายชูรัช พจนาลัย (บจก.เอเชียเหมืองแร่อุตสาหกรรม) 3388 อาคารพาโต บางกะปี ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 6/8/63 31/12/65 แมงกานิส

1956 บริษัท บี.เค.เอส. การเหมืองแร่ หจก.กิจเจริญปิโตเรียม ม.2 ต.หนองบัว อ.หนองบัวลําภู หนองบัวลําภู 39000 24/8/63 31/12/65 แบไรต์

1957 บริษัท ท่าจําปี จํากัด 256 ม.6 ต.ท่าจําปี อ.เมือง พะเยา 56000 14/8/63 31/12/65 บอลเคลย์

1958 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศิลาดีอู่ทอง 222 ม.5 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160 24/8/60 31/12/65 หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน



1959 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี 222 ม.5 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160 24/8/60 31/12/65 หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน

1960 บริษัท รัชพิมพ์พร จํากัด (สนง.ใหญ่) 114 ม.8 ถ.หนองคาย-บึงกาฬ ต.บ้านต้อน อ.รัตนวาปี หนองคาย 43120 28/1/64 31/12/65 หินอุตสาหกรรมชนิดหิน

ทราย

1961 บริษัท ก้องเกียรติเจริญ จํากัด 3/7 มั่นคงเจริญอพาร์ทเมนท์ ซ.วิภาวดีฯ36 แยก 5 แขวงเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 10/3/63 31/12/65 หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน

1962 บริษัท รุ่งพรชัย จํากัด 3/7 มั่นคงเจริญอพาร์ทเมนท์ ซ.วิภาวดีฯ36 แยก 5 แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 10/3/63 31/12/65 หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน

1963 บริษัท ยุพาศิลาทอง จํากัด 89/1 ม.6 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77140 21/9/63 31/12/65 หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน

1964 บริษัท ไทยอินโด เฟอร์ติไลเซอร์ จํากัด 145 ม.2 ต.ลําทับ. อ.ลําทับ กระบี่ 81120 27/4/58 31/12/65 โดโลไมต์

1965 บริษัท โทเทิล สงขลา เซอร์วิส จํากัด 59/1 ม.10 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ สงขลา 90100 16/2/64 31/12/65 ทรายแก้ว

1966 บริษัท พี.บี.บี.คอนกรีต จํากัด (คุณภาวิณี) 414-416 ไทยสิน 2 ซ.แสนสบาย 8 ถ.พระราม 4 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 16/3/64 31/12/65 ทรายแก้ว

1967 บริษัท พรราชันย์ จํากัด 54 ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมือง เลย 42000 28/3/56 31/12/65 เหล็ก

1968 บริษัท ทับสะแก แกรนิต จํากัด 123/2 ม.5 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 77130 14/9/64 31/12/65 หินอุตสาหกรรมชนิด

หินแกรนิต

1969 บริษัท ไทยคาลิ จํากัด 333 ม.4 ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด นครราชสีมา 36220 7/7/58 31/12/65 โพแพช เกลือหิน

1970 บริษัท หินซ้อน คอนสตรัคชั่น จํากัด 85 ม.4 ต.ท่าหลวง อ.บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110 20/10/64 31/12/65 หินอุตสาหกรรมชนิด

หินแกรนิตเพื่อ

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

1971 บริษัท ศิลาชัยเจริญ จํากัด 171 ม.5 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 18240 19/10/59 31/12/65 หินอุตสาหกรรมชนิด

หินปูนเพื่อทําปูนขาว

1972 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ลําปางภูมิวัฒนา 206 ม.13 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมือง ลําปาง 52000 2/7/56 31/12/65 ดินขาว

1973 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศิลาเขาน้อย 17/2 ม.1 ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 10/6/64 31/12/65 หินอุตสาหกรรมชนิด

หินปูนเพื่ออุตสาหกรรม

ก่อสร้าง

1974 ห้างหุ้นส่วนจํากัด โรงงานพรทิพย์อุตสาหกรรมแต่งแร่ 101 ม.6 ถ.พหลโยธิน ต.พุแค อ.เมือง สระบุรี 18240 11/4/54 31/12/65 หินอุตสาหกรรมชนิด

หินปูนเพื่ออุตสาหกรรม

ก่อสร้าง



1975 บริษัท ศิลาชัยสุราษฎร์ จํากัด 57 ม.7 ต.บ้านทําเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 84130 10/10/56 31/12/65 หินอุตสาหกรรมชนิด

หินปูนเพื่ออุตสาหกรรม

ก่อสร้าง

1976 นายพรสิทธิ์ ด่านวนิช 345/23 ซ.ลาดพร้าว 94 พลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 9/12/58 31/12/65 ยิปซัม แอนไฮไดรต์

1977 บริษัท สินกาญจน์รุ่งเรือง จํากัด 88/8 ม.2 ต.ปากแพรก อ.เมือง กาญจนบุรี 71000 10/6/64 31/12/65 หินอุตสาหกรรมชนิด

หินปูนเพื่ออุตสาหกรรม

ก่อสร้าง

1978 บริษัท ศิลาแกลง จํากัด 64/4 ม.2 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย ระยอง 21120 9/12/58 31/12/65 หินอุตสาหกรรมชนิด

หินปูนเพื่ออุตสาหกรรม

ก่อสร้าง

1979 บริษัท เคมีแมน จํากัด (มหาชน) (ชั้น10-11) 195/11-12 เลครัชดาฯคอมเพล็กซ์2 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 24/6/58 31/12/65 หินอุตสาหกรรมชนิด

หินปูนเพื่ออุตสาหกรรม

ปูนซิเมนต์

1980 บริษัท ป.ศริภัณฑ์ศิลา จํากัด 888 ม.13 ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จันทบุรี 22000 24/11/58 31/12/65 หินอุตสาหกรรมชนิด

หินปูนเพื่ออุตสาหกรรม

ก่อสร้าง

1981 นายวรเดช จริยะวรกุล 41 ม.14 ถ.โคกหัวเสือ-เขาอังคาร ต.เจริญสุข อ.นางรอง บุรีรัมย์ 31110 29/10/56 31/12/65 หินอุตสาหกรรมชนิด

หินบะซอลต์

1982 บริษัท บุรีรัมย์รัชดา จํากัด 151 ม.16 ต.สวายจีก อ.เมือง บุรีรัมย์ 31000 19/2/64 31/12/65 หินอุตสาหกรรมชนิด

หินบะซอลต์เพื่อ

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

1983 บริษัท ฟุกเทียนกรุ๊ป จํากัด 1292 ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110 20/4/65 31/12/65 หินอุตสาหกรรมชนิดแอนดิ

ไซต์

1984 บริษัท ประสิทธิ์ผลพัฒนาที่ดิน จํากัด 70 ซ.โชคชัยร่วมมิตร แยก 16/12 จอมพล จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 6/10/59 31/12/65 ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซิ

เมนต์

1985 บริษัท รพีพล จํากัด 299 ม.2 ถ.บ้านโคกตายอด ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 67160 29/10/56 31/12/65 หินอุตสาหกรรมชนิด

หินปูนเพื่ออุตสาหกรรม

ก่อสร้าง

1986 บริษัท ศิลาทุ่งอรุณ จํากัด 111 ม.1 ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย นครราชสีมา 30190 29/10/58 31/12/65 หินอุตสาหกรรมชนิด

หินปูนเพื่ออุตสาหกรรม

ก่อสร้าง



1987 บริษัท ชินชนะ ดินขาว จํากัด 1201/2 อาคารชินชนะชั้น3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 10/11/59 31/12/65 ดินขาว

1988 บริษัท ธนกิตติวัฒน์ จํากัด 211/1 ม.3 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190 20/11/64 31/12/65 ทรายแก้ว

1989 บริษัท สยามทรัพย์มณี จํากัด (คุณลภัสรดา การเงิน) 1749 ซ.ลาดพร้าว94 พลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 3/7/58 31/12/65 เกลือหิน

1990 นายประเสริฐ บุญญัง 95/123-125 ถ.วิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 9/6/65 31/12/65 ดินมาร์ล

1991 บริษัท เขียวเหลือง จํากัด 148/1 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมือง นนทบุรี 11000 10/8/58 31/12/65 ถ่านหิน

1992 บริษัท ธรรมชาติตะวันออก จํากัด 3222 ซ.แบริ่ง 20 ถ.สุขุมวิท 107 ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270 24/5/62 31/12/65 ทรายแก้ว

1993 นายเลิศศักดิ์ สิริวงศ์สาคร 50/6 ม.3 ถ.ลําลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา ปทุมธานี 12150 22/4/65 31/12/65 เหล็ก

1994 บริษัท เหมืองหิน อธิภัทร จํากัด 338 ม.1 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77120 18/11/59 31/12/65 หินอุตสาหกรรมชนิด

หินปูนเพื่ออุตสาหกรรม

ก่อสร้าง

1995 ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พรเทวา 9/9 ม.9 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 18240 20/11/50 31/12/65 หินอุตสาหกรรมชนิด

หินปูนเพื่ออุตสาหกรรม

ก่อสร้าง

1996 บริษัท อดิเทพ วู้ดเทรดดิ้ง จํากัด 115 ม.5 ต.สําราญ อ.เมือง ขอนแก่น 40000 11/8/64 31/12/65 ทรายแก้ว

1997 บริษัท เหมืองแร่เฟลด์สปาร์ ราชบุรี จํากัด 589/158 เซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์โซนบีชั้น29 เทพรัตน บางนาเหนือ บางนา กรุงเทพฯ 70180 24/6/58 31/12/65 เฟลด์สปาร์


