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จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

1 0105563011665 บจ.แม็กน่ัม คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 21/1/2563 773,400,000      64202 ประกอบกิจกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วนจ ำกัด

ควำมรับผิดในห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด

27,29  ช้ันท่ี 3 ถนนบูรพำ แขวงวังบูรพำภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200

2 0105563003603 บจ.มันนิกซ์ จ ำกัด 9/1/2563 660,000,000      64929 ประกอบกิจกำรให้กู้ยืมเงิน ให้สินเช่ือรำย

ย่อย ให้สินเช่ือส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ

 สินเช่ือรำยย่อยเพ่ือกำรประกอบบอำชีพ

ภำยใต้กำรก ำกับ

9 ช้ัน 2 ตึกศูนย์กำรเรียนรู้  ถนน

รัชดำภิเษก

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

3 0105563013595 บจ.ริชมอนด์ - พัทยำ จ ำกัด 23/1/2563 385,000,000      55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม ภัตตำคำร บำร์ 

และสถำนพักตำกอำกำศ

995  ซอยอรุณอมรินทร์ 49 ถนนอรุณ

อมรินทร์

แขวงบำงย่ีขัน เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 10700

4 0105563008346 บจ.ไชยลีส เจแอลเค แคปปิตอล 

จ ำกัด

16/1/2563 200,000,000      64202 เข้ำเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ำกัด และหรือ

บริษัทมหำชนจ ำกัดอ่ืน ไม่ว่ำ

ภำยในประเทศหรือต่ำงประเทศ

984/8  ถนนพระรำม 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

5 0105563015962 บจ.อีเอ ปำล์ม เน็ตเวิร์ค จ ำกัด 28/1/2563 200,000,000      64202 ประกอบกิจกำรเป็นบริษัทโฮลด้ิงท่ีไม่ได้

ลงทุนในธุรกิจกำรเงินเป็นหลัก

89  อำคำรเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ 

ช้ันท่ี 16 ถนนรัชดำภิเษก

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

6 0105563000906 บจ.โพสโค อินเตอร์เนช่ันแนล 

(ไทยแลนด์) จ ำกัด

3/1/2563 151,000,000      46209 ประกอบกิจกำรส่งออก ค้ำระหว่ำง

ประเทศสินค้ำ-วัตถุดิบส ำหรับผลิตภัณฑ์

กำรเกษตร

622  อำคำรเอ็มโพเรียม ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 

15 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

7 0105563008478 บจ.ทีเอ็ม เนิร์สซ่ิง แคร์ จ ำกัด 16/1/2563 125,000,000      87301 ประกอบกิจกำรสถำนดูแลผู้สูงอำยุ 39  ซอยลำดพร้ำว 92(ลมเย็น) แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

8 0105563000531 บจ.สุภำรำ จ ำกัด 2/1/2563 110,000,000      14112 รับผลิตเส้ือผ้ำส ำเร็จรูปและจ ำหน่ำยสินค้ำ

ประเภทเส้ือผ้ำประเภท ผลิตเคร่ืองแต่ง

กำยนักกีฬำทุกประเภท ตลอดจนผลิต

เส้ือผ้ำเคร่ืองแต่ำงกำยของข้ำรำชกำร 

และพนักงำนรัฐวิสำหกิจทุกหน่วยงำน

363  ถนนพระรำม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

9 0105563000540 บจ.ณชชกร จ ำกัด 2/1/2563 100,000,000      21002 ผลิตและจ ำหน่ำย สำรสกัดส ำคัญจำกพืช

และพืชสมุนไพรทุกชนิด

65/112  ซอยรำมอินทรำ 14 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

10 0105563002151 บจ.เซำเธิร์น กลำส (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

7/1/2563 100,000,000      46639 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย น ำเข้ำ ส่งออก

กระจก ผลิตภัณฑ์จำกแก้ว เคร่ืองแก้ว 

กระจก วัตถุดิบในกำรก่อสร้ำง

24/151  ซอยลำดพร้ำว 21 ถนนลำดพร้ำว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

11 0105563002691 บจ.เอเจ เจริญนคร จ ำกัด 8/1/2563 100,000,000      68102 ประกอบกิจกำรธุรกิจพัฒนำ จัดสรรท่ีดิน 

อสังหำริมทรัพย์ ซ้ือ ขำย เช่ำ ให้เช่ำ ท่ีดิน

 อำคำร ส่ิงปลูกสร้ำง ทุกประเภทเพ่ือกำร

อยู่อำศัยและกำรค้ำ

4345  อำคำรภิรัชทำวเวอร์ แอท ไบเทค 

ช้ันท่ี 18 ถนนสุขุมวิท

แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

นิติบุคคลจัดต้ังเดือนมกราคม 2563

ท่ัวประเทศ
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12 0105563003662 บจ.เอ็มดี คอนซูเมอร์ แอพพลำย

แอนซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด

9/1/2563 100,000,000      46421 ประกอบกิจกำรขำยส่งอุปกรณ์เคร่ืองใช้

ภำยในบ้ำน เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ 

เคร่ืองปรับอำกำศ

555  ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

13 0105563000884 บจ.บีชฟร้อนท์ ไฮด์อะเวย์ จ ำกัด 3/1/2563 60,000,000       55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม รีสอร์ต สถำนท่ี

พักตำกอำกำศ

75/20  อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 2 ช้ัน 17

 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

14 0105563017108 บจ.สุพรีม เอเชีย เฮลท์แคร์ จ ำกัด 29/1/2563 60,000,000       86202 ประกอบกิจกำรให้บริกำรด้ำนกำรแพทย์ 

ในกำรรักษำภำวะผู้มีบุตรยำก

454  ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบำงอ้อ เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 10700

15 0105563013021 บจ.สยำมอำกำร์วูด (2020) จ ำกัด 23/1/2563 50,000,000       02200 ประกอบกิจกำรป่ำไม้ กำรท ำไม้ และปลูก

สวนป่ำท ำสวนยำงและสวนอย่ำงอ่ืน 

กิจกำรปศุสัตว์ และผลิตผลส ำเร็จรูปก่ึง

ส ำเร็จรูปจำกส่ิงดังกล่ำว

109,111  ซอยเจริญสุข ถนนพระรำม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

16 0105563002453 บจ.ฮำวำลเซลส์ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

7/1/2563 45,000,000       45102 ประกอบกิจกำรค้ำปลีก ค้ำส่ง รถ

ขับเคล่ือนส่ีล้อพลังงำนไฟฟ้ำ รถ

อเนกประสงค์ รถกระบะ รวมถึงช้ินส่วน 

อะไหล่และอุปกรณ์

219/2  ช้ันท่ี 2 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

17 0105563005843 บจ.เจมิน่ี บล็อกเชน จ ำกัด 13/1/2563 35,000,000       56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร ภัตตำคำร 

จ ำหน่ำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม

4,4/5  อำคำรเซน เวิลด์ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 

12 ถนนรำชด ำริห์

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

18 0105563001554 บจ.นำโบตะ (ประเทศไทย) จ ำกัด 6/1/2563 30,000,000       46441 ประกอบกิจกำรค้ำ ยำ เคร่ืองมือแพทย์ 

และเคร่ืองส ำอำงค์

100/33 ช้ัน 20 สำธรนครทำวเวอร์  ถนน

สำธรเหนือ

แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

19 0105563007552 บจ.ควอลิก้ำ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 15/1/2563 30,000,000       62012 ประกอบธุรกิจให้บริกำรพัฒนำและ

จ ำหน่ำยระบบซอฟต์แวร์ รวมถึงจ ำหน่ำย

อุปกรณ์ไอที ให้บริกำรด้ำนระบบไอที

591  อำคำรยูบีซี 2 ช้ันท่ี 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

20 0105563016110 บจ.เอเซีย ไบโอ ดีเวลลอปเม้นท์ 

จ ำกัด

28/1/2563 30,000,000       21001 ผลิตและจ ำหน่ำยยำและเวชภัณฑ์

เคร่ืองมือแพทย์ และชีววัตถุท้ังในและ

ต่ำงประเทศ

99/99  ถนนงำมวงศ์วำน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

21 0105563001210 บจ.ธนกิต อินฟินิต้ี พลัส จ ำกัด 3/1/2563 20,000,000       82990 ประกอบกิจกำรบริกำรติดตำม ทวงถำม 

เร่งรัดหน้ีสิน ยึด อำยัดทรัพย์ขำย

ทอดตลำด บังคับคดี และรับรองเอกสำร

168/164-165  ถนนคู้บอน แขวงรำมอินทรำ เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

22 0105563004928 บจ.คิวเอชอำร์ จ ำกัด 10/1/2563 20,000,000       70209 ประกอบกิจกำรให้บริกำรท่ีปรึกษำด้ำน

กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

127  อำคำรเกษร ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 28  

ห้องเลขท่ี อี ถนนรำชด ำริห์

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

23 0105563007927 บจ.เอชซี แคปปิตอล พำร์ทเนอร์ส 

จ ำกัด

15/1/2563 20,000,000       63111 ประกอบกิจกำรจัดเก็บ รวบรวม จัดท ำ-

พิมพ์ เผยแพร่ สถิติ ข้อมูลทำงเกษตรกรรม

 อุตสำหกรรม พำณิชยกรรม กำรเงิน 

ตลำด วิเครำะห์กำรด ำเนินธุรกิจ

127  อำคำรเกษรทำวเวอร์ ช้ัน 25 ยูนิต 

เจ ถนนรำชด ำริห์

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

24 0105563012432 บจ.รุ่งแสง อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด 22/1/2563 20,000,000       45301 ประกอบกิจกำค้ำ น ำเข้ำ-ส่งออก 

แบตเตอร่ี  และอุปกรณ์รถยนต์

16, 22  อำคำรรุ่งแสงแบตเตอร่ี ช้ัน 2 

ถนนวรจักร

แขวงบ้ำนบำตร เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย กรุงเทพมหำนคร 10100

25 0105563019097 บจ.จีพีเอสซี ศูนย์บริหำรเงิน จ ำกัด 31/1/2563 20,000,000       64309 ประกอบกิจกรรมทำงกำรเงินอ่ืนๆ ซ่ึงมิได้

จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

555/2 ศูนย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ์  

อำคำรบี ช้ันท่ี 5 ถนนวิภำวดีรังสิต

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

26 0105563011711 บจ.กรูฟ 88 จ ำกัด 21/1/2563 16,000,000       56101 ประกอบกิจกำรบริกำรด้ำนอำหำรใน

ภัตตำคำร/ร้ำนอำหำร

161/11  ตรอกส่ีแยกวัดดวงแข แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

27 0105563013056 บจ.ดับเบิลยูเจ แลนด์ จ ำกัด 23/1/2563 15,000,000       64202 ประกอบกิจกำรเข้ำถือหุ้นในบริษัท 222/62  ซอยนวมินทร์ 42 แยก 27 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240

28 0105563001708 บจ.เมลโค อินชัวรันส์ เซอร์วิส 

เอเชีย (ประเทศไทย) จ ำกัด

6/1/2563 13,000,000       43210 ประกอบกิจกำรให้บริกำรบริษัทในเครือใน

กลุ่ม เช่น บริกำรติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันวิ

นำสภัยทุกประเภท

11/1  อำคำรเอไอเอ สำทร ทำวเวอร์ ช้ัน 

9-10

แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

29 0105563007951 บจ.ไอรอน บ๊ัก จ ำกัด 15/1/2563 13,000,000       93112 ประกอบกิจกำรให้บริกำรสถำนท่ีออก

ก ำลังกำย รวมท้ังบริกำรผู้ฝึกสอน

299/22  หมู่บ้ำน วิสต้ำปำร์ค หมู่ท่ี 4 

ถนนวิภำวดีรังสิต

แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210

30 0105563005380 บจ.กัญญำเวช โกลด์ คอนสตรัคช่ัน

 แอนด์ เทรดด้ิง จ ำกัด

10/1/2563 10,160,000       47524 ขำยอุปกรณ์ก่อสร้ำงเเละ ขน เหล็ก หิน 

ดิน ทรำย

7  ซอยเสรีไทย 83 แยก 5 แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

31 0105563002283 บจ.อำร์จีเทค ไซแมท จ ำกัด 7/1/2563 10,000,000       46510 ประกอบกิจกำร กำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ โปรเเกรมคอมพิวเตอร์ เเละ

อุปกรณ์เครือข่ำย กำรพัฒนำระบบงำน

เทคโนโลยีสำรสนเทศทำงด้ำนคอมพิวเตอร์

เเละกำรให้บริกำรบ ำรุงรักษำ

123  ซอยฉลองกรุง 31 นิคมอุตสำหกรรม

ลำดกระบัง ถนนฉลองกรุง

แขวงล ำปลำทิว เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

32 0105563002445 บจ.ฟินโนมีนอน จ ำกัด 7/1/2563 10,000,000       73101 ประกอบกิจกำรบริกำรจัดสร้ำงและจัด

กิจกรรมทำงกำรตลำด

29/1  อำคำรปิยะเพลส หลังสวน  ห้อง

เลขท่ี 20 ช้ัน 20 ซอยหลังสวน ถนนเพลิน

จิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

33 0105563005959 บจ.ไทย ลัคก้ี เทรด จ ำกัด 13/1/2563 10,000,000       47731 ประกอบกิจกำร น ำเข้ำ จ ำหน่ำย เป็น

ตัวเเทนจ ำหน่ำย เเว่นตำ กรอบเเว่นตำ 

เเละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องทุกชนิด

50/15-16  ถนนวุฒำกำศ แขวงบำงค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

34 0105563008532 บจ.เอ็มแอล ฟิวเจอร์ เทค จ ำกัด 16/1/2563 10,000,000       46510 จ ำหน่ำย ตัวแทนจ ำหน่ำยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ เคร่ืองมือส่ือสำร อุปกรณ์

ต่ำงๆ

888/212  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
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35 0105563010332 บจ.ไอริส โอยำมะ (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

20/1/2563 10,000,000       46103 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก ขำยและซ้ือ

 เคร่ืองใช้ภำยในบ้ำน เคร่ืองใช้ในครัวเรือน

388  อำคำรเอ็กเชน ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 29 ยู

นิต 2901-2904 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

36 0105563011142 บจ.รีนิวเวน พำวเวอร์ โฮลด้ิง จ ำกัด 21/1/2563 10,000,000       35101 ประกอบกิจกำรโรงงำนผลิตไฟฟ้ำชีวมวล

โรงงำนผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 

โรงงำนผลิตไฟฟ้ำชุมชน ทุกประเภท

44/1  ซอยลำดพร้ำว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

37 0105563011428 บจ.เอสพีวี 77 จ ำกัด 21/1/2563 10,000,000       64991 ประกอบกิจกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัลต่อ

ประชำชน ภำยใตหลักณฑ์ตำมกฎหมำยว่ำ

ด้วยกำรประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

43  อำคำรไทยซีซีทำวเวอร์ ช้ันท่ี 22  ห้อง

เลขท่ี 222 ถนนสำทรใต้

แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

38 0105563012521 บจ.เอสพี พร็อพเพอร์ต้ี 2019 จ ำกัด 22/1/2563 10,000,000       68102 ประกอบกิจกำรซ้ือขำย เช่ำ ให้เช่ำ เช่ำซ้ือ

 ขำยฝำกและจ ำนองท่ีดิน อำคำร โรงงำน 

หรืออสังหำริมทรัพย์ รวมท้ังกำรซ้ือขำยเช่ำ

 ให้เช่ำ เช่ำซ้ือ ให้เช่ำซ้ือ ขำยฝำก จ ำน ำ 

รับน ำ รับจ ำน ำ ฯ

88  ซอยสำยไหม 56 แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

39 0105563012670 บจ.บุญถำวร ซอร์สซ่ิง จ ำกัด 22/1/2563 10,000,000       46639 ประกอบกิจกำรสรรหำสินค้ำ น ำเข้ำสินค้ำ

 วัสดุก่อสร้ำง

61  ซอยรุ่งเรือง ถนนสุทธิสำรวินิจฉัย แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

40 0105563012718 บจ.คอนฟิเดียร์ แอสเซท แมเนจ

เม้นท์ จ ำกัด

22/1/2563 10,000,000       63113 ประกอบกิจกำรศูนย์กลำงธุรกิจระหว่ำง

ประเทศ

191  อำคำรสีลมคอมเพล็กซ์ ช้ันท่ี 17  

ห้องเลขท่ี 2,3,3เอ,4 ถนนสีลม

แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

41 0105563015547 บจ.ไทย แฮปป้ี ไลฟ์ จ ำกัด 27/1/2563 10,000,000       64929 ประกอบธุรกิจสินเช่ือรำยย่อยระดับจังหวัด 50/16  ถนนวุฒำกำศ แขวงบำงค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

42 0105563015598 บจ.วีซีเอ็ม คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 27/1/2563 10,000,000       59112 ประกอบกิจกรรมกำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์ 110/2  ซอยสุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

43 0105563016268 บจ.เวสเทิร์น เพำเวอร์ แพลนท์ 

จ ำกัด

28/1/2563 10,000,000       35101 ประกอบกิจกำรเก่ียวกับพลังงำนทดแทน

และพลังงำนทำงเลือกทุกชนิด

187/224  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

44 0105563016527 บจ.แอล ดี เบสท์เพลส จ ำกัด 28/1/2563 10,000,000       68103 ประกอบกิจกำรให้เช่ำและบริกำรห้องพัก 

เฟอร์นิเจอร์ในห้องพัก

316/24-25  ซอยสุขุมวิท 22 (สำยน้ ำ

ทิพย์) ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

45 0105563017493 บจ.เซเรส แอสเสท คอร์เปอเรช่ัน 

จ ำกัด

29/1/2563 10,000,000       68104 ประกอบกิจกำรให้บริกำรให้เช่ำ 

สังหำริมทรัพย์เพ่ือประโยชน์ในกำร

ด ำเนินงำน ให้เช่ำคลังสินค้ำ

1011  อำคำรศุภำลัย แกรนด์ ทำวเวอร์  

ห้องเลขท่ี 1901 ช้ันท่ี 19 ถนนพระรำม 3

แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

46 0105563010651 บจ.อีโม ทรำนส์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 20/1/2563 9,000,000         49323 ขนส่ง/ขนถ่ำยสินค้ำ คนโดยสำรท้ังทำง

บก-น้ ำ-อำกำศ ภำยใน/ระหว่ำงประเทศ

189/1  อำคำรแกรนด์พำร์ควิว อโศก ช้ันท่ี

 3  ห้องเลขท่ี 308/1 ถนนสุขุมวิท 21 

(อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

47 0105563008419 บจ.ดอย นำ ฟ้ำ น้ ำ จ ำกัด 16/1/2563 8,400,000         68102 ประกอบกิจกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ 397  ซอยอนำมัยงำมเจริญ 25 แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

48 0105563012661 บจ.เจดับเบิลยู แลนด์ จ ำกัด 22/1/2563 7,700,000         64202 เข้ำถือหุ้นในบริษัท 222/62  ซอยนวมินทร์ 42 แยก 27 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240
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49 0105563000141 บจ.แอสเทค เอเซีย แปซิฟิก จ ำกัด 2/1/2563 6,000,000         46592 ประกอบกิขจกำรจ ำหน่ำย

ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมทุกชนิด รถโม่หิน 

เคร่ืองผสมยำงมะตอยและส่วนประกอบท่ี

เก่ียวข้องโรงงำนคอนกรีต แท่นขุด เจำะ

น้ ำมัน

999/9  อำคำรดิ ออฟฟิศเศส แอท 

เซ็นทรัลเวิลด์ ช้ัน 29 ยูนิต 2905 ถนน

พระรำม 1

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

50 0105563004502 บจ.มำลำ แพ็คก้ิง จ ำกัด 9/1/2563 6,000,000         17020 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยกล่อง

กระดำษลูกฟูก

312  ซอยรำมอินทรำ 5 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

51 0103563000165 หจ.ณัฐฐิฐำกำรช่ำง 6/1/2563 5,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 69/105  หมู่ท่ี 4 แขวงล ำต้อยต่ิง เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530

52 0103563000751 หจ.ห้ำงทอง ศรีเพชรทอง 2 17/1/2563 5,000,000         32111 ประกอบกิจกำรรับซ้ือและผลิต เพชร 

พลอย ทองค ำขำว

6/6  ถนนมำเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

53 0105563000108 บจ.เอ็มมำรีน โลจิสติกส์(ไทย

แลนด์) จ ำกัด

2/1/2563 5,000,000         52292 กิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดกำรขนส่ง

สินค้ำและตัวแทนออกของ (ตัวแทน

ด ำเนินพิธีกำรศุลกำกร)

678/10  ซอยพัฒนำกำร 44 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

54 0105563000400 บจ.วีแกน คอมมูนิต้ี จ ำกัด 2/1/2563 5,000,000         68104 กำรเช่ำและด ำเนินกำรเก่ียวกับ

อสังหำริมทรัพย์ท่ีไม่ใช่เพ่ือเป็นท่ีพักอำศัย

56/1  ซอยรำมค ำแหง 9 (ธำรำรมณ์) แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

55 0105563000701 บจ.ธนัชวิชญ์ แทรเวล แอนด์ โลจิ

สติกส์ จ ำกัด

3/1/2563 5,000,000         49329 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับจ้ำงขนส่ง

ผู้โดยสำร

206  ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 ถนน

ประเสริฐมนูกิจ

แขวงจรเข้บัว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

56 0105563001007 บจ.ทรอนวีล มอเตอร์ จ ำกัด 3/1/2563 5,000,000         30911 ประกอบกิจกำรให้บริกำรผลิต

รถจักรยำนยนต์และรถยนต์ทุกชนิด 

รวมถึงจักรยำนยนต์ไฟฟ้ำ รถยนต์ไฟฟ้ำ

7  ซอยพัฒนำกำร 69 แยก 2-3-4 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

57 0105563001139 บจ.ซุปเปอร์ฟำสท์ เดคอร์ จ ำกัด 3/1/2563 5,000,000         47524 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย บำนประตู 

หน้ำต่ำง กรอบประตู หน้ำต่ำง

49/143  ซอยนวมินทร์ 26 แยก 4-1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240

58 0105563001163 บจ.เจอำร์แอล เซอร์วิสเซส จ ำกัด 3/1/2563 5,000,000         70209 ประกอบธุรกิจบริกำรรับเป็นท่ีปรึกษำเเละ

ให้ค ำเเนะน ำด้ำนบริหำรงำนพำณิชกรรม 

อุตสำหกรรม

142  ซอยรำมค ำเเหง 138 แขวงรำษฎร์พัฒนำ เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

59 0105563001180 บจ.กรีกรินน์ จ ำกัด 3/1/2563 5,000,000         46442 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ท่ีมี

กล่ินหอมต่ำงๆ ภำยในประเทศและส่งออก

ไปจ ำหน่ำยยังต่ำงประเทศ

246,248,250,252  ซอยรำมค ำแหง 2 

ซอย 6 ถนนบำงนำ-ตรำด

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

60 0105563001368 บจ.เอ็มแอล เจมส์ จ ำกัด 6/1/2563 5,000,000         47732 ค้ำนำก เงิน เพชร พลอย อัญมณีอ่ืนๆ 

วัตถุท ำเทียม

197  อำคำรซี ช้ันท่ี 1  ห้องเลขท่ี ซี111 

ถนนประดิษฐ์มนูธรรม

แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

61 0105563001414 บจ.ย่ีหม่ี อินเตอร์เนช่ันแนล เทรด

ด้ิง จ ำกัด

6/1/2563 5,000,000         45301 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำย 

อะไหล่รถยนต์ อะไหล่ไฟฟ้ำโรงงำน 

ช้ินส่วนต่ำงๆ อะไหล่เรือ

269/328  ถนนรำษฎร์พัฒนำ แขวงรำษฎร์พัฒนำ เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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ไปรษณีย์

62 0105563001503 บจ.อโวคำโด โซลูช่ัน จ ำกัด 6/1/2563 5,000,000         62012 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย ให้เช่ำ 

ให้บริกำรติดต้ัง ซ่อมบ ำรุง และให้

ค ำปรึกษำในกำรวำงระบบคอมพิวเตอร์ 

ซอฟต์แวร์ แอพลิเคช่ัน ฯลฯ

129/352  ซอยบำงบอน 3 ซอย 14 แขวงหลักสอง เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

63 0105563001678 บจ.เอสทีไอ กรีน เอ็นเนอย่ี จ ำกัด 6/1/2563 5,000,000         35101 ผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำพลังงำนทดแทน 

กำรอนุรักษ์พลังงำนทุกประเภท

72/239  ซอยรำมค ำแหง 178 ถนน

รำมค ำแหง

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

64 0105563001686 บจ.บีเทค เทค คัมพะนี จ ำกัด 6/1/2563 5,000,000         70209 กำรให้ค ำปรึกษำ ให้ควำมเห็นเก่ียวกับกำร

วำงยุทธศำสตร์ นโยบำย แผนปฏิบัติ ตำม

ข้อก ำหนดของกฎหมำย

1201/155  ซอยลำดพร้ำว 94 (ปัญจมิตร) แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

65 0105563001732 บจ.ซี.ซี.เอ็น.เอ็นจิเนียร่ิง 2020 

จ ำกัด

6/1/2563 5,000,000         41002 ประกอบกิจกำร รับเหมำก่อสร้ำง 609/59  ซอยนวมินทร์ 137 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230

66 0105563001791 บจ.วีพีจี โกลบอล จ ำกัด 7/1/2563 5,000,000         46691 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย สำรทอสอบ 

สำรเคมี และสำรมำตรฐำนต่ำงๆ ส ำหรับ

ใช้ทำงห้องปฎิบัติกำรควบคุมโรคพืชและ

สัตว์ทุกชนิด

3300/121 ตึกช้ำง อำคำรบี  ช้ันท่ี 24 

ถนนพหลโยธิน

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

67 0105563002089 บจ.เอสซีบี เท็นเอกซ์ จ ำกัด 7/1/2563 5,000,000         64201 ประกอบกิจกำรธุรกิจลงทุนและพัฒนำ

ธุรกิจทำงกำรเงิน รวมถึงกิจท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึง

น ำเอำเทคโนโลยีเข้ำมำประยุกต์ใช้

ตลอดจนลงทุนในกำรวิจัยและพัฒนำน

วัฒกรรมทำงกำรเงิน

101 อำคำร RCP  ถนนรัชดำภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

68 0105563002119 บจ.ซุปเปอร์ริช ทริปเปิล เอ็กซ์ 

2020 จ ำกัด

7/1/2563 5,000,000         46510 ประกอบกิจกำรจัดหำ พัฒนำ จ ำหน่ำย 

อุปกรณ์และซอฟแวร์ต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ

กำรกีฬำทำงอิเล็กทรอนิก

491/39  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

69 0105563002186 บจ.แฮปป้ีหวีด(2020) จ ำกัด 7/1/2563 5,000,000         46209 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยปลีกและส่ง

ผลิตผลทำงกำรเกษตรท้ังในและ

ต่ำงประเทศ

1169  ถนนประชำพัฒนำ แขวงทับยำว เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

70 0105563002305 บจ.เวอร์อโก กรุ๊ป จ ำกัด 7/1/2563 5,000,000         56210 ประกอบกิจกำรให้บริกำรให้บริกำรจัด

เล้ียงท้ังในและนอกสถำนท่ี รับจัดท ำ

อำหำร อำหำรกล่อง ออกแบบงำนแสดง

สินค้ำ

570/189  ซอยสรงประภำ 7 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

71 0105563002356 บจ.โอ.อำร์.บี. อีเลคทริค จ ำกัด 7/1/2563 5,000,000         46521 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและจ ำหน่ำยแผงโซ

ล่ำเซลล์ แผงพลังงำนแสงอำทิตย์

754  ซอยพระรำมท่ี 2 ซอย 60 แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

72 0105563002364 บจ.มิตรสหำย สำย 1320 จ ำกัด 7/1/2563 5,000,000         49329 ประกอบกิจกำรบริกำรเดินรถสำธำรณะ 1/1  ซอยพัฒนำกำร 20 แยก 13 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250
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73 0105563002402 บจ.ฟู๋เจ้ียน ฟู๋กวง (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

7/1/2563 5,000,000         41002 ประกอบกิจกำร รับเหมำก่อสร้ำง รับ

ตกแต่งภำยในและภำยนอกอำคำรทุกชนิด

51/395  ซอยนวลจันทร์ 17 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230

74 0105563002461 บจ.พีซีเอส อินเตอร์โซลูช่ัน จ ำกัด 7/1/2563 5,000,000         46521 ประกอบกิจกำรค้ำอุปกรณ์อิเล็คทรอนิค

และคอมพิวเตอร์ทุกชนิด

48/19  ซอยหทัยรำษฎร์ 37 แขวงสำมวำตะวันตก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

75 0105563002526 บจ.แอโร่ เสิร์ฟส์ จ ำกัด 7/1/2563 5,000,000         52231 ประกอบกิจกำรกิจกรรมกำรด ำเนินงำน

ของสนำมบิน (ยกเว้นกำรขนถ่ำยสินค้ำ)

55  อำคำรเอ.เอ.แคปปิตอล รัชดำ ช้ันท่ี 5

 ถนนรัชดำภิเษก

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

76 0105563002593 บจ.ท๊อกไทย จ ำกัด 8/1/2563 5,000,000         46109 กำรขำยส่งสินค้ำท่ัวไปโดยได้รับ

ค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง

2/13  ซอยบำงนำ-ตรำด 25 แขวงบำงนำเหนือ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

77 0105563002666 บจ.สบำยคับ โกลด์ จ ำกัด 8/1/2563 5,000,000         47732 ร้ำนขำยปลีกเคร่ืองประดับ 5/1  ซอยบุบผำบุรี แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

78 0105563002682 บจ.ไวทัลลิต้ี คลินิก จ ำกัด 8/1/2563 5,000,000         86909 กิจกรรมอ่ืน ๆ ด้ำนสุขภำพของมนุษย์ ซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

115/33  ถนนบำงบอน 4 แขวงบำงบอนเหนือ เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

79 0105563002771 บจ.ล ำพูพัฒนำ จ ำกัด 8/1/2563 5,000,000         55101 ประกอบกิจกำรโรงเเรม,เกสต์เฮ้ำส์,อพำร์

ทเมนท์,ร้ำนอำหำร

139  ถนนข้ำวสำร แขวงตลำดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200

80 0105563002828 บจ.เอ็กซ์คลูซีฟ คำร์ เรนทอล จ ำกัด 8/1/2563 5,000,000         77101 ประกอบกิจกำรเช่ำรถยนต์ 2438  ถนนลำดพร้ำว แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

81 0105563002861 บจ.เพซ 9 จ ำกัด 8/1/2563 5,000,000         20231 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยสบู่ทุก

ชนิด

1/182  ถนนพระรำมท่ี 2 แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

82 0105563003069 บจ.โกดังเวิร์ค อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ำกัด

8/1/2563 5,000,000         70209 ประกอบกิจกำรให้บริกำรท่ีปรึกษำด้ำน

กำรส่ือสำร กำรตลำด และผลิตงำนด้ำน

ส่ือสำรและงำนโฆษณำ

1000/68-69  ตรอกวัดจันทร์ใน แขวงบำงโคล่ เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร 10120

83 0105563003123 บจ.เอเชีย จิง อินเตอร์เนช่ันแนล 

ทรำเวล แอนด์ มีเดีย จ ำกัด

8/1/2563 5,000,000         74909 ประกอบกิจกำร ประสำนงำนกำรถ่ำยท ำ

ภำพยนต์ต่ำงประเทศในประเทศไทย

97   ห้องเลขท่ี 504 ช้ัน 5 ซอยส.

ธรณินทร์ 1

แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

84 0105563003255 บจ.เอำสเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 8/1/2563 5,000,000         29309 ประกอบกิจกำรผลิต ประกอบ และค้ำ

เซ็นเซอร์ไลดำร์ ส ำหรับรถยนต์ 

ยำนพำหนะทุกประเภท

500  อำคำรอัมรินทร์ทำวเวอร์ ช้ัน 10 

ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

85 0105563003379 บจ.แอลพี พำรำไดซ์ มำร์เก็ตต้ิง 

จ ำกัด

8/1/2563 5,000,000         46319 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ สินค้ำอุปโภค 

บริโภค ทุกชนิด เช่นเคร่ืองปรุงผสมอำหำร

 อำหำรและเคร่ืองด่ืม

264/13,264/14  ซอยปรีดีพนมยงค์ 16 

ถนนสุขุมวิท 71

แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

86 0105563003590 บจ.สมำคมสยำมควำมปลอดภัย33

 จ ำกัด

9/1/2563 5,000,000         47599 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยอุปกรณ์เพ่ือควำม

ปลอดภัย ปลีกส่งทุกชนิด

222/238  ซอยวิภำวดีรังสิต 60 แยก 18 แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210

87 0105563004049 บจ.มำสเตอร่ี เอสเตท จ ำกัด 9/1/2563 5,000,000         68102 ประกอบกิจกำรท ำกำรจัดสรรท่ีดิน และ

บ้ำน กำรจัดหำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง

729/159  ถนนรัชดำภิเษก แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

88 0105563004189 บจ.โต๊ะกังกรุงเทพฯ (สุทธิสำร) 

จ ำกัด

9/1/2563 5,000,000         47732 ประกอบกิจกำรค้ำทอง ซ้ือขำยทองค ำ 

ทองรูปพรรณต่ำง ๆ

1330  ถนนสุทธิสำรวินิจฉัย แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
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89 0105563004308 บจ.มูรติ จ ำกัด 9/1/2563 5,000,000         46622 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำยเหล็ก เหล็กเส้น 

เหล็กรูปพรรณ ประเภทเศษกระดำษ ขวด

แก้ว เศษวัสดุ เศษเหล็ก

7/72  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

90 0105563004359 บจ.ก็อดฟำเธอร์ จ ำกัด 9/1/2563 5,000,000         70209 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนธุรกิจ

และกำรเงิน

69/152  ซอยทวีวัฒนำ 9 แขวงทวีวัฒนำ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

91 0105563004405 บจ.จงเทียน ไฉฟู่ เทำจือ จ ำกัด 9/1/2563 5,000,000         68102 ประกอบกิจกำรค้ำ ด้ำนอสังหำริมทรัพย์ 66/51  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

92 0105563004740 บจ.ภำษำนุสรณ์ 2019 จ ำกัด 10/1/2563 5,000,000         85499 ประกอบกิจกำร ท ำธุรกิจทำงด้ำนจัด

กำรศึกษำ ท ำธุรกิจด้ำนกำรศึกษำ

374  ถนนเพชรเกษม แขวงบำงแคเหนือ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

93 0105563004766 บจ.รำชธำนี ดีเวลลอปเม้นท์ 2020

 จ ำกัด

10/1/2563 5,000,000         68101 กำรซ้ือขำยอสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของ

ตนเอง เพ่ือกำรพักอำศัย

61/160  ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

94 0105563004847 บจ.เทิร์ปโตเกียว (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

10/1/2563 5,000,000         56101 ประกอบกิจกำรร้ำนคำเฟ่ (CAFE) 201/787  ซอยเคหะร่มเกล้ำ 24 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

95 0105563004898 บจ.ซีบี ทรำนส์ โลจิสติกส์ จ ำกัด 10/1/2563 5,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำง

ประเทศ

1104/228  ถนนพัฒนำกำร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

96 0105563005029 บจ.ซี.ซี.เค.เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

ดีไซน์ จ ำกัด

10/1/2563 5,000,000         41002 รับเหมำก่อสร้ำง ร้ือถอนปลูกสร้ำง ต่อเติม

 ซ่อมแซม อำคำร โรงงำนและหรือท่ีพัก

อำศัย และอ่ืนๆ

11/4  ซอยทินกร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

97 0105563005061 บจ.เฟมัส ทรำเวล เน็ตเวิร์ค จ ำกัด 10/1/2563 5,000,000         79120 ประกอบธุรกิจน ำเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกำรกำรน ำเท่ียวทุกชนิด

55/35  ซอยวิภำวดีรังสิต 27 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210

98 0105563005100 บจ.โสภำสถำพร มิวสิค จ ำกัด 10/1/2563 5,000,000         90002 ประกอบกิจกำรธุรกิจด้ำนบันเทิงทุก

ประเภท เช่น จัดคอนเสิร์ต ละครเวที

31  ซอยอินทรำวำล 13 แขวงบำงระมำด เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

99 0105563005215 บจ.โปรสมำร์ท เอ็นเทค จ ำกัด 10/1/2563 5,000,000         46441 ประกอบกิจกำรค้ำส่งค้ำปลีก ยำ ยำรักษำ

โรค เภสัชภัณฑ์ เคร่ืองมือแพทย์ 

เคร่ืองมือทำงวิทยำศำสตร์

120/103  ซอยประเสริฐมนูกิจ 48 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240

100 0105563005282 บจ.เฟลิกซ์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ 

จ ำกัด

10/1/2563 5,000,000         82110 กิจกรรมบริกำรเพ่ือกำรบริหำรส ำนักงำน

แบบเบ็ดเสร็จ

267/2-3  ซอยลำดพร้ำว 101 ถนน

ลำดพร้ำว

แขวงคลองเจ้ำคุณสิงห์ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

101 0105563005347 บจ.วัน ดีเวลลอป พลัส จ ำกัด 10/1/2563 5,000,000         58202 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย ให้เช่ำ 

ให้บริกำรติดต้ัง ซ่อมบ ำรุง และให้

ค ำปรึกษำในกำรวำงระบบคอมพิวเตอร์ 

ซอฟแวร์ แอพลิเคช่ัน ฯลฯ

42/518  ซอยเลียบฯ ฝ่ังเหนือ 8/1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

102 0105563005541 บจ.บลู สเต็ป พลัส จ ำกัด 13/1/2563 5,000,000         47524 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย อุปกรณ์ก่อสร้ำง 99/17  หมู่บ้ำน ภณำสิริ เรสซิเด้นซ์ ซอย

ประเสริฐมนูกิจ 29

แขวงจรเข้บัว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส

ไปรษณีย์

103 0105563005835 บจ.โฮล่ำ  ทรำเวล  กรุ๊ป จ ำกัด 13/1/2563 5,000,000         79120 ประกอบกิจกำรน ำเท่ียว รวมท้ังธุรกิจ

เก่ียวกับกำรน ำเท่ียวทุกชนิด

20,22  ซอยรินรดำ ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนำกำร เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

104 0105563006254 บจ.กันยำ กำยภำพบ ำบัด ประชำ

ช่ืน จ ำกัด

14/1/2563 5,000,000         86902 ประกอบกิจกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์ 

สถำนพยำบำล ทำงด้ำนกำยภำพบ ำบัด

368,370,372  ถนนสิรินธร แขวงบำงพลัด เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 10700

105 0105563006556 บจ.99 ลิฟ จ ำกัด 14/1/2563 5,000,000         58192 ประกอบกิจกำรถ่ำยทอดสดคลิปวีดีโอผ่ำน

มือถือ

89/19  ซอยนำทอง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

106 0105563006858 บจ.คชำ 11 จ ำกัด 14/1/2563 5,000,000         46622 ประกอบกิจกำรซ้ือ-ขำย เหล็ก เหล็กเส้น 

เหล็กรูปพรรณ

54/144  ซอยนวมินทร์ 70 แยก 5-6 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240

107 0105563006955 บจ.กู๊ดเฟลล่ำ อินเตอร์ฟู้ด จ ำกัด 14/1/2563 5,000,000         56101 ประกอบกิจกำรภัตตำคำร จ ำหน่ำยอำหำร

 เคร่ืองด่ืม สุรำ บุหร่ี จัดให้มีกำรแสดง

ดนตรี  กำรร้องเพลง กำรละเล่น

2046/47  ถนนพัฒนำกำร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

108 0105563007447 บจ.พีโอเอ็มแซด จ ำกัด 15/1/2563 5,000,000         46593 ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุ อุปกรณ์ บรรจุ

ภัณฑ์ เคร่ืองจักร บรรจุภัณฑ์ ลูกหมึก

ส ำหรับเคร่ืองพิมพ์ (Ink Roll)

288/326  ถนนสุขำภิบำล 5 แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

109 0105563007706 บจ.เดอะ เอส โอเปอเรช่ัน จ ำกัด 15/1/2563 5,000,000         46109 ประกอบกิจกำร ประมูล เพ่ือขำยสินค้ำ 

เเละ รับจ้ำงท ำของ ตำมวัตถุประสงค์

ท้ังหมด ให้เเก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล

 ส่วนรำชกำร เเละองค์กรของรัฐ

420/1  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

110 0105563007897 บจ.แอตแลนติก ไอซ์ จ ำกัด 15/1/2563 5,000,000         10795 ประกอบกิจกำรโรงงำนผลิตน้ ำแข็งหลอด

และวอง

2/171  ซอยกรุงเทพกรีฑำ 7 แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

111 0105563008087 บจ.ยูอัน อินดัสเตรียล (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

15/1/2563 5,000,000         64202 ประกอบกิจกำรเข้ำเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท

จ ำกัดและบริษัทมหำชนจ ำกัด

32  ซอยสุภำพงษ์ 1 แยก 6 ถนนศรี

นครินทร์

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

112 0105563008265 บจ.ไทยเวิร์คส์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 16/1/2563 5,000,000         42202 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง งำน

ติดต้ังระบบสำธำรณูปโภคต่ำงๆ

118  ซอยสะพำนเต้ีย แขวงมหำพฤฒำรำม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

113 0105563008591 บจ.ไบโอ เมดิคอล ไลฟ์ จ ำกัด 16/1/2563 5,000,000         71201 ประกอบกิจกำรด ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำ

ผลิตภัณฑ์ใหม่

67/51  ซอยลำดพร้ำว 35 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

114 0105563008753 บจ.เอสเอ็นเค กรุ๊ป เทรดด้ิง จ ำกัด 16/1/2563 5,000,000         46522 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้ค ำปรึกษำและ

จ ำหน่ำยเคร่ืองมือระบบส่ือสำร

โทรคมนำคม

69/163  หมู่ท่ี 12 แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

115 0105563008877 บจ.ไทม์ เวลล์เนส โกลบอล จ ำกัด 16/1/2563 5,000,000         86202 ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล แพทย์

ทำงเลือก ไทย จีน คลีนิคเสริมควำมงำม

218/1  ถนนบำงบอน 3 แขวงหลักสอง เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี
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116 0105563008974 บจ.พัฒน์รวี เวลเทรด จ ำกัด 16/1/2563 5,000,000         46107 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ-ส่งออก เเละ

ตัวเเทนจ ำหน่ำยอุปกรณ์ก่อสร้ำงทุกชนิดท่ี

เก่ียวกับกำรก่อสร้ำง

1076  ซอยนวมินทร์ 16 แขวงคลองจ่ัน เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

117 0105563009083 บจ.จิรำ วัฒน์ ซัพพลำยแอนด์คอน

สตรัคช่ัน จ ำกัด

16/1/2563 5,000,000         41002 ประกอบกิจกำร รับเหมำก่อสร้ำง ให้กับ

ภำรัฐ และเอกชน และงำนโยธำทุกชนิด

289/147  ซอยร่มเกล้ำ 6/1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

118 0105563009211 บจ.มันน่ีแอสเสทแคปิตอล จ ำกัด 17/1/2563 5,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำรท้ังภำยในและภำยนอก

ประเทศ

999/9  อำคำรดิออฟฟิศเศส แอท 

เซ็นทรัลเวิลด์ ช้ันท่ี 29  ห้องเลขท่ี 2931 

ถนนพระรำม 1

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

119 0105563009245 บจ.สตำร์ ฮันเตอร์ เอ็นเตอร์เท

นเม้นท์ จ ำกัด

17/1/2563 5,000,000         59111 ประกอบกิจกำรสร้ำงภำพยนต์ ซีร่ีย์ ละคร

 ฯ

518/15  ซอยรำมค ำแหง 39 (เทพลีลำ 1)

 ถนนประชำอุทิศ

แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

120 0105563009458 บจ.ฟิวเจอร์ สตีล เทรดด้ิง จ ำกัด 17/1/2563 5,000,000         46622 ประกอบกิจกำรค้ำเหล็กทุกชนิด 88/82  หมู่บ้ำน บำงกอกบูเลอวำร์ด รำม

อินทรำ 3 ถนนกำญจนำภิเษก

แขวงรำมอินทรำ เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

121 0105563009504 บจ.นำใต้ ฮอสพิทอลลิต้ี จ ำกัด 17/1/2563 5,000,000         82110 ประกอบกิจกำรบริหำรงำนโรงแรม 

อำคำรพำณิชย์ และอำคำรท่ีพักอำศัย 

ประเภทต่ำงๆ

193/143  อำคำรเลครัชดำ ช้ันท่ี 35 ถนน

รัชดำภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

122 0105563009539 บจ.นำใต้ โฮเทล แอนด์ เมเนจ

เมนท์ จ ำกัด

17/1/2563 5,000,000         82110 ประกอบกิจกำรบริหำรโรงแรม อำคำร

พำณิชย์ และ อำคำรท่ีพักอำศัย ประเภท

ต่ำงๆ

193/143  อำคำรเลครัชดำ ช้ันท่ี 35 ถนน

รัชดำภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

123 0105563009598 บจ.ทรัพย์วลัย จ ำกัด 17/1/2563 5,000,000         56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืม

78/4  ถนนรำชด ำเนินกลำง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200

124 0105563009644 บจ.นำกำร่ำนำคำ จ ำกัด 17/1/2563 5,000,000         96104 ประกอบกิจกำรเสริมควำมงำม 120/2  ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

125 0105563009806 บจ.เชอร่ีโกกรุ๊ป จ ำกัด 17/1/2563 5,000,000         46521 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยและติดต้ัง โซล่ำ

เซลล์ พลังงำนแสงอำทิตย์

449273  ถนนปัญญำอินทรำ แขวงสำมวำตะวันตก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

126 0105563009814 บจ.วินเนอร์ เรย์ อินเตอร์เน็ต 

เทคโนโลยี จ ำกัด

17/1/2563 5,000,000         61101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรให้เช่ำหรือให้เช่ำ

โปรแกรมแอปพลิเคช่ันบนโทรศัพท์มือถือ

หรือคอมพิวเตอร์ ให้เช่ำระบบปฏิบัติบน

โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์

7  ซอยพัฒนำกำร 69 แยก 2-3-4 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

127 0105563009873 บจ.เทียนเชน เทคโนโลยี (ไทย

แลนด์) จ ำกัด

17/1/2563 5,000,000         96309 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับช ำระเงินทำง

อิเล็กทรอนิกส์

509/7  ซอยเดชะตุงคะ 1 ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

128 0105563009890 บจ.บีทรีนำนำ จ ำกัด 17/1/2563 5,000,000         96104 ประกอบกิจกำรร้ำนเสริมควำมงำม เเละ 

อุปกรณ์เสริมควำมงำม

1/5  ซอยสุขุมวิท 3 (นำนำเหนือ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

129 0105563009946 บจ.ที.ไอ.เอส ชิปป้ิง เอเจนซ่ี 

(ประเทศไทย) จ ำกัด

17/1/2563 5,000,000         49334 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำท่ีบรรจุในตู้

คอนเทนเนอร์ทำงถนน

199/399  ซอยนวมินทร์ 42 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240

130 0105563010103 บจ.พี แอนด์ ที โกลเด้นวิงส์ จ ำกัด 20/1/2563 5,000,000         46103 กำรขำยส่งส่ิงทอเส้ือผ้ำรองเท้ำเคร่ืองหนัง

และของใช้ในครัวเรือนโดยได้รับ

ค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง

39/195  หมู่บ้ำน คำซ่ำแกรนด์ ถนน

กำญจนำภิเษก

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

131 0105563010197 บจ.ฟำสท์มันน่ี 2020 จ ำกัด 20/1/2563 5,000,000         64925 ประกอบกิจกำรโรงรับจ ำน ำ 9/30  หมู่บ้ำน เดอะแลนด์มำร์ค ซอยสุ

คนธสวัสด์ิ 25

แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

132 0105563010235 บจ.โครงสร้ำงเหล็กเฟยหง

เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ำกัด

20/1/2563 5,000,000         24109 ประกอบกิจกำรแปรรูปเหล็กรูปพรรณเป็น

โครงสร้ำงเหล็กเพ่ือจ ำหน่ำย

22  ถนนบำงกระด่ี แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

133 0105563010308 บจ.เอ แอนด์ เค บรำเธอร์ จ ำกัด 20/1/2563 5,000,000         46599 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย เคร่ืองจักร 

เคร่ืองควบคุมระบบ อะไหล่ เคร่ืองจักร 

อุปกรณ์เคร่ืองจักร

163  ซอยอัศวพิเชษฐ์ 17 แขวงบำงระมำด เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

134 0105563010391 บจ.สยำม ทริปเป้ิล เอ็น เทรดด้ิง 

จ ำกัด

20/1/2563 5,000,000         47190 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำเพ่ือจ ำหน่ำย สินค้ำ

ในประเทศใบมีด แบตตำเล่ียน และ

อุปกรณ์ท่ีใช้ในร้ำนเสริมสวย

41  ซอยท่ำข้ำม 20 แยก 8 แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

135 0105563010553 บจ.จิรวัฒน์ พืชผล จ ำกัด 20/1/2563 5,000,000         46315 ประกอบกิจกำรค้ำข้ำว ข้ำวโพด มัน

ส ำปะหลังอัดเม็ด กำแฟ เม็ดมะม่วงหิม

พำนต์ ถ่ัว งำ ละหุ่ง

88/8  ซอยบรมรำชชนนี 64 แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

136 0105563010723 บจ.พินโก้ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด 20/1/2563 5,000,000         82302 ประกอบกิจกำร จัดงำนอีเว้นท์ เอ็กซ์ซิบี

ซ่ัน เเละนิทรรศกำร

122/103  ซอยรำมอินทรำ 60 แขวงรำมอินทรำ เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

137 0105563010910 บจ.ซำบิ ออโต้ จ ำกัด 21/1/2563 5,000,000         45303 ประกอบกิจกำรจัดซ้ือ จัดขำยอะไหล่

รถยนต์มือหน่ึง มือสอง ซ่อม เคร่ืองยนต์

ทุกชนิด

205  ซอยลำดพร้ำว 64 แยก 4 แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

138 0105563010961 บจ.จีที คลับ จ ำกัด 21/1/2563 5,000,000         46443 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองส ำอำง 90  ซอยเศรษฐกิจ 43 แขวงบำงแคเหนือ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

139 0105563011193 บจ.สยำม สงกรำนต์ จ ำกัด 21/1/2563 5,000,000         82302 ประกอบกิจกำรบริกำรจัดออกำไนซ์ ท้ังใน

และต่ำงประเทศ บริกำรจัดงำนบันเทิงทุก

ประเภทท้ังในและต่ำงประเทศ

828  ถนนริมคลองสำมเสน แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

140 0105563011410 บจ.บ้ำนพ่ี จ ำกัด 21/1/2563 5,000,000         68103 ประกอบกิจกำรให้เช่ำห้องพัก ในอำคำรท่ี

พักอำศัย อำคำรพำณิชย์ อำคำรชุด 

คอนโดมิเนียม

1624  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 65 แขวงบำงบ ำหรุ เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 10700

141 0105563011479 บจ.สิงห์โต แก็งส์ จ ำกัด 21/1/2563 5,000,000         56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร ภัตตำคำร 24  ซอยลำดพร้ำววังหิน 82 ถนน

ลำดพร้ำววังหิน

แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

142 0105563011525 บจ.มีชัย กลำส จ ำกัด 21/1/2563 5,000,000         47525 ประกอบกิจกำรค้ำกระจก อลูมิเนียม 

สแตนเลส ผนังเบำ วัสดุ อุปกรณ์ 

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ อะไหล่ซ่ึงสินค้ำท่ี

เก่ียวกับงำนสถำปัตยกรรม และงำน

ตกแต่งภำยในทุกประเภท รวมท้ังรับจ้ำง

ติดต้ัง ต่อเติม ซ่อมแซม

69/52  ถนนหทัยรำษฎร์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

143 0105563011592 บจ.เบอร์แทรม เวลเนส โกลบอล 

จ ำกัด

21/1/2563 5,000,000         20232 ประกอบกิจกำรผลิต จัดจ ำหน่ำย น ำเข้ำ

หรือส่งออก ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภำพ 

เคร่ืองส ำอำง ยำรักษโรค อำหำรเสริมและ

อ่ืนๆ

71  ซอยลำดพร้ำว 80(จันทิมำ) ถนน

ลำดพร้ำว

แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

144 0105563011738 บจ.โต๊ะกังประชำสงเครำะห์ จ ำกัด 21/1/2563 5,000,000         47732 ประกอบกิจกำรซ้ือขำย แลกเปล่ียน ทอง 

นำก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอ่ืนๆ

22/3  ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

145 0105563011819 บจ.เอช.ที.เอ็กซ์ปอร์ต-อิมปอร์ต 

จ ำกัด

22/1/2563 5,000,000         47711 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเส้ือผ้ำส ำเร็จรูป

ส ำหรับเด็กและผู้ใหญ่

392/3  ช้ันท่ี 2 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพำภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200

146 0105563011908 บจ.ผลิตดี จ ำกัด 22/1/2563 5,000,000         59112 ประกอบรำยกำรส่ือโทรทัศน์ ส่ิงพิมพ์ 

ละคร สำรคดี โฆษณำ

8/83  ซอยงำมวงศ์วำน 47 แยก 6-11 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210

147 0105563011924 บจ.ตระกำรวัตร จ ำกัด 22/1/2563 5,000,000         86903 ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำลศูนย์ไต

เทียม และให้บริกำรฟอกเลือดด้วยเคร่ือง

ไตเทียม

76/87,89,91  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

148 0105563011959 บจ.แอดวำนซ์ อินดัสเทรียล แอนด์ 

เวสท์ แคร์ จ ำกัด

22/1/2563 5,000,000         37000 ประกอบกิจกำรท่ีเก่ียวกับระบบบ ำบัดน้ ำ

เสีย กำรบ ำบัดส่ิงปฏิกูล

338/27  ถนนมำเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

149 0105563012041 บจ.ร็อคก้ี เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

22/1/2563 5,000,000         47413 ประกอบกิจกำรค้ำ อุปกรณ์ส่ือสำร

เคล่ือนท่ี อุปกรณ์ควบและเสริมทุกชนิด

22/24  ซอยลำดพร้ำว 21 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

150 0105563012408 บจ.ฮิคำริ ลำโบะ จ ำกัด 22/1/2563 5,000,000         96101 บริกำรสปำ ก ำจัดขน 25  อำคำรอัลม่ำลิงค์ ช้ันท่ี 15 ซอยชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

151 0105563012793 บจ.สุวรรณภูมิอินเตอร์เฮลท์เมด 

จ ำกัด

23/1/2563 5,000,000         86909 ประกอบกิจกำรบริกำรด้ำนสุขภำพ ฉีด

วัคซีน ให้เช่ำและให้บริกำรรถเอ็กซเรย์

เคล่ือนท่ี

15  ซอยอ่อนนุช 46 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

152 0105563012921 บจ.วำเศรษฐี จ ำกัด 23/1/2563 5,000,000         70202 ประกอบกิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำร

บริหำรจัดกำรกำรเงิน

29  ซอยลำดปลำเค้ำ 36 แขวงจรเข้บัว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

153 0105563013099 บจ.แกทสบ้ี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 

จ ำกัด

23/1/2563 5,000,000         59111 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับผลิตภำพยนต์

 ส่ือโฆษณำท่ัวไปและออนไลน์

184/201  อำคำรฟอร่ัมทำวเวอร์ ถนน

รัชดำภิเษก

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

154 0105563013102 บจ.พี.แอล.วำย เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 23/1/2563 5,000,000         33121 ประกอบกิจกำรบริกำรซ่อมเคร่ืองจักร

พร้อมจ ำหน่ำยงำนตัดพับเลเซอร์คัทวอ

เตอร์เจ็ทไดคัทงำนม้วนป๊ัมเจำะท ำสีงำนชุบ

โลโหะ

203  ซอยร่มเกล้ำ 36 แขวงคลองสำมประเวศ เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

155 0105563013471 บจ.เศรษฐกิจ แมนช่ัน จ ำกัด 23/1/2563 5,000,000         68103 ประกอบกิจกำรอพำร์ทเม้นท์ให้เช่ำเพ่ือ

พักอำศัย

35/32  หมู่ท่ี 1 ถนนจอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

156 0105563013510 บจ.อมฤทธำ วู้ดเวิร์ค จ ำกัด 23/1/2563 5,000,000         46632 ประกอบกิจกำรค้ำ สินค้ำประเภทไม้ ไม้อัด

 ไม้ซุง ไม้แปรรูป และผลิตภัณฑ์ท่ีท ำจำก

ไม้ทุกชนิด

1513  ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

157 0105563013609 บจ.ร็อคฟู้ดส์ แบงค็อก จ ำกัด 23/1/2563 5,000,000         70209 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำและแนะน ำ

ทำงด้ำนกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจเก่ียวกับ

กำรผลิตและจัดจ ำหน่ำยอำหำร

178  ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600

158 0105563013641 บจ.เนเชอรัลโคโคนัท คอฟฟ่ี 

แอนด์คัลเลอร์ จ ำกัด

23/1/2563 5,000,000         10309 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย น ำเข้ำ-

ส่งออก สินค้ำแปรรูปจำกผลิตภัณฑ์ทำง

กำรเกษตร

128/1  ซอยสุขุมวิท 23 ประสำนมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

159 0105563013714 บจ.แจ๊ส เอสเตท จ ำกัด 24/1/2563 5,000,000         55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม ภัตตำคำร บำร์ 

ไนท์คลับ

95  ถนนอินทรำวำส แขวงบำงระมำด เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

160 0105563013731 บจ.ควอนตัม แอ็กทีฟ เพำเวอร์ 

จ ำกัด

24/1/2563 5,000,000         46521 ประกอบกิจกำรขำยอุปกรณ์และช้ินส่วน

อีเล็กทรอนิกส์ บริกำรเทคโนโลยี

สำรสนเทศและคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ

230/151  ซอยลำดพร้ำว 1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

161 0105563013943 บจ.บีดี คอนสตรัคช่ัน แอนด์ เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ำกัด

24/1/2563 5,000,000         41002 รับเหมำก่อสร้ำง และ งำนระบบประกอบ

อำคำรทุกชนิด

73,75  ซอยเสร๊ไทย 79 ถนนเสรีไทย แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

162 0105563014028 บจ.เจเอช อินเตอร์แพ็ค จ ำกัด 24/1/2563 5,000,000         70209 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ

ด้ำนกำรตลำด กำรผลิต วิจัยตลำด 

ผลิตภัณฑ์ประเภทพลำสติก ปิโตรเคมี 

เคมีภัณฑ์ รวมถึงผลิตภัณฑ์อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

1  อำคำรเอ็มไพร์ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 47 ยูนิต

 4703 (ริเวอร์ 15) ถนนสำทรใต้

แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

163 0105563014397 บจ.แสงอำรี เซอร์วิส พำร์ค จ ำกัด 24/1/2563 5,000,000         47300 ขำยปลีกน้ ำมันเช้ือเพลิง ก๊ำซส ำหรับยำน

ยนต์ จักรยำนยนต์รวมท้ังขำยปลีก

น้ ำมันหล่อล่ืน ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

22  ซอยพรีเมียร์ 1 แยก 4 ถนนศรี

นครินทร์

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

164 0105563014516 บจ.พงษ์ภำคภูมิ (กรุงเทพ) จ ำกัด 24/1/2563 5,000,000         45101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยรถยนต์ทุก

ประเภท ตลอดท้ังบริกำรซ่อมแซมและ

บ ำรุงรักษำซ่ึงสินค้ำและอะไหล่ทุกประเภท

128/45  ซอยอ่อนนุช 65 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

165 0105563014770 บจ.โกโกด๊ัก เอชคิว จ ำกัด 27/1/2563 5,000,000         73102 ประกอบกิจกรรมของตัวแทนขำยส่ือ

โฆษณำ

58  ซอยปรำโมทย์ (เยซู) แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

166 0105563014842 บจ.ณ ฤทธ์ิ ดีไซน์ แอนด์ บิลท์ 

จ ำกัด

27/1/2563 5,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย   รวมท้ัง

รับท ำงำนโยธำทุกประเภท

776/4  ซอยพัฒนำกำร 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

167 0105563015083 บจ.พีบีเค. เอ็นเนอร์จี จ ำกัด 27/1/2563 5,000,000         38213 ประกอบกิจกำร ผลิตน้ ำมันจำกพลำสติก 

ไพโลโรซีส

1087/5  ถนนเคหะร่มเกล้ำ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

168 0105563015113 บจ.ไอปร้ินเปเปอร์ จ ำกัด 27/1/2563 5,000,000         17092 ประกอบกิจกำรผลิตอุปกรณ์เคร่ืองเขียน

จำกกระดำษ

89/24  ถนนถนนกัลปพฤษกษ์ แขวงคลองบำงพรำน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

169 0105563015423 บจ.จิตีง ทรำนสปอร์ตเทช่ัน แอนด์

 คอมมูนิเคช่ัน จ ำกัด

27/1/2563 5,000,000         82990 ประกอบกิจกำรเพ่ือประมูลงำนใน

มหำวิทยำลัย

94/445  ถนนคู้บอน แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

170 0105563015466 บจ.ล้ิงซ์ อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส จ ำกัด 27/1/2563 5,000,000         52292 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับจ้ำงขนส่ง

สินค้ำระหว่ำงประเทศ และในประเทศ 

รวมถึงให้บริกำรน ำสินค้ำออกตำมพิธีกำร

ศุลกำกร

399  อำคำรอินเตอร์เชนจ ช้ันท่ี 31 ถนน

สุขุมวิท

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

171 0105563015610 บจ.บีสตำร์ วัน จ ำกัด 28/1/2563 5,000,000         96104 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเก่ียวกับควำม

สวยควำมงำม ผิวพรรณ ศัลยกรรมตกแต่ง

 และสปำ

4  ซอยสุภำพงษ์ 3 แยก 6 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

172 0105563015831 บจ.แคปปิตอล พลัส จ ำกัด 28/1/2563 5,000,000         68201 ประกอบกิจกำร เป็นตัวกลำงในกำร

จัดกำรธุรกรรม จ ำนอง เเละฝำกขำย

8  อำคำรทีวัน ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

173 0105563015873 บจ.ควิค ออโต้ จ ำกัด 28/1/2563 5,000,000         45101 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย รถยนต์ 

รถจักรยำนยนต์

12  ซอยสุขำภิบำล 2 ซอย 3 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

174 0105563015920 บจ.ธ จินดำ ออยล์ จ ำกัด 28/1/2563 5,000,000         47300 ประกอบกิจกำรขำย น้ ำมันเช้ือเพลิง 

น้ ำมันเคร่ือง

144  ซอยประชำอุทิศ 27 แขวงรำษฎร์บูรณะ เขตรำษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหำนคร 10140

175 0105563016284 บจ.ทองรัน อิควิปเม้นท์ เทคโนโลยี

(ประเทศไทย) จ ำกัด

28/1/2563 5,000,000         47723 ประกอบกิจกำรค้ำ เคร่ืองส ำอำง อุปกรณ์

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้เสริมควำมงำม

1053  ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

176 0105563016292 บจ.โกลเดน โกลบ อินดัสตร้ี จ ำกัด 28/1/2563 5,000,000         47723 ประกอบกิจกำรค้ำ เคร่ืองส ำอำง อุปกรณ์

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้เสริมควำมงำม

1053  ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

177 0105563016331 บจ.ซี  โนว์  ฮำว จ ำกัด 28/1/2563 5,000,000         85499 ประกอบกิจกำรเป็นศูนย์กลำงเรียนรู้และ

กำรอบรมเพ่ิมเติมควำมรู้แก่พนักงำนของ

บริษัท

549/1  ถนนสรรพำวุธ แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

178 0105563016454 บจ.แม็คลีย์ จ ำกัด 28/1/2563 5,000,000         10799 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย น ำเข้ำ 

ส่งออก อำหำรทุกประเภท สินค้ำทำง

กำรเกษตร สมุนไพร และพืชผลทำงกำร

เกษตร รวมท้ังสินค้ำอุปโภคบริโภคทุกชนิด

170  ถนนรำษฎร์พัฒนำ แขวงรำษฎร์พัฒนำ เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

179 0105563016756 บจ.พลังไม้ จ ำกัด 29/1/2563 5,000,000         02200 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยไม้ท่อน 

ไม้สับ ท่อนไม้ เศษไม้ ตลอดจนวัสดุจำก

ธรรมชำติทุกชนิดเพ่ือใช้กระบวนกำรผลิต

เป็นพลังงำน เช้ือเพลิงชีวมวล พลังงำน

ทดแทน พลังงำนธรรมชำติ ฯลฯ

245  ซอยโชคชัย 4 ซอย 54 แยก 4 ถนน

โชคชัย 4

แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

180 0105563016942 บจ.โบลด์ วัน จ ำกัด 29/1/2563 5,000,000         10799 ประกอบกิจกำร ผลิตและจ ำหน่ำย อำหำร

และเคร่ืองด่ืม

63/4  ซอยสุขุมวิท 53 (ไปดี-มำดี) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

181 0105563017060 บจ.เอก สุวรรณ อินดัสตร้ี จ ำกัด 29/1/2563 5,000,000         46443 ประกอบกิจกำรค้ำ เคร่ืองส ำอำง อุปกรณ์

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้เสริมควำมงำม

1053  ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

182 0105563017116 บจ.แทคังแอนด์เดอะริช จ ำกัด 29/1/2563 5,000,000         87301 ประกอบกิจกำรรับดูแลผู้ป่วยพักฟ้ืน 

คนชรำ ท้ังท่ีศูนย์และท่ีบ้ำน บริกำรดูแล

ผู้สูงอำยุแบบครบวงจร

730  ถนนบรมรำชชนนี แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

183 0105563017221 บจ.ซิลเวอร์โอ๊ค พำร์ทเนอร์ส จ ำกัด 29/1/2563 5,000,000         46900 ประกอบกิจกำรจัดซ้ือ จ ำหน่ำย น ำเข้ำ 

ส่งออก สินค้ำอุปโภค-บริโภค ทุกชนิดทุก

ประเภท

371  ซอยเพชรเกษม 84 แขวงบำงแคเหนือ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

184 0105563017256 บจ.มีเดีย ไพร์ม จ ำกัด 29/1/2563 5,000,000         73102 ประกอบกิจกรรมของตัวแทนขำยส่ือ

โฆษณำ

58  ซอยปรำโมทย์ (เยซู) แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

185 0105563017639 บจ.สปอร์ต เทร็นดิ จ ำกัด 30/1/2563 5,000,000         47630 ประกอบกิจกำรขำยปลีก ขำยส่ง ชุดกีฬำ 

อุปกรณ์กีฬำ

26,28  ซอยรำมค ำแหง 65 ถนน

รำมค ำแหง

แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

186 0105563017663 บจ.แอดวำนซ์อำร์ม่ีเทค จ ำกัด 30/1/2563 5,000,000         46614 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำย

ผลิตภัณฑ์ น้ ำมันเคร่ือง น้ ำมันหล่อล่ืน 

น้ ำมันท ำควำมสะอำด รวมถึงสำรเพ่ิม

ประสิทธิภำพ ยำนพำหนะ

83-87  ซอยสุขสวัสด์ิ 22 แขวงบำงปะกอก เขตรำษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหำนคร 10140

187 0105563017671 บจ.โอเรียนเต็ล ทรำนสพอร์ท จ ำกัด 30/1/2563 5,000,000         77101 ประกอบกิจกำรให้เช่ำ รถยนต์ รถโดยสำร 

เรือ และยำนพำหนะต่ำงๆ และให้บริกำร

ขนส่งคนโดยสำรท้ังทำงบกและทำงน้ ำ

428/118  ถนนปัญญำอินทรำ แขวงสำมวำตะวันตก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

188 0105563017841 บจ.ดับบลิวยูยู ศูนย์กำรศึกษำ

นำนำชำติ จ ำกัด

30/1/2563 5,000,000         46109 ประกอบกิจกำรเป็นนำยหน้ำ ตัวแทน 

ตัวแทนค้ำต่ำง ในกิจกำรและธุรกิจทุก

ประเภท

94/2  ซอยสุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

189 0105563018074 บจ.จีทีจี โฮลด้ิง จ ำกัด 30/1/2563 5,000,000         71201 ประกอบกิจกำรค้นคว้ำ วิจัยเพ่ือปรับปรุง

พันธ์ุพืชทุกชนิด

1  อำคำรเอ็มไพร์ ทำวเวอร์ ช้ัน 47 ยูนิต 

4703 ถนนสำทรใต้

แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

190 0105563018163 บจ.เดอะโกลบอล พร็อพเพอร์ต้ี 

แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด

30/1/2563 5,000,000         70209 ประกอบธุรกิจให้บริกำรในกำรให้

ค ำปรึกษำ แนะน ำ เก่ียวกับทรัพย์สิน กำร

จัดกำรทรัพย์สิน

241/14  ซอยกำญจนำภิเษก 0015 แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

191 0105563018228 บจ.ภูมิวัฒน์ 84 จ ำกัด 30/1/2563 5,000,000         68104 ประกอบกิจกำรให้เช่ำท่ีดินอำคำรและส่ิง

ปลูกสร้ำง

483/1  ถนนพรำนนก-พุทธมณฑล แขวงบำงพรม เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

192 0105563018244 บจ.ฟู้ดฟินิต้ี จ ำกัด 30/1/2563 5,000,000         56101 กำรบริกำรด้ำนอำหำรในภัตตำคำร/

ร้ำนอำหำร

1091/241  อำคำรซิต้ีลิงค์ ช้ันท่ี 3  ห้อง

เลขท่ี บี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 35

แขวงมักกะสัน เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

193 0105563018431 บจ.โฮล์มส์ เอสเตท จ ำกัด 31/1/2563 5,000,000         55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม ภัตตำคำร บำร์ 

ไนท์คลับ พร้อมท้ังจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

78  ซอยสุขุมวิท 101 แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

194 0105563018449 บจ.เอ็น เอ็น แอล เอ็นจิเนียร่ิง 

แอนด์ เคมิคอล จ ำกัด

31/1/2563 5,000,000         43210 ประกอบกิจกำรให้บริกำร ติดต้ัง ซ่อมแซม

 บ ำรุงรักษำ ระบบไฟฟ้ำ ระบบประปำ 

และระบำยอำกำศ ระบบปรับอำกำศ

55/62  ถนนพัฒนำชนบท 4 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

195 0105563018465 บจ.ซีเคจี เคมิคัลส์ ดิสทริบิวช่ัน 

จ ำกัด

31/1/2563 5,000,000         46694 ประกอบกิจกำรค้ำ จัดหำ ซ้ือ ขำย น ำเข้ำ

 ส่งออก จัดจ ำหน่ำย บรรจุภัณฑ์เสียใหม่ 

ขนส่ง เก็บรักษำ และแลกเปล่ียนซ่ึง

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี สำรประกอบเคมีภัณฑ์

 และเคมีภัณฑ์ทุกชนิด ทุกประเภท ไม่ว่ำ

จพอยู่ในลักษณะของผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูป

หรือไม่ก็ตำม รวมท้ังวัสดุอุปกรณ์ 

เคร่ืองจักร เคร่ืองกล และเคร่ืองมืออ่ืนๆท่ี

เก่ียวข้องกับรำยกำรท่ีกล่ำวข้ำงต้นท้ังส้ิน

149  อำคำรแกแล็คซ่ี เพลส ช้ันท่ี 10  

ห้องเลขท่ี 10/1 ถนนนนทรี

แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

196 0105563018520 บจ.คิง แอร์ แมชชินเนอร่ี จ ำกัด 31/1/2563 5,000,000         46591 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยอะไหล่ และ

อุปกรณ์เก่ียวกับรถไฟ เช่น แคร่รถไฟิ ล้อ

รถไฟ ฯลฯ

155/59  ซอยนวมินทร์ 111 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240

197 0105563018554 บจ.น้ ำมัน คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

31/1/2563 5,000,000         35101 ประกอบกิจกำรด้ำนพลังงำน 184/234  อำคำรฟอร่ัมทำวเวอร์ ช้ัน 35 

ถนนรัชดำภิเษก

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
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198 0105563018635 บจ.ซันท่ีร่ี ทรีกำร์เด้น จ ำกัด 31/1/2563 5,000,000         81300 ประกอบกิจกำรปรับภูมิทัศน์ จัดสวน 

ปลูกต้นไม้เพ่ือจ ำหน่ำย

1/48  ซอยสุภำพงษ์ 3 แยก 5-4 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

199 0105563018732 บจ.เค อิชิ กรุ๊ปส์ จ ำกัด 31/1/2563 5,000,000         56101 ประกอบกิจกำร ร้ำนอำหำร ครบวงจร 307  ถนนสุขำภิบำล 5 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

200 0105563018783 บจ.เฟิร์สคลำส ลีมูซีน จ ำกัด 31/1/2563 5,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ

170/50  ซอยสุขุมวิท 23 (ประสำนมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

201 0105563018899 บจ.ออล อะเบำท์ ยู จ ำกัด 31/1/2563 5,000,000         46443 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย น ำเข้ำ ส่งออก 

เวชส ำอำงออร์แกนิคทุกชนิด

513/199  ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบำงขุนศรี เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 10700

202 0105563018953 บจ.เค. ออโต้เทค จ ำกัด 31/1/2563 5,000,000         46599 ประกอกบิจกำรค้ำ อะไหล่ และอุปกรณ์

เคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์ เคร่ืองมือกล 

เคร่ืองทุ่นแรง ยำนพำหนะ เคร่ืองก ำเนิด

ไฟฟ้ำ

369,371  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงหลักสอง เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

203 0105563015971 บจ.ทองค ำเต็มบ้ำน จ ำกัด 28/1/2563 4,995,000         56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

1023/1  ถนนบำงแวก แขวงบำงไผ่ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

204 0105563016969 บจ.อินครีส (ประเทศไทย) จ ำกัด 29/1/2563 4,500,000         96104 ประกอบกิจกำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพและ

ควำมงำม

942/56  อำคำรชำญอิสสระทำวเวอร์ ช้ัน 

2 ถนนพระรำม 4

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

205 0105563017906 บจ.เวลเนส แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จ ำกัด 30/1/2563 4,200,000         93112 ประกอบกิจกำร สถำนออกก ำลังกำย ฟิต

เนต

65/66  ซอยแจ้งวัฒนะ 1 แยก 5 แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210

206 0105563000167 บจ.ฟุตบอล สปอร์ตคลับ จ ำกัด 2/1/2563 4,000,000         93120 เข้ำร่วมกำรแข่งขันฟุตบอลในประเทศ 

และต่ำงประเทศทุกระดับ

29  ซอยนรำธิวำสรำชนครินทร์ 20 แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

207 0105563000396 บจ.ยองวอน จ ำกัด 2/1/2563 4,000,000         56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร ขำยอำหำร 

และเคร่ืองด่ืมทุกชนิด

308,310  ถนนสำลีรัฐวิภำค แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400

208 0105563000663 บจ.มัคคำนบอก เรสเตอรองท์ จ ำกัด 3/1/2563 4,000,000         56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

122/71  ถนนรำชปรำรภ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

209 0105563001074 บจ.บรอดแบนด์ ซีเคียวริต้ี แอสเซส

เมนท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด

3/1/2563 4,000,000         47411 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยคอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์ต่อพ่วงและซอฟต์แวร์

77/177  อำคำรสินสำธรทำวเวอร์ ช้ันท่ี 

39 ถนนกรุงธนบุรี

แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600

210 0105563001481 บจ.เอเช่ียน ไทเกอร์ส (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

6/1/2563 4,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 3388/74-75  อำคำรสิรินรัตน์ ช้ัน 21 

ถนนพระรำม 4

แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

211 0105563002071 บจ.เอชเค โกลบอล อินเตอร์เนช่ัน

แนล จ ำกัด

7/1/2563 4,000,000         47113 ประกอบธุรกิจร้ำนสะดวกซ้ือ 1674/4  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400
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212 0105563002577 บจ.คูโจ(ไทยแลนด์) จ ำกัด 7/1/2563 4,000,000         46109 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเป็นนำยหน้ำ 

ตัวแทน ตัวแทนค้ำต่ำงในกิจกำรและธุรกิจ

ทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย 

กำรหำสมำชิกให้สมำคม และกำรค้ำ

หลักทรัพย์

989  อำคำรสยำมทำวเวอร์  ห้องเลขท่ี 

1208 ช้ันท่ี 12เอ ถนนพระรำมท่ี 1

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

213 0105563003158 บจ.เรียลออน กรุ๊ป จ ำกัด 8/1/2563 4,000,000         46108 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำส่งออกวัสดุโลหะ 

ผลิตภัณฑ์เคมี ผลิตภัณฑ์พลำสติก 

ผลิตภัณฑ์ยำงพำรำ วัสดุบรรจุภัณฑ์

450/33  ถนนอนำมัยงำมเจริญ แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

214 0105563003204 บจ.ทรัพย์เพ่ิมพูล กำรโยธำ 2020 

จ ำกัด

8/1/2563 4,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำนและงำนก่อสร้ำง

อย่ำงอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับท ำงำนโยธำทุก

ประเภท

1/8  ซอยสุขำภิบำล 5 ซอย 32 แยก 3 

ถนนสุขำภิบำล 5

แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

215 0105563003409 บจ.พีค อิเล็กทรอนิกส์ เอ็นจิเนียร่ิง

 จ ำกัด

8/1/2563 4,000,000         46103 ประกอบกิจกำรค้ำน ำเข้ำ-ส่งออก 

ประกอบและจ ำหน่ำย ล ำโพงวิทยุ โฮม

เธียร์เตอร์ และเคร่ืองเสียงติดรถยนต์

702/94  ถนนบำงขุนเทียน-ชำยทะเล แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

216 0105563003492 บจ.ฟูทรอน (ไทยแลนด์) จ ำกัด 9/1/2563 4,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด 571  อำคำรอำร์เอสยูทำวเวอร์ ช้ันท่ี 10 

ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

217 0105563003514 บจ.ทรำนส์เดียน เทรดด้ิง (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

9/1/2563 4,000,000         46599 ประกอบกิจกำรขำยส่งเคร่ืองจักรและ

อุปกรณ์อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

21/17  ซอยรำมอินทรำ 34 แยก19 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

218 0105563004537 บจ.อำรำติ เทรดด้ิง จ ำกัด 9/1/2563 4,000,000         47732 ประกอบกิจกำรค้ำ ทอง นำก เงิน เพชร 

พลอย และอัญมณีอ่ืนๆ รวมท้ังวัตถุท ำ

เทียมส่ิงดังกล่ำว

555/8003 ศูนย์กำรค้ำเดอะพำลำเดียม

เวิลด์ช้อปป้ิง  ช้ันท่ี 2 ถนนรำชปรำรภ

แขวงมักกะสัน เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

219 0105563004901 บจ.ไทยโฮเต็ลกรุ๊ป จ ำกัด 10/1/2563 4,000,000         70209 ประกอบธุรกิจบริกำรเป็นท่ีปรึกษำและให้

ค ำแนะน ำ ท ำกำรอบรม ฝึกสอนเก่ียวกับ

งำนบริหำรโรงแรม

13  ซอยสุขุมวิท 15 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

220 0105563004961 บจ.ดับเบิล ที ฟิต เวิลด์ จ ำกัด 10/1/2563 4,000,000         93112 ประกอบกิจกำรบริกำร สปอร์ตคลับ ฟิต

เนส

297/20  ถนนหทัยรำษฏร์ แขวงสำมวำตะวันตก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

221 0105563005053 บจ.แฮปป้ี มัม คลินิก จ ำกัด 10/1/2563 4,000,000         86201 ประกอบกิจกำรคลินิกโรคท่ัวไป 165/5  ถนนรำมอินทรำ แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

222 0105563005258 บจ.พีแอล เมดิแคร์ (1959) จ ำกัด 10/1/2563 4,000,000         47721 ประกอบกิจกำรซ้ือและขำยยำรักษำโรค 

อุปกรณ์กำรแพทย์ นม เวชส ำอำง สินค้ำ

อุปโภคและบริโภคทุกชนิด

288  ตรอกบ้ำนดอกไม้ แขวงบ้ำนบำตร เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย กรุงเทพมหำนคร 10100



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

223 0105563005886 บจ.เฮมเมิร์สบัค(ไทยแลนด์) จ ำกัด 13/1/2563 4,000,000         62090 ประกอบกิจกำรบริกำรทำงเทคนิคส ำหรับ

อุปกรณ์เทคโนโลยีสำรสนเทศและ

โทรคมนำคม บริกำรอัพเดตและติดต้ัง

ระบบท้ังซอฟต์แวร์และฮำร์แวร์

1  อำคำรกลำสเฮ้ำส์  ห้องเลขท่ี พี01ช้ันพี

 ซอยสุขุมวิท 25 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

224 0105563006785 บจ.ฮิต บำงกอก จ ำกัด 14/1/2563 4,000,000         73101 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงโฆษณำ ออกแบบ

โฆษณำ

2884/1  อำคำรมนูญผล 2 ช้ันท่ี 4  ห้อง

เลขท่ี 4 ซี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

225 0105563007358 บจ.พำโซนำ เอชอำร์ คอนซัลต้ิง 

(ไทยแลนด์) จ ำกัด

15/1/2563 4,000,000         82301 ประกอบกิจกำรให้บริกำรฝึกอบรม กำรจัด

สัมนำ กำรอบรมบุคลิกภำพ ทักษะ และ

องค์ควำมรู้ในกำรท ำงำนขององค์กร

98  อำคำรสำทรสแควร์ออฟฟิศทำวเวอร์ 

ช้ันท่ี 26  ห้องเลขท่ี 2602-2604 ถนน

สำทรเหนือ

แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

226 0105563007510 บจ.ฟู้ด วิน เสิร์ฟ 2020 จ ำกัด 15/1/2563 4,000,000         46109 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและส่งออก วัตถุดิบ

สินค้ำอุปโภคบริโภคทุกชนิด

82  ซอยนักกีฬำแหลมทอง 1 แยก 2-3 แขวงทับช้ำง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

227 0105563008621 บจ.เรดไลอัน จ ำกัด 16/1/2563 4,000,000         56101 ประกอบกิจกำรภัตำคำร ร้ำนอำหำร บำร์ 

และไนท์คลับ

10/11  ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

228 0105563008851 บจ.เทียนหยู๋ บล็อกเชน เทคโนโลยี 

(ไทยแลนด์) จ ำกัด

16/1/2563 4,000,000         62011 ประกอบกิจกำรออกแบบเว็บไซต์ 1858/106  อำคำรอินเตอร์ลิงค์ทำวเวอร์ 

ช้ันท่ี 24 ถนนเทพรัตน

แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

229 0105563009202 บจ.ช็อป คิม เก๊ำ จ ำกัด 17/1/2563 4,000,000         46414 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเส้ือผ้ำส ำเร็จรูป 122/61  ซอยสมประสงค์ร่วม ถนนรำช

ปรำรภ

แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

230 0105563009563 บจ.ไทย ไวท์แคปส์ จ ำกัด 17/1/2563 4,000,000         46441 ประกอบกิจกำรค้ำยำรักษำโรค เคร่ืองด่ืม 

น้ ำด่ืม น้ ำแร่ และน้ ำผลไม้

111  ถนนรำชด ำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

231 0105563010731 บจ.สกำยไลน์ เน็ทเวิร์ค เทคโนโลยี

 จ ำกัด

20/1/2563 4,000,000         47912 ประกอบกิจกำรขำยสินค้ำออนไลน์ เช่น 

facebook shopee lazada

222/114  หมู่บ้ำน ลลิล หมู่ท่ี 1 แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

232 0105563010839 บจ.เคอ ไทย เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 20/1/2563 4,000,000         74101 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงออกแบบตกแต่ง

ภำยในอำคำร

450/21  ถนนอนำมัยงำมเจริญ แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

233 0105563011061 บจ.ไวน์ ฮับ สำทร จ ำกัด 21/1/2563 4,000,000         55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม ร้ำนอำหำร 

ภัตตำคำร บำร์ ไนท์คลับ

111  ซอยศึกษำวิทยำ แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

234 0105563011169 บจ.มอตโต้ รำคำ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

21/1/2563 4,000,000         70209 ประกอบธุรกิจรับเป็นท่ีปรึกษำและให้

ค ำแนะน ำเก่ียวกับกำรบริหำร ธุรกิจ

ประมูล รวบรวมและเป็นตัวกลำง ในกำร

เผยแพร่ท ำสถิติรำคำกลำงของสินค้ำ

เก่ียวกับธุรกิจกำรขำยทอดตลำด

3  ถนนสุขำภิบำล 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250
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235 0105563011223 บจ.เจเอ็ม มอเตอร์ส โกลบอล จ ำกัด 21/1/2563 4,000,000         29309 ประกอบกิจกำรผลิต น ำเข้ำ ส่งออก โครง 

ถัง เคร่ืองยนต์ เพลำส่งก ำลัง เคร่ืองกล

หนัก ช้ินส่วน อะไหล่ วัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ 

ประดับยนต์

35  ช้ันท่ี 3 ซอยลำซำล 85 ถนนสุขุมวิท 

105

แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

236 0105563011312 บจ.พรีเมด ฟำร์มำ พสัส จ ำกัด 21/1/2563 4,000,000         47895 ประกอบกิจกำรขำยปลีกสินค้ำทำงเภสัช

ภัณฑ์และเวชภัณฑ์ เคร่ืองหอมและ

เคร่ืองส ำอำงบนแผงลอยและตลำด

17  ซอยอ่อนนุช64 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

237 0105563011703 บจ.เอส.เอ.อินเตอร์เนช่ันแนล เท

รดด้ิง จ ำกัด

21/1/2563 4,000,000         46103 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก ขำยส่ง 

ขำยปลีก เพชร พลอย อัญมณี

เคร่ืองประดับต่ำงๆ

1249/87  อำคำรเจมส์ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 9  

ห้องเลขท่ี อี ถนนเจริญกรุง

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

238 0105563012131 บจ.ดีดี ฟู้ดส์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 22/1/2563 4,000,000         10799 ผลิต ให้บริกำร จ ำหน่ำยอำหำร เคร่ืองด่ืม 

ไอศกรีม เบเกอน่ี ด้วยวิธีกำรออฟไลน์และ

ออนไลน์

35  อำคำรเอสวีเเอลเฮ้ำส์ ช้ันท่ี 4 ถนนสุร

ศักด์ิ

แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

239 0105563012262 บจ.เจโน่ โซลูช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล

 จ ำกัด

22/1/2563 4,000,000         47723 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองส ำอำง 10/35  ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงสนำมบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

240 0105563012424 บจ.มำร์เก็ตเพลส ออธอริที จ ำกัด 22/1/2563 4,000,000         73101 บริกำรรับจัดท ำโฆษณำทำงกำรตลำดทำง

ส่ือออนไลน์

40  ซอยเล่ือนอรณพ ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

241 0105563012459 บจ.หงษ์แก้ว 2019 จ ำกัด 22/1/2563 4,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย เช่ำ ให้เช่ำ ท่ีดิน 

อำคำร โรงงำน

190/12  ซอยลำดพร้ำว 122 (มหำดไทย1) แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

242 0105563012475 บจ.ศรีวิไล 2019 จ ำกัด 22/1/2563 4,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย เช่ำ ให้เช่ำ เช่ำซ้ือ

 ขำยฝำกและจ ำนอง จัดสรร ท่ีดินอำคำร 

โรงงำน หรืออสังหำริมทรัพย์

190/12  ซอยลำดพร้ำว 122 (มหำดไทย1) แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

243 0105563012530 บจ.คิวำมิ จ ำกัด 22/1/2563 4,000,000         56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำรญ่ีปุ่น จ ำหน่ำย

อำหำรญ่ีปุ่น ไอศกรีม เบเกอร่ี และขนม

ต่ำงๆ

99/9  ซอยสุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

244 0105563012599 บจ.ฮำบิบิ เจมสโตนส์ จ ำกัด 22/1/2563 4,000,000         47732 ประกอบกิจกำรค้ำ ทอง นำก เงิน เพชร 

พลอย และอัญมณีอ่ืนๆ รวมท้ังวัตถุท ำ

เท่ียมส่ิงดังกล่ำว

1055/728  อำคำรอำร์ ซี เค ทำวเวอร์ ช้ัน

 33 ถนนสีลม

แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

245 0105563014052 บจ.เวนเจอร์ ฟำร์มำ จ ำกัด 24/1/2563 4,000,000         21001 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย ยำรักษำ

โรค และป้องกันโรค

1  อำคำรเอ็มไพร์ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 47 ยูนิต

 4703 (ริเวอร์ 36) ถนนสำทรใต้

แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

246 0105563014371 บจ.มือหน่ึง อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกัด 24/1/2563 4,000,000         47100 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค 

และสินค้ำเบ็ดเตล็ด ท้ังปลีกและส่ง

188/56  หมู่ท่ี 3 แขวงบำงแค เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160
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247 0105563014800 บจ.โวลำเรโต้ จ ำกัด 27/1/2563 4,000,000         70209 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำร

เสริมภำพลักษณ์ขององค์กร

10/162  อำคำรเดอะเทรนด้ี  ห้องเลขท่ี 

2001เอ  ช้ันท่ี 20 ซอยสุขุมวิท 13

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

248 0105563014958 บจ.เอเอ็นซี วู้ด โปรดัคท์ (ไทย

แลนด์) จ ำกัด

27/1/2563 4,000,000         20115 ประกอบกิจกำรผลิตถ่ำนไม้อัดแท่ง ถ่ำน

บำร์บีคิว ถ่ำนไร้ควัน และถ่ำนไม้อ่ืนๆทุก

ชนิด

664/25  ถนนประชำรำษฎร์บ ำเพ็ญ แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

249 0105563015032 บจ.เจมมินี อินทีเรีย จ ำกัด 27/1/2563 4,000,000         74101 ประกอบกิจกำรให้บริกำร รับออกแบบ 

รับตกแต่ง

69  ซอยสำยณรงค์ ถนนสุขุมวิท 99 แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

250 0105563015539 บจ.อินเดียน โกลด์ จ ำกัด 27/1/2563 4,000,000         47732 ประกอบกิจกำรค้ำขำยจิวเวอร์ร่ี และ

เคร่ืองประดับเพชร พลอย

388  ช้ันท่ี 1 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพำภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200

251 0105563016390 บจ.หงส์ ล่ี แมเนจเม้นท์ จ ำกัด 28/1/2563 4,000,000         82110 ประกอบกิจกำรรับบริหำรหรือให้บริกำรให้

เช่ำสนำมยิงปืน

2/58  ซอยสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

252 0105563016560 บจ.สตรีม โกลบอล จิวเวลเลอร์ 

จ ำกัด

28/1/2563 4,000,000         47732 ประกอบกิจกำรค้ำ ทอง นำก เงิน เพชร 

พลอย และอัญมณีอ่ืนๆ รวมท้ังวัตถุท ำ

เทียมส่ิงดังกล่ำว

919/1  อำคำรจิวเวลร่ีเทรด เซ็นเตอร์ ช้ัน

 4 บูธเลขท่ี เจ4160 ถนนสีลม

แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

253 0105563016764 บจ.เน็กซ์เจน คอนซัลแทนซ่ี จ ำกัด 29/1/2563 4,000,000         70209 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำ ด้ำนพำณิชย์

 ขำยส่ง ขำยปลีก ส่งออก น ำเข้ำ สินค้ำ

เก่ียวกับอุปโภค บริโภค

186/457  หมู่บ้ำน พำร์คเวย์ ชำเล่ต์ ซอย

รำมค ำแหง 190/1

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

254 0105563016888 บจ.อำร์เจบีซี โกลบอล จ ำกัด 29/1/2563 4,000,000         86909 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำ-แนะน ำกำร

ศัลยกรรม

25/7-8  อำคำรเอช ช้ัน 3 ซอยศูนย์วิจัย-

พระรำม 9 ถนนพระรำม 9

แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

255 0105563017451 บจ.สิริ ไอเดีย จ ำกัด 29/1/2563 4,000,000         62011 ประกอบกิจกำร พัฒนำทำงด้ำนซอฟต์แวร์

 ผลิตแอปพลิเคช่ัน สร้ำงสรรค์โฆษณำ 

น ำเสนอส่ืออนไลน์ รับจ้ำงเป็นท่ีปรึกษำ

และให้บริกำรกับธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง

118/14  หมู่บ้ำน ปรัชญำ-บิซโฮม 2 ถนน

ลำดกระบัง

แขวงลำดกระบัง เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

256 0105563017809 บจ.พระพรหมส่ีหน้ำ อินคอร์

ปอเรช่ัน(ประเทศไทย) จ ำกัด

30/1/2563 4,000,000         66199 ประกอบธุรกิจบริกำรรับเป็นผู้จัดกำรและ

ดูแลผลประโยชน์

205/20  ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

257 0105563017914 บจ.ไอซีบีซี (ไทย) อินชัวรันส์ โบรก

เกอร์ จ ำกัด

30/1/2563 4,000,000         66221 กิจกรรมของตัวแทนและนำยหน้ำประกัน

ชีวิต

1122  อำคำรเคพีไอทำวเวอร์ ช้ัน 12 ถนน

เพชรบุรีตัดใหม่

แขวงมักกะสัน เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

258 0105563018091 บจ.เซลฟ่ี แคร์ จ ำกัด 30/1/2563 4,000,000         32502 ผลิต น ำเข้ำ จ ำหน่ำย ผลิตภัณฑ์เก่ียวกับ

ด้ำนทันตกรรม

28  ซอยประชำอุทิศ 6 แขวงรำษฎร์บูรณะ เขตรำษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหำนคร 10140

259 0105563018261 บจ.อินสไปร์ ไฟน์ จิวเวลร่ี จ ำกัด 30/1/2563 4,000,000         47732 ประกอบกิจกำรค้ำ ทอง นำก เงิน เพชร 

พลอย และอัญมณีอ่ืน

99  อำคำรปิยะมิตร ห้อง 502 ช้ัน 5 ถนน

มเหสักข์

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

260 0105563018279 บจ.ซำย จี บัลเล่ียน 999 จ ำกัด 30/1/2563 4,000,000         46421 ประกอบกิจกำรขำยส่ง ปลีก เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ 388  ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพำภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200
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261 0105563018767 บจ.ที.วำย.ซี.กรุ๊ป จ ำกัด 31/1/2563 4,000,000         46109 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก นำยหน้ำ 

ตัวแทน ค้ำปลีก ขำยส่ง ท้ังในและ

ต่ำงประเทศ อุปกรณ์ประปำ 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ อลูมิเนียม

142  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 

แยก 14 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

262 0115563000868 บจ.วีไอทรี อินเตอร์เนช่ันแนล 

(ประเทศไทย) จ ำกัด

13/1/2563 4,000,000         47190 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ขำยปลีกและขำย

ส่ง อำหำรเสริม เคร่ืองส ำอำง เส้ือผ้ำ 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์

38/241  ถนนไทยรำมัญ แขวงสำมวำตะวันตก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

263 0105563005398 บจ.แบรนด์แล็บ จ ำกัด 10/1/2563 3,750,000         74200 ประกบกิจกำรรับถ่ำยภำพเคล่ือนไหว 

ภำพน่ิง รับท ำภำพกรำฟฟิก รับออกแบบ 

(กรำฟฟิก) ทุกประเภท

57  อำคำรปำร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ 

ช้ันท่ี 18  ห้องเลขท่ี 1802-1807 ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

264 0105563000248 บจ.มีท บำย 211 ดีกรี จ ำกัด 2/1/2563 3,600,000         56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร 77/1 ห้อง 03 ซอยพหลโยธิน 5  ถนน

พหลโยธิน

แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400

265 0105563006424 บจ.คีรำเทค เอเชีย จ ำกัด 14/1/2563 3,300,000         62011 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเทคโนโลยีดิจิทัล

 กำรบริหำรจัดกำรทำงดิจิทัล

184/75  อำคำรฟอร่ัม ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 17

 ถนนรัชดำภิเษก

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

266 0103563000530 หจ.เอส พี วำย เทรดด้ิง 14/1/2563 3,000,000         47219 จ ำหน่ำยปลีกส่งอำหำรแห้งวัสดุท่ีใช้

ประกอบอำหำร

313  ถนนพระยำสุเรนทร์ แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

267 0103563001382 หจ.ย่ิงยุทธ 27/1/2563 3,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 12/26  หมู่ท่ี 5 ถนนสังฆสันติสุข แขวงกระทุ่มรำย เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530

268 0103563001757 หจ.เจ เอ็น เค คอนสตรัคช่ัน โปร

ดักส์

30/1/2563 3,000,000         41001 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 999/97  ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4-13 

(ช้ำงวัดเกำะ)

แขวงคลองถนน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

269 0105563000361 บจ.อิควิต้ีส์ เฟิร์ส โฮลด้ิงส์ (ไทย

แลนด์) จ ำกัด

2/1/2563 3,000,000         64999 ให้บริกำรท่ีเก่ียวกับธุรกิจทำงด้ำนกำรเงิน 

บริกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร

399  อำคำรอินเตอร์เชนจ์ 21 ช้ันท่ี 24 

ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

270 0105563000477 บจ.โชคชัย เฮิร์บ จ ำกัด 2/1/2563 3,000,000         10771 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย รับจ้ำงผลิต 

เเปรรูป เคร่ืองเทศ สมุนไพร เเละอำหำร

133  ซอยเพชรเกษม 114 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้ำงพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

271 0105563000761 บจ.ศรีสงวน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด 3/1/2563 3,000,000         47739 ประกอบกิจกำรค้ำ ส่ิงท ำเทียม วัตถุหรือ

สินค้ำโดยกรรมวิธีทำงวิทยำศำสตร์

16,18,20 ซอยเจริญรัถ1 ถนนเจริญรัถ แขวงคลองสำน เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600

272 0105563000876 บจ.เอฟไอพี เทคโนโลยี จ ำกัด 3/1/2563 3,000,000         62011 ประกอบกิจกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ 

แอพพลิเคช่ันเว็บไซต์ และเคร่ืองมือดิจด

ตอลต่ำงๆ

1/26  ซอยรำษฎร์บูรณะ 44 แขวงรำษฎร์บูรณะ เขตรำษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหำนคร 10140

273 0105563001198 บจ.ทรัพย์พจน์5 จ ำกัด 3/1/2563 3,000,000         68104 ประกอบกิจกำรให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ 

เเละสังหำริมทรัพย์

129  ซอยพัฒนำกำร 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250
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274 0105563001660 บจ.วี 11 จ ำกัด 6/1/2563 3,000,000         68104 ประกอบกิจกำรให้เช่ำ ให้เช่ำช่วง เช่ำ เช่ำ

ช่วง พ้ืนท่ีและอำคำร ให้บริกำร

สำธำรณูปโภคเพ่ือใช้เป็นส ำนักงำน

39/2  ซอยสุขุมวิท 13 แยก 1-1 (แสง

จันทร์)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

275 0105563002925 บจ.คอนสตรูคเซ่ียน ยูนำ คำซ่ำ 

จ ำกัด

8/1/2563 3,000,000         74101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับจ้ำง 

ออกแบบตกแต่ง ต่อเติม ท้ังภำยในและ

ภำยนอกท่ีพักอำศัย

58/1251  อำคำรฟิวส์ โมเบียส ซอย

รำมค ำแหง 3 (สองพ่ีน้อง)

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

276 0105563003522 บจ.ไอ ซัมมิท จ ำกัด 9/1/2563 3,000,000         47524 ประกอบกิจกำรค้ำสินค้ำทุกประเภทท่ี

เก่ียวกับคอนกรีต น ำเข้ำ จัดจ ำหน่ำยวัสดุ

ก่อสร้ำง

659/27  ถนนสำธุประดิษฐ์ แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

277 0105563004316 บจ.สมอลล่ี จ ำกัด 9/1/2563 3,000,000         74200 ประกอบกิจกำรบริกำรรับจ้ำงถ่ำยรูป ล้ำง

อัด ขยำยรูป

1/138-139  หมู่บ้ำน เวนิส ดี ไอริส ซอย

วัชรพล 2/7

แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

278 0105563004448 บจ.พี.เอ็น.พี. ซุปเปอร์ สตีล จ ำกัด 9/1/2563 3,000,000         46622 ประกอบกิจกำรขำยส่งเหล็กเหล็กกล้ำเเละ

โลหะท่ีนอกกลุ่มเหล็กข้อมูลฐำน

202/81  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

279 0105563004723 บจ.ทันใจ ลอนดร้ี กรุ๊ป จ ำกัด 10/1/2563 3,000,000         46421 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำเคร่ืองจักร (เคร่ือง

ซักผ้ำและอบผ้ำ) เพ่ือขำยให้ลูกค้ำแฟรน

ไชส์ธุรกิจสะดวกซัก

8/1  ซอยกำญจนำภิเษก 005/1 แขวงหลักสอง เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

280 0105563004791 บจ.รีว่ำ ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 10/1/2563 3,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำ ทุกชนิดทุก

ประเภท

77/7  อำคำรสินสำธรทำวเวอร์ ถนนกรุง

ธนบุรี

แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600

281 0105563005207 บจ.โนเบิล แฟบริค จ ำกัด 10/1/2563 3,000,000         46103 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก ขำยปลีก

และขำยส่ง ผ้ำและส่ิงทอ

188/137-138  ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้ำนช่ำงหล่อ เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 10700

282 0105563005339 บจ.วี คอนซัลแทนท์ เซอร์วิส 

(ประเทศไทย) จ ำกัด

10/1/2563 3,000,000         96109 กิจกรรมกำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพอ่ืนๆซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ ในท่ีอ่ืน

999/9  อำคำรดิ ออฟฟิศเศส แอท 

เซ็นทรัลเวิลด์ ช้ันท่ี 29 ถนนพระรำม 1

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

283 0105563005436 บจ.นีออน บำย บีเคเค จ ำกัด 13/1/2563 3,000,000         21002 ประกอบกิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์จำกพืชและ

สัตว์ท่ีใช้รักษำโรค

113  ซอยบรมรำชชนนี 63 แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

284 0105563006068 บจ.นพรัตน์เลเซอร์ จ ำกัด 13/1/2563 3,000,000         25922 ประกอบกิจกำรกลึง กัด ไส โลหะรวมท้ัง

กำรตัดโลหะเเละกำรเจำะอักษรบนโลหะ

ด้วยเเสงเลเซอร์

176  ซอยอ่อนนุช 17 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

285 0105563006114 บจ.ธีออส คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 13/1/2563 3,000,000         46591 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองบินไร้คนขับ 

อำกำศยำนไร้คนขับ โดรน อุปกรณ์-ส่วน

ควบของสินค้ำข้ำงต้น

10/36  ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงสนำมบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

286 0105563006220 บจ.ศูนย์ไตเทียมวชิรเวช จ ำกัด 14/1/2563 3,000,000         86903 ประกอบกิจกำรคลินิกเวชกรรมไตเทียม 

รับผู้ป่วยเพ่ือฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม

99  ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230
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287 0105563007285 บจ.เบสท์โฟร์ยู จ ำกัด 15/1/2563 3,000,000         62022 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำเเละกำร

จัดหำเก่ียวกับซอฟต์เเวร์ ให้บริกำร

วิเครำะห์ควำมต้องกำรเเละปัญหำของผู้ใช้

ซอฟต์เเวร์

12/1-4  ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

288 0105563007595 บจ.คลำวด์ คอนเนคช่ัน จ ำกัด 15/1/2563 3,000,000         73101 ประกอบธุรกิจบริกำรงำนด้ำนกำรตลำด

โฆษณำประชำสัมพันธ์ ตัวแทนกำรจัด

จ ำหน่ำยสินค้ำและให้ค ำปรึกษำด้ำนธุรกิจ

92  ซอยสุขุมวิท39 (พร้อมพงษ์) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

289 0105563007765 บจ.สทัดด้ี แฮคส์ จ ำกัด 15/1/2563 3,000,000         85499 ประกอบกิจกำรโรงเรียนนอกระบบ 

รวมท้ังจัดต้ังศูนย์สทัดด้ี แฮคส์ ตำม

สัญญำแฟรนไชส์

55  อำคำรไบโอเฮำส์ ซอยพร้อมพงษ์ 

ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

290 0105563008613 บจ.แบค อัพ คำร์เซอร์วิส จ ำกัด 16/1/2563 3,000,000         45203 บริกำรท ำควำมสะอำดรถยนต์ 

จักรยำนยนต์ ท่ีใช้ในกำรถ่ำยท ำส่ือโฆษณำ

 โทรทัศน์ ทุกชนิด

84  ซอยเสรีไทย 35 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240

291 0105563009113 บจ.เจพี เดคคอเรทีฟ จ ำกัด 16/1/2563 3,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 69/11  ซอยจตุโชติ 6 ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

292 0105563009393 บจ.อำร์คำเดีย พลัส จ ำกัด 17/1/2563 3,000,000         20232 ประกอบกิจกำร ผลิต และจ ำหน่ำย อำหำร

เสริม เคร่ืองส ำอำง น ำเข้ำ ส่งออก 

ผลิตภัณฑ์ เสริมควำมงำมทุกชนิด

111/28  หมู่บ้ำน อัมรินทร์ฯ 3 ผัง 1 ซอย

สำยไหม 13

แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

293 0105563009601 บจ.เพชรเงินทองสมบูรณ์ คอน

สตรัคช่ัน จ ำกัด

17/1/2563 3,000,000         41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงบ้ำน อำคำร 

อำคำรชุด ท่ีอยู่อำศัย ฯ

50/124  ซอยรำมค ำแหง 174 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

294 0105563009865 บจ.สมดุล คอฟฟ่ี จ ำกัด 17/1/2563 3,000,000         47222 ประกอบกิจกำรร้ำนค้ำปลีกเคร่ืองด่ืมท่ีไม่

มีแอลกอฮอล์ กำรขำยน้ ำชำ กำแฟ

11  ซอยรำมอินทรำ 97 แยก 2 แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

295 0105563009881 บจ.พีซ่ี ออนไลน์ จ ำกัด 17/1/2563 3,000,000         66199 ประกอบธุรกิจแแและบริกำรรับเป็น

ผู้จัดกำรและกำรช ำระเงินและดูแล

ผลประโยชน์ทำงกำรซ้ือขำยสินค้ำ

50/56  หมู่ท่ี 20 ซอยสุขำภิบำล 5 ซอย 

27

แขวงคลองถนน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

296 0105563010146 บจ.เอ็กซ์คลูซีฟ ไทย เซ้นท์ จ ำกัด 20/1/2563 3,000,000         46442 ประกอบกิจกำรค้ำน้ ำมันหอมระเหยสกัด

ธรรมชำติ

1176  ซอยเจริญนคร 14 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600

297 0105563010286 บจ.บ้ำนสวนสำทร จ ำกัด 20/1/2563 3,000,000         46109 เป็นนำยหน้ำ ตัวแทน ตัวแทนค้ำในธุรกิจ

ทุกประเภท

4/1  ถนนเย็นอำกำศ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

298 0105563010383 บจ.เอเอสทีไอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 20/1/2563 3,000,000         43223 ประกอบกิจกำรบริกำร ออกแบบ ติดต้ัง 

ระบบระบำยอำกำศ

667/15  อำคำรอรรถบูรณ์ ห้องเลขท่ี 304

 ช้ัน 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์

แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 10700

299 0105563011070 บจ.กรีน ฟลีท จ ำกัด 21/1/2563 3,000,000         46691 ประกอบกิจกำรค้ำชีวมวล คือ สำรอินทรีย์

เป็นแหล่งกักเก็บพลังงำนจำกธรรมชำติ

169/98  อำคำรเสริมทรัพย์ ช้ันท่ี 3 ถนน

รัชดำภิเษก

แขวงรัชดำภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400
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300 0105563011690 บจ.พรอสไลน์ วิศวกรรม จ ำกัด 21/1/2563 3,000,000         43210 ประกอบกิจกำรรับติดต้ังระบบไฟฟ้ำ 

ระบบส่ือสำรคมนำคมทุกชนิด งำนระบบ

ปรับอำกำศและระบบอำกำศ

14/44  ซอยรำษฎร์พัฒนำ 13 แขวงรำษฎร์พัฒนำ เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

301 0105563011797 บจ.เอ็นเอฟคิว (ประเทศไทย) จ ำกัด 22/1/2563 3,000,000         62011 ขำย รับออกแบบ ผลิต จัดกำร ดูแลระบบ

 พัฒนำระบบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ดิจิตอลคอนเทนท์

12/12  อำคำรลุมพินีเฮำส์ ซอยสำทร 2 

ถนนสำทรเหนือ

แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

302 0105563011941 บจ.ซีเล็คทีฟ เทรดมำร์ค ยูเน่ียน 

(เอสทียู) จ ำกัด

22/1/2563 3,000,000         69100 ประกอบกิจกำรให้บริกำรตรวจสอบ 

จัดเก็บ และรวบรวมข้อมูลและ

พยำนหลักฐำน และให้ค ำแนะน ำเก่ียวกับ

กำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ

8  อำคำรทีวัน ช้ันท่ี 17  ห้องเลขท่ี 

17-128 ซอยสุขุมวิท 40 ถนนสุขุมวิท

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

303 0105563012548 บจ.ดำอิ-อิจิ เดนชิ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

22/1/2563 3,000,000         27320 ผลิต น ำเข้ำ จัดจ ำหน่ำย สำยไฟ 1106  อำคำรซัมเมอร์ฮิล 3 เอฟ  ห้อง

เลขท่ี 3060 ถนนสุขุมวิท

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10260

304 0105563013145 บจ.ฮ่ำน จ่ือ ออโตเมช่ัน จ ำกัด 23/1/2563 3,000,000         46105 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำย 

อุปกรณ์เคร่ืองจักร

2  อำคำรเพลินจิต เซ็นเตอร์ ช้ัน จี ถนน

สุขุมวิท

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

305 0105563013170 บจ.ทวีวัฒนำ มินิมำร์ท จ ำกัด 23/1/2563 3,000,000         47113 ประกอบกิจกำร ร้ำนสะดวกซ้ือ 113/1  ถนนทวีวัฒนำ แขวงทวีวัฒนำ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

306 0105563013251 บจ.เอฟแมด เอ็นจิเนียร่ิง บีเคเค 

จ ำกัด

23/1/2563 3,000,000         70209 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำในกำร

วำงแผนและด ำเนินกำรทำงธุรกิจ

725  อำคำรเมโทรโพลิศ ช้ันท่ี 20 ถนน

สุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

307 0105563013650 บจ.ดีเค แกรนด์ พหลโยธิน จ ำกัด 23/1/2563 3,000,000         68103 ประกอบกิจกำร อพำร์ทเม้นท์ เช่ำ

ด ำเนินงำนเก่ียวกับอสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็น

ของตนเองเพ่ือเป็นท่ีพักอำศัย

122,124  ซอยพหลโยธิน 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400

308 0105563014231 บจ.ฮำร์ทกรุ๊ป (2020) จ ำกัด 24/1/2563 3,000,000         79909 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยต๋ัวเคร่ืองบิน 

ให้บริกำรจัดกำรท่องเท่ียว ท้ัง

ภำยในประเทศและนอกประเทศ

645  ถนนเจริญนคร แขวงดำวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600

309 0105563015059 บจ.บิลมีเวนเจอร์ จ ำกัด 27/1/2563 3,000,000         46510 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยระบบงำน

คอมพิวเตอร์ และเช่ือมต่อ ระบบ

คอมพิวเตอร์ต่ำงๆ

129  ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

310 0105563015164 บจ.อำด ำศิริธำรำ จ ำกัด 27/1/2563 3,000,000         68103 ประกอบกิจกำรให้เช่ำ อำคำรห้องพัก บ้ำน

 อำคำรชุด อพำร์ตเมนต์ หรือสถำนท่ีพัก

อำศัยท่ีเรียกช่ืออ่ืน

26  หมู่ท่ี 8 แขวงคู้ฝ่ังเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530

311 0105563015288 บจ.นิวทริช่ัน แอนด์ ไบโอไซเอนซ์ 

(ประเทศไทย) จ ำกัด

27/1/2563 3,000,000         72102 ประกอบกิจกำรท ำกำรพัฒนำ ผลิต น ำเข้ำ

 ส่งออก ซ้ือ ค้ำส่ง-ปลีก ผลิตภัณฑ์

โภชนำกำร/วิทยำศำสตร์ชีวภำพ

87  อำคำรเอ็ม.ไทย ทำวเวอร์ ออลซีซันส์ 

เพลส ช้ัน 6 ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
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312 0105563015318 บจ.วีนัสวำณิช จ ำกัด 27/1/2563 3,000,000         68103 ประกอบกิจกำรให้เช่ำห้องพัก อพำร์ตเมนต์ 37/46  ซอยลำดพร้ำว 124 ถนนลำดพร้ำว แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

313 0105563015326 บจ.ป๋ัวอ้ี คอนสตรัคช่ัน เอ็นจิเนียร่ิง

 จ ำกัด

27/1/2563 3,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ต่อเติม

ซ่อมแซมอำคำร โรงเรือน โรงงำน

อุตสำหกรรม งำนวิศวกรรมโยธำ ทุกชนิด

3  ซอยลำซำล 44 แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

314 0105563015717 บจ.ถ้ ำ 14 ช้ัน บำดำลพญำนำค 

จ ำกัด

28/1/2563 3,000,000         59112 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีออกแบบ 

วำงแผน รับจัดรำยกำร ผลิตรำยกำร

โทรทัศน์ วิทยุ ภำพยนตร์

599/45  ถนนลำดปลำเค้ำ แขวงจรเข้บัว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

315 0105563015733 บจ.คลีนน่ิง ฮับ จ ำกัด 28/1/2563 3,000,000         81210 ประกอบธุรกิจท ำควำมสะอำด และเป็นท่ี

ปรึกษำ

1558/32-33  ถนนบำงนำ-ตรำด แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

316 0105563015946 บจ.2เอ็ม โกลบอล จ ำกัด 28/1/2563 3,000,000         47595 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ

และอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือนและ

โรงงำน

130,132,134  ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

317 0105563016608 บจ.สปอร์ตสปลิทส์ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

29/1/2563 3,000,000         93191 ประกอบกิจกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำทุก

ประเภทท้ังในและต่ำงประเทศ

518/5  ซอยรำมค ำแหง 39 (เทพลีลำ 1) แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

318 0105563016659 บจ.รักษำควำมปลอดภัย เซฟ โซน 

จ ำกัด

29/1/2563 3,000,000         80100 ประกอบกิจกรรมกำรรักษำควำมปลอดภัย

ส่วนบุคคล

291  หมู่บ้ำน ศีขริน ซอยรำมค ำแหง 24 

แยก 30

แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

319 0105563016691 บจ.เออีซี ไวน์ แอนด์ สปิริต 

เซอร์วิสเซส จ ำกัด

29/1/2563 3,000,000         46321 ประกอบกิจกำรขำยส่ง น ำเข้ำ ส่งออก 

เคร่ืองด่ืมประเภทไวน์

796  ซอยรัชดำนิเวศน์ แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

320 0105563017337 บจ.ชีไทย ฟู้ด จ ำกัด 29/1/2563 3,000,000         46319 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืม

74/5  ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

321 0105563017515 บจ.ดีไซน์ โซลูช่ันส์ จ ำกัด 29/1/2563 3,000,000         62011 ประกอบกิจกรรมกำรจัดท ำโปรแกรมเว็บ

เพจและเครือข่ำยตำมวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

381/28  ซอยลำดพร้ำว 87 แขวงคลองเจ้ำคุณสิงห์ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

322 0105563017574 บจ.พี.เอส.เค. พรอสเพอริต้ี จ ำกัด 30/1/2563 3,000,000         46900 กำรขำยส่งสินค้ำท่ัวไป 98/68  ซอยหทัยรำษฎร์ 8 แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

323 0105563017612 บจ.โปรฟิกซ์ 1998 จ ำกัด 30/1/2563 3,000,000         47721 กำรขำยเคร่ืองมือ อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ 1719/34  ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนำนิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

324 0105563000485 บจ.โอพีพีวำย จ ำกัด 2/1/2563 2,900,000         82301 ให้บริกำรด้ำนกำรจัดฝึกอบรม 102  ถนนณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

325 0105563012491 บจ.พีเคบี บำงกอก จ ำกัด 22/1/2563 2,500,000         56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำรและภัตตำคำร 99  ซอยอินทำมระ 22 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

326 0105563012963 บจ.โบทำนิกำ 2020 จ ำกัด 23/1/2563 2,500,000         47190 ประกอบกิจกำร ซ้ือขำยเส้ือผ้ำ ซ้ือขำย

เคร่ืองส ำอำง ซ้ือขำยเคร่ืองประดับ

3/1  ซอยรำชพฤกษ์ 8 แขวงบำงเชือกหนัง เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

327 0105563017973 บจ.เซลฟ่ี โฮลด้ิงส์ จ ำกัด 30/1/2563 2,200,000         64202 เข้ำเป็นหุ้นส่วนจ ำกัดควำมรับผิดในห้ำง

หุ้นส่วนจ ำกัด และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท

จ ำกัดและบริษัทมหำชนจ ำกัด

28  ซอยประชำอุทิศ 6 แขวงรำษฎร์บูรณะ เขตรำษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหำนคร 10140
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328 0103563000157 หจ.กีต้ำร์โปร 2020 6/1/2563 2,000,000         47594 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองดนตรีทุกชนิด 

รวมท้ังอะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้ำ

ดังกล่ำว

10/5  ถนนอัษฎำงค์ แขวงศำลเจ้ำพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200

329 0103563000319 หจ.ปัญชณิญ 2020 8/1/2563 2,000,000         77101 ให้บริกำรให้เช่ำรถแท็กซ่ี 356  ถนนประชำอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 10140

330 0103563000661 หจ.ย่งฮ้ัว 2020 16/1/2563 2,000,000         56101 ประกอบกิจกำรภัตตำคำร 101  ถนนศิริพงษ์ แขวงส ำรำญรำษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200

331 0103563000815 หจ.ดูเอท ดีไซน์ แอนด์ ปร้ินต้ิง 17/1/2563 2,000,000         73101 ประกอบกิจกำรบริกำรออกแบบส่ือทุก

ประเภท

93  ซอยเพชรเกษม 41 ถนนเพชรเกษม แขวงบำงแค เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

332 0103563000955 หจ.ป.มีเจริญร่วมรุ่ง คอนสทรัคช่ัน 20/1/2563 2,000,000         41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง รับเหมำ

ต่อเติม รับสร้ำงบ้ำน

11/80  หมู่ท่ี 3 แขวงทวีวัฒนำ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

333 0103563001315 หจ.ลำร์ซำ (2020) 24/1/2563 2,000,000         47711 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยเส้ือผ้ำ รองเท้ำ 

กระเป๋ำ

234  ถนนอุดมสุข แขวงบำงนำเหนือ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

334 0103563001510 หจ.รินรดำ เทรดด้ิงแอนด์รีไซเคิล 29/1/2563 2,000,000         46695 ประกอบกิจกำรค้ำเศษซำกทรัพย์สิน ซำก

วัสดุ และอุปกรณ์

15/261  ซอยเสือใหญ่อุทิศ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

335 0103563001781 หจ.วิมเลช 31/1/2563 2,000,000         47711 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยเส้ือผ้ำ รองเท้ำ 

กระเป๋ำ

171/1  ซอยอ่อนนุช 49 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

336 0105563000256 บจ.โฮเทลไทม์(ไทยแลนด์) จ ำกัด 2/1/2563 2,000,000         47412 ประกอบกิจกำรขำยและให้บริกำร

ซอฟต์แวร์ส ำหรับธุรกิจด้ำนกำรบริกำร 

อำทิ เช่น โรงแรม ร้ำนอำหำร

254/56  หมู่บ้ำน สัมมำกร ซอย 40 ซอย

รำมค ำแหง 112

แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

337 0105563000302 บจ.ไอบีเคเค จ ำกัด 2/1/2563 2,000,000         70209 ประกอบกิจกำรรับให้ค ำปรึกษำด้ำนธุรกิจ 10/96  ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

338 0105563000507 บจ.เรือรวยโชค จ ำกัด 2/1/2563 2,000,000         56101 ประกอบกิจกำรขำยก๋วยเต๋ียวเรือ 414/4  ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

339 0105563000515 บจ.เอสพีพีเอช จ ำกัด 2/1/2563 2,000,000         46593 ประกอบกิจกำรค้ำ ขำยส่ง เคร่ืองจักร

อุตสำหกรรม อะไหล่ และอุปกรณ์ทุกชนิด

92/10  ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

340 0105563000523 บจ.อำริกำโตะอุ บีเคเค จ ำกัด 2/1/2563 2,000,000         70209 รับเป็นท่ีปรึกษำ/แนะน ำด้ำนกำรเปิด

ร้ำนอำหำร ธุรกิจเชิงพำนิชย์

99/127  ซอย01 ถนนกำญจนำภิเษก 4 แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

341 0105563000566 บจ.โยมี เบฟเวอร์เรจ จ ำกัด 2/1/2563 2,000,000         46322 ประกอบกิจกำร กำรขำยส่งเคร่ืองด่ืมท่ีไม่

มีแอลกอฮอล์

760/132  ซอยพัฒนำกำร 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

342 0105563000582 บจ.สุเอซ เอ็นไวรอนเมนทัล 

เซอร์วิสเซส จ ำกัด

2/1/2563 2,000,000         38222 กำรบ ำบัดและกำรก ำจัดของเสียท่ีเป็น

อันตรำยยกเว้นกำกสำรกัมมันตรังสี

98  อำคำรสำทรสแควร์ ออฟฟิศ ทำวเวอร์

 ช้ัน 9 ยูนิต 912 ถนนสำทรเหนือ

แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

343 0105563001040 บจ.เอ็กซิบิท บี จ ำกัด 3/1/2563 2,000,000         90002 ประกอบกิจกำรกิจกรรมด้ำนควำมบันเทิง 45/107  หมู่บ้ำน ศรีนครพัฒนำ ซอยนว

มินทร์ 24 ถนนนวมินทร์

แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240

344 0105563001201 บจ.แฟร์ พลัส จ ำกัด 3/1/2563 2,000,000         41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 889/86  ซอยเสรีไทย 43 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240

345 0105563001228 บจ.ไฮ-เทค เอเลเวต จ ำกัด 3/1/2563 2,000,000         46591 ประกอบกิจกำรค้ำ ให้บริกำร ลิฟท์ บันได

เล่ือน ทำงเล่ือน

41  ซอยรำมค ำแหง 24 แยก 6 (สงวนสิน) แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240
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346 0105563001236 บจ.ทีทีเอ็น ยุโรป จ ำกัด 3/1/2563 2,000,000         79120 ประกอบกิจกำรน ำเท่ียวรวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับกำรน ำเท่ียวทุกชนิด

856/69  ถนนพระรำม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

347 0105563001244 บจ.เอ วำย ไดมอนส์ จ ำกัด 3/1/2563 2,000,000         47732 ประกอบกิจกำรด้ำนค้ำเพชร พลอย อัญ

มณีต่ำงๆ เคร่ืองประดับท่ีท ำจำกทองค ำ 

ทองเค เงิน ประดับอัญมณี

388  อำคำรสีดำ  ห้องเลขท่ี 504 เอ ช้ันท่ี

 5 ถนนมเหสักข์

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

348 0105563001295 บจ.เทวทิณณ์ เซอร์วิส จ ำกัด 6/1/2563 2,000,000         96309 กิจกรรมกำรบริกำรอ่ืน ๆ ส่วนบุคคลซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

90/12  ซอยสุขุมวิท 81 ถนนสุขุมวิท แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

349 0105563001309 บจ.อีวำน แฟคตอร่ี จ ำกัด 6/1/2563 2,000,000         10711 กำรผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี 77/35  หมู่บ้ำน กลำงเมืองรัชโยธิน ซอย

พหลโยธิน 34 ถนนพหลโยธิน

แขวงเสนำนิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

350 0105563001341 บจ.เอเค นวดแผนไทยและสปำ 

จ ำกัด

6/1/2563 2,000,000         96101 ประกอบธุรกิจให้บริกำรด้ำนกำรท ำสปำ

แบบครบวงจร รวมถึงกำรนวดแผนไทย

และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

1/2  ซอยเพชรบุรี 15 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

351 0105563001406 บจ.หงษ์ไทย  อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ำกัด

6/1/2563 2,000,000         47711 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ส ำหรับ

เด็ก

292/6  ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงศิริรำช เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 10700

352 0105563001457 บจ.รัสเซล เทย์เลอร์ส จ ำกัด 6/1/2563 2,000,000         46421 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ น ำเข้ำ 

ส่งออก ซ่อมบ ำรุง อุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ

และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง

39/172  ซอยลำดพร้ำว 23 (รัชดำภิเษก 

32)

แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

353 0105563001520 บจ.ไอ.เอ็น.ที.อินโนเวทีฟ จ ำกัด 6/1/2563 2,000,000         46691 ประกอบกิจกำรซ้ือและจ ำหน่ำยสินค้ำ

ประเภทเคมีภัณฑ์ สีย้อม

388/8  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

354 0105563001562 บจ.ไทย ซิกเนเจอร์ อินเตอร์เนช่ัน

แนล จ ำกัด

6/1/2563 2,000,000         46414 ประกอบกิจกำรค้ำปลีก ส่ง เครุ่ืองนุ่งห่ม 

เส้ือผ้ำส ำเร็จรูป เคร่ืองแต่งกำย 

เคร่ืองประดับกำย ส่ิงทอ

120/183  ถนนรำชปรำรภ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

355 0105563001619 บจ.ไทสินกำรค้ำ จ ำกัด 6/1/2563 2,000,000         46900 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำสินค้ำอุตสำหกรรม 

เทคโนโลยี และสินค้ำท่ัวไป

599/104  ซอยพระรำมท่ี 2 ซอย 28 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

356 0105563001643 บจ.นิวเท็น 63 จ ำกัด 6/1/2563 2,000,000         96101 ประกอบกิจกำรนวดแผนโบรำณ อบซำวน่ำ 369/133  ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่ำพระ เขตบำงกอกใหญ่ กรุงเทพมหำนคร 10600

357 0105563001881 บจ.โรงน้ ำแข็งอภิศิษฐ จ ำกัด 7/1/2563 2,000,000         10795 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย น้ ำแข็ง 

ทุกชนิด

308  ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงศิริรำช เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 10700

358 0105563002291 บจ.เคซี ไทย เทรดด้ิง จ ำกัด 7/1/2563 2,000,000         13122 ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำย ผ้ำ ผ้ำทอ

ใยสงเครำะห์ เส้ือผ้ำส ำเร็จรูป ถุงมือ ถุง

เท้ำ เคร่ืองนุ่งห่ม ส่ิงทอ

53/8  ซอยพระยำสุเรนทร์ 37 แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

359 0105563002496 บจ.เอ็มเบอร์ พร็อพ จ ำกัด 7/1/2563 2,000,000         70202 ประกอบกิจกรรมของบริษัทโฮลด้ิงท่ีไม่ได้

ลงทุนในธุรกิจกำรเงินเป็นหลัก

976/10  ซอยแสงแจ่ม ถนนริมคลองสำม

เสน

แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
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รหัส

ไปรษณีย์

360 0105563002542 บจ.กู๊ดฟู้ด 2020 จ ำกัด 7/1/2563 2,000,000         56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร 180  ซอยหัวหมำก 21 แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

361 0105563002631 บจ.เฮลท์อะฮอลิค จ ำกัด 8/1/2563 2,000,000         64929 ประกอบกิจกำร รับขำยฝำกสินค้ำอุปโภค

 บริโภคทุกชนิด และให้เช่ำพ้ืนท่ีจ ำหน่ำย

สินค้ำต่ำงๆ

55  อำคำรศูนย์กำรค้ำซีคอนสแควร์ ช้ันท่ี

 2  ห้องเลขท่ี M202 ถนนศรีนครินทร์

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

362 0105563002721 บจ.แบมบู พิซซ่ำ จ ำกัด 8/1/2563 2,000,000         56101 ประกอบกิจกำรขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม 

รวมถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

1106  อำคำรซัมเมอร์ฮิลล์ ช้ันท่ี 2  ห้อง

เลขท่ี ซี 1 ถนนสุขุมวิท

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

363 0105563002747 บจ.เทิร์น โปร คำร์ แคร์ จ ำกัด 8/1/2563 2,000,000         47739 ประกอบกิจกำรค้ำเก่ียวกับผลิตภัณฑ์บ ำรุง

 รักษำ และท ำควำมสะอำดรถยนต์ 

เคร่ืองยนต์ หรือยำนยนต์ทุกชนิด

899/99  ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

364 0105563002941 บจ.ไชด์ แอพพลำย จ ำกัด 8/1/2563 2,000,000         82990 ประกอบธุรกิจให้กำรบริกำรด้ำนกำรตลำด 39/56  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

365 0105563003247 บจ.มำย บิวต้ี ทริพ จ ำกัด 8/1/2563 2,000,000         96104 ประกอบกิจกำรธุรกิจควำมงำม คลินิก

เสริมควำมงำม คลินิกเวชกรรมท่ีไม่รับ

ผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน

919/441  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

366 0105563003301 บจ.ศรีไทย รีไซคลิง จ ำกัด 8/1/2563 2,000,000         46107 ประกอบกิจกำร น ำเข้ำ ส่งออก โลหะก่ึง

ส ำเร็จรูปและส ำเร็จรูป

439  ซอยลำดพร้ำว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

367 0105563003328 บจ.ป๊อปเดนทัลกรุ๊ป จ ำกัด 8/1/2563 2,000,000         86203 กิจกรรมทำงทันตกรรม 588/112  หมู่บ้ำน เศรษฐสิริ อ่อนนุช-ศรี

นครินทร์ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

368 0105563003361 บจ.เอสซี ไลท์น่ิง ไลท์ จ ำกัด 8/1/2563 2,000,000         47591 ประกอบกิจกำรค้ำให้บริกำร รับติดต้ัง

อุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ตกแต่งภำยใน

บ้ำน

420/116  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

369 0105563003549 บจ.คิงดอม คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 9/1/2563 2,000,000         79909 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับจองทัวร์ จอง

ต๋ัวเคร่ืองบิน จองโรงแรม รวมท้ังรับย่ืนวีซ่ำ

199/437  ซอยนวมินทร์ 42 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240

370 0105563003646 บจ.พัลซำร์ ทัวร์ จ ำกัด 9/1/2563 2,000,000         79120 ประกอบกิจกำรน ำเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับกำรน ำเท่ียวทุกชนิด

827  ซอยพัฒนำกำร 29 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

371 0105563003654 บจ.วีล แอนด์ ดีล จ ำกัด 9/1/2563 2,000,000         45103 ประกอบกำรค้ำ รถยนต์น ำเข้ำ รถยนต์มือ

สอง อะไหล่

212/29  ซอยลำดพร้ำว 10 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

372 0105563003727 บจ.ฟิลเทร็กซ์ เทคโนโลยี (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

9/1/2563 2,000,000         46441 ประกอบกิจกำรค้ำ ยำ ยำรักษำโรค เภสัช

ภัณฑ์เคมีภัณฑ์เคร่ืองมือแพทย์ เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ ทำงวิทยำศำสตร์

198/11 แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

373 0105563003956 บจ.กวงเลซิน อินเตอร์เนช่ันแนล 

เอ็นเตอไพรซ์ จ ำกัด

9/1/2563 2,000,000         46622 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยค้ำส่ง ค้ำปลีก 

เหล็กรูปพรรณ เหล็กเส้น และลวดเหล้ก

664/25  ถนนประชำรำษฎร์บ ำเพ็ญ แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
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374 0105563004031 บจ.กล๊ึค จ ำกัด 9/1/2563 2,000,000         56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร 117/1 ช้ัน 2  ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ)

 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

375 0105563004057 บจ.ทำมิ ครีเอทีฟ ดิจิท กำรพิมพ์ 

จ ำกัด

9/1/2563 2,000,000         18119 ประกอบกิจกำรบริกำรพิมพ์ดิจิตอล ออฟ

เซ็ต และแบบกรำฟฟิค

664/25  ถนนประชำรำษฎร์บ ำเพ็ญ แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

376 0105563004243 บจ.ดีเลิศ1984 กรุ๊ป จ ำกัด 9/1/2563 2,000,000         47300 ประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง 7  ถนนรำชพฤกษ์ แขวงบำงระมำด เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

377 0105563004251 บจ.เอ.แอล.ที.มิเนอรัลส์ จ ำกัด 9/1/2563 2,000,000         46691 ประกอบกิจกำรขำยส่งเคมีภัณฑ์ทำง

อุตสำหกรรม

64/24  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

378 0105563004693 บจ.มำสเตอร์ดรีม จ ำกัด 10/1/2563 2,000,000         47723 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำงและ

สินค้ำอุปโภคบริโภคเก่ียวกับเสริมควำม

งำมทุกประเภท

148  ถนนนำคนิวำส แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

379 0105563004715 บจ.โมลเทค (ประเทศไทย) จ ำกัด 10/1/2563 2,000,000         46319 ประกอบกิจกำรส่งออกน้ ำมัน และไขมัน

จำกพืชส ำหรับประกอบอำหำร

3  ซอยลำดพร้ำว 52 (นิเวศน์ 2) แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

380 0105563004839 บจ.พรสวรรค์ 2020 จ ำกัด 10/1/2563 2,000,000         55101 ประกอบกิจกำรโรงแรมภัตตำคำร 987/37  หมู่บ้ำน นำรำคลัสเตอร์ ถนน

เคหะร่มเกล้ำ

แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

381 0105563004936 บจ.ไทหัว มำรีน วิช่ัน เซอร์วิส จ ำกัด 10/1/2563 2,000,000         46510 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยซอฟต์แวร์และ

ฮำร์ดแวร์

1687/1  ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

382 0105563004979 บจ.วีว่ำ หรัน แอสเซท เมเนจเมนท์

 จ ำกัด

10/1/2563 2,000,000         68104 ให้เช่ำ เป็นนำยหน้ำ ตัวแทน ขำย

อสังหำริมทรัพย์ทุกประเภท

322/7  ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

383 0105563005169 บจ.เกรเซ่ เจแปน จ ำกัด 10/1/2563 2,000,000         85493 ประกอบกิจกำรโรงเรียนหรือสถำบันสอน

ภำษำ กวดวิชำ สอนพิเศษ ติวเตอร์ในวิชำ

ต่ำงๆ(เม่ือได้รับอนุญำตจำกหน่วยงำนท่ี

เก่ียวข้องแล้ว)

420/281  ซอยหมู่บ้ำนเศรษฐกิจ 46 แขวงบำงแคเหนือ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

384 0105563005274 บจ.เอคโค ครีเอทีฟ จ ำกัด 10/1/2563 2,000,000         73101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเก่ียวกับกำร

ออกแบบกรำฟฟิกงำนโฆษณำ

339/74  ถนนเชิดวุมำกำศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

385 0105563005568 บจ.จีระภำอำเหม็ด คลีนเซอร์วิส 

จ ำกัด

13/1/2563 2,000,000         81210 ประกอบกิจกำรให้บริกำรท ำควำมสะอำด 

และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

76/9  ถนนกรุงเทพกรีฑำ แขวงทับช้ำง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

386 0105563005690 บจ.กู๊ดส์ ซัพพอร์ท ไลฟ์ จ ำกัด 13/1/2563 2,000,000         47591 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ และจ ำหน่ำยสินค้ำ

เฟอร์นิเจอร์ อำทิ เคร่ืองเรือน เคร่ืองครัว 

เคร่ืองตกแต่ง

177/61  ซอยสุขำภิบำล 5 ซอย 69 แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

387 0105563005771 บจ.รำมจันดรำ ธุเม แอนด์ ซันส์ 

โกลบอล คอมปำนี พีวีที จ ำกัด

13/1/2563 2,000,000         85601 ประกอบกิจกำรโรงเรียนเอกชน โรงเรียน

นำนำชำติในระดับก่อนประถมศึกษำและ

ระดับมัธยมศึกษำ

19/125  อำคำรสุขุมสวิทสวีท ช้ัน 13 โซน

 บี 35 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) ถนน

สุขุมวิท

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110
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388 0105563005894 บจ.โนวำ คอร์ เอเซีย จ ำกัด 13/1/2563 2,000,000         68201 ประกอบกิจกำรบริกำรตัวแทน รับฝำกขำย

 เช่ำ อำคำร ท่ีดิน อสังหำริมทรัพย์ ทุก

ประเภท และให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ข้อมูล

ด้ำนอสังหำริมทรัพย์ และ บริกำรหลังกำร

ขำยอสังหำริมทรัพย์ทุกประเภท

9  ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

389 0105563006122 บจ.ก ำแพง คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 13/1/2563 2,000,000         41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ต่อเติม 

ซ่อมแซม ท่ีอยู่อำศัย

49/524  ซอยนิมิตใหม่ 34 แขวงสำมวำตะวันออก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

390 0105563006149 บจ.เอ็นโต ลีฟว่ิง จ ำกัด 13/1/2563 2,000,000         10619 ประกอบกิจกำรผลิตจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์

อำหำรเสริม

52/18  อำคำรเบเวอร์ล่ีทำวเวอร์ สุขุมวิท

ซอย 13/1-1

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

391 0105563006360 บจ.คิงส์ตัน พร๊อพเพอร์ต้ี ไทย จ ำกัด 14/1/2563 2,000,000         68201 กิจกรรมของตัวแทนและนำยหน้ำ

อสังหำริมทรัพย์โดยได้รับ ค่ำตอบแทน

หรือตำมสัญญำจ้ำง

571  ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

392 0105563006491 บจ.โคฟุ จ ำกัด 14/1/2563 2,000,000         56101 ประกอบกิจกำรขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม 936/4  ซอยสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

393 0105563006564 บจ.เอซีเอส เซอร์วิส ไทย จ ำกัด 14/1/2563 2,000,000         33200 ประกอบกิจกำรให้บริกำรติดต้ังซ่อมแซม 

แนะน ำหรือให้บริกำรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ

เคร่ืองจักรท่ัวไป

919/614  อำคำรจิวเวลร่ีเทรดเซ็นเตอร์ 

ช้ันท่ี 51 ถนนสีลม

แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

394 0105563006572 บจ.หงหยวน อินทีเรียร์ แอนด์ 

ดีไซน์ จ ำกัด

14/1/2563 2,000,000         41001 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 118/1  ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

395 0105563006599 บจ.เอฟดี คอนซัลต้ิง จ ำกัด 14/1/2563 2,000,000         70209 ประกอบธุรกิจบริกำรรับเป็นท่ีปรึกษำและ

ให้ค ำแนะน ำปัญหำท่ีเก่ียวกับด้ำนบริหำร

จัดกำรธุรกิจ

142  อำคำรทูแปซิฟิคเพลส ช้ันท่ี 14 ห้อง

 1406-07 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

396 0105563006645 บจ.สยำม หมิง โบ ดิเวลลอปเม้นท์

 จ ำกัด

14/1/2563 2,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ซ้ือขำย

เคร่ืองมือก่อสร้ำงและเคร่ืองจักรก่อสร้ำง

9/431  หมู่บ้ำน กลำงเมือง กัลปพฤกษ์ 

ซอยศำลธนบุรี 29/2

แขวงบำงหว้ำ เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160

397 0105563006670 บจ.วังหลังเรสโตรองต์ ฟู๊ด กรุ๊ป 

จ ำกัด

14/1/2563 2,000,000         47219 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยอำหำรส ำเร็จรูป

และปรุงสุก

92  ตรอกวังหลัง แขวงศิริรำช เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 10700

398 0105563006823 บจ.ไทย จ๊อกก้ี คลับ จ ำกัด 14/1/2563 2,000,000         93111 สนำมกอล์ฟ-แข่งม้ำ-สวนสนุก-กำร

จัดกำร/ด ำเนินงำนกำรแข่งขันกีฬำ

กลำงแจ้ง/ในร่ม ส ำหรับนักกีฬำอำชีพ/

สมัครเล่น

9/203  ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรำโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

399 0105563006882 บจ.บำงกอก บริดจ์ คอนซัลแตนส์ 

จ ำกัด

14/1/2563 2,000,000         70209 บริกำรให้ค ำปรึกษำในกำรธุรกิจและ

ประกอบกิจกำรต่ำง

302/14  ถนนรัชดำภิเษก แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

400 0105563006904 บจ.วังหลังเคเทอร่ิง กรุ๊ป จ ำกัด 14/1/2563 2,000,000         47219 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยอำหำรส ำเร็จรูป

และปรุงสุก

92  ตรอกวังหลัง แขวงศิริรำช เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 10700
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401 0105563006980 บจ.ไมโกะ แบงค็อก จ ำกัด 14/1/2563 2,000,000         56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำรภัตตำคำร 

จ ำหน่ำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม

61/41  ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

402 0105563006998 บจ.เลมอน แบงค็อก จ ำกัด 14/1/2563 2,000,000         56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืม

61/41  ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

403 0105563007013 บจ.เอ็ม แอนด์ เอส โลจิสติกส์ (ที

เอช) จ ำกัด

14/1/2563 2,000,000         70209 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำในกำรวำง

เเผนเเละด ำเนินกำรทำงธุรกิจ (ยกเว้นท่ี

ปรึกษำด้ำนกำรลงทุน)

1108/31  ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

404 0105563007056 บจ.เชียงกำรีลำ ไดมอนด์ จ ำกัด 14/1/2563 2,000,000         56101 ประกอบกิจกำรขำยอำหำรจีน อำหำร

ญ่ีปุ่น อำหำรไทย อำหำรฝร่ัง

58/4  ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

405 0105563007081 บจ.ดี ชัย ทัวร์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 15/1/2563 2,000,000         46431 ประกอบกิจกำรบริกำรจัดหำหนังสือ 

นิตยสำรต่ำงๆ จำกต่ำงประเทศเข้ำมำ

จ ำหน่ำย

104/20  ถนนรำงน้ ำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

406 0105563007099 บจ.อัลโมร่ำ เจมส์ แอนด์ จิวเวลร่ี 

จ ำกัด

15/1/2563 2,000,000         47732 ประกอบกิจกำรค้ำ ทอง นำค เงิน เพชร 

พลอย และอัญมณีอ่ืน รวมท้ังวัตถุท ำเทียม

ส่ิงดังกล่ำว

919/1  อำคำรชุดจิวเวลร่ี เทรด เซ็นเตอร์

 ช้ันท่ี 2 บูธเลขท่ี เจบี229 ถนนสีลม

แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

407 0105563007188 บจ.โลจิสติฟำย จ ำกัด 15/1/2563 2,000,000         70209 ประกอบกิจกำรให้บริกำรและเป็นนำยหน้ำ

 แนะน ำปัญหำกำรบริกำรคอลเซ็นเตอร์

และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ให้บริกำรคลังสินค้ำ

89/247  ซอยร่วมมิตรพัฒนำ แยก 1 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

408 0105563007315 บจ.โปรวินเนอร์ แบงค็อก จ ำกัด 15/1/2563 2,000,000         71102 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำ ออกแบบ 

น ำเข้ำอุปกรณ์จำกต่ำงประเทศ จ ำหน่ำย 

ติดต้ัง ซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์ ให้เช่ำ เคร่ืองป้ัม

น้ ำ เคร่ืองเติมอำกำศ

30/1  ซอยรำมค ำแหง 182 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

409 0105563007412 บจ.แมททริเวช่ัน อินเตอร์เนช่ัน

แนล จ ำกัด

15/1/2563 2,000,000         46421 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองซัก อบ รีด

 ผ้ำอุตสำหกรรมท้ังใหม่เเละเก่ำรวมถึง

อุปกรณ์เเละอะไหล่ทุกชนิด

789/28  ซอยฉลองกรุง 33 ถนนฉลองกรุง แขวงล ำปลำทิว เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

410 0105563007421 บจ.เค ครอป(เค คอร์ปอเรช่ัน) 

จ ำกัด

15/1/2563 2,000,000         70201 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงเป็นท่ีปรึกษำและ

ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ กิจกรรมต่ำงๆ

1199  ถนนลำดกระบัง แขวงลำดกระบัง เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

411 0105563007498 บจ.บีอำร์เอส เอ็กซ์พอร์ต จ ำกัด 15/1/2563 2,000,000         46109 ประอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก เคร่ืองเทศ 

กระเทียม หัวหอม พริก ผักผลไม้ พืชผล

ทำุงกำรเกษตร สินค้ำของช ำ เส้ือผ้ำ

1056/54  ช้ันท่ี 1 หมู่บ้ำน คำซ่ำ ซิต้ี 

รำมค ำแหง ถนนรำมค ำแหง

แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

412 0105563007528 บจ.หัวหย่วนหลงไท่ พร็อพเพอร์ต้ี 

จ ำกัด

15/1/2563 2,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ท่ีดิน บ้ำนพัก 

โรงแรม รีสอร์ท และอสังหำริมทรัพย์อ่ืน ๆ

60  ซอยสุขสวัสด์ิ 11 แขวงบำงปะกอก เขตรำษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหำนคร 10140
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413 0105563007625 บจ.จิงฮุย ออพโต อิเล็กทรอนิก 

(ไทยแลนด์) จ ำกัด

15/1/2563 2,000,000         27103 ประกอบกิจกำรผลิตอุปกรณ์ควบคุมและ

จ่ำยไฟ

597  ซอย20 มิถุนำ แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

414 0105563007633 บจ.บำยโกโก เทคโนโลยี จ ำกัด 15/1/2563 2,000,000         46443 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง 

และผลติภัณฑ์เสริมควำมงำม

24/151  ซอยลำดพร้ำว 21 ถนนลำดพร้ำว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

415 0105563007714 บจ.คูซรำวี เจมส์ แอนด์ มิเนอรัลส์ 

จ ำกัด

15/1/2563 2,000,000         47732 ประกอบกิจกำรค้ำ เพชร พลอย และอัญ

มณีอ่ืน รวมท้ังวัตถุท ำเทียมส่ิงดังกล่ำว

410/92  อำคำรดิ เอ็กเซ็คคิวทีฟ เฮ้ำส์ ช้ัน

 9(10 เอ) ถนนสุรวงศ์

แขวงส่ีพระยำ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

416 0105563007757 บจ.เอชซี เทคนิคเคิล จ ำกัด 15/1/2563 2,000,000         46104 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำส่งออก จ ำหน่ำย

สินค้ำและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พวก

สินค้ำไอที เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ

1  อำคำรซี.พี. ทำวเวอร์ 2(ฟอร์จูนทำวน์) 

ช้ัน 21 ถนนรัชดำภิเษก

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

417 0105563007838 บจ.เดอะ เอเวอร์ ไทย จ ำกัด 15/1/2563 2,000,000         87301 ประกอบกิจกำรให้บริกำรสถำนท่ีพัก

ส ำหรับผู้สูงอำยุ สถำนท่ีพักฟ้ืนผู้ป่วยเร้ือรัง

1687/1 ช้ัน 2  ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

418 0105563007871 บจ.รู้ใจ เบบ้ี จ ำกัด 15/1/2563 2,000,000         32909 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยของใช้

ส ำหรับเด็กทุกประเภท ท้ังในประเทศและ

ต่ำงประเทศ

970  ซอยพระรำมท่ี 2 ซอย 43 แขวงบำงมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

419 0105563007935 บจ.คำร์โก้ พลัส จ ำกัด 15/1/2563 2,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำท้ัง

ทำงบก ทำงน้ ำ ทำงอำกำศ ท้ังในและ

ต่ำงประเทศ

468/6  ซอยพำนิชอนันต์ ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

420 0105563007978 บจ.บี ที ซี รุ่งเรือง จ ำกัด 15/1/2563 2,000,000         47190 ประกอบกิจกำรค้ำปลีกท่ัวไป 2823/3  ถนนเจริญกรุง แขวงบำงคอแหลม เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร 10120

421 0105563008125 บจ.เพอร์เฟคท์ วิลเลจ โฮลด้ิง จ ำกัด 16/1/2563 2,000,000         64202 ประกอบกิจกำรเข้ำเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท

ต่ำงๆ

76/15-16  ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

422 0105563008150 บจ.เวล สตีล ดีไซน์ จ ำกัด 16/1/2563 2,000,000         24101 ประกอบกิจกำร ผลิต จ ำหน่ำย ตัด พับ 

ป๊ัมข้ึนรูปเหล็กและโลหะทุกชนิด

242/39-40-41-42,242/61,242/62,242/

63,242/64,242/65,242/66  ถนน

ประชำนฤมิตร

แขวงบำงซ่ือ เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10800

423 0105563008184 บจ.เอ็ม แอนด์ ซี ฮอสพิทอลลิต้ี 

จ ำกัด

16/1/2563 2,000,000         56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร 28  ช้ันท่ี 1  ห้องเลขท่ี 1ซี ของอำคำรท่ี 1

 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

424 0105563008389 บจ.ฟีด อินโนเวช่ัน เอ็กซ์เพิร์ท 

จ ำกัด

16/1/2563 2,000,000         46206 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยวัตถุดิบท่ีใช้ใน

กำรผลิตอำหำรสัตว์ทุกชนิด

224/12  ถนนสำยไหม แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

425 0105563008583 บจ.เอ็มเบอร์ ตำนี จ ำกัด 16/1/2563 2,000,000         55101 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 976/10  ซอยแสงแจ่ม ถนนริมคลองสำม

เสน

แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

426 0105563008648 บจ.ไลค์อะแรบบิท จ ำกัด 16/1/2563 2,000,000         82920 ประกอบกิจกำรรับบรรจุสินค้ำ แพ็ค

สินค้ำเข้ำถุง เข้ำซอง รับห่อสินค้ำ รวมท้ัง

รับแพ็คเคร่ืองประดับต่ำงๆ

48  ซอยลำดพร้ำววังหิน 78 ถนน

ลำดพร้ำววังหิน

แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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427 0105563008702 บจ.บีทู วินเนอร์ จ ำกัด 16/1/2563 2,000,000         46639 ประกอบกิจกำรส่งออกแผ่นบอร์ด

สังเครำะห์หินอ่อนเคร่ืองเคลือบดินเผำ 

วัสดุเฟอร์นิเจอร์

96  ซอยเทิดรำชัน 21 (ดำวทอง2) ถนน

เทิดรำชัน

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

428 0105563008745 บจ.ระฆังทอง14 จ ำกัด 16/1/2563 2,000,000         32111 ประกบกิจกำร ผลิต และจ ำหน่ำยสินค้ำ 

ขำยปลีกและขำยส่ง ประเภท 

เคร่ืองประดับ และวัตถุมงคล

62  ซอยพำณิชยกำรธนบุรี 12 แยก 3 แขวงวัดท่ำพระ เขตบำงกอกใหญ่ กรุงเทพมหำนคร 10600

429 0105563008923 บจ.แอปอำร์ต (ไทยแลนด์) จ ำกัด 16/1/2563 2,000,000         62023 ให้ค ำปรึกษำด้ำนกลยุทธ์กำรออกแบบ

แรนด์ กำรส่ือสำร กำรออแบบเว็บไซต์ 

อแพลิเคช่ัน กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ 

และนวัฒนกรรม

110  อำคำรพีเอสเค ช้ันท่ี 2 ซอยอินทำม

ระ 18 ถนนวิภำวดีรังสิต

แขวงรัชดำภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

430 0105563009059 บจ.ไทย ซัน อินเตอร์ กรุ๊ป จ ำกัด 16/1/2563 2,000,000         47190 ประกอบกิจกำรขำยปลีก ขำยส่ง สินค้ำ

อุปโภค ได้แก่ ยำหม่องและของใช้อ่ืนๆ 

ขนมขบเค้ียว ผลไม้แห้ง

545  ซอยเกษมสุข แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

431 0105563009067 บจ.ไทซิน อินดัสเตรียล จ ำกัด 16/1/2563 2,000,000         74109 ประกอบกิจกำรรับออกแบบโซลูช่ันด้ำน

แสงสว่ำงและหลอดไฟ

664/25  ถนนประชำรำษฎร์บ ำเพ็ญ แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

432 0105563009075 บจ.เอชเคเอส เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ำกัด 16/1/2563 2,000,000         46592 ประกอบกิจกำรค้ำขำยและให้เช่ำ 

เคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์ อุปกรณ์ก่อสร้ำง

ทุกประเภท

42  ช้ันท่ี 7  ห้องเลขท่ี 701 ซอย

ปรำโมทย์ 2 ถนนมเหสักข์

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

433 0105563009121 บจ.จีรำพัชร์กำรโยธำ จ ำกัด 16/1/2563 2,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร

พำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำกำร

 ถนน สะพำน เข่ือน อุโมง และงำน

ก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกทุกชนิด รวมท้ังรับ

ท ำงำนโยธำทุกประเภท

559/286  ถนนประชำพัฒนำ แขวงทับยำว เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

434 0105563009571 บจ.ทรำเวล ไทม์ (บีดี) จ ำกัด 17/1/2563 2,000,000         79909 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยต๋ัวเคร่ืองบิน 78  ช้ันท่ี 4 ซอยพระนคเรศ แขวงมหำพฤฒำรำม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

435 0105563009938 บจ.เกำเฟย ทรำเวล (ประเทศไทย)

 จ ำกัด

17/1/2563 2,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่ง ขนถ่ำยสินค้ำ 90/12   ห้องเลขท่ี 90/12 ซอยไพศำล แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

436 0105563009971 บจ.ครำฟท์เวิร์คฟิล์ม จ ำกัด 20/1/2563 2,000,000         59112 ผลิตรำยกำรสำรคดี รำยกำรละคร รำยกำร

เกมส์โชว์ รำยกำรข่ำว ข่ำว กีฬำ รวมท้ัง

ผลิตภำพยนตร์ ฯลฯ

191/3  ซอยเจริญมิตร (ปรีดีพนมยงค์ 25)

 ถนนสุขุมวิท 71

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

437 0105563010031 บจ.แฮมป์ตัน มำร์เก็ตต้ิง โซลูช่ันส์ 

จ ำกัด

20/1/2563 2,000,000         63113 ประกอบกิจกำรรับจัดท ำกำรตลำด

ออนไลน์ รับจัดท ำแผนกำรตลำดและโป

รโมทผลิตภัณฑ์บนส่ือสังคมออนไลน์

10/162  อำคำรเดอะเทรนด้ี ช้ันท่ี 20  

ห้องเลขท่ี 2001เอ ซอยสุขุมวิท 13

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110
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438 0105563010251 บจ.ซี. เอ็น. รีนิวเอเบิล จ ำกัด 20/1/2563 2,000,000         46632 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยไม้ ผลิตภัณฑ์ท่ี

ท ำจำกไม้ และส่งออกไม้ทุกชนิดท้ังภำยใน

และต่ำงประเทศ

220/6  ซอยสุขุมวิท 1 (ร่ืนฤดี) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

439 0105563010324 บจ.อัลโก แอดไวเซอร่ี จ ำกัด 20/1/2563 2,000,000         70209 ประกอบธุรกิจรับเป็นท่ีปรึกษำและให้

ค ำแนะน ำปัญหำเก่ียวกับด้ำนบริหำรงำน

พำนิชยกรรม

99/399  ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

440 0105563010341 บจ.ออร์โร่ โฮม จ ำกัด 20/1/2563 2,000,000         47595 ประกอบกิจกำรค้ำ จ ำหน่ำยเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ

 อุปกรณ์ไฟฟ้ำ รวมท้ังอะไหล่และอุปกรณ์

ของสินค้ำดังกล่ำว

88/231  ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบำงแค เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

441 0105563010588 บจ.ซิลค์โรดเทรดคอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 20/1/2563 2,000,000         46102 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ และ ส่งออก 

เน้ือสัตว์แช่แข็ง และผลิตภัณฑ์ทำงกำร

เกษตร

9/117  ซอยรำมค ำแหง 144 แขวงรำษฎร์พัฒนำ เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

442 0105563010685 บจ.กรูฟ เวลธ์ อีเว้นท์ กรุ๊ป จ ำกัด 20/1/2563 2,000,000         73101 ประกอบกิจกำรผลิตส่ือโฆษณำครบวงจร

และกิจกำรท่ีเก่ียวกับกำรโฆษณำทุก

ประเภท

1/104  ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4-49 

(จิระมะกร)

แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

443 0105563010791 บจ.เดอะ คิวบ์ โลจิสติกส์ จ ำกัด 20/1/2563 2,000,000         52291 กิจกรรมกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรขนส่ง

และสถำนท่ีเก็บสินค้ำ

33/353  ถนนสุขำภิบำล 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

444 0105563010928 บจ.สปริง โกลบอล กรุ๊ป จ ำกัด 21/1/2563 2,000,000         77400 ประกอบกิจกำรซ้ือและขำยธุรกิจแฟรนไชส์

 รวมท้ังกำรดูแลธุรกิจแฟรนไชส์และ

กิจกำรท่ีเก่ียวข้อง

40/22  ซอยพระยำสุเรนทร์ 40 แขวงสำมวำตะวันตก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

445 0105563010987 บจ.ซี ที เอ็ม มีเดีย จ ำกัด 21/1/2563 2,000,000         73101 ประกอบกิจกำรผลิต รับจ้ำงผลิต จ ำหน่ำย

ส่ือโฆษณำ ทุกชนิด

66/616  ซอยบำงแวก 79 แขวงคลองขวำง เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160

446 0105563011045 บจ.ไชน่ำ ซิง จิน (ไทยแลนด์) จ ำกัด 21/1/2563 2,000,000         46107 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก วัสดุ

ก่อสร้ำง ได้แก่ เหล็ก ไม้ เฟอร์นิเจอร์ไม้

6/127  ซอยพระยำสุเรนทร์ 33 แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

447 0105563011151 บจ.มำไลก้ำ เจมส์ จ ำกัด 21/1/2563 2,000,000         47732 ประกอบกิจกำรค้ำ ทองนำก เงิน เพชร

พลอย และอัญมณีอ่ืน รวมท้ังวัตถุท ำเทียม

ส่ิงดังกล่ำว

919/599  อำคำรจิวเวลร่ี เทรด เซ็ฯเตอร์ 

ช้ันท่ี 48 ถนนสีลม

แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

448 0105563011215 บจ.บริกำรทันใจ จ ำกัด 21/1/2563 2,000,000         53200 ประกอบกิจกรรมกำรรับส่งเอกสำร/ส่ิงของ 50  ถนนรำมค ำแหง แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

449 0105563011452 บจ.ซัน พำเลส จ ำกัด 21/1/2563 2,000,000         68103 ประกอบกิจกำรบริกำรให้เช่ำและกำร

ด ำเนินกำรเก่ียวกับอสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็น

ของตนเอง หรือเช่ำจำกผู้อ่ืนเพ่ือเป็นท่ีพัก

อำศัย

276  ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
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450 0105563011649 บจ.กุยดอตติ จ ำกัด 21/1/2563 2,000,000         47219 ประกอบกิจกำรขำยปลีกสินค้ำทุกชนิด 

เช่น อำหำรเเช่เเข็ง อำหำรกระป๋อง 

เคร่ืองปรุงรส

1495  ถนนเจริญกรุง แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

451 0105563011746 บจ.ทองใส ชิเน็กซ์ โฮลด้ิงส์ จ ำกัด 21/1/2563 2,000,000         46414 ประกอบกิจกำรค้ำ เส้ือผ้ำส ำเร็จรูป และ

ขำยส่งเส้ือผ้ำ เป็นต้น

299/360  ซอยกำยจนำภิเษก 005/1 แขวงหลักสอง เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

452 0105563011851 บจ.เอนดีมอนด์ พำร์ทเนอร์ส จ ำกัด 22/1/2563 2,000,000         62022 ประกอบกิจกำรให้บริกำรและค ำปรึกษำ 

วิจัย พัฒนำ ด้ำนธุรกิจ เทคโนโลยี 

ซอฟต์แวร์และฮำร์ดแวร์

246  อำคำรไทมส์ สแควร์ ช้ันท่ี 4  ห้อง

เลขท่ี 405 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

453 0105563011967 บจ.โอลีฟ  ออย จ ำกัด 22/1/2563 2,000,000         56101 ประกอบกิจกำร ร้ำนอำหำร 595/22 เเอลซี บูทีค มอลล์  ซอยสุขุมวิท 

33/1 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

454 0105563011991 บจ.ไบนำรี อินโนเวช่ัน จ ำกัด 22/1/2563 2,000,000         46599 จ ำหน่ำยเคร่ืองอ่ำนบำร์โค๊ด พิมพ์ฉลำก 16  ซอยโชคชัย 4 ซอย 28 ถนนโชคชัย 4 แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

455 0105563012025 บจ.เอสทูพี อินเตอร์เนช่ันแนล 

(ประเทศไทย) จ ำกัด

22/1/2563 2,000,000         01302 ประกอบกิจกำรเพำะพันธ์ุพืช ปลูกพืช 

สกัดสำรจำกพืช ผลิต จ ำหน่ำย ผลิตภัณฑ์

ท่ีผสมจำกสำรสกัดจำกพืช

9  ซอยบุษกร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

456 0105563012092 บจ.ซีเอ็มวำย อิมพอร์ต แอนด์ เอ็ก

พอร์ต จ ำกัด

22/1/2563 2,000,000         46691 จ ำหน่ำยเคมีภัณฑ์ทำงอุตสำหกรรมทุกชนิด 164/78  ถนนพญำไท แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

457 0105563012106 บจ.ห้ำงเพชรทอง ชินเขต จ ำกัด 22/1/2563 2,000,000         47732 จ ำหน่ำยทองรูปพรรณ เพชร เคร่ืองประดับ

 และรับจ้ำงท ำตำมส่ัง

25/118,119  ซอยงำมวงศ์วำน 43 แยก 

2-27 (ชินเขต1/47)

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210

458 0105563012114 บจ.นินจำ เนล แอนด์ บิวต้ี จ ำกัด 22/1/2563 2,000,000         96104 ประกอบธุรกิจร้ำนท ำเล็บ เพ้นท์เล็บ และ

เสริมควำมงำม

68/45  ซอยอินทำมระ 40 แขวงรัชดำภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

459 0105563012173 บจ.สไลซด์ ฟู้ดส์ จ ำกัด 22/1/2563 2,000,000         46319 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำสินค้ำประเภท

อำหำร เคร่ืองด่ืมและอำหำรสดทุกประเภท

เพ่ือจัดจ ำหน่ำย พร้อมท้ังให้บริกำรจัดส่ง

สินค้ำดังกล่ำวท่ัวประเทศ

731  อำคำรพีเอ็ม ทำวเวอร์ ช้ัน 21 ถนน

อโศก-ดินแดง

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

460 0105563012181 บจ.เฮดสตำร์ท อะคำเดมิคส์ จ ำกัด 22/1/2563 2,000,000         85493 ประกอบกิจกำรสอนพิเศษ กิจกรรมสร้ำง

ทักษะทำงวิชำกำรรวมถึงกำรสนับสนุน

และส่งเสริมกำรศึกษำในด้ำนอ่ืนๆ

589/63  อำคำรชุดทำวเวอร์ 1 ออฟฟิศ 

ช้ันท่ี 11 ถนนเทพรัตน

แขวงบำงนำเหนือ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

461 0105563012190 บจ.แฟร่ี สวิมม่ิง จ ำกัด 22/1/2563 2,000,000         47711 ประกอบกิจกำรค้ำ ชุดว่ำยน้ ำบุรุษ 

สุภำพสตรี ทุกชนิดทุกประเภท

78/4  ถนนประชำรำษฏร์บ ำเพ็ญ แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

462 0105563012246 บจ.ชินยู แอสเซท เมเนจเม้นท์ 

จ ำกัด

22/1/2563 2,000,000         68201 ประกอบธุรกิจบริกำรรับเป็นท่ีปรึกษำด้ำน

กำรซ้ือขำยให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์

8  อำคำรทีวัน ช้ัน 12 (ยูนิต1-2) ซอย

สุขุมวิท 40

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10260
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463 0105563012271 บจ.แฮทช์บิซ (ประเทศไทย) จ ำกัด 22/1/2563 2,000,000         68202 กิจกรรมบริกำรอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับ

อสังหำริมทรัพย์โดยได้รับ ค่ำตอบแทน

หรือตำมสัญญำจ้ำง

320  อำคำรต้ังฮ่ัวปัก ช้ันท่ี 8  ห้องเลขท่ี 

8C ถนนพระรำมท่ี 4

แขวงมหำพฤฒำรำม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

464 0105563012335 บจ.เปำ เปำ อินเตอร์ (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

22/1/2563 2,000,000         46493 ซ้ือมำ ขำยไป น ำเข้ำ ส่งออก กระเป๋ำแบ

รนด์เนม กระเป๋ำสตำงค์ กระเป๋ำหนังจรเข้

 กระเป๋ำเดินทำง

607  ห้องเลขท่ี S216 ซีคอนบำงแค  ถนน

เพชรเกษม

แขวงบำงหว้ำ เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160

465 0105563012343 บจ.มำลินี99 เทรดด้ิง จ ำกัด 22/1/2563 2,000,000         46493 ซ้ือมำขำยไป น ำเข้ำ ส่งออก กระเป๋ำแบ

รนด์เนม กระเป๋ำสตำงค์ กระเป๋ำหนังจรเข้

 กระเป๋ำเดินทำง

607 ซีคอนบำงแค   ห้องเลขท่ี S217 ถนน

เพชรเกษม

แขวงบำงหว้ำ เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160

466 0105563012416 บจ.บรีซ เทรเวล เมเนจเม้นท์ จ ำกัด 22/1/2563 2,000,000         79909 รับจองต๋ัวเคร่ืองบิน ต๋ัวเรือโดยสำร ต๋ัว

รถไฟ และรับจองห้องพัก

40  ซอยเล่ือนอรณพ ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

467 0105563012513 บจ.ธรรมรังสี จ ำกัด 22/1/2563 2,000,000         78101 ประกอบกิจกำร น ำคนต่ำงด้ำวมำท ำงำน

กับนำยจ้ำง

251/6  ถนนสุเหร่ำคลองหน่ึง แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

468 0105563012611 บจ.พล เจมส์ จ ำกัด 22/1/2563 2,000,000         47732 ประกอบกิจกำรด้ำนค้ำเพชร 1991/63  หมู่บ้ำน วันดำรำโมวำ ถนน

อ่อนนุช

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

469 0105563012637 บจ.ใจรักษ์ กรุ๊ป จ ำกัด 22/1/2563 2,000,000         86202 ประกอบกิจกำรบริกำรทำงกำรแพทย์ 

ด้ำนควำมงำม

144  ถนนสวนสยำม แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

470 0105563012726 บจ.ซิสเต็ม วัน เซอร์วิส จ ำกัด 22/1/2563 2,000,000         47411 กำรจ ำหน่ำยคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ

พ่วงคอมพิวเตอร์

505/52  ตรอกบำงอุทิศ แขวงวัดพระยำไกร เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร 10120

471 0105563012785 บจ.เอสซี สเตเบิล จ ำกัด 23/1/2563 2,000,000         74101 ประกอบกิจกำรรับเหมำ ออกแบบ ตกแต่ง

 ติดต้ังผ้ำม่ำน บ้ำน อำคำร ส ำนักงำน 

โรงงำน และคอนโดมิเนียม

54/199  ซอยคู้บอน 50 แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

472 0105563012807 บจ.เดอะ เรียลลี ซัสเทนเอเบิล 

โซลูช่ันส์ จ ำกัด

23/1/2563 2,000,000         62023 ประกอบกิจกำรให้บริกำรด้ำนกำรบริกำร 

ดูแลพัฒนำระบบ และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

206  ซอยวชิรธรรมสำธิต 55 แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

473 0105563012858 บจ.ละมุน สกินแคร์ จ ำกัด 23/1/2563 2,000,000         20232 ประกอบกิจกำรผลิต น ำเข้ำ ส่งออก 

จ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำงทุกประเภท 

ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเเพทย์ ผลิตภัณฑ์

ส ำหรับผิวกำย

225/61  ซอยพหลโยธิน 48 แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

474 0105563012891 บจ.บลู เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

เทคโนโลยี จ ำกัด

23/1/2563 2,000,000         71102 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำ ออกแบบ 

รับเหมำก่อสร้ำง

3/299  ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210

475 0105563012971 บจ.หวัง เหล่ำ จ๋ี เกรท เฮลท์ จ ำกัด 23/1/2563 2,000,000         47222 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองด่ืมสมุนไพร 111/284  หมู่ท่ี 3 ถนนอนำมัยงำมเจริญ แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

476 0105563013030 บจ.สวีท ดรีม ดีเวลอปเมนท์ จ ำกัด 23/1/2563 2,000,000         55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม ภัตตำคำร บำร์ 

ไนท์คลับ

99  ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500
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477 0105563013188 บจ.กำแฟ ทวีวัฒนำ จ ำกัด 23/1/2563 2,000,000         56302 ประกอบกิจกำรบริกำรด้ำนเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มี

แอลกอฮอล์

113/3  ถนนทวีวัฒนำ แขวงทวีวัฒนำ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

478 0105563013226 บจ.มำสเตอร์โปร แอร์คอน จ ำกัด 23/1/2563 2,000,000         46103 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำ 

อุปกรณ์ไฟฟ้ำ เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ

148  ถนนพัฒนำชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

479 0105563013293 บจ.บุญภูมิทอง จ ำกัด 23/1/2563 2,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำยท่ีดิน จัดสรรท่ีดิน

เพ่ือจ ำหน่ำย พัฒนำและค้ำอสังหำริมทรัพย์

99/9  ซอยประชำอุทิศ 79 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 10140

480 0105563013480 บจ.สแท็ปไลน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด 23/1/2563 2,000,000         47212 ประกอบกิจกำรขำยอำหำรทะเล ปลีก-ส่ง

และอำหำรทะเลแปรรูป

144/54  ซอยคู้บอน 27 แยก 46 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

481 0105563013536 บจ.เอสเคเคเอส เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์

 เซอร์วิส จ ำกัด

23/1/2563 2,000,000         43210 ประกอบกิจกำรรับเหมำติดต้ังระบบไฟฟ้ำ

 ท้ังคอลโทรลและเพำเวอร์ รับประกอบตู้

พร้อมติตต้ัง MDB

49/633  ซอยเสรีไทย 39 แยก 1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240

482 0105563013633 บจ.ฟัลครัม แอดไวเซอร่ี จ ำกัด 23/1/2563 2,000,000         70202 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำร

บริหำรจัดกำรเงิน และกำรบริหำรจัดกำร

อ่ืน

725  อำคำรเมโทร โพลิศ  ห้องเลขท่ี 124

 ช้ันท่ี 20 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

483 0105563013676 บจ.นำโนนำโน โรบอท แอนด์ แอนิ

เมช่ัน จ ำกัด

23/1/2563 2,000,000         58193 กิจกรรมกำรดูแลสิทธิในกำรผลิตซ้ ำงำน

อ่ืนๆเพ่ือจ ำหน่ำยหรือเผยแพร่

117/37  ซอยรำมอินทรำ 8 ถนนรำม

อินทรำ

แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

484 0105563013765 บจ.ไท่ ห่ำว ไม่ เทรดด้ิง (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

24/1/2563 2,000,000         46900 ประกอบธุรกิจซ้ือมำขำยไป น ำเข้ำ ส่งออก

 สินค้ำอุปโภคบริโภค ระหว่ำงประเทศ

424  ซอย20 มิถุนำ 11 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

485 0105563013803 บจ.ไอ.ดี. ยูนิฟอร์ม จ ำกัด 24/1/2563 2,000,000         14111 กำรผลิตเส้ือผ้ำเคร่ืองแต่งกำยท่ีใช้ในงำน

อุตสำหกรรมวิชำชีพนักเรียนและนักศึกษำ

135/7  ถนนพระรำม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 10300

486 0105563013862 บจ.ทีเอชดับเบ้ิลยู อินเตอร์เนช่ัน

แนล จ ำกัด

24/1/2563 2,000,000         46421 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก ขำยปลีก 

ขำยส่ง เคร่ืองท ำน้ ำแข็งทุกชนิด

12  ซอยเพชรเกษม 38 แขวงบำงจำก เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160

487 0105563013889 บจ.ไทย เอสทีที บิลด้ิง แมทที

เรียลส์ เทรดด้ิง จ ำกัด

24/1/2563 2,000,000         47525 ประกอบกิจกำร กำรค้ำ วัสดุก่อสร้ำง 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือใช้ในกำรก่อสร้ำง

244/356  ซอยวิภำวดีรังสิต 43 แขวงสนำมบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

488 0105563013960 บจ.ออง คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 24/1/2563 2,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 52  ซอยรำมอินทรำ 47 ถนนรำมอินทรำ แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

489 0105563014044 บจ.ทรำเวิล วิท ดีเอส จ ำกัด 24/1/2563 2,000,000         79120 ประกอบกิจกำรน ำเท่ียวและธุรกิจท่ี

เก่ียวข้อง

65  ซอยสุภำพงษ์ 1 แยก 3 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

490 0105563014061 บจ.ลิตเต้ิล มำร์เก็ต หน่ึง หก แปด 

จ ำกัด

24/1/2563 2,000,000         55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม ภัตตำคำร บำร์ 

ไนท์คลับ

5/4  ถนนเย็นอำกำศ แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120
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491 0105563014087 บจ.เอเชีย เอชอำร์ (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

24/1/2563 2,000,000         70209 ให้ค ำปรึกษำด้ำนทรัพยำกรบุคคล กำร

สรรหำบุคลกร กำรฝึกสอนและกำรพัฒนำ

บุคคลำกร

1  อำคำรกลำสเฮ้ำส์ ช้ันท่ี พี  ห้องเลขท่ี 

พี01 ซอยสุขุมวิท 25 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

492 0105563014133 บจ.รุ่งทิพย์ทวำสิน จ ำกัด 24/1/2563 2,000,000         68102 ประกอบกิจกำร ซ้ือ จัดหำ เช่ำ เช่ำซ้ือ ถือ

กรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และ

จัดกำรโดยประกำรอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินน้ัน

49  ซอยกรุงเทพกรีฑำ 7 แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

493 0105563014192 บจ.เปรย์ 4411 จ ำกัด 24/1/2563 2,000,000         55101 ประกอบกิจกำรโรงแรมท่ีพักรีสอร์ท 324/106  หมู่บ้ำน พฤกษ์ภิรมย์ รีเจ้นท์ 

หมู่ท่ี 9 ซอย 9 ถนนรำมอินทรำ 14

แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

494 0105563014311 บจ.เคทีพีเอส ยูเนียน เอเจนซ่ี จ ำกัด 24/1/2563 2,000,000         46106 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทน และนำยหน้ำ

 กำรค้ำระหว่ำงประเทศในกิจกำรและ

ธุรกิจกำรค้ำน้ ำมันเช้ือเพลิง ถ่ำนหิน

625  ซอยอ่อนนุช 30 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

495 0105563014630 บจ.ทีซีเอ็น ทูลส์ จ ำกัด 27/1/2563 2,000,000         47911 ประกอบกิจกำรขำยปลีกผ่ำนกำรส่ังซ้ือ

ทำงไปรษณีย์

641/35  หมู่บ้ำน ไอยรำ ถนนอนำมัยงำม

เจริญ

แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

496 0105563014711 บจ.อีสเทิร์นอัลติเมท(ไทย)กรุ๊ป 

จ ำกัด

27/1/2563 2,000,000         45203 ประกอบกิจกำรบ ำรุงรักษำยำนยนต์ท่ัวไป 77/374  ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4-45 

(หมู่บ้ำนชลลดำ)

แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

497 0105563014834 บจ.จิณณ์ โฮลด้ิง จ ำกัด 27/1/2563 2,000,000         64202 ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอ่ืน

โดยมีรำยได้หลักเป็นเงินปันผล

5/8  ถนนเดโช แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

498 0105563014966 บจ.ชิโรคุมะ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 27/1/2563 2,000,000         62011 ประกอบกิจกำรวำงแผน ออกแบบ พัฒนำ

 จัดท ำและจัดกำรเว็บไซต์ ให้ค ำปรึกษำ

แก้ปัญหำเก่ียวกับอินเตอร์เน็ต

18  ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

499 0105563015016 บจ.เจน เอท คอนซัลต้ิง จ ำกัด 27/1/2563 2,000,000         70209 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำ วิเครำะห์

ข้อมูลท้ังภำยใน/นอกเก่ียวกับกลยุทธ์ทำง

ธุรกิจ ส ำหรับกลุ่มธุรกิจต่ำงๆ น ำเสนอ

ควำมหรูหรำเป็นจุดขำย

1624/2  อำคำรสุทธิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

500 0105563015041 บจ.เอเอ็นซี ชำร์โคลวู้ด จ ำกัด 27/1/2563 2,000,000         20115 ประกอบกิจกำรผลิตถ่ำนไม้อัดแท่ง ถ่ำน

บำร์บีคิว ถ่ำนไร้ควัน และถ่ำนไม้อ่ืนๆทุก

ชนิด

664/25  ถนนประชำรำษฎร์บ ำเพ็ญ แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

501 0105563015121 บจ.โฟนิกซ์ กำรบัญชี (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

27/1/2563 2,000,000         69200 ประกอบกิจกรรมเก่ียวกับบัญชีกำรท ำบัญชี

เเละกำรตรวจสอบบัญชี กำรให้ค ำปรึกษำ

ด้ำนภำษี

163  อำคำรรัชต์ภำคย์ ช้ันท่ี 3 ถนน

สุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

502 0105563015156 บจ.เดอะเบสท์ โลจิสติกส์-บุรีรัมย์ 

จ ำกัด

27/1/2563 2,000,000         52291 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเป็นตัวกลำงใน

กำรรับและกระจำยสินค้ำทุกประเภท

197  ถนนกรุงเทพกรีฑำ แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240
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503 0105563015211 บจ.เดอะเบสท์ โลจิสติกส์-ยโสธร 

จ ำกัด

27/1/2563 2,000,000         52291 ประกอบกิจกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำร

ขนส่ง

197  ถนนกรุงเทพกรีฑำ แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

504 0105563015245 บจ.บลู คัท แมชชีน จ ำกัด 27/1/2563 2,000,000         46639 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและจ ำหน่ำยวัสดุ

และอุปกรณ์ก่อสร้ำง

55/5  ซอยรำมค ำแหง 174 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

505 0105563015253 บจ.แบมบู ใหญ่ จ ำกัด 27/1/2563 2,000,000         56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร จ ำหน่ำย 

พืชผลทำงกำรเกษตร สุรำ อำหำร บุหร่ี 

เคร่ืองด่ืม ทุกชนิด

47/3  หมู่ท่ี 13 แขวงกระทุ่มรำย เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530

506 0105563015407 บจ.เอเจพี เวิลด์ เซอร์วิส จ ำกัด 27/1/2563 2,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำและคน

โดยสำร ท้ังทำงบก น้ ำ อำกำศ ท้ังในและ

นอกประเทศ

111/94  ซอยรำมอินทรำ 40 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230

507 0105563015431 บจ.เอ็น ที เอฟ แอท ซำวด์ จ ำกัด 27/1/2563 2,000,000         74109 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับจ้ำงออกแบบ 

จัดหำ และผลิตอุกรณ์กำรแสดงท่ี

สำมำรถเคล่ือย้ำยได้

35/1  หมู่ท่ี 14 แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

508 0105563015474 บจ.เดอะเบสท์ โลจิสติกส์-

มหำสำรคำม จ ำกัด

27/1/2563 2,000,000         52291 ประกอบกิจกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำร

ขนส่งและสถำนท่ีเก็บสินค้ำ

197  ถนนกรุงเทพกรีฑำ แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

509 0105563015644 บจ.ไซน์-เทค แอดไวเซอร่ี จ ำกัด 28/1/2563 2,000,000         70202 กิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำร

จัดกำรกำรเงิน

240/39  อำคำรอโยธยำทำวเวอร์ ช้ันท่ี 19

 ถนนรัชดำภิเษก

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

510 0105563016098 บจ.ลัช แคร์ จ ำกัด 28/1/2563 2,000,000         47723 ค้ำเคร่ืองส ำอำง อำหำรเสริม ผลิตภัณฑ์

เพ่ือสุขภำพ/ดูแลผิว

5/2  ถนนเย็นอำกำศ แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

511 0105563016179 บจ.ยูเอสเอเอ็กซ์เพรสวีซ่ำ จ ำกัด 28/1/2563 2,000,000         96309 รับเป็นท่ีปรึกษำด้ำนวีซ่ำทุกชนิดทุก

ประเภท

5/2  ถนนเย็นอำกำศ แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

512 0105563016250 บจ.ดำรำรัตน์66 อินเตอร์ (ไทย

แลนด์) จ ำกัด

28/1/2563 2,000,000         46493 ซ้ือมำขำยไปน ำเข้ำส่งออก กระเป๋ำแบรนด์

เนม กระเป๋ำสตำงค์ กระเป๋ำหนังจรเข้ 

กระเป๋ำเดินทำง กระเป๋ำเป้ฯ

607 ซีคอนบำงแค   ห้องเลขท่ี s248 ถนน

เพชรเกษม

แขวงบำงหว้ำ เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160

513 0105563016306 บจ.ดำรำรัตน์88เทรดด้ิง จ ำกัด 28/1/2563 2,000,000         46493 ซ้ือมำขำยไป น ำเข้ำ ส่งออก กระเป๋ำแบ

รนด์แนม กระเป๋ำสตำงค์

607 ซีคอนบำงแค   ห้องเลขท่ี s256 ถนน

เพชรเกษม

แขวงบำงหว้ำ เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160

514 0105563016403 บจ.หมิง เชง เอคซ์เซ็ลเล็นท์ เพรก

แน็นซิ (ประเทศไทย) จ ำกัด

28/1/2563 2,000,000         96104 ประกอบกิจกำรบริกำรและรับเป็นท่ี

ปรึกษำให้ค ำแนะน ำปัญหำเก่ียวกับสุขภำพ

 ควำมงำม

2/59  ซอยสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

515 0105563016420 บจ.แวนเดอร์ โกลบอล จ ำกัด 28/1/2563 2,000,000         32309 ประกอบกิจกำร ผลิตเเละจ ำหน่ำย 

อุปกรณ์ในกำรเดินทำง

50-52  ซอยสำทร 11 แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

516 0105563016438 บจ.เอ็นพีอำร์ พร๊อพเพอร์ต้ี ดีเวลล

อปเม็นท์ จ ำกัด

28/1/2563 2,000,000         74101 บริกำรออกแบบให้ค ำปรึกษำ ติดต้ัง ต่อ

เติม ปรับปรุงซ่อมแซม เฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด

2  ซอยนักกีฬำแหลมทอง5 แยก 4-14 

ถนนสะพำนสูง

แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240
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วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

517 0105563016501 บจ.ไวแบรนท์ เฮลท์ จ ำกัด 28/1/2563 2,000,000         86201 สถำนคลินิก 518/5  อำคำรมณียำเซ็นเตอร์ ถนนเพลิน

จิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

518 0105563016535 บจ.อำร์จี เจจี โพรเคียวเมนต์ 

แอนด์ แอดมินิสเตรช่ัน จ ำกัด

28/1/2563 2,000,000         45301 กำรขำยส่งช้ินส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่

ของรถยนต์ และอุปกรณ์เสริมอ่ืนๆส ำหรับ

ยำนยนต์

48/56  หมู่บ้ำน เค.ซี.กำร์เด้นโฮม ซอย

นิมิตรใหม่ 40

แขวงสำมวำตะวันออก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

519 0105563016594 บจ.จงหนำน เรลเวย์ โฮลด้ิง กรุ๊ป 

ดิเวลลอปเม้นท์(ไทยแลนด์) จ ำกัด

29/1/2563 2,000,000         64202 ประกอบกิจกำรโดยมีรำยได้จำกกำรถือหุ้น

ในบริษัทอ่ืนเป็นหลัก

18/34  ซอยคู้บอน 27 แยก 35 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

520 0105563016811 บจ.ดิจิทัล เวอร์คฟอร์ซ จ ำกัด 29/1/2563 2,000,000         62023 ประกอบกิจกำรให้บริกำรวำงระบบ

คอมพิวเตอร์ ให้บริกำรให้ค ำปรึกษำระบบ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ

3  อำคำรพร้อมพันธ์ุ 3 ช้ันท่ี 10  ห้อง

เลขท่ี 1012-1014 ซอยลำดพร้ำว 3

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

521 0105563016896 บจ.ณิดำสิรี จ ำกัด 29/1/2563 2,000,000         47723 ประกอบกิจกำรซ้ือมำ-ขำยไป ผลิตภัณฑ์

ควำมงำม อำหำรเสริม

16/1  ถนนสวนผัก แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

522 0105563016934 บจ.เมอร์แคนส์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 29/1/2563 2,000,000         70209 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำร

บริหำรจัดกำรธุรกิจ

43/36  ซอยอนุมำนรำชธน แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

523 0105563017124 บจ.บำงกอก ทัวร์ สกำย จ ำกัด 29/1/2563 2,000,000         79120 ประกอบธุรกิจจัดน ำเท่ียว 516/129  ซอยรำมค ำแหง 39 (เทพลีลำ 1) แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

524 0105563017159 บจ.อำร์เจบีซี เอเชีย จ ำกัด 29/1/2563 2,000,000         96104 ประกอบธุรกิจให้ค ำปรึกษำและแนะน ำ

กำรศัลยกรรม

19/11  อำคำรเอ ช้ัน 2 ซอยศูนย์วิจัย-

พระรำม 9 ถนนพระรำม 9

แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

525 0105563017175 บจ.คลังมีนรุ่งโรจน์ เภสัชกรรม 

จ ำกัด

29/1/2563 2,000,000         47721 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกสินค้ำทำง

เภสัชภัณฑ์เเละเวชภัณฑ์กำรขำยปลีกยำ

รักษำโรค ผลิตภัณฑ์ยำอ่ืนๆ

148/247-148/248  ซอยรำมค ำเเหง 190 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

526 0105563017311 บจ.คอมพำส เอชอำร์ อินเตอร์

เนช่ันแนล จ ำกัด

29/1/2563 2,000,000         68201 ประกอบกิจกำรซ้ือจัดหำ รับเช่ำ เช่ำซ้ือ 

ถือกรรมสิทธ์ิครอบครอง ปรับปรุงใช้ 

จัดกำรโดยประกำรอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

515/152  ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

527 0105563017345 บจ.ออฟฟิศเซส จ ำกัด 29/1/2563 2,000,000         68104 ประกอบกิจกำรให้เช่ำส ำนักงำน พ้ืนท่ี

ส ำนักงำน บริกำรพ้ืนท่ีส่วนกลำง

57  อำคำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ช้ัน

ท่ี 18  ห้องเลขท่ี 1801 ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

528 0105563017418 บจ.ซิง เฮอ ทรำเวล อินเตอร์กรุ๊ป 

จ ำกัด

29/1/2563 2,000,000         79909 ประกอบกิจกำรรับจองโรงแรม ต๋ัว

เคร่ืองบิน ท่ีพัก ครบวงจร

181/81  หมู่บ้ำน พลัสซิต้ีพำร์ค ซอย

นวลจันทร์ 32

แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230

529 0105563017647 บจ.เรบเบิล คอนเซ็ปต์ คอลเลคทีฟ

 จ ำกัด

30/1/2563 2,000,000         56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร 457/304  ตรอกวัดจันทร์ใน แขวงบำงโคล่ เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร 10120

530 0105563017701 บจ.จง ไท เฮง ทอง จ ำกัด 30/1/2563 2,000,000         46411 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำผ้ำขนหนูและ

ผ้ำเช็ดตัว

779/118  ถนนประชำรำษฏร์บ ำเพ็ญ แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

531 0105563017710 บจ.ที จี เอส เอ็น เทรดด้ิง จ ำกัด 30/1/2563 2,000,000         46599 น ำเข้ำ และจัดจ ำหน่ำย เคร่ืองช่ังน้ ำหนัก 

ตุ้มน้ ำหนัก

450  ซอยพระรำมท่ี 2 ซอย 36 แขวงบำงมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

532 0105563017795 บจ.เทสท์ ออฟ อินเดีย แบงคอก 

จ ำกัด

30/1/2563 2,000,000         56101 ประกอบกิจกำรขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม 115  ถนนข้ำวสำร แขวงตลำดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200

533 0105563017850 บจ.เอช.ทริป โฮเทล เมเนจเมนท์ 

จ ำกัด

30/1/2563 2,000,000         55101 ประกอบกิจกำรกำรจัดกำรโรงแรม กำร

จัดกำรบริหำรด้ำนอสังหำริมทรัพย์

88/36  ตรอกว่ิงวัว แขวงบำงค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

534 0105563017957 บจ.เมอริท โลจิสติกส์ จ ำกัด 30/1/2563 2,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ

73/121  ถนนบำงแวก แขวงบำงไผ่ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

535 0105563018121 บจ.โทมัส เจแปน จ ำกัด 30/1/2563 2,000,000         46422 ประกอบกิจกำรให้บริกำรน ำเข้ำส่งออก

และจ ำหน่ำยอุปกรณ์ไฟฟ้ำ

156  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.53 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

536 0105563018139 บจ.เอ็นเอ เจแปน จ ำกัด 30/1/2563 2,000,000         46422 ประกอบกิจกำรให้บริกำรน ำเข้ำส่งออก

และจ ำหน่ำยอุปกรณ์ไฟฟ้ำ

156  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.53 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

537 0105563018236 บจ.ดำรำรัตน์  ไชน์  อินเตอร์ (ไทย

แลนด์) จ ำกัด

30/1/2563 2,000,000         46493 ซ้ือมำ ขำยไป น ำเข้ำส่งออก กระเป๋ำแบ

รนด์เนม กระเป๋ำสตำงค์ กระเป๋ำหนังจรเข้

 กระเป๋ำเดินทำง กระเป๋ำเป้ฯ

607 ซีคอนบำงแค   ห้องเลขท่ี S247 ถนน

เพชรเกษม

แขวงบำงหว้ำ เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160

538 0105563018368 บจ.โก เบสท์ ฮอลิเดย์ จ ำกัด 31/1/2563 2,000,000         79120 ประกอบธุรกิจให้บริกำรน ำเท่ียวทุกชนิด 131/129  หมู่บ้ำน นลิน เเกรนด์อเวนิว 

ถนนกำญจนำภิเษก

แขวงทับช้ำง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

539 0105563018538 บจ.สรำจฮำ บำลำจี จ ำกัด 31/1/2563 2,000,000         46109 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออกสินค้ำ

อุปโภคทุกชนิด

191  ช้ันท่ี 3 ซอยโชคชัยจงจ ำเริญ ถนน

พระรำม 3 ซอย 53

แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

540 0105563018724 บจ.วำดำ โลจิสติกส์ จ ำกัด 31/1/2563 2,000,000         49329 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

รวมถึงคนโดยสำร

7/19  ซอยร่มเกล้ำ 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

541 0105563018813 บจ.ควิก โลจิสติกส์ จ ำกัด 31/1/2563 2,000,000         52292 ประกอบกิจกำรให้บริกำรน ำของออกจำ

ทำงท่ำเรือตำมพิธีศุลกำกร และกำรจัด

ระวำงกำรขนส่งทุกชนิด

6  ซอยพำณิชยกำรธนบุรี 9 แยก 3 แขวงวัดท่ำพระ เขตบำงกอกใหญ่ กรุงเทพมหำนคร 10600

542 0105563018848 บจ.ฟอร์เอฟเวอร์ อินเตอร์กรุ๊ป 

จ ำกัด

31/1/2563 2,000,000         32909 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำยสินค้ำพ

รีเม่ียม ของแจก ของแถม ของท่ีระลึก 

ของช ำร่วย ทุกชนิด

53/42  ซอยเลียบคลองภำษีเจริญฝ่ังเหนือ

 20/2

แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

543 0105563018988 บจ.เจดับบลิว คอร์ปอเรท เซอร์วิส

 จ ำกัด

31/1/2563 2,000,000         47723 ประกอบกิจกำร ำจหน่ำยอุปกรณ์ส ำหรับท ำ

เล็บ และผลิตภัณฑ์บ ำรุงมือและเล็บ

40/4  หมู่ท่ี 4 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510
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544 0105563019135 บจ.เจ แอพไพรซัล จ ำกัด 31/1/2563 2,000,000         68201 ประกอบธุรกิจรับท ำกำรประเมินหรือ

วิเครำะห์รำคำหรือมูลค่ำของทรัพย์สิน

หรือสินทรัพย์ รับเป็นท่ีปรึกษำำในด้ำน

ศึกษำกำรเป็นไปได้ของโครงกำร

87  อำคำรศูนย์ฏำรค้ำ เดอะ แจส รำม

อินทรำ ช้ัน 3  ห้องเลขท่ี เอ 304 ถนน

ลำดปลำเค้ำ

แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

545 0105563019160 บจ.เกรป ซีด จ ำกัด 31/1/2563 2,000,000         82302 ประกอบกิจกำรรับท ำงำนออร์แกไนเซอร์ 

รับจัดงำนอีเว้นท์ ซ้ือส่ือโฆษณำออนไลน์ 

รับออกแบบส่ือโฆษณำ

1106  ช้ันท่ี 3  ห้องเลขท่ี 3038 ถนน

สุขุมวิท

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

546 0105563019186 บจ.เอส เค วำย อินเตอร์เนช่ันแนล

 จ ำกัด

31/1/2563 2,000,000         55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม 44  ซอยพระรำม2(32) ถนนพระรำม 2 แขวงบำงมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

547 0103563000262 หจ.ชนมภูมิ เทคโนโลยี 7/1/2563 1,500,000         42909 ประกอบกิจกำรรับเหมำงำนด้ำน

วิศวกรรมทุกประเภท

299/56  หมู่บ้ำน โกลเด้น ทำวน์ บำงแค 

ซอยกำญจนำภิเษก 005/1

แขวงหลักสอง เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

548 0105563000892 บจ.สโต สีหะ แจ๊คเก็ต จ ำกัด 3/1/2563 1,500,000         46414 ประกอบกิจกำรค้ำ ผ้ำ ผ้ำส ำเร็จรูป ค้ำส่ง 

ค้ำปลีก

99/194  หมู่บ้ำน พำร์คเวย์โฮม ซอย

รำษฎร์พัฒนำ 22 ถนนรำษฎร์พัฒนำ

แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

549 0105563002640 บจ.แฮปป้ีสกิน จ ำกัด 8/1/2563 1,500,000         46103 ประกอบกิจกำรตัวแทนจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์

ดูแลผิวหน้ำ

20/128  ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

550 0105563006548 บจ.โซไรค์ ไบโอ จ ำกัด 14/1/2563 1,500,000         47723 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ท่ี

เก่ียวกับ ออร์แกนิค เช่น แชมพูออร์แกนิค

 ครีมนวดผมออร์แกนิค

60  ซอยอนำมัยงำมเจริญ 5 แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

551 0105563008541 บจ.ณัฐพลฮำร์ดแวร์ จ ำกัด 16/1/2563 1,500,000         46599 จ ำหน่ำยอะไหล่อุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำทุก

ชนิด

136/20  ซอยรองเมือง 4 ถนนพระรำมท่ี 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

552 0103563000327 หจ.เบสท์ คันทร่ี บีฟ สเต๊กเฮ้ำส์ 8/1/2563 1,200,000         56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร 112/6  ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

553 0105563002763 บจ.เอ็นเจลอว์ลีดเดอร์ จ ำกัด 8/1/2563 1,200,000         69100 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำทำงด้ำน

กฎหมำย แนะน ำกฎหมำย

59/213  ซอยนิมิตใหม่ 3/2 ถนนนิมิตใหม่ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

554 0105563006718 บจ.กินเล่น เส้นแกง จ ำกัด 14/1/2563 1,200,000         82110 ประกอบธุรกิจให้บริกำรกำรบริหำรจัดกำร

ด้ำนร้ำนอำหำรและจ ำหน่ำยอำหำรทุกชนิด

27/1  ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

555 0105563012734 บจ.ดีดี คอนซัลต้ิง จ ำกัด 22/1/2563 1,200,000         88909 กิจกรรมงำนสังคมสงเครำะห์อ่ืนๆโดยไม่มี

ท่ีพักอำศัยซ่ึงมิได้ จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

333  อำคำรหลักส่ีพลำซ่ำ ช้ันท่ี 3  ห้อง

เลขท่ี C008 หมู่ท่ี 4 ถนนแจ้งวัฒนะ

แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210

556 0105563014524 บจ.เรกูลัส อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด 24/1/2563 1,200,000         10801 กำรผลิตและกำรจัดจ ำหน่ำยอำหำรสัตว์ 44  ซอยงำมดูพลี ถนนพระรำม 4 แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

557 0105563007102 บจ.เนบู รีสอร์ทและโรงแรม ภูเก็ต 

(บำงเทำ) จ ำกัด

15/1/2563 1,120,000         55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 18  ซอยรำมอินทรำ 34 แยก 11 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220
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รหัส

ไปรษณีย์

558 0105563002585 บจ.เพ่ือนทนำย จ ำกัด 8/1/2563 1,020,000         69100 กำรบริกำรทำงด้ำนกฏหมำย ท่ีปรึกษำ

กฎหมำย ว่ำควำม

44  ซอยงำมดูพลี ถนนพระรำม 4 แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

559 0105563013323 บจ.แอนโธรเซลล์ (เอเซีย) จ ำกัด 23/1/2563 1,000,400         72102 ประกอบกิจกำรท ำกำรวิจัย วิเครำะห์ 

ตรวจสอบ ทดสอบและพัฒนำ ยำรักษำ 

ป้องกัน และวินิจฉัยโรคส ำหรับคน หรือ 

สัตว์ สำรเคมีท่ีใช้ในทำงเภสัชกรรม 

สำรเคมีชีวภำพ ยำชีวภำพ เคร่ืองมือ

เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เคร่ืองมือแพทย์ 

เคร่ืองมือทดสอบทำงกำรแพทย์ เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ในทำงวิทยำศำสตร์

99/99  ถนนงำมวงศ์วำน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

560 0102563000032 หส.เดอะ มูน ไอโอ 20/1/2563 1,000,000         90002 กิจกรรมด้ำนควำมบันเทิง 18/54  หมู่บ้ำน เดอะซิต้ี รำมอินทรำ 

ซอย01 กำญจนำภิเษก 5/7

แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

561 0103563000025 หจ.ไทย วัตถุดิบจำกธรรมชำติและ

เคร่ืองจักรกล

2/1/2563 1,000,000         10619 ประกอบกิจกำรผลิต และรับจ้ำงผลิต 

ผลิตภัณฑ์จำกธรรมชำติและกำรเกษตร 

ท้ังท่ีเป็นพืชและสัตว์ท่ีไม่มีชีวิต

159  ซอยรำมค ำแหง 68 (สุภำพงษ์) แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

562 0103563000033 หจ.เอ็น เอ็นจิเนียร่ิง (2019) 2/1/2563 1,000,000         41002 รับเหมำก่อสร้ำง เเละระบบไฟฟ้ำ ประปำ 

เเอร์

999/417  ซอยคู้บอน 40 แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

563 0103563000041 หจ.รำตรี เหล่ำพิมพ์ 2/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน อุโมงค์ เเละ

งำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับ

ท ำงำนโยธำทุกประเภท

117  ซอยขุมทอง-ล ำต้อยต่ิง 1 แขวงขุมทอง เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

564 0103563000050 หจ.เอสทีเอส แคร์ เซอร์วิส 3/1/2563 1,000,000         81210 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงบริกำรท ำควำม

สะอำดอำคำรและสถำนท่ีต่ำง ๆ ทุก

ประเภท

252/23  ถนนแก้วเงินทอง แขวงคลองชักพระ เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

565 0103563000076 หจ.ฟลอเรส สกิน 3/1/2563 1,000,000         47912 ประกอบธุรกิจในกำรจ ำหน่ำยและส่งออก

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส ำอำงผิวหน้ำ ผิวกำย 

ผ่ำนช่องทำงขำยเว็บไซต์ออนไลน์และอ่ืนๆ

550 คอนโดเดอะ โคลเวอร์ ทองหล่อ  

อำคำรเอ ช้ันท่ี 4 ซอยสุขุมวิท 55 (ทอง

หล่อ)

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

566 0103563000084 หจ.โกลบัลเวลเนส เอ็นเตอร์ไพรส์ 3/1/2563 1,000,000         47723 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยปลีกและส่ง 

น ำเข้ำและส่งออกสินค้ำอุปโภค บริโภค 

เคร่ืองส ำอำงเวชภัณฑ์อำหำรเสริม

709/53  ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250
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567 0103563000092 หจ.ณัฐณิชำ เมดิคอล 2019 3/1/2563 1,000,000         47721 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและจ ำหน่ำย

เคร่ืองมือแพทย์ ครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ 

และเส้ือผ้ำผู้ป่วย

410/288  อำคำรริชพำร์ค เตำปูน ช้ันท่ี 

13 ถนนประชำรำษฎร์2

แขวงบำงซ่ือ เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10800

568 0103563000122 หจ.เจริญทรัพย์ พัทยำ 3/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรร้ำนจ ำหน่ำยสรรพสินค้ำ

เคร่ืองอุปโภคบริโภค

103  ซอยลำดกระบัง 52 แขวงลำดกระบัง เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

569 0103563000149 หจ.บีมี ฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ 6/1/2563 1,000,000         56302 กำรบริกำรด้ำนเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์

เป็นหลักในร้ำน

2544/18  อำคำรเซ็นทริคซีน ช้ันท่ี 5  

ห้องเลขท่ี 18 ถนนสุขุมวิท

แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

570 0103563000190 หจ.พำวเวอร์ ยิม 6/1/2563 1,000,000         93112 ให้บริกำรสถำนท่ีออกก ำลังกำยและ

ฝึกสอนออกก ำลังกำย

8  อำคำรโกลด์มำร์เก็ต  ห้องเลขท่ี 

1A-03,1A-04 ช้ัน 1 ถนนเทศบำล

สงเครำะห์

แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

571 0103563000203 หจ.นนทพัทธ์ กู๊ดคำร์ 6/1/2563 1,000,000         45103 ประกอบกิจกำรซ้ือขำย เเลกเปล่ียน จัดหำ

 โอน เช่ำ รถยนต์เเละรถจักรยำนยนต์มือ

สองทุกประเภท

79/296  ซอยรำมค ำเเหง 150 แขวงรำษฎร์พัฒนำ เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

572 0103563000220 หจ.ชอนคิง เกตเวย์บำงซ่ือ 6/1/2563 1,000,000         56101 ขำยอำหำรเกำหลีบุฟเฟ่ต์ 162/1  ถนนประชำรำษฎร์ 2 แขวงบำงซ่ือ เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10800

573 0103563000238 หจ.โชว์ ดีไอที เซอร์วิส 7/1/2563 1,000,000         77309 ประกอบกิจกำรให้เช่ำอุปกรณ์ทำงกำร

ถ่ำยท ำภำพยนตร์และโฆษณำ ให้บริกำร

ทีมงำน

105/5  ซอยรำมค ำแหง 118 แยก 33-1 แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

574 0103563000246 หจ.ยูนิคอร์น พลำสเนอร์ (6395) 7/1/2563 1,000,000         47591 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำในประเทศ

และส่งออก ประเภทช้ันวำงสินค้ำ

เฟอร์นิเจอร์

199/36  ซอยอยู่วิทยำ 12 แขวงกระทุ่มรำย เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530

575 0103563000289 หจ.วรรณำ พลำสติก 8/1/2563 1,000,000         46693 ประกอบกิจกำรค้ำ เม็ดพลำสติก พลำสติก

 หรือส่ิงอ่ืนซ่ึงมีลักษณะคลำยคลึงกันท้ังท่ี

อยู่ในสภำพวัตถุดิบหรือส ำเร็จรูป

467  ซอยท่ำข้ำม 28 แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

576 0103563000297 หจ.ดับบลิว เจ พำร์ท 8/1/2563 1,000,000         25922 ประกอบกิจกำรรับกลึงเก่ียวกับอุปกรณ์

โรงงำน และงำนตำมแบบทุกชนิดทุก

ประเภท

11/153  ซอยเอกชัย 119 แยก 1 แขวงบำงบอนใต้ เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

577 0103563000335 หจ.ดูเอิล ด๊ัค เซอร์วิส 8/1/2563 1,000,000         47222 จ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืม กำแฟ ส ำเร็จรูป 27 ห้อง 2  ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210

578 0103563000360 หจ.สุรชำติ สเตนเลส แอนด์ เซอร์วิส 9/1/2563 1,000,000         24209 ประกอบกิจกำรออกเเบบ ผลิต เเละ

ติดต้ังสเเตนเลส

19/1  ซอยสุภำพงษ์ 1 เเยก 3 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

579 0103563000386 หจ.มุก แอนด์ เมฆ บัส เซอร์วิส 10/1/2563 1,000,000         49329 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงไม่ประจ ำทำงท้ังรถ

ตู้ รถบัส รถยนต์ โดยสำรทุกชนิด

104  ซอยสิทธิปัญญำ แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

580 0103563000394 หจ.เค.เอส.เอ็น. แมนช่ัน 2 10/1/2563 1,000,000         68103 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเช่ำห้องพัก รำย

เดือน และรำยวัน

6  ซอยรำมอินทรำ 19 แยก 1 แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220
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581 0103563000408 หจ.อธิชำ ซัพพลำย 10/1/2563 1,000,000         47711 ประกอบกิจกำรขำยปลีก-ส่ง ชุดกีฬำ ชุด

เคร่ืองแบบพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย 

และเคร่ืองแบบอ่ืนๆ

41  ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

582 0103563000416 หจ.กิมอ่ี 56 10/1/2563 1,000,000         47222 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองด่ืม 79/276  ซอยเพชรเกษม 48 แยก 16 

ถนนเพชรเกษม

แขวงบำงด้วน เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160

583 0103563000424 หจ.อนันตจักรวำลกรุ๊ป 10/1/2563 1,000,000         70202 กิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำร

จัดกำรกำรเงิน

352/6  ซอยกรุงธนบุรี 4 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบำงล ำภูล่ำง เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600

584 0103563000432 หจ.ซี.อินเตอร์เทรด 13/1/2563 1,000,000         45302 ประกอบกิจกำรค้ำ น ำเข้ำ อุปกรณ์

รถไฟฟ้ำ มอเตอร์ไฟฟ้ำ เคร่ืองชำร์จไฟฟ้ำ 

รวมท้ังให้บริกำรติดต้ัง

2/76  ถนนรำษฎร์พัฒนำ แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

585 0103563000441 หจ.ออล แบรนด์ เทคโนโลยี 13/1/2563 1,000,000         43210 ประกอบกิจกำรออกเเบบ ติดต้ัง วำงระบบ

 ตรวจสอบ ระบบไฟฟ้ำ งำนด้ำนไอทีเเบบ

ครบวงจร

71/272  หมู่บ้ำน อรุณทอง ถนนบำงเเวก แขวงบำงไผ่ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

586 0103563000491 หจ.ซี.ที.ฉ่ิงทรำนสปอร์ต 14/1/2563 1,000,000         49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำทุกประเภท

ทำงถนนโดยยำนพำหนะ

25/51  ซอยพุทธมณฑลสำย2 ซอย21/1 แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

587 0103563000505 หจ.สมำร์ท คำร์เอ็กซ์เพรส 14/1/2563 1,000,000         96309 บริกำรรับจดทะเบียนรถยนต์ 9  ซอยทุ่งเศรษฐีแยก 41 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

588 0103563000521 หจ.ภำษำ ทรำนสปอร์ต 14/1/2563 1,000,000         49209 ประกอบกิจกำรเก่ียวกับขนส่งพนักงำน 

ขนส่งสินค้ำ ทุกประเภท

15/1  ซอยร่มเกล้ำ 30 แขวงคลองสำมประเวศ เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

589 0103563000548 หจ.รันโดริ 14/1/2563 1,000,000         96201 ประกอบกิจกำรซักรีด (ยกเว้นโดยเคร่ือง

ซัก้ำหยอดเหรียญ)

126  ซอยเทอดไทย 33 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600

590 0103563000564 หจ.ไมซ์ มัสท์ มี 15/1/2563 1,000,000         82302 ประกอบกิจกำรบริกำรรับจัดงำนอีเว้นท์ 

งำนออแกไนซ์ งำนอีเว้นท์ออกบูธสินค้ำ

158  ถนนปำกน้ ำกระโจมทอง แขวงบำงพรม เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

591 0103563000572 หจ.สิริเจริญสิน 15/1/2563 1,000,000         82110 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหำรงำน

เก่ียวกับด้ำนพำณิชยกรรม กำรตลำด 

อุตสำหกรรม

20  ซอยหมู่บ้ำนสวนนครินทร์ 1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

592 0103563000581 หจ.91กำร์เม้นท์ 15/1/2563 1,000,000         14112 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยเส้ือผ้ำ 

ประเภทเส้ือโปโล

42/222 ถนนมำเจริญ  หมู่บ้ำน ธนำสุข แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

593 0103563000599 หจ.ดับบลิว ไอ อินเตอร์เทค 15/1/2563 1,000,000         43210 ประกอบกิจกำรให้บริกำรติดต้ังกล้องวงจร

ปิด CCTV ระบบเครือข่ำย ส่ือสำร

โทรคมนำคม ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบ

ควำมปลอดภัยอำคำร

151/1  ซอยพระยำสุเรนทร์ 30 แยก 9 แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510
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 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
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594 0103563000629 หจ.ทีเจบี เวิร์ค 15/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ

279/114  ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงสนำมบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

595 0103563000645 หจ.ไวต้ำพลัส กรุ๊ป 15/1/2563 1,000,000         47219 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกอำหำรอ่ืนๆ

ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

250/395  ซอยพุทธมณฑลสำย 2 ซอย 32 แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

596 0103563000688 หจ.วี.เอส.วัน กำร์เม้นท์ 16/1/2563 1,000,000         14112 ผลิตและจ ำหน่ำยเส้ือผ้ำส ำเร็จรูปและ

รับจ้ำงตัดเย็บเส้ือผ้ำ

66/106-107  ซอยทวีวัฒนำ 9 แขวงทวีวัฒนำ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

597 0103563000726 หจ.เบสท์เพ็ทเวล 17/1/2563 1,000,000         46206 ประกอบกิจกำรขำยส่งอำหำรสัตว์ 278/109  หมู่บ้ำน อินด้ี ศรีนครินทร์ ร่ม

เกล้ำ ซอยร่มเกล้ำ 24

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

598 0103563000742 หจ.พรรณรพี เอ็นจิเนียร่ิง 17/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรประมูลงำนและรับเหมำ

ก่อสร้ำงตำมวัตถุประสงค์ท้ังหมดให้แก่

บุคคล คณะนิติบุคคล นิติบุคคล ส่วนงำน

รำชกำรองค์กรธุรกิจทุกประเภท

4/315  ซอยเพ่ิมสิน 20 แยก 8 แขวงคลองถนน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

599 0103563000769 หจ.บีบีเอ็กซ์ 2020 ทรำนสปอร์ท 17/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่ง รับส่งพัสดุภัณฑ์ 

ขนส่งสินค้ำท้ังในประเทศและภำยนอก

ประเทศท้ังภำยเรือ เคร่ืองบิน

102/148  ซอยสุวินทวงศ์ 38 แขวงล ำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530

600 0103563000777 หจ.สว่ำงวัฒนำ เจริญผล 17/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 80  ซอยร่มเกล้ำ 27 (ประชำร่วมใจ) ถนน

ร่มเกล้ำ

แขวงลำดกระบัง เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

601 0103563000793 หจ.แอคทีฟ กำรดนตรี 17/1/2563 1,000,000         85422 ประกอบกิจกำรรับสอนดนตรี พัฒนำ

ทักษะทำงด้ำนดนตรี ทักษะด้ำนกำรร้อง

เพลง

8/15  อำคำรอี ช้ันท่ี 2  ห้องเลขท่ี อี-

034.3 ถนนกำญจนำภิเษก

แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

602 0103563000807 หจ.สุภำพร อิเล็กทรอนิกส์ 17/1/2563 1,000,000         47892 กำรขำยปลีกเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำและ

อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือนบนแผง

ลอยและตลำด

1515/27  ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

603 0103563000823 หจ.สวนซักผ้ำ 17/1/2563 1,000,000         47999 ประกอบกิจกำรบริกำรร้ำนสะดวกซ้ือแบบ

หยอดเหรียญ

88/8   ห้องเลขท่ี 102 ช้ันท่ี 1 ซอยจันทน์

 43

แขวงบำงโคล่ เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร 10120

604 0103563000840 หจ.ทีพีที เบเคอร่ี 17/1/2563 1,000,000         47219 ประกอบกิจกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืม 208  ซอยสุขำภิบำล 2 ซอย 15/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

605 0103563000874 หจ.ไทยไปป์แอนด์ฟิตต้ิง เอ็นจิ

เนียร่ิง

20/1/2563 1,000,000         47523 ประกอบกิจกำรค้ำ ข้องอ ข้อต่อ ท่อ

ระบำยน้ ำมัน เคร่ืองมือ

44/90  ซอยพหลโยธิน 52 แยก 45 แขวงคลองถนน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

606 0103563000904 หจ.สแนพ ลีมูซีน 20/1/2563 1,000,000         49329 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรถเช่ำ รถบริกำร

รับส่งทุกประเภท รวมท้ังบริกำรให้เช่ำรถ

พร้อมคนขับรถ

594/87  ถนนหทัยรำษฏร์ แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510
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607 0103563000921 หจ.ดีใจ ไพรัตน์. ทรำนสปอร์ต 20/1/2563 1,000,000         49329 ประกอบกิจกำรรถรับจ้ำงไม่ประจ ำทำงท้ัง

รถตู้ รถบัส รถยนต์ โดยสำรทุกชนิด

10/3  ซอยกรุงเทพกรีฑำ 7 แยก 2 (บ้ำน

เอ้ืออำทร)

แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

608 0103563000939 หจ.มัมม่ี กรุ๊ป 20/1/2563 1,000,000         47711 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองแต่งกำย 

เส้ือผ้ำ เด็ก บุรุษ สตรี ชุดนอน แฟช่ัน

337/94  ซอยรำมอินทรำ 64 แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

609 0103563000947 หจ.กู้ดส์ทเวนต้ี 20/1/2563 1,000,000         56101 ค้ำอำหำร วัตถุดิบและเคร่ืองบริโภคทุก

ชนิด รวมไปถึงรับผลิตและจัดส่งอำหำร จัด

เล้ียงนอกสถำนท่ี

89/460  อำคำรยูดีไลท์ หัวหมำก สเตช่ัน 

ถนนหัวหมำก

แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

610 0103563000980 หจ.ดีดี ปร้ินท์แอนด์ก๊อปป้ี 20/1/2563 1,000,000         18119 ประกอบกิจกำรโรงพิมพ์ บริกำรพิมพ์

หนังสือ สมุด รับพิมพ์งำน เข้ำเล่ม เย็บเล่ม

994/21  ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยำว เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

611 0103563000998 หจ.ไทยสิน 178 21/1/2563 1,000,000         47599 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยพลำสติก 

ผลิตภัณฑ์ท่ีท ำจำกพลำสติก

60  ซอยอ่อนนุช 66 แยก 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

612 0103563001056 หจ.แช็ค ออน เทรล 21/1/2563 1,000,000         10732 ประกอบกิจกำรผลิตเเละจ ำหน่ำยช็อคโก

เเลต

93/176 ดี.เอส.ทำวเวอร์ 2  ซอยสุขุมวิท 

39 (พร้อมพงษ์) ซอยพรศรี

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

613 0103563001081 หจ.ทริปเป้ิล เอ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์

 ดีไซน์

21/1/2563 1,000,000         43223 ประกอบกิจกำรรับติดต้ังเคร่ืองปรับอำกำศ

 ระบบไฟฟ้ำ ระบบสุขำภิบำล ระบบ

ป้องกันภัย ฯลฯ

301/707  ซอยรำมค ำแหง 68 (สภำพงษ์) แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

614 0103563001145 หจ.สิริณ 98 22/1/2563 1,000,000         46107 กำรขำยส่งวัสดุท่ีใช้ในกำรก่อสร้ำง

ผลิตภัณฑ์โลหะอุปกรณ์ระบบท่อโดยได้รับ

ค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง

464/309  หมู่บ้ำน พร้อมพัฒน์กรีนโนว่ำ 

ถนนปัญญำอินทรำ

แขวงสำมวำตะวันตก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

615 0103563001153 หจ.ศรีปฐมำภรณ์ แฟช่ัน 22/1/2563 1,000,000         47711 ค้ำเส้ือผ้ำส ำเร็จรูป เคร่ืองแต่งกำย-ประดับ

กำย ถุงเท้ำ/น่อง เคร่ืองหนัง รองเท้ำ

15/141  หมู่บ้ำน คำซ่ำ วิลล์ พระรำม 2 

ซอยเทียนทะเล 7 ถนนบำงขุนเทียน-

ชำยทะเล

แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

616 0103563001161 หจ.เรียว-ชิน คะโซะคุ 22/1/2563 1,000,000         81210 บริกำรรักษำควำมสะอำด เเละ บริกำร

รักษำควำมปลอดภัย บริกำรท่ีปรึกษำเเละ

 รับท ำบัญชี ตรวจสอบบัญชี

229/151  ซอยร่มเกล้ำ 15 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

617 0103563001188 หจ.เจ แอนด์ เอฟ โปรเจคท์ พลัส 22/1/2563 1,000,000         46443 กำรขำยส่งเคร่ืองส ำอำง 134/280  หมู่บ้ำน เดอะพลีโน่ ซอยสุข

สวัสด์ิ 30 ถนนสุขสวัสด์ิ

แขวงบำงปะกอก เขตรำษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหำนคร 10140

618 0103563001200 หจ.อ้ีเฮง 59 23/1/2563 1,000,000         31009 ประกอบกิจกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ท่ีท ำจำก

วัสดุอ่ืนๆ (ยกเว้น หิน คอนกรีต หรือเซรำ

มิก)

297/250  ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโคล่ เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร 10120

619 0103563001218 หจ.สำมมิตร ซัพพลำยเออร์ 23/1/2563 1,000,000         46431 ประกอบกิจกำรค้ำกระดำษ เคร่ืองเขียน 

แบบเรียน แบบพิมพ์หนังสือ ส่ิงพิมพ์ 

อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน

39/36  ซอยลำดปลำเค้ำ 60 แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220
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620 0103563001242 หจ.เค.พี. พรหมเทพ 23/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 29/1314  ซอยหทัยรำษฎร์ 39 แขวงสำมวำตะวันตก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

621 0103563001277 หจ.เจ ที เอส อินเตอร์เทรด 23/1/2563 1,000,000         47711 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำย เส้ือผ้ำ รองเท้ำ 

กระเป๋ำ ถุงผ้ำ

1  ซอยเอกชัย 76/1 แยก 3 แขวงคลองบำงพรำน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

622 0103563001285 หจ.แฮปป้ี ดี โลจิสติกส์ 24/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ

ภำยในประเทศ

8  ซอยวิภำวดีรังสิต 16/39 แขวงรัชดำภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

623 0103563001293 หจ.เพ่ิมผลพูนทวี 24/1/2563 1,000,000         46319 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย วัตถุดิบ อุปกรณ์

 บรรจุภัณฑ์ ส ำหรับท ำเบเกอร่ี

41/5  หมู่บ้ำน มหำดไทย หมู่ท่ี 2 แขวงบำงระมำด เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

624 0103563001307 หจ.ศิริกลกำร 2020 24/1/2563 1,000,000         45301 ประกอบกิจกำรค้ำ น ำเข้ำ และจ ำหน่ำย

อะไหล่รถยนต์ทุกชนิด

224/17  ซอยยศเส แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย กรุงเทพมหำนคร 10100

625 0103563001366 หจ.ส ำนักงำนธิตรำกำรบัญชี 24/1/2563 1,000,000         69100 ประกอบกิจกำรบริกำรทำงด้ำนกฎหมำย 

ทำงบัญชี

47/307  ซอยงำมวงศ์วำน 47 แยก 12 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210

626 0103563001374 หจ.เอ็ม.วำย. มำย คอฟฟ่ี 24/1/2563 1,000,000         47222 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองด่ืม กำแฟ น้ ำด่ืม

 ขนม ของฝำกทุกชนิด

215  ถนนเพชรเกษม แขวงปำกคลองภำษีเจริญ เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160

627 0103563001412 หจ.เอ.ที มูฟ99 27/1/2563 1,000,000         49339 ประกอบกิจกำรขนส่ง ขนส่งสินค้ำ ให้กับ

ทุกหน่วยงำน ทุกภำคส่วน

333/201  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 

30 แยก 14

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

628 0103563001463 หจ.ทรรพนันทน์ 28/1/2563 1,000,000         70209 บริกำรรับวำงระบบธุรกิจ บริกำรให้

ค ำปรึกษำให้บริกำรตรวจสอบองค์กรและ

บริกำรจัดฝึกอบรมบุคคลำกร

2016/37  อำคำร16 ช้ันท่ี 3 ซอย

ประชำสงเครำะห์ 43 ถนน

ประชำสงเครำะห์

แขวงรัชดำภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

629 0103563001471 หจ.เอ็น โมเดล 28/1/2563 1,000,000         32409 กำรผลิตเกมและของเล่นอ่ืนๆ ซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

36/29  หมู่ท่ี 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210

630 0103563001501 หจ.ก่อเกษม 19 29/1/2563 1,000,000         47733 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยต้นไม้ จ ำหน่ำยดิน

 รวมท้ังให้บริกำรตกแต่งสวน และบริกำร

รับถมดิน

511/488  ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบำงขุนศรี เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 10700

631 0103563001528 หจ.เค แอนด์ ซี เทรดด้ิง 29/1/2563 1,000,000         46900 ประกอบกิจกำรขำยส่ง ขำยปลีกเคร่ือง

บริโภคจ ำพวกปลำแห้ง ข้ำวสำร อำหำร

กระป๋อง อำหำรส ำเร็จรูป

18  ซอยประชำนุกูล 3 ซอย 1 แขวงวงศ์สว่ำง เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10800

632 0103563001536 หจ.มำนะ และ ธมพล กำรบัญชี 29/1/2563 1,000,000         69200 ประกอบกิจกำรบริกำรท่ีปรึกษำ เเละ รับ

ท ำบัญชี ตรวจสอบบัญชี เเละรับย่ืนจด

ทะเบียน ต่ำงๆ

229/151  ซอยร่มเกล้ำ 15 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

633 0103563001544 หจ.อัฐภิญญำ ซัพพลำย 29/1/2563 1,000,000         46599 ประกอบกิจกำรค้ำติดต้ังและซ่อมบ ำรุง

เคร่ืองตรวจสอบอำวุธและวัตถุอันตรำย

47  ถนนคุ้มเกล้ำ แขวงล ำปลำทิว เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

634 0103563001552 หจ.วงศ์จินดำ เทรดด้ิง 29/1/2563 1,000,000         46109 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก ขำยส่ง 

ขำยปลีก เคร่ืองบริโภค ต่ำงๆ

770  ถนนสำมเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 10300
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635 0103563001617 หจ.ออลล์ กู๊ดส์ เซอร์วิส แอนด์ 

ซัพพลำย

30/1/2563 1,000,000         47219 จ ำหน่ำย วัตถุดิบอำหำร-เคร่ืองด่ืมทุกชนิด 1036/23  ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

636 0103563001668 หจ.แฮปป้ี เนอร์สซ่ิง โฮม กรุงเทพ 30/1/2563 1,000,000         87301 ประกอบกิจกำรดูแลผู้สูงอำยุในสถำนท่ีท่ีมี

ท่ีพักและมีคนดูแลประจ ำ

88/12  ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบำงแค เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

637 0103563001676 หจ.ศิลำทัย โลจิสติกส์ 30/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่ง และ ขนถ่ำยสินค้ำ 

ทำงบก ภำยในประเทศ และกำรจัดระวำง

ขนส่ง

89/201  ถนนเพ่ิมสิน แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

638 0103563001714 หจ.บิลำล่ำ กรุ๊ป 30/1/2563 1,000,000         47723 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง 

ผลิตภัณฑ์เสริมควำมงำม ผลิตภัณฑ์เพ่ือ

สุขภำพ ท้ังค้ำปลีก-ค้ำส่ง ออนไลน์

89/280  ถนนหทัยรำษฎร์ แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

639 0103563001722 หจ.เอ็ม.ดับเบ้ิลยู.พำร์ท 30/1/2563 1,000,000         45302 กำรขำยปลีกช้ินส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่

ของยำนยนต์

47  ซอยไพศำล แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

640 0103563001731 หจ.พลรัฐ ขนส่ง 30/1/2563 1,000,000         49329 บริกำรขนส่งผู้โดยสำร 1/2  ซอยพหลโยธิน 48 แยก 16 แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

641 0103563001749 หจ.ธนสินเกษตร 30/1/2563 1,000,000         46206 ประกอบกิจกำรขำยส่ง-ขำยปลีก อำหำร

สัตว์

53/2  หมู่ท่ี 7 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530

642 0103563001765 หจ.รำเมศ (2020) 31/1/2563 1,000,000         47711 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเส้ือผ้ำ รองเท้ำ 

กระเป๋ำ

171/1  ซอยอ่อนนุช 49 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

643 0103563001811 หจ.เอ พี ซี วิช่ัน 31/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบกิจกำรท่ีปรึกษำฝึกอบรมให้

ควำมรู้ด้ำนกำรขำยและกำรตลำด

159/1  ถนนเทศบำลเหนือ แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

644 0103563001820 หจ.สำธิดำ 31/1/2563 1,000,000         77101 ประกอบกิจกำรให้เช่ำ รถแท็กซ่ี 129/95  ซอยก ำแพงเพชร 6 ซ.7 แยก 

3-14 (รัตนชัยวิลล่ำ)

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210

645 0103563001838 หจ.ถังเงินกิจ 31/1/2563 1,000,000         49329 ประกอบกิจกำรบริกำรให้เช่ำรถ รำยวัน 

รำยสัปดำห์ รำยเดือน บริกำรรับ-ส่งต่ำง

อ ำเภอ ต่ำงจังหวัด บริกำรรถเหมำไป

ต่ำงจังหวัด

37/172  ซอยประชำร่วมใจ 41 แขวงทรำยกองดินใต้ เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

646 0103563001854 หจ.ส.พัฒนอมร 31/1/2563 1,000,000         10799 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยอำหำร

ส ำเร็จรูป เช่น ซูซิ เป็นต้น

6  ซอยอ่อนนุช 55/2 แยก 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

647 0105563000019 บจ.เดอะฟำสท์ เซอร์เวย์ จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         66210 ประกอบกิจกำรให้บริกำรส ำรวจ 

ตรวจสอบ อุบัติเหตุรถยนต์ หรือภัยอ่ืนๆ

ทุกชนิด

1  อำคำรเอ็มไพร์ ทำวเวอร์ 3 ช้ันท่ี 39  

ห้องเลขท่ี 3906 ถนนสำทรใต้

แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

648 0105563000027 บจ.เค.พี. ไพศำลยำนยนต์ จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         77101 ประกอบกิจกำรให้เช่ำรถทุกชนิด 1128/7  ถนนประชำรำษฎร์ 1 แขวงบำงซ่ือ เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10800
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649 0105563000035 บจ.สมำร์ท คอนซัลต้ิง เซอร์วิส 

จ ำกัด

2/1/2563 1,000,000         69200 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับท ำบัญชีและ

ภำษีอำกร ให้บริกำรวำงระบบบัญชีและ

ภำษี

8  อำคำรรักดี ช้ันท่ี 4 ซอยสุขสันต์ แขวงบำงซ่ือ เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10800

650 0105563000043 บจ.ลำรีมำ จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         86202 ประกอบกิจกำรคลีนิคเสริมควำมงำม เพ่ือ

ดูแลผิวหน้ำ และผิวพรรณ ศัลยกรรม

ควำมงำม

179/3  ซอยวิภำวดีรังสิต 16 แขวงรัชดำภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

651 0105563000051 บจ.พิชญ์พิศำล อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         31009 ประกอบกิจกำร ผลิต ค้ำ เคร่ืองตกแต่ง

ภำยในภำยนอกอำคำร บ้ำนพักอำศัย และ

เคร่ืองสุขภัณฑ์ ท่ีท ำมำจำกพลำสติก 

อลูมิเนียม สแตนเลส ส่ิงท ำเทียมอ่ืน 

รวมท้ังอุปกรณ์ของสินค้ำดังกล่ำว

300  ซอยอ่อนนุช 25 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

652 0105563000060 บจ.ไท่เย่เจ๋ีย ทรำเวล จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         73101 ประกอบกิจกำรน ำเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับกำรน ำเท่ียวทุกชนิด

1023  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 65 ถนนจรัญ

สนิทวงศ์

แขวงบำงบ ำหรุ เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 10700

653 0105563000078 บจ.เอสเอส อีเว้นท์ เมเนจเม้นท์ 

จ ำกัด

2/1/2563 1,000,000         82301 กำรจัดกำรประชุม กำรจัดกำรแสดงสินค้ำ

 และกำรจัดแสดงทำงธุรกิจ

4  ซอยพำณิชยกำรธนบุรี 28 แยก 5 

ถนนพำณิชยกำรธนบุรี

แขวงวัดท่ำพระ เขตบำงกอกใหญ่ กรุงเทพมหำนคร 10600

654 0105563000094 บจ.นวัตกรรมมหำนคร จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         72109 กำรวิจัยและพัฒนำเชิงทดลองด้ำน

วิศวกรรมและเทคโนโลยีอ่ืนๆ ซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

140  ถนนเช่ือมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มรำย เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530

655 0105563000116 บจ.ฟิตเนส วัน จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         93112 กำรด ำเนินงำนของสถำนท่ีออกก ำลังกำย 22  ซอยสุนทรพิมล ถนนจำรุเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

656 0105563000124 บจ.ต่วยตูน จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         59112 กิจกรรมกำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์ 1094/19  ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

657 0105563000132 บจ.ยูเค ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         49334 กำรขนส่งสินค้ำท่ีบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์

ทำงถนน

60/9  หมู่ท่ี 5 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

658 0105563000159 บจ.อินเตอร์เซคท์ จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         82990 บริกำรเร่งรัดหน้ีสิน ประกอบธุรกิจทวง

ถำมหน้ี สืบทรัพย์ บังคับคดี บริหำรหน้ี

7/3  ซอยเคหะร่มเกล้ำ 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

659 0105563000175 บจ.ไทยเลด้ี 889 มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยสินค้ำอุปโภคและ

บริโภค รวมถึงวัตถุดิบทุกชนิด

134/21  ซอยคู้บอน 27 แยก 15 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

660 0105563000183 บจ.ไทม์ เอส คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         42909 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงท่ี

เก่ียวเน่ืองกับกำรโยธำทุกประเภท

108/1  หมู่บ้ำน โมโน ซอยหมู่บ้ำน

เศรษฐกิจ 39 ถนนเพชรเกษม

แขวงบำงแคเหนือ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

661 0105563000191 บจ.เมลโรส ฟลำวเวอร์ส เซอร์วิส 

จ ำกัด

2/1/2563 1,000,000         47733 ขำยและจ ำหน่ำยดอกไม้และสินค้ำส ำหรับ

ให้เป็นของขวัญ

29  อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ช้ัน

ท่ี 2 ซอยสุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

662 0105563000205 บจ.ครัว 73 จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         10794 กำรผลิตอำหำรพร้อมปรุงและอำหำรท่ีเน่ำ

เสียง่ำย

88  อำคำรเทอร์มินัล 21 ช้ันท่ี 5  ห้อง

เลขท่ี เอฟเค03 ซอยสุขุมวิท 19

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110
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663 0105563000213 บจ.345 โพรไวเดอร์ จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         74109 ประกอบกิจกำรออกแบบ และส่งมอบ

สินค้ำบรรจุภัณฑ์

345  ซอยลำซำล 24 แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

664 0105563000221 บจ.สวนหลวง เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         37000 ประกอบกิจกำรออกเเบบเเละวำงระบบ

บ ำบัดน้ ำเสีย รวมถึงกำรจัดจ ำหน่ำย

อุปกรณ์ต่ำงๆท่ีเก่ียวข้องกับระบบ

19  ซอย49 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

665 0105563000264 บจ.พี เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลำยส์ 

จ ำกัด

2/1/2563 1,000,000         46599 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองจักรทุก

ชนิดและจ ำหน่ำยอะไหล่เคร่ืองจักร

55  ซอยนักกีฬำแหลมทอง 30 ถนน

กรุงเทพกรีฑำ

แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

666 0105563000272 บจ.อัลทรอน เอเซีย จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบกิจกำรให้บริกำร วำงแผนกลยุทธ์

ในองค์กร จัดกิจกรรม ฝึกอบรม สมันำ 

และให้ควำมรู้ รวมถึงดูแลงำน

ประชำสัมพันธ์ทุกประเภท

4  ซอยร่มเกล้ำ 21/8 ถนนร่มเกล้ำ แขวงคลองสำมประเวศ เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

667 0105563000281 บจ.ดิ อำณำเขต เทรดด้ิง จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         22299 ปนะกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย ช้ินงำน

พลำสติก

4  ซอยรำชพฤกษ์ 25 แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

668 0105563000311 บจ.แบล็คฮอว์ก เวิลด์ไวด์ โลจิ

สติกส์ จ ำกัด

2/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับจัดกำรขนส่ง

สินค้ำระหว่ำงประเทศและในประเทศ 

ทำงทะเล ทำงอำกำศ ทำงบก และกำร

ขนส่ง

103/64  หมู่บ้ำน ฟลอรำวิลล์ พำร์ค ซิต้ี 

ซอยสุวินทวงค์ 38

แขวงล ำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530

669 0105563000329 บจ.สองหมวย จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         47711 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเส้ือผ้ำส ำเร็จรูป

ทุกชนิด

130/55  อำคำรใบหยกทำวเวอร์ 1 ช้ันท่ี 

ใต้ดิน ถนนรำชปรำรภ

แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

670 0105563000337 บจ.คริสตัล บริดจ์ จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         46103 น ำเข้ำ-ส่งออก จ ำหน่ำย เคร่ืองส ำอำง 

อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้เสริมควำมงำม

354  ซอยสุขสวัสด์ิ 26 แขวงบำงปะกอก เขตรำษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหำนคร 10140

671 0105563000353 บจ.พีเอ็น ช้อปมำเก็ตต้ิง จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         49339 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

ทำงถนนในประเทศ

28/6  ซอยบรมรำชชนนี 115/2 แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

672 0105563000370 บจ.เค.ซี.อลูมิเนียม (2020) จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         78200 รับจ้ำงรีดอลูมิเนียม 71/43  หมู่ท่ี 1 ซอยจอมทอง 13 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

673 0105563000388 บจ.สุนทร ทรัพย์ไพศำล จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         33200 ประกอบกิจกำรให้บริกำร ติดต้ัง ขนย้ำย 

ซ่อมบ ำรุง เคร่ืองจักรทุกชนิด

12  ซอยเทียนทะเล 20 แยก 8-5 ถนน

บำงขุนเทียน-ชำยทะเล

แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

674 0105563000418 บจ.ทับศุข จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         68104 ประกอบกิจกำรให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์

ประเภทท่ีดิน

141/2  ถนนบรมรำชชนนี แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

675 0105563000426 บจ.เอสไอเอส แอ็คเคำน์ แอนด์ 

ออดิท คอนซัลต้ิง จ ำกัด

2/1/2563 1,000,000         69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีกำรท ำบัญชีและ

กำรตรวจสอบบัญชี กำรให้ค ำปรึกษำด้ำน

ภำษี

64/47  ซอยประชำอุทิศ 33 แยก 6 แขวงบำงมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 10140

676 0105563000434 บจ.เอ็มพี เทล จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         43210 ประกอบกิจกำรติดต้ังระบบโทรศัพท์และ

ไฟฟ้ำ

289  ซอยส.ธรณินทร์ 2 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
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677 0105563000442 บจ.จีโนมซีค จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         72101 ให้บริกำรทดสอบทำงวิทยำศำสตร์ 1126/2  อำคำรวำนิช 2 ห้อง403 ช้ัน4 

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงมักกะสัน เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

678 0105563000451 บจ.ไซน์คำเฟ่ กรุ๊ป จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         73101 กิจกรรมของบริษัทโฆษณำ 3120  ถนนลำดพร้ำว แขวงคลองจ่ัน เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

679 0105563000469 บจ.ตรีนิติ ลอว์ จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         69100 บริกำรทำงด้ำนกฎหมำย 9/197  อำคำรจีโอที ช้ัน 3 ถนนรัชดำภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

680 0105563000558 บจ.บัวสุคนธ์ จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         68102 กิจกำรบริหำร ซ้ือ จ ำหน่ำย จัดหำ รับโอน 

เช่ำ เช่ำซ้ือ แปลง สินทรัพย์

587  ถนนรำมค ำแหง แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

681 0105563000574 บจ.ไอคอน เดต้ำ อนำลิติกส์ จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         43210 ให้บริกำรเก่ียวกับกำรติดต้ังอุปกรณ์เเละ

โปรเเกรมคอมพิวเตอร์

101  อำคำรทรู ดิจิทัล พำร์ค ช้ัน 6 ถนน

สุขุมวิท

แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

682 0105563000591 บจ.ภูผำผ้ำม่ำน จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         47512 ประกอบกิจกำร ขำย รับจ้ำงผลิต รับจ้ำง

ติดต้ัง ผ้ำม่ำน รำงผ้ำม่ำน ผ้ำม่ำน

ส ำเร็จรูปทุกชนิด รวมท้ังอุปกรณ์ อะไหล่

ของผ้ำม่ำนทุกชนิด

593  ซอยอ่อนนุช 30 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

683 0105563000612 บจ.ตะวันออกอำร์ต จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         25999 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงท ำป้ำยโฆษณำทุก

ชนิด

113/6  ซอยพหลโยธิน 54/4 แยก 3 (ขำน

ไข)

แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

684 0105563000621 บจ.สมำร์ท ลิฟว่ิง จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         46421 กำรขำยส่งเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำและ

อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน

28/9  หมู่ท่ี 2 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงล ำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530

685 0105563000639 บจ.บริบทดีไซน์ จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         68102 ประกอบกิจกำรเก่ียวกับพัฒนำ

อสังหำริมทรัพย์ ค้ำท่ีดิน จัดสรรท่ีดิน 

รวมถึงกำรพัฒนำโครงกำรเชิงพำณิชย์

9  ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400

686 0105563000647 บจ.สุขนิยม เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 2/50  หมู่บ้ำน บ้ำนกลำงเมือง ลำดพร้ำว 

101 ซอยลำดพร้ำว 101 ซอย 38 แยก 1 

ถนนลำดพร้ำว

แขวงคลองจ่ัน เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

687 0105563000655 บจ.เบอร์ลิน เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด

3/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

ซ่อมแซมปรับปรุงอำคำร

566  ซอยหมู่บ้ำนเสนำวิลล่ำ ถนนแฮปป้ี

แลนด์ สำย 1

แขวงคลองจ่ัน เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

688 0105563000671 บจ.กรีนฟอร์วัน จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         46694 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ท้ังปลีกและส่ง 

บรรจุภัณฑ์กระดำษ บรรจุภัณฑ์พลำสติก

ย่อยสลำยได้ ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก

3/2  ซอยเสรีไทย 43 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240

689 0105563000680 บจ.ปรัชญำอำหำร จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         46319 ประกอบกิจกำรขำยส่งผลิตภัณฑ์อำหำร

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

1044/49  หมู่ท่ี 7 แขวงหนองค้ำงพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

690 0105563000698 บจ.ฟินิกซ์ ฮิปสเตอร์ บำงกอก 

จ ำกัด

3/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย สินค้ำท่ัวไป 

อุปโภค บริโภค

9/413  หมู่บ้ำน บ้ำนพฤกษำ 94 ซอยสำย

ไหม

แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220
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691 0105563000710 บจ.ลีฟว่ิงอินแพสช่ัน จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         20232 ประกอบกิจกำรผลิตเคร่ืองหอม 

เคร่ืองส ำอำง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ ำ

22  ซอยอินทำมระ 12 ถนนสุทธิสำร

วินิจฉัย

แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400

692 0105563000728 บจ.ที.ดับบลิว.ซี. แอร์ จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         43223 ประกอบกิจกำรติดต้ัง จ ำหน่ำย ซ่อม 

เคร่ืองปรับอำกำศ และอุปกรณ์ทุกชนิด 

รับออกแบบ ติดต้ัง วำงระบบแอร์

345/6  หมู่บ้ำน สุขสบำย ถนนเลียบ

คลองสอง

แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

693 0105563000752 บจ.พอช ซำลอน แบงคอก จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         96104 ประกอบกิจกำรร้ำนเสริมสวยควำมงำม ท ำ

เล็บ ท ำผม ฯ

3/2  ซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

694 0105563000787 บจ.เอสจี ออโต้ จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         45101 ประกอบกิจกำรค้ำ ซ้ือ ขำย ให้เช่ำ รับ

ฝำกขำย รถยนต์ใหม่ และรถยนต์เก่ำ

2388  ถนนพระรำม 9 แขวงพัฒนำกำร เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

695 0105563000795 บจ.มีพร ขนส่ง จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         53200 ประกอบกิจกำรให้บริกำรส่งสินค้ำ

ภำยในประเทศ ประเภท ดอกไม้ ผลไม้ ผัก

10/129  หมู่ท่ี 2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

696 0105563000809 บจ.มหำนคร ออโต้ แม็กซ์ จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         45302 ประกอบกิจกำรค้ำปลีก ค้ำว่ง ล้อแม็กซ์ 

รถยนต์เก่ำและใหม่ ยำงรถยนต์เก่ำและ

ใหม่ อุปกรณ์รถยนต์ อะไหล่รถยนต์

650/9  ถนนบำงขุนเทียน-ชำยทะเล แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

697 0105563000817 บจ.เจีย ซัมเร็ธ อิมพอร์ต เอ็กซ์

พอร์ต (ไทยแลนด์) จ ำกัด

3/1/2563 1,000,000         46692 ประกอบกิจกำรค้ำ ปุ๋ย ยำปรำบศัตรูพืช 

ย ำบ ำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด ส่งออกไป

จ ำหน่ำยยังต่ำงประเทศ

99/8  ซอยสำยไหม 85 แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

698 0105563000825 บจ.พิพัทธ์ 2829 โลจิสติกส์ จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงขนส่งและขนถ่ำย

สินค้ำและคนโดยสำรท้ังทำงบกทำงน้ ำ

ทำงอำกำศ

97/126  ซอยอ่อนนุช 17 แยก 18 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

699 0105563000833 บจ.คิวเอชอำร์ โฮลด้ิงส์ จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         64202 ประกอบกิจกำรเข้ำถือหุ้นในบริษัทจ ำกัด

และบริษัทมหำชนจ ำกัด

127  อำคำรเกษร ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 28  

ห้องเลขท่ี อี ถนนรำชด ำริห์

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

700 0105563000841 บจ.เกิดวิบูรณ์ จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         47411 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำไอที (IT) 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ สินค้ำเบ็ดเตล็ด สินค้ำ

อุปโภค บริโภคทุกประเภท

51  ซอยคู้บอน 25 แยก 10 ถนนรำม

อินทรำ

แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

701 0105563000850 บจ.เดอะ เกรท อินเวนช่ัน จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         46494 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ ของ

แต่งบ้ำน ทุกชนิด

780/159  ซอยพัฒนำกำร 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

702 0105563000868 บจ.ต้ังใจท ำ มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำวำงแผน

จัดท ำกำรตลำด

109  ซอยลำดพร้ำว 109 แยก 1 ถนน

ลำดพร้ำว

แขวงคลองจ่ัน เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

703 0105563000914 บจ.แสงระยิบ จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย น ำเข้ำสินค้ำ

เกษตร อำหำรทะเล น้ ำตำลทรำย ข้ำวสำร

 รวมถึงซ้ือ ขำยอัญมณี เพชรทอง

59/361  ซอยเพชรเกษม 112 แขวงหนองค้ำงพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160
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704 0105563000922 บจ.ออร่ำ ออร์แกนิก้ำ จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         20232 ประกอบกิจกำรผลิตเคร่ืองส ำอำง 8/4  ช้ันท่ี 3 ซอยวิภำวดีรังสิต 44 ถนน

วิภำวดีรังสิต

แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

705 0105563000931 บจ.เอส.อี.เอ. พำนทอง จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         68102 ประกอบกิจกำรเช่ำ กำรขำย กำรซ้ือขำย 

และด ำเนินงำนด้ำนอสังหำริมทรัพย์

8  อำคำรทีวัน ช้ันท่ี 44 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

706 0105563000949 บจ.เบลล์คอส จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         96104 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ด้ำน

ควำมสวยงำม ผิวพรรณและศัลยกรรมต่ำงๆ

288/66  ถนนสำยไหม แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

707 0105563000957 บจ.กัญญำ คอนซัลแทนท์ จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบธุรกิจบริกำรรับเป็นท่ีปรึกษำและ

ให้ค ำแนะน ำปัญหำเก่ียวกับบริหำรงำน

407  ซอยพระรำมเก้ำ 51 (ถนนเสรี6) แขวงพัฒนำกำร เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

708 0105563000981 บจ.เพลำโก้  ลักซ์ชัวร่ี จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         79909 ประกอบกิจกำรตัวแทนให้เช่ำ และเช่ำ 

เรือยอร์ส และท่ีพัก

56  ซอยเพชรเกษม 80 แยก 2 ถนนเพชร

เกษม

แขวงบำงแคเหนือ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

709 0105563001015 บจ.อีเอ  เลิร์นน่ิง  เซ็นเตอร์ จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         85491 ประกอบกิจกำรสอนภำษำอังกฤษ จีน 

ฝร่ังเศส ไทย และภำษำอ่ืนๆ

24  ซอยนักกีฬำแหลมทอง 3 ถนน

กรุงเทพกรีฑำ

แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

710 0105563001023 บจ.ไพร์ม พร็อพเพอร์ต้ี อินเตอร์

เนช่ันแนล จ ำกัด

3/1/2563 1,000,000         68104 ประกอบกิจกำรให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ 21/21  ซอยร่วมฤดี 1 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

711 0105563001031 บจ.ภัสสมน จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         49334 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำท่ีบรรจุในตู้

คอนเทนเนอร์ทำงถนน

80  ซอยบำงแวก69 แยก3 ถนนบำงแวก แขวงบำงแวก เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160

712 0105563001058 บจ.อันเดอร์กรำวด์ ดริฟท์ (ไทย

แลนด์) จ ำกัด

3/1/2563 1,000,000         56200 รับจัดงำน งำำนกิจกรรม งำนอีเว้นท์ทุก

ชนิด รวมถึงรับวำงแผนงำนประชำสัมพันธ์

ทุกชนิด

164  ซอยลำดพร้ำว 96 แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

713 0105563001066 บจ.บำงกอก อินเตอร์ โซลูช่ัน จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         32909 ประกอบกิจกำร ผลิตจ ำหน่ำย ซ้ือขำย 

อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ตลอดจนน้ ำยำ

ท ำควำมสะอำดพ้ืน

119/127-128  หมู่บ้ำน สินธำนี 5 

ถนนนวมินทร์

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240

714 0105563001082 บจ.มุ่ง หม่ัน ท ำ จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         18119 ประกอบกิจกำรจัดพิมพ์ จ ำหน่ำยและ

รับจ้ำง หนังสือ ส่ิงพิมพ์ สมุดจดบันทึก

54  ซอยนำคนิวำส 37 แยก 1-4 ถนน

นำคนิวำส

แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

715 0105563001091 บจ.ส.เพียรศิริ จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         47525 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง 

อุปกรณ์ก่อสร้ำง อุปกรณ์ไฟฟ้ำ อุปกรณ์

ประปำ ท่อพีวีซี เหล็กก่อสร้ำง เคร่ืองมือ

ช่ำง

32/3-4  ถนนลำดกระบัง แขวงลำดกระบัง เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

716 0105563001104 บจ.ซุปเปอร์ซ่ำ จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         47739 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยส่วนควบอำวุธปืน

 กล้องส่องทำงไกล กล้องวัดระยะ กล้อง

ใส่ปืน

12  ซอยเอกชัย 76 แยก 1-3-2 แขวงคลองบำงพรำน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150
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717 0105563001112 บจ.ชำเย็น อินเตอร์เทรด จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         47739 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยส่วนควบอำวุธปืน

 กล้องส่องทำงไกล กล้องวัดระยะ กล้อง

ใส่ปืน

12  ซอยเอกชัย 76 แยก 1-3-2 แขวงคลองบำงพรำน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

718 0105563001121 บจ.ไทยบำยเว็บ จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         47739 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยส่วนควบอำวุธปืน

 กล้องส่องทำงไกล กล้องวัดระยะ กล้อง

ใส่ปืน

12  ซอยเอกชัย 76 แยก 1-3-2 แขวงคลองบำงพรำน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

719 0105563001147 บจ.เอไอเอ็มเอส 13 จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบธุรกิจรับเป็นท่ีปรึกษำและให้

ค ำแนะน ำปัญหำเก่ียวกับกำรบริหำรงำน

ด้ำนธุรกิจ

1091/241  อำคำรซิต้ีลิงค์  ห้องเลขท่ี 5 ซี

 1 ซอยเพชรบุรี 35 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงมักกะสัน เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

720 0105563001155 บจ.บีบี-ทีโอ โลจิสติกส์ จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงขนส่งสินค้ำทุกชนิด 7/19  ซอยสวนสยำม 24 (อมรพันธ์นคร 7) แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

721 0105563001171 บจ.ฟีเจอร์สรูม จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         62011 ประกอบกิจกำรออกแบบโครงสร้ำงและ

เน้ือหำของเว็บเพจและ/หรือกำรเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

4/18  ซอยสุขใจ (แยกบ้ำนกล้วยใต้) แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

722 0105563001252 บจ.บีแอนด์เจ อิเลคทริค จ ำกัด 6/1/2563 1,000,000         46599 ประกอบกิจกำรขำยอุปกรณ์ตู้น้ ำไส้กรอง 

โครงตู้เปล่ำ กล่องหยอดเหรียญ อุปกรณ์

เก่ียวกับตู้น้ ำและเคร่ืองซักผ้ำ

579/51  ถนนประชำพัฒนำ แขวงทับยำว เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

723 0105563001261 บจ.โอกำสเหมำะ จ ำกัด 6/1/2563 1,000,000         71101 ประกอบกิจกำรออกแบบสถำปัตยกรรม 

ภูมิสถำปัตยกรรม

1042  ถนนเจริญกรุง แขวงบำงรัก เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

724 0105563001279 บจ.กำบจันทร์บุญธรรม คอน

สตรัคช่ัน จ ำกัด

6/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 111/1039  ซอยร่วมมิตรพัฒนำ แยก 7 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

725 0105563001287 บจ.แอคคิวเครซ่ี จ ำกัด 6/1/2563 1,000,000         73101 กิจกรรมของบริษัทโฆษณำ 9/165  หมู่บ้ำน โครงกำร กัสโต้ สุขสวัสด์ิ

 26 ซอยสุขสวัสด์ิ 30 แยก 10 ถนนสุข

สวัสด์ิ

แขวงบำงปะกอก เขตรำษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหำนคร 10140

726 0105563001317 บจ.มำยด์ชนะ จ ำกัด 6/1/2563 1,000,000         47713 ประกอบกิจกำรค้ำ กระเป๋ำแฟช่ัน รองเท้ำ

แฟช่ัน

17/68  ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่ำพระ เขตบำงกอกใหญ่ กรุงเทพมหำนคร 10600

727 0105563001325 บจ.ผัดฟูแสง จ ำกัด 6/1/2563 1,000,000         47219 ประกอบกิจกำรค้ำปลีก ค้ำส่ง น้ ำพริกใน

บรรจุภัณฑ์ส ำเร็จรูป เพ่ือจ ำหน่ำยใน

ต่ำงประเทศและในประเทศ

222  ซอยบำงบอน 3 ซอย 8 แขวงบำงบอนเหนือ เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

728 0105563001333 บจ.ขจร คอนสตรัคช่ัน 2377 จ ำกัด 6/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร

พำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำกำร

10/76  ซอยพหลโยธิน  73 แขวงสนำมบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

729 0105563001350 บจ.ยอดดีอินเตอร์ฟู้ดแอนด์เบฟเวอ

เรจ จ ำกัด

6/1/2563 1,000,000         46319 ประกอบกิจกำรค้ำผัก ผลไม้ หน่อไม้ 

พริกไทย พืชสวน บุหร่ี ยำเส้น เคร่ืองด่ืม 

น้ ำด่ืม น้ ำแร่

1103  ถนนรำมค ำแหง (สุขำภิบำล 3) แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

730 0105563001376 บจ.เอ็ม54 จ ำกัด 6/1/2563 1,000,000         73101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรด้ำนกำรโฆษณำ

ทุกชนิด ผลิตส่ือโฆษณำทุกชนิด

1753  ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

731 0105563001392 บจ.แบรนด์ ที อัพ จ ำกัด 6/1/2563 1,000,000         47912 ขำยสินค้ำออนไลน์ 25/200  ซอยหทัยรำษฎร์ 34/1 แขวงสำมวำตะวันตก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

732 0105563001473 บจ.อินเตอร์ เอสเทติกส์ จ ำกัด 6/1/2563 1,000,000         86101 ประกอบกิจกำรโรงพยำบำลเอกชน 

สถำนพยำบำล รับรักษำคนไข้และดูแล

ผู้ป่วยเจ็บ รับท ำกำรฝึกสอนและอบรม

61/2  อำคำรพำร์ค เพลินจิต ซอยสุขุมวิท

 1 (ร่ืนฤดี)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

733 0105563001490 บจ.ซีอีที โซลูช่ันส์ จ ำกัด 6/1/2563 1,000,000         46599 ประกอบกิจกำรค้ำขำยส่ง ขำยปลีก 

เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ์ เเละ

เคมีภัณฑ์ ท่ีใช้ในงำนอุตสำหกรรม

207  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 22 

ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

734 0105563001511 บจ.บีแมเนจเม้นท์โค้ช จ ำกัด 6/1/2563 1,000,000         82301 ให้บริกำรด้ำนจัดกำรฝึกอบรมและสัมมนำ

 ด้ำนธุรกิจ

8/53  ซอยเสรีไทย 52 แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

735 0105563001571 บจ.เรด พำวเวอร์ อินฟินิท จ ำกัด 6/1/2563 1,000,000         46109 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและส่งออก ได้แก่

สินค้ำอุปโภคบริโภคและเคร่ืองจักรกล

630  ซอยไพศำล ถนนประชำรำษฎร์

บ ำเพ็ญ

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

736 0105563001589 บจ.เคทูเอ็ม สมำร์ท ไลฟ์ จ ำกัด 6/1/2563 1,000,000         46521 กำรขำยส่งอุปกรณ์และช้ินส่วน

อิเล็กทรอนิกส์

835  หมู่บ้ำน เพอร์เฟคเพลส ซอยเคหะร่ม

เกล้ำ64 ถนนเคหะร่มเกล้ำ

แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

737 0105563001597 บจ.เมนิพูเลท กรุ๊ป จ ำกัด 6/1/2563 1,000,000         73101 ให้บริกำรออกแบบและผลิตโฆษณำ

ประชำสัมพันธ์ ส่ือส่ิงพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ 

และสร้ำงแบรนด์

68  ซอยบรมรำชชนนี 62/6 แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

738 0105563001601 บจ.แบงค็อก สมำร์ท ดีซีเอส จ ำกัด 6/1/2563 1,000,000         43223 ประกอบกิจกำรอำคำรระบบท ำควำมเย็น 

รวมถึงระบบหรือเครือข่ำยท่อส่ง และส่ิง

อ ำนวยควำำมสะดวกอ่ืนๆ

87  อำคำรเอ็มไทย ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 11 

ออลซีซ่ัน เพลส

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

739 0105563001627 บจ.แบงค็อก สมำร์ท เพำเวอร์ 

จ ำกัด

6/1/2563 1,000,000         35102 ประกอบกิจกำรให้บริกำรจ ำหน่ำยและจ่ำย

ไฟฟ้ำ รวมถึงระบบส่งข้อมูลเพ่ือกำร

ควบคุมและวัดพลังงำนไฟฟ้ำและประกอบ

กิจกำรใดๆท่ีเก่ียวกับกำรดังกล่ำว

87  อำคำรเอ็มไทย ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 11 

ออลซีซ่ัน เพลส ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

740 0105563001635 บจ.เอ แอนด์ บี โปร เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ำกัด

6/1/2563 1,000,000         43223 ประกอบธุรกิจให้บริกำรติดต้ังและ

บ ำรุงรักษำระบบปรับอำกำศและระบบ

ระบำยอำกำศ

77/107  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

741 0105563001651 บจ.รักษำควำมปลอดภัย บ๊ิก ดรำ

ก้อน กำร์ด จ ำกัด

6/1/2563 1,000,000         80100 บริกำรรักษำควำมปลอดภัยให้ทรัพย์สิน-

คุ้มกันบุคคล

34  ซอยรำมค ำแหง 164 แยก 13 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

742 0105563001694 บจ.เขตต์คีรินทร์ จ ำกัด 6/1/2563 1,000,000         87301 ประกอบกิจกำรเก่ียวกับ ศูนย์ดูเเลผู้สูงอำยุ

เเบบองค์รำม,เปิดสถำนพยำบำล

322/49  หมู่บ้ำน กรุงทองกลอรีเฮำส์ 

ซอยสำยไหม 33

แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

743 0105563001716 บจ.วิณณ์ แอนด์ วี พร็อพเพอร์ต้ี 

จ ำกัด

6/1/2563 1,000,000         68102 ประกอบกจกำรซ้ือ ขำย ซ้ือขำยผ่อนช ำระ

 ซ้ือขำยเงินเช่ือ ให้เช่ำ ให้เช่ำซ้ือ ซ่ึง

อำคำรชุด ห้องชุดในอำคำรชุด บ้ำนจัดสรร

 ท่ีดิน ท่ีดินจัดสรร ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง

245/79  ซอยรำมค ำแหง 112 แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

744 0105563001724 บจ.นีโอ ฟิสิกส์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด 6/1/2563 1,000,000         85213 กำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำประเภท

สำมัญศึกษำโดยวิธีอ่ืนๆ

56  ถนนอ ำนวยสงครำม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 10300

745 0105563001741 บจ.จีเอสซีเอส อินเตอร์เนช่ันแนล 

(ประเทศไทย) จ ำกัด

6/1/2563 1,000,000         71209 ประกอบกิจกำรให้กำรรับรองระบบ

มำตรฐำน ISO ทุกมำตรฐำน

4345  อำคำรภิรัช ทำวเวอร์ แอทไบเทค 

ช้ันท่ี 23  ห้องเลขท่ี 23094 ถนนสุขุมวิท

แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

746 0105563001767 บจ.ดี-ไรเซ่ จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         79110 ประกอบกิจกำรตัวแทนธุรกิจกำรเดินทำง 1871  อำคำรA ช้ันท่ี 2  ห้องเลขท่ี A202

 ถนนเพชรเกษม

แขวงหลักสอง เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

747 0105563001775 บจ.เอพีไอ ซิกต้ีไนน์ กรุ๊ป จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         46443 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง 

ผลิตภัณฑ์เสริมควำมงำม ผลิตภัณฑ์เสริม

อำหำร อำหำรบ ำรุงสุขภำพ ยำและ

เวชภัณฑ์

60/28  ซอยเคหะร่มเกล้ำ 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

748 0105563001805 บจ.โฟร์แมน เทรดด้ิง (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

7/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำและให้

ค ำแนะน ำปัยหำเก่ียวกับด้ำนบริหำรงำน

พำณิชยกรรม อุตสำหกรรม รวมท้ังปัญหำ

กำรผลิต

65/177  ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

749 0105563001821 บจ.อิงรัก  เทรนน่ิง จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         82301 ประกอบกิจกำรสถำบันฝีกอบรม สัมมนำ 

เป็นท่ีปรึกษำทำงธุรกิจ ท ำวิจัย ส ำรวจ

ตลำดสินค้ำ บริกำรต่ำงๆ

38/393  หมู่บ้ำน แดนทองวิลเลจ ซอย

สุขำภิบำล 5 ซอย 20 แยก 1

แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

750 0105563001830 บจ.อีเทอนัล เพำเวอร์ จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         82990 ประกอบกิจกำรประมูลเพ่ือรับจ้ำงท ำของ

หรือจ ำหน่ำยสินค้ำ ตำมวัตถุท่ีประสงค์

ท้ังหมด ให้เเก่บุคคล

11  ซอยสุขำภิบำล 5 ซอย 35/1 แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

751 0105563001848 บจ.ดรีม 168 จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         73101 ประกอบกิจกำรโฆษณำท้ังในและนอก

อำคำร กำรกรจำยเสียง หรือกำรแพร่ภำพ

ทุกชนิด

90/117  ซอยเปรมสมบัติ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

752 0105563001856 บจ.ซิสเต็มส์ไทยเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         43210 ประกอบกิจกำรติดต้ังไฟฟ้ำ 104/2  ซอยเจริญพัฒนำ 1 แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

753 0105563001864 บจ.คอมเมิร์ซ เวนเจอร์ จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         47912 ประกอบกิจกำรขำยปลีกทำงอินเทอร์เน็ต 2/6   ห้องเลขท่ี อี-0206 ซอยพัฒนำกำร 

26

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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754 0105563001872 บจ.แอร์ดรอป สตูดิโอ จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         58201 ประกอบกิจกำรจัดท ำซอฟต์แวร์เกม

ส ำเร็จรูป

532/17  ซอยเพ่ิมสิน 20 แยก 7 ถนน

เพ่ิมสิน

แขวงคลองถนน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

755 0105563001899 บจ.เคดับบลิวเอส อินฟรำเทค จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 105/315  หมู่บ้ำน พลีโน พหลโยธิน-สำย

ไหม ถนนสำยไหม

แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

756 0105563001902 บจ.แอลพี เวิลด์ เทรดด้ิง จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         18119 ประกอบกิจกำรให้บริกำรพิมพ์เอกสำรแปล

เอกสำร รับรองเอกสำรทุกชนิด

3  ซอยลำดพร้ำว 52 (นิเวศน์ 2) แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

757 0105563001911 บจ.แอลพี โกลบอล แมเนจเม้นท์ 

จ ำกัด

7/1/2563 1,000,000         18119 ประกอบกิจกำรให้บริกำรจัดพิมพ์เอกสำร 

รับรองเอกสำรทุกชนิด ให้บริกำรจัดหำ

วัตถุดิบและให้บริกำรขนส่งรวมถึงเป็น

นำยหย้ำและตัวแทน

3  ซอยลำดพร้ำว 52 (นิเวศน์ 2) แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

758 0105563001929 บจ.พลำสท์ เทค เซอร์วิส จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         33121 ประกอบกิจกำรให้บริกำร ออกแบบ 

ซ่อมแซม เคร่ืองจักร แม่พิมพ์ และช้ินส่วน

ท่ีใช้ในงำนอุตสำหกรรม

370/38  ถนนโกสุมรวมใจ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

759 0105563001937 บจ.กิตติ มีเดีย จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         82302 ประกอบกิจกำรจัดกำรส่งเสริมและบริหำร

ต่ำงๆ กำรจัดกำรทำงธุรกิจและกำรแสดง

สินค้ำ

1/76  ซอยลำดพร้ำว 101 ซอย 51 แขวงคลองจ่ัน เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

760 0105563001945 บจ.แอลพี เรียลเตอร์ จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         18119 ประกอบกิจกำรให้บริกำรจัดพิมพ์เอกสำร 

รับรองเอกสำรทุกชนิด ให้บริกำรจัดหำ

วัตถุดิบและให้บริกำรขนส่งรวมถึงเป็น

นำยหย้ำและตัวแทน

3  ซอยลำดพร้ำว 52 (นิเวศน์ 2) แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

761 0105563001953 บจ.โปรเน็กซ์ แพ็คเก็จจ้ิง จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         22220 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ผลิต จ ำหน่ำยใน

ประเทศ ส่งออก สินค้ำบรรจุภัณฑ์ทุก

ประเภท อำหำรแห้ง-แช่แข็ง

547/3  ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

762 0105563001961 บจ.อันลิมิต แอ็คเค้ำท์ จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         69200 ประกอบกิจกำรรับท ำบัญชี ตรวจสอบ

บัญชี วำงระบบบัญชี

9/59  ซอยอ่อนนุช 27 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

763 0105563001970 บจ.พีแอล กรุ๊ป จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         47739 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยและรับจ้ำงท ำ

เคร่ืองหมำยยศและเคร่ืองแต่งรำชกำร 

รัฐวิสำหกิจ คณะบุคคล นิติบุคคลท้ัง

ภำยในและภำยนอกประเทศ

128/183  ซอยอ่อนนุช 65 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

764 0105563001988 บจ.วินวิค กรุ๊ป จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         46319 ประกอบกิจกำรค้ำ ผลิตวัตถุดิบส ำหรับ

ผลิตอำหำร

98/351  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 

28 แยก 14

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250
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765 0105563001996 บจ.พงษ์พรไชย เอ็กซ์เพรส จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ

และคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ ท้ังภำยในประเทศและระหว่ำง

ประเทศและกำรจัดระวำงกำรขนส่งทุกชนิด

120  ซอยทับยำว 1 แขวงทับยำว เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

766 0105563002003 บจ.นำวำ โอ.เค. จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         32309 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย รวมถึง

จัดหำชุดกีฬำและอุปกรณ์กีฬำ

1178/53  ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

767 0105563002011 บจ.ฟินเอ็กซ์เพิร์ท จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         47412 ประกอบกิจกำรขำยและติดต้ังซอฟต์แวร์

คอมพิวเตอร์

1/6  ซอยนำคนิวำส 48 แยก 14 ถนน

นำคนิวำส

แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

768 0105563002020 บจ.ออลต้ิง จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         56302 ประกอบกิจกำรขำยกำแฟ เคร่ืองด่ืมทุก

ชนิด ขนม และเบเกอร่ี

79/6  ถนนท่ำข้ำม แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

769 0105563002038 บจ.ศรทองโภชนำ จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรภัตตำคำรอำหำรจ ำหน่ำย

และเคร่ืองด่ืมทุกประเภท เช่น อำหำรไทย

 อำหำรซีฟู้ด ขนมหวำน

2829-2831  ถนนพระรำมท่ี 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

770 0105563002054 บจ.ฉำนเจียง อิมพอร์ต แอนด์

เอ็กซ์พอร์ต จ ำกัด

7/1/2563 1,000,000         46109 ประกอบกิจกำรให้บริกำรน ำเข้ำ ส่งออก 

ได้แก่สินค้ำอุปโภค บริโภค เคร่ืองจักรกล 

 ซ้ือขำย สินค้ำอุปโภค บริโภค

630  ซอยไพศำล ถนนประชำรำษฎร์

บ ำเพ็ญ

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

771 0105563002062 บจ.ซิมพลี อีท จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         10619 ประกอบกิจกำรผลิตสินค้ำเกษตรต่ำงๆ 

ได้แก่ผลิตภัณฑ์จำกธัญพืชต่ำงๆ

63  ซอยเฉลิมเขตร์ 1 แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย กรุงเทพมหำนคร 10100

772 0105563002097 บจ.โชคดี 5 จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         43301 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงตกแต่งภำยใน 30  ซอยสุขุมวิท 61(เศรษฐบุตร) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

773 0105563002101 บจ.ฟินเทค 65 ไพร์ม จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำ ฝึกอบรม ให้

ควำมรู้ และให้ค ำแนะน ำด้ำนกำรขำย 

กำรบริหำรงำน

18/254  ซอยประเสริฐมนูกิจ 25 แยก 2 

ถนนประเสริฐมนูกิจ

แขวงจรเข้บัว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

774 0105563002127 บจ.เอท พลัส เอสเทท จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         68103 ประกอบกิจกำรกำรเช่ำและกำรด ำเนินกำร

เก่ียวกับอสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเอง

หรือเช่ำจำกผู้อ่ืนเพ่ือเป็นท่ีพักอำศัย

102  ถนนรำมค ำแหง แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

775 0105563002135 บจ.สยำม ฟูลเทรด จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         47113 ประกอบธุรกิจร้ำนสะดวกซ้ือ 615/108  หมู่บ้ำน ลัดดำรมย์ ถนน

พระรำมท่ี 2

แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

776 0105563002143 บจ.แอลพี โกลบอล ทรำเวล จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         74901 ประกอบกิจกำรให้กำรจัดกำร แปลเอกสำร

 รับรองเอกสำรทุกชนิด

3  ซอยลำดพร้ำว 52 (นิเวศน์ 2) แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310
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777 0105563002160 บจ.แอลพี เซอร์วิสเซส จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรซ้ือมำ ขำยไป สินค้ำ 

อุปโภค บริโภค รวมถึงสินค้ำทำง

กำรเกษตรและช้ินส่วนอิเล็ทรอนิกส์

3  ซอยลำดพร้ำว 52 (นิเวศน์ 2) แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

778 0105563002178 บจ.เดอะครำฟต์แล็บสตูดิโอ จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         93299 ประกอบกิจกำรให้บริกำรจัดกิจกรรม

นันทนำกำร

251/1  ซอยสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

779 0105563002208 บจ.ไฮ 168 จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         47721 ร้ำนขำยปลีกสินค้ำทำงเภสัชภัณฑ์และ

เวชภัณฑ์

77  ถนนท่ำดินแดง แขวงสมเด็จเจ้ำพระยำ เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600

780 0105563002216 บจ.สิงห์ทอง สปอร์ตคลับ จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         93111 ประกอบกิจกำรธุรกิจให้เช่ำสนำมฟุตบอล

และแข่งขันกีฬำฟุตบอล

51  ถนนรำษฎร์นิมิตร แขวงสำมวำตะวันตก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

781 0105563002224 บจ.ไบโอ-พลำส พลัส จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         46694 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยบรรจุภัณฑ์ 

เก่ียวกับส่ิงเเวดล้อม ทุกประเภท

66/124  หมู่บ้ำน เดอะคอนเนค 33 ถนน

กำญจนำภิเษก

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

782 0105563002232 บจ.นิวเทรนด์ ที เอช จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบกิจกำรรับท ำกำรตลำดออนไลน์ 1  อำคำรเอ็มไพร์ ช้ันท่ี 47 ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

783 0105563002241 บจ.เจ. เทค บอด้ี จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         45301 ประกอบกิจกำร น ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำย 

อะไหล่รถยนต์ ส่วนประกอบของรถยนต์

88/34  ซอยพระยำสุเรนทร์ 9 แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

784 0105563002259 บจ.ทีทีที พำวเวอร์ พลัส จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         95110 ประกอบกิจกำรให้บริกำรบ ำรุงรักษำ 

ติดต้ัง ระบบ คอมพิวเตอร์ บริกำรงำนด้ำน

ไอที เเละอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทุก

ประเภท

99/1  ซอยอุดมสุข 45 แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

785 0105563002267 บจ.แอล เอ คอนเนคท์ พลัส จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         82302 ประกอบกิจกำร รับจัดงำนออกบูช งำนอี

เว้นท์ งำนประชุม สัมนำ ทุกชนิด ท้ังใน

ประเทศ และต่ำงประเทศ

262/152  หมู่บ้ำน ทรีโอ ร่มเกล้ำ ถนนร่ม

เกล้ำ

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

786 0105563002275 บจ.สยำม โทเทิล เอ็นเนอร์จ้ี จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         47300 ประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง 615/108  หมู่บ้ำน ลัดดำรมย์ ถนน

พระรำมท่ี 2

แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

787 0105563002313 บจ.นกัญจน์ กรุ๊ป จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำร ซ้ือขำยสินค้ำอุปโภค 

บริโภค เช่นอำหำรก่ึงส ำเร็จรูป

10/31  ซอยลำดพร้ำว 8 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

788 0105563002330 บจ.มำติว เอ็ดดูเคช่ัน จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         58202 ประกอบกิจกำรจัดท ำซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูป 

(ยกเว้นซอฟต์แวร์เกมส ำเร็จรูป)

301/3  ซอยลำดพร้ำว 35/1 ถนน

ลำดพร้ำว

แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

789 0105563002348 บจ.สมำร์ทแลนด์168 จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย

724  ซอยลำดพร้ำว 101/1 แยก 19 แขวงคลองจ่ัน เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

790 0105563002372 บจ.ฟุตบอล อำร์ทีเอ จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         85410 ประกอบกิจกำรฝึกสอนแลพัฒนำกีฬำ

ฟุตบอล

451/275  ซอยสุวินทวงศ์ 11 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

791 0105563002381 บจ.แมจิกพรีม ซัพพลำยส์ จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         46109 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก เพ่ือ

จ ำหน่ำย สินค้ำอุปกรณ์บริโภคทุกประเภท

2102/2  ถนนลำดพร้ำว แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310
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792 0105563002411 บจ.ไอเอ็มเอวีซี (ไทยแลนด์) จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         90002 ประกอบกิจกำรรับจัดงำนคอนเสิร์ต/อี

เว้นท์ต่ำงๆแบบครบวงจร

317  อำคำรกมลสุโกศล  ห้องเลขท่ี ยูนิต 

8 ดี ช้ันท่ี 8 ถนนสีลม

แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

793 0105563002429 บจ.เอ็มดี พลัส คอนซัลท์ จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         70202 ประกอบกิจกำรท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน 78/138  ซอยเพชรเกษม 106 ถนนเพชร

เกษม

แขวงหนองค้ำงพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

794 0105563002437 บจ.มำยด์ เดอะ แพลทฟอร์ม จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         58202 ประกอบกิจกำรผิลตแอพพลิเคช่ันส ำหรับ

มือถือ เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ คอมพิวเตอร์ และ

ส่ืออ่ืนๆ

281/19-23  ช้ันท่ี 5  สีลมซอย 1 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

795 0105563002470 บจ.กรีนซัคเซส จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         46593 ประกอบกิจกำรขำยส่งเคร่ืองจักร และ

อุปกรณ์เพ่ือใช้ในงำนอุตสำหกรรม

111/186  ซอยลำซำล 32 แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

796 0105563002488 บจ.ณัชชำคลีนเซอร์วิส จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         81210 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงท ำควำมสะอำด 

บ้ำน อำคำร โรงเรือน

385  ซอยลำดพร้ำว 53 (โชคชัย 4) แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

797 0105563002500 บจ.ซินซิน ไลฟ์ จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         10303 ประกอบกิจกำรผลิตและจัดจ ำหน่ำยน้ ำ

ผลไม้ น้ ำผัก และน้ ำสมุนไพร

608/3  ถนนสำธุประดิษฐ์ แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

798 0105563002518 บจ.โมเดิร์น ริช สยำม (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

7/1/2563 1,000,000         20232 ประกอบกิจกำรผลิต ตัวแทนจ ำหน่ำย 

เคร่ืองส ำอำง

253/1128  ซอยเคหะร่มเกล้ำ 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

799 0105563002534 บจ.เติบโตเอสเตท จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         68101 กำรซ้ือและกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็น

ของตนเอง เพ่ือกำรพักอำศัย

14/1  ซอยสิริวำนิช ถนนสุขุมวิท64 แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

800 0105563002551 บจ.ฟูจิ เอเลเวเตอร์ แมนูแฟคเจอ

ร่ิง (ประเทศไทย) จ ำกัด

7/1/2563 1,000,000         46599 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ติดต้ัง มอเตอร์ 

ลิฟท์ รอกไฟฟ้ำ รวมท้ังอุปกรณ์และอะไหล่

232-234  ถนนพระรำมท่ี 3 แขวงบำงคอแหลม เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร 10120

801 0105563002569 บจ.ส ำนักพิมพ์ปลำคำร์ป จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         58111 ประกอบกิจกำรจัดพิมพ์จ ำหน่ำยหรือ

เผยแพร่ต ำรำเรียนพจนำนุกรมและ

สำรำนุกรมลงบนส่ือต่ำงๆ (ยกเว้นทำง

ออนไลน์)

337/4  ซอยพหลโยธิน 44 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนำนิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

802 0105563002607 บจ.คิณ 5 ออโต้เทรด จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         45103 ประกอบกิจกำร ซ้ือ ขำย รถยนต์มือสอง

ทุกประเภท

1  ซอยสวนสยำม 20 แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

803 0105563002615 บจ.แบงคอก อควำติก อินเตอร์

เนช่ันแนล จ ำกัด

8/1/2563 1,000,000         93292 ให้บริกำรด้ำนจัดงำนกิจกรรมงำนโชว์ งำน

แสดง (อีเวนท์) ส ำหรับกำรว่ำยน้ ำและ

กิจกรรมทำงน้ ำทุกชนิดท่ีเก่ียวข้อง

3  ซอยลำดพร้ำว 52 (นิเวศน์ 2) แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

804 0105563002623 บจ.มำสเตอร์โฮม ลักซูร่ี จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         68103 กำรเช่ำและกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับ

อสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเองหรือเช่ำ

จำกผู้อ่ืนเพ่ือเป็นท่ีพักอำศัย

7/10  ถนนสำธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120
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805 0105563002658 บจ.ไวส์ โพเท็นเชียล จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         82301 ประกอบกิจกำรบริกำรจัดฝึกอบรม สัมนำ 

เเละกิจกรรมท้ังในเเละนอกสถำนท่ีท ำกำร

ของผู้ขอใช้บริกำร

90  ซอยปุณณวิถี 27 ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

806 0105563002674 บจ.ทีพีพี แอดวำนซ์ จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรบริกำรด้ำนอำหำร เบเกอร่ี

 และเคร่ืองด่ืม

140/26  ตรอกวัดดงมูลเหล็ก แขวงบ้ำนช่ำงหล่อ เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 10700

807 0105563002739 บจ.อินฟินิท เพียวริต้ี จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         47739 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยและบริกำร

ผลิตภัณฑ์ เคร่ืองมือและอุปกรณ์เพ่ือท ำ

ควำมสะอำด ฆ่ำเช้ือโรค

958/185  ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

808 0105563002755 บจ.เอ็กซ์ไลน์ ฟิตเนส จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         93112 ประกอบกิจกำรศูนย์สุขภำพ ศูนย์ออก

ก ำลังกำย

265/2  อำคำรวนิลำ มูน(เอ)  ห้องเลขท่ี 

เอ็ม 303-304 ช้ันท่ี 3 ถนนจันทน์

แขวงทุ่งวัดดอน เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

809 0105563002798 บจ.แอ๊ดวำนซ์ บิลด้ิง จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         41001 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 49/626  ซอยสุขำภิบำล 5 ซอย 45 แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

810 0105563002801 บจ.เมกำ สเปซ 1 จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         68102 พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ 999  ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพำนสอง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

811 0105563002810 บจ.เกรทเทค เซอร์วิส แอนด์ ซัพ

พลำย จ ำกัด

8/1/2563 1,000,000         46599 จ ำหน่ำยวัสดุส้ินเปลือง อุปกรณ์เคร่ืองมือ/

ใช้ในกำรก่อสร้ำง อะไหล่อุปกรณ์

109/152  ซอยบำงกระด่ี 25 แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

812 0105563002836 บจ.เมด ฟอร์ เบบ้ี จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         17091 ประกอบกิจกำรผลิต น ำเข้ำ ส่งออก จัด

จ ำหน่ำย ผ้ำอ้อมส ำเร็จรูป ส ำหรับเด็ก 

อุปกรณ์และส่ิงของเคร่ืองใช้ส ำหรับเด็ก

และแม่

242/1  ซอยพัฒนำกำร 63 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

813 0105563002844 บจ.วีเวลฟลำย จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         79909 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยต๋ัว

เคร่ืองบินท้ังภำนในประเทศและ

ต่ำงประเทศ

9  ซอยพัฒนำกำร 67 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

814 0105563002852 บจ.ดีซีอำร์ จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด 

รวมท้ังออกแบบ ตกแต่งภำยในและ

ภำยนอกอำคำร สถำนท่ีต่ำงๆ

120/126  หมู่บ้ำน มณียำวิลล์ (ซอย 2) 

ถนนวชิรธรรมสำธิต 12

แขวงบำงนำเหนือ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

815 0105563002879 บจ.ดีแอลพีดี ทีดี เรนเดอร์ร่ิง จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         74101 ให้บริกำรออกแบบ ตกแต่ง และจัดท ำ

ทัศนียภำพจ ำลองเสมือนจริง ท้ังสถำปัย

ตกรรมภำยในและภำยนอกอำคำร

689/5 ศุภำลัยเวอเรนด้ำ รัชวิภำ-ประชำ

ช่ืน ห้อง 5 ช้ัน 1  ถนนประชำช่ืน

แขวงบำงซ่ือ เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10800

816 0105563002887 บจ.เอำท์ดอร์เรดด้ีฟู้ด จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         46319 ประกอบกิจกำรค้ำ ผลิต ผลิตภัณฑ์

ประเภทอำหำรแห้ง อำหำรอบแห้ง 

อำหำรท ำแห้งแบบแช่แข็งโดยใช้

สูญญำกำศ อำหำรแช่แข็งทุกชนิด อำหำร

ท ำแห้งด้วยลมร้อน

4/374  ซอยเสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240
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817 0105563002895 บจ.เอ็มเอเอ็น โซลูช่ัน จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีกำรท ำบัญชีและ

กำรตรวจสอบบัญชี กำรให้ค ำปรึกษำด้ำน

ภำษี

99/355  ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบำงค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

818 0105563002909 บจ.เมกำ สเปซ 2 จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         68102 พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ 999  ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพำนสอง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

819 0105563002917 บจ.แคนทีน เดอ ควิซีน จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         46319 ขำยอำหำรส ำเร็จรูป 34  ซอยอรรถกระวี 1 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

820 0105563002950 บจ.กรีน เวิลด์ เทคโนโลยี จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         38300 แปรรูปขยะมูลฝอย ยำงรถยนต์เก่ำ วัสดุท่ี

ไม่ใช้แล้ว น้ ำมันหล่อล่ืน

199  ถนนนรำธิวำสรำชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

821 0105563002968 บจ.อนำคตเจริญ จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         45401 ประกอบกิจกำรขำย ส่งออก จักรยำนยนต์

ท่ีใหม่และใช้แล้ว

99/207  ถนนสุขำภิบำล 5 แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

822 0105563002976 บจ.ดับบลิวเอ็มเคพี จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         47912 ประกอบกิจกำรขำยปลีก เส้ือผ้ำทำง

อินเทอร์เน็ต

1873/2  ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

823 0105563002984 บจ.ดวงวิภำ แมเนจเม้นท์ จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         85499 ประกอบธุรกิจสถำนศึกษำ โรงเรียนเอกชน

 สถำบันกวดวิชำ รวมถึงสถำนศึกษำอ่ืนๆ 

และกิจกำรเก่ียวเน่ือง(เม่ือได้รับอนุญำต

จำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องแล้ว)

405  ซอยเอกชัย 43 แยก 2 ถนนเอกชัย แขวงบำงบอน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

824 0105563002992 บจ.อัยยะ เฮิร์บ2020 จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         47723 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์

ธรรมชำติเพ่ือดูแลสุขภำพ

100/52  หมู่ท่ี 6 แขวงล ำปลำทิว เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

825 0105563003000 บจ.กรีน รีโซลูช่ัน จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         33200 กำรติดต้ังเคร่ืองจักรอุตสำหกรรมและ

อุปกรณ์

18/57  หมู่บ้ำน แกรนด์พลีโน่ สุขสวัสด์ิ 

ซอยสุขสวัสด์ิ 30 แยก 8-2 ถนนสุขสวัสด์ิ

แขวงบำงปะกอก เขตรำษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหำนคร 10140

826 0105563003018 บจ.พี.อำร์.เอ็ม. กรุ๊ป (ไทย) จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         46103 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก จ ำหนำุย

ปลีก-ส่ง บรรจุภัณฑ์กระดำษ ชำนอ้อย 

พลำสติก ถุง กระเป๋ำ เส้ือกันฝน อำหำร

ส ำเร็จรูป กำแฟ เคร่ืองด่ืม อุปกรณ์ใน

ครัวเรือน อุปกรร์เก่ียวกับพลำสติก 

ธุรกิจแฟรนไชส์

406  ถนนเอกชัย แขวงคลองบำงพรำน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

827 0105563003034 บจ.ทองหิรัณย์ จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         47524 ประกอบกิจกำรขำยวัสดุก่อสร้ำง 142  ถนนพุทธมณฑลสำย 1 แขวงบำงหว้ำ เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160

828 0105563003042 บจ.โคลฟเวอร์ ดีไซน์ คอนสตรัคช่ัน

 จ ำกัด

8/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุก

ประเภท

4  ซอยพหลโยธิน 57 แยก 4 แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

829 0105563003051 บจ.มอร์โรว์ 1 จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         68102 พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ 999  ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพำนสอง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

830 0105563003077 บจ.ที.เอ็น.เอส เอ็ดดูเคช่ัน จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         82301 สถำนฝึกอบรม สอนภำษำ  จัดสัมมนำทุก

รูปแบบ

309  ซอยเพชรเกษม 94 แขวงบำงแคเหนือ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160
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831 0105563003093 บจ.จีเอ็ม อิเลคทริคอล จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         46599 จ ำหน่ำย ติดต้ัง ซ่อมบ ำรุง ตัวควบคุม

ควำมเร็วมอเตอร์ เซอร์โว พีแอลซี

119/113  ซอยสำยไหม 15 (หมู่บ้ำนอัมริ

นทร์ฯ3ผัง4)

แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

832 0105563003107 บจ.พีพีเอ็น ซัพพลำย แอนด์ 

เซอร์วิส จ ำกัด

8/1/2563 1,000,000         46107 ประกอบกิจกำร เป็นตัวแทนจ ำหน่ำย วัสดุ

อุปกรณ์ก่อสร้ำง วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งทุก

ชนิด

96/15  ถนนไทยรำมัญ แขวงสำมวำตะวันตก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

833 0105563003115 บจ.วี พี พำร์ค จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         56302 กำรบริกำรด้ำนเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์

เป็นหลักในร้ำน

253/3  ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

834 0105563003131 บจ.ไบร์ทสไมล์ เด็นทัล จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         86203 ให้บริกำรคลินิกทันตกรรม ให้ค ำแนะน ำ 

ตรวจรักษำโรคฟัน โรคเหงือก โรคในช่อง

ปำก

4/1  ซอยสุขุมวิท 3 (นำนำเหนือ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

835 0105563003140 บจ.ไอคอน โปรเฟสช่ันแนล แมเนจ

เม้นท์ จ ำกัด

8/1/2563 1,000,000         82110 ประกอบกิจกำรบริกำรรับเป็นผู้บริหำร

อำคำรชุด และอำคำรทุกชนิด

299  อำคำรศูนย์กำรค้ำไอคอนสยำม ถนน

เจริญนคร

แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600

836 0105563003182 บจ.มีรอยย้ิม จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         85499 ประกอบธุรกิจบริกำร กำรสอน กำรอบรม

 และผลิตส่ือต่ำง ๆ ออนไลน์ ออฟไลน์

99 บริษัท เตียง จิรำธิวัฒน์ จ ำกัด สำขำ

ลำดหญ้ำ (สำขำท่ี 00006)   ห้องเลขท่ี 

504/2 ถนนลำดหญ้ำ

แขวงสมเด็จเจ้ำพระยำ เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600

837 0105563003191 บจ.เอกอรุณรัตน์ จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         82302 ประกอบกิจกำรให้บริกำรจัดงำนแสดง

ร้ำนค้ำเพ่ือจ ำหน่ำยสินค้ำ

59/144  ซอยบำงบอน 3 ซอย 12 แขวงหลักสอง เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

838 0105563003212 บจ.แบ็งคอก เอ็ม เอฟ เอ็ม จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         82301 ประกอบกิจกำรจัดฝึกอบรม สัมนำ เพ่ือ

พัฒนำบุคคล และให้ค ำแนะน ำเชิงวิชำกำร

70/56  ซอยรำมค ำแหง 164 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

839 0105563003221 บจ.บีที ดิจิตอล จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         73101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรด้ำนโฆษณำให้

ค ำแนะน ำด้วยกำรออกแบบสร้ำงสรรค์

ผลิตส่ือต่ำง ๆ

180/66  ซอยวัดใหม่พิเรนทร์ แขวงวัดท่ำพระ เขตบำงกอกใหญ่ กรุงเทพมหำนคร 10600

840 0105563003239 บจ.กฤษณ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         47512 จ ำหน่ำยผ้ำนวมและโทรศัพท์ รวมถึง

อุปกรณ์ต่ำงๆ ทุกประเภท

178/5  ซอยสุขุมวิท 62 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

841 0105563003263 บจ.ลีเม็กซ์ ทรำเวล จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         82990 เป็นส่ือกลำงจัดหำรถสำธำรณะ รถแท็กซ่ี 

จัดส่งพัสดุ อำหำรและเคร่ืองด่ืม

19/109  อำคำรสุขุมวิท สวีท ช้ันท่ี 12 

ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

842 0105563003280 บจ.บียอนด์ ไออำร์ จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         73101 ประกอบกิจกำรงำนประชำสัมพันธ์ 50  อำคำรจีเอ็มเอ็ม เเกรมม่ี เพลส ช้ัน 18

 ห้อง 1806 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

843 0105563003298 บจ.วำวัง จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม ภัตตำคำร บำร์ 

ร้ำนอำหำร

529/21  หมู่บ้ำน อำรียำบุญมำ ซอย

ลำดพร้ำว 126

แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

844 0105563003310 บจ.แอพโพจี บิซ จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         46691 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและจัดจ ำหน่ำย

เคมีภัณฑ์

134/18  ซอยพระรำมท่ี 2 ซอย 50 แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150
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845 0105563003336 บจ.อิงค์ด็อท จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         74901 กิจกรรมกำรแปลกำรแปลควำมหมำยและ

ล่ำม

944/1  อำคำรสำมย่ำนมิตรทำวน์ออฟฟิศ

ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 24  ห้องเลขท่ี เอส24055

 ถนนพระรำม 4

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

846 0105563003344 บจ.ดวงวิภำ โฮลด้ิงส์ จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         64202 เข้ำเป็นหุ้นส่วนจ ำกัดควำมรับผิดชอบใน

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นใน

บริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัดท้ังใน

ประเทศหรือต่ำงประเทศ ไม่ว่ำห้ำง

หุ้นส่วนหรือบริษัทดังกล่ำวจะมี

วัตถุประสงค์คล้ำยกับของบริษัทหรือไม่ก็

ตำม

405  ซอยเอกชัย 43 แยก 2 ถนนเอกชัย แขวงบำงบอน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

847 0105563003352 บจ.รักษำควำมปลอดภัย พี.ซี.เอ. 

กำร์ด จ ำกัด

8/1/2563 1,000,000         80100 กิจกรรมกำรรักษำควำมปลอดภัยส่วน

บุคคล

301/678  ซอยรำมค ำแหง68(สุภำพงษ์) แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

848 0105563003387 บจ.ซีเอส เลเธอร์ จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         47713 ประกอบกิจกำรค้ำปลีกและค้ำส่งสินค้ำ

ประเภทเคร่ืองหนังทุกชนิด รวมถึงอะไหล่ 

วัสดุและอุปกรณ์ในกำรผลิต

588  อำคำรศูนย์กำรค้ำเจ.เจ.มอลล์ ช้ันท่ี 

1(F)  ห้องเลขท่ี F246 ถนนก ำแพงเพชร

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

849 0105563003395 บจ.สิริ คอนเนคช่ัน จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ ให้

ค ำแนะน ำเก่ียวกับกำรบริหำรงำน กำรลผิต

 กำรจัดจ ำหน่ำย

428/227  หมู่บ้ำน บลู ลำกูน ซอย21 

ถนนกำญจนำภิเษก

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

850 0105563003417 บจ.นิวำสส์ อำร์ซีพี เวนเจอร์ จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         68102 ซ้ือ ขำย ท่ีดิน รับเป้นตัวแทนนำยหน้ำ

ท่ีดินหรืออสังหำริมทรัพย์ แลกเปล่ียน 

แบ่งแยกท่ีดินเพ่ือจัดสรร

48/150  ซอยพระรำมเก้ำ 43 (ถนนเสรี4) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

851 0105563003425 บจ.ดี.ไอ.วำย. โซลูช่ัน จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         62023 กิจกรรมกำรจัดกำรส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก

ด้ำนคอมพิวเตอร์

288/75  หมู่บ้ำน เพอร์เฟคพำร์ค สุวรรณ

ภูมิ ซอยร่มเกล้ำ 6/1 ถนนร่มเกล้ำ

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

852 0105563003433 บจ.รักษำควำมปลอดภัย ซูเปอร์ 

กำร์ด วีไอพี จ ำกัด

8/1/2563 1,000,000         80100 ประกอบกิจกำรธุรกิจบริกำรรับจ้ำงให้

ควำมคุ้มครอง รักษำควำมปลอดภัยและ

ควำมเรียบร้อยทุกชนิด

2539 ช้ัน 5  ถนนลำดพร้ำว แขวงคลองเจ้ำคุณสิงห์ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

853 0105563003441 บจ.ไพน์แอปเปิล วิลเลจ จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         73101 กิจกรรมของบริษัทโฆษณำ 1521/1  ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

854 0105563003450 บจ.วีแม็กซ์ โกร จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         47892 กำรขำยปลีกเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำและ

อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือนบนแผง

ลอยและตลำด

449/126  หมู่บ้ำน พร้อมพัฒน์ ไพร์ม 

ถนนปัญญำอินทรำ

แขวงสำมวำตะวันตก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

855 0105563003468 บจ.นิสิภำ ดีไซน์ จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         74109 ประกอบกิจกำรออกแบบเส้ือผ้ำและ

จ ำหน่ำยเส้ือผ้ำส ำเร็จรูป สินค้ำแฟช่ัน 

เคร่ืองแต่งกำย เคร่ืองประดับ รองเท้ำ

1/827  ซอยรำมค ำแหง 190/2 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510
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856 0105563003476 บจ.ออร่ำ ซำยน์ มีเดีย จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         73101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรออกเเบบเเละ

รับท ำป้ำยโฆษณำ ส่ือประชำสัมพันธ์ ตรำ

ประทับ เเละส่ือส่ิงพิมพ์อ่ืนทุกชนิด

129/2  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

857 0105563003484 บจ.ทัตยนต์ ออโต้ จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         45101 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยยำนยนต์ใหม่และ

ยำนยนต์ท่ีใช้แล้ว รวมถึงอุปกรณ์และ

อะไหล่ทุกชนิด

1 เต้นท์เลขท่ี 14  ซอยสวนสยำม 20 แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

858 0105563003506 บจ.เอส.ซี.เอ็ม. 168 จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         45302 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ จ ำหน่ำย อะไหล่

ยนต์และอุปกรณ์ ทุกชนิด

385/6  ตรอกบ้ำนบำตร แขวงบ้ำนบำตร เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย กรุงเทพมหำนคร 10100

859 0105563003531 บจ.ศิวิสโตร์ จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         46102 ประกอบกิจกำรตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำ 

อำหำรเสริม ผลิตภัณฑ์ควำมงำม และ

ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องทุกชนิดรวมถึงบริกำร

 ให้ค ำปรึกษำเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว

และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องทุกชนิด

299/256  ถนนสุขำภิบำล 5 แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

860 0105563003557 บจ.เอวำ อะโกร แอนด์ เฮอเบ้ิล 

โปรดักส์ จ ำกัด

9/1/2563 1,000,000         46101 ประกอบกิจกำรขำยส่งวัตถุดิบทำงกำร

เกษตรและสัตว์มีชีวิตโดยได้รับ

ค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง

119  ซอยบำงนำ-ตรำด 42 ถนนบำงนำ-

ตรำด

แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

861 0105563003565 บจ.แสนดีฟอร์กู๊ด จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรขำยปลีกสินค้ำอ่ืนๆใน

ร้ำนค้ำท่ัวไป

145/18-19  ช้ันท่ี 2  ห้องเลขท่ี เอ

001-003 ถนนบำงขุนเทียนชำยทะเล

แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

862 0105563003573 บจ.ทีอำร์เอ็น คอนสตรัคช่ัน 

(1970) จ ำกัด

9/1/2563 1,000,000         47525 ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุก่อสร้ำง อุปกรณ์

และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในกำรก่อสร้ำง 

เคร่ืองมือช่ำงทุกประเภท สี

49/648  ซอยสุขำภิบำล 5 ซอย 45 แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

863 0105563003611 บจ.เก้ำออโตแคร์ จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         32309 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 

เส้ือผ้ำ รองเท้ำกีฬำทุกชนิด

34  ซอยพระรำมท่ี 2 ซอย 69 แยก 1-1 แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

864 0105563003620 บจ.พีพี แอ็ซเซมบลิ จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย 

ซ่อมแซมปรับปรุงอำคำร ส ำนักงำน

506/10  ถนนประชำรำษฎร์บ ำเพ็ญ แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

865 0105563003638 บจ.เซอร์เคิล  อินเตอร์ฟูด จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         46319 ประกอบกิจกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำรังนกเเห้ง 33  ซอยพัฒนำชนบท 2 เเยก 26 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

866 0105563003671 บจ.เจ.ที.เพลท พร้ินท์ จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         18121 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงท ำเพลท ออกแบบ

และจัดพิมพ์ นำมบัตร โปสกำร์ด โบชัวร์ 

ใบปลิว และส่ิงพิมพ์อ่ืนๆ

27/258  ซอยวัดเวฬุวนำรำม 16 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210
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867 0105563003689 บจ.เอ็น.ที.พี. คอนสตรัคช่ัน แอนด์

 ดีไซน์ จ ำกัด

9/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน

56/69  ซอยนิมิตใหม่ 7 แขวงทรำยกองดิน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

868 0105563003697 บจ.เคบีซี ทุงไท้ เซอร์วิส จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยค้ำปลีก ค้ำส่ง 

สินค้ำตำมท่ีก ำหนดไว้ในวัตถุประสงค์

ท้ังหมด

18/9  ซอยลำดปลำเค้ำ 24 ซอย 6 แขวงจรเข้บัว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

869 0105563003719 บจ.เอสพีพี โกลบอล ซัพพลำย 

จ ำกัด

9/1/2563 1,000,000         46102 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำย 

อำหำรทะเล เน้ือสัตว์ ผัก ผลไม้ อำหำรแช่

แข็ง

42  ซอยทรงสะอำด แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

870 0105563003735 บจ.รีเลิร์น โซลูช่ัน จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         62011 ประกอบกิจกรรมกำรจัดท ำโปรเเกรมเว็บ

เพจเเละเครือข่ำยตำมวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

400/107  ถนนเทศบำลรังรักษ์เหนือ แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

871 0105563003743 บจ.ฮำนำเพลล่ำ เน็ตเวิร์ค จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         46443 ประกอบกิจกำรค้ำ เคร่ืองส ำอำง อำหำร

เสริมควบคุมน้ ำหนัก อำหำรเสริมเพ่ือ

สุขภำพ อำหำรเสริมสงเครำะห์ ผลิตภัณฑ์

อำหำรเสริม

111/65  ถนนสุวินทวงศ์ แขวงล ำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530

872 0105563003751 บจ.เคเคที ฟูเอล เอ็นเนอร์ย่ี 

(ประเทศไทย) จ ำกัด

9/1/2563 1,000,000         46209 ประกอบกิจกำรค้ำ ขำยพืชไร่ ข้ำว ข้ำวโพด

 มันส ำปะหลัง และอ่ืนๆ

51/839  ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230

873 0105563003760 บจ.สยำม สมำร์ท คอนซัลท์ จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         46109 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและส่งออก สินค้ำ

เบ็ดเตล็ด

48  หมู่บ้ำน ณุศำศิริ ซอยรำชพฤกษ์ 18 แขวงบำงระมำด เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

874 0105563003778 บจ.ไทย แอสไพเรช่ัน จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร ท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำนและงำนก่อสร้ำง

221/6  ถนนตลำดพลู แขวงตลำดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600

875 0105563003794 บจ.สวอน บีเค จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         46443 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง 37/3-4  ซอยสมประสงค์ 4 แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

876 0105563003808 บจ.โคตรย ำ สยำม จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำรและเคร่ืองด่ืม 414/9  ถนนพระรำม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

877 0105563003816 บจ.สยำมรอยัลอินดัสเทรียส จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         81300 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงออกแบบ ตกแต่ง 

ดูแลรักษำต้นไม้

628/11  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงบำงไผ่ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

878 0105563003824 บจ.เอสทีที ซัสเทนเอเบิล ไลฟ์ 

จ ำกัด

9/1/2563 1,000,000         47595 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีก

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำชนิดในครัวเรือน

429/85  ถนนลำดพร้ำววังหิน แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

879 0105563003832 บจ.ปูนป้ัน คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         47525 ประกอบกิจกำรค้ำ วัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้ำง 26  ซอยศิริเกษม 19 แยก 4 แขวงบำงไผ่ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

880 0105563003841 บจ.ปันกำรดี จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         32909 ประกอบกิจกำรให้บริกำรออกแบบ ผลิต 

และ จ ำหน่ำย ของท่ีระลึก ของช ำร่วย 

ของขวัญรวมท้ังหนังสือทุกชนิด

58  ซอยวัดอนงค์ ถนนสมเด็จเจ้ำพระยำ แขวงสมเด็จเจ้ำพระยำ เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600
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881 0105563003859 บจ.คลีน ซิต้ี วิว จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         38300 ประกอบกิจกำรแปรรูปขยะมูลผอย ยำง

รถยนต์เก่ำ วัสดุท่ีไม่ใช่แล้ว น้ ำมันหล่อล่ืน

 น้ ำมันพืชและสัตว์ท่ีไม่ใช้แล้วเป็นน้ ำมัน

199  ถนนนรำธิวำสรำชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

882 0105563003867 บจ.เอดวิน ออฟฟิเชียล จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         73101 ประกอบกิจกำรรับจ้ำง ผลิต เผยแพร่ เอ

เยนซ่ี ซ้ือขำยโฆษณำ งำนประชำสัมพันธ์ 

งำนมีเดีย

205  ซอยบรมรำชชนนี 70/1 ถนนบรม

รำชชนนี

แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

883 0105563003875 บจ.กรีน อินโนเวช่ัน รีไซคล่ิง จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         38300 ประกอบกิจกำรแปรรูปขยะมูลฝอย ยำง

รถยนต์เก่ำ วัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว น้ ำมันหล่อล่ืน

 /จำกพืช-สัตว์ท่ีไม่ใช้แล้ว

3/6  ถนนลำดพร้ำว 101 แขวงคลองจ่ัน เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

884 0105563003883 บจ.โบทูร่ำ จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         96104 ประกอบกิจกำรศูนย์เสริมควำมงำมครบ

วงจร

172  ถนนพระรำมท่ี 2 แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

885 0105563003891 บจ.โคคูณเทค จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         01629 ประกอบกิจกำรสนับสนุนกำรเล้ียงสัตว์ 26/164 ซีวำทัย เรสซิเดนซ์ บำงโพ  ถนน

ประชำรำษฎร์ สำย 2

แขวงบำงซ่ือ เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10800

886 0105563003905 บจ.ไอเอฟซี เอ็กซ์เพรส แอนด์ ชิป

ป้ิง จ ำกัด

9/1/2563 1,000,000         52292 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเก่ียวกับน ำเข้ำ

สินค้ำจำกต่ำงประเทศ

318/16-17  ซอยเจริญสุข แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

887 0105563003913 บจ.สทิกซ์ อีโคเทค (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

9/1/2563 1,000,000         46599 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำเคร่ืองมือและ

อุปกรณ์เก่ียวกับกำรบ ำบัดน้ ำเสีย

45  ซอยลำดพร้ำว 138 (มีสุข) แขวงคลองจ่ัน เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

888 0105563003921 บจ.โคตรย ำ อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ำกัด

9/1/2563 1,000,000         10799 ประกอบกิจกำรผลิตอำหำร 3508  ถนนลำดพร้ำว แขวงคลองจ่ัน เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

889 0105563003930 บจ.เจเอเอฟ  โกรท  บิซ  ซัพพอร์ท

 จ ำกัด

9/1/2563 1,000,000         70202 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำทำงด้ำน

กำรเงิน พร้อมท้ังแนะน ำกำรท ำธุรกรรม

กับสถำบันกำรเงินอย่ำงถูกต้องของธุรกิจ 

ให้บริกำรวำงแผนทำงกำรเงินและ

กำรตลำดในกำรด ำเนินงำนของธุรกิจ

376  ซอยบำงบอน 4 ซอย 7 แขวงบำงบอนเหนือ เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

890 0105563003948 บจ.รัน 189 คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบกิจกำรให้บริกำรท่ีปรึกษำด้ำน

กำรบริหำรงำนโรงพยำบำล บริหำร

โครงกำร บริหำรกระบวนกำร

89/260  หมู่ท่ี 4 หมู่บ้ำนนันทวัน แขวงบำงแวก เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160

891 0105563003964 บจ.มินิเดล่ี จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         56302 ประกอบกิจกำรร้ำนกำแฟ ขนมและอำหำร

เพ่ือสุขภำพ

65/77  ซอยรำมอินทรำ 14 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

892 0105563003972 บจ.ไอพีโอ แอดไวเซอร่ี จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         69200 ประกอบกิจกำรท ำบัญชี และกำร

ตรวจสอบบัญชี รวมท้ังให้ค ำปรึกษำ

67/769  ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 9-1-12 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210
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893 0105563003981 บจ.ไฮด์ บีเคเค จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         68103 ประกอบกิจกำรให้เช่ำห้องพัก ในอำคำรท่ี

พักอำศัย อำคำรพำณิชย์ อำคำรชุด 

คอนโดมิเนียม

886  ซอยสุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10260

894 0105563003999 บจ.อำร์แอลพีซี จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         47524 ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุก่อสร้ำง 85  ซอยบรมรำชชนนี 70 ถนนบรมรำช

ชนนี

แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

895 0105563004006 บจ.ว้ำวแดทส์เกรท จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         59112 ประกอบกิจกำรรับบริกำรผลิตรำยกำร

โทรทัศน์ ภำพยนตร์ หนังส้ัน ภำพกรำฟฟิก

 ถ่ำยภำพน่ิง ตกแต่งภำพ พอมพ์ภำพ 

เสนอผ่ำนส่ือทุกช่องทำง

68 พันธ์ุทิพย์ สวีท สำทร   ห้องเลขท่ี จี5 

ช้ันท่ี จี ซอยสำทร 1 (อรรถกำรประสิทธ์ิ) 

ถนนสำทรใต้

แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

896 0105563004014 บจ.เคบีพี โกลบอล ซัพพลำย จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         46696 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยระบบ

ยุทโธปกรณ์ ท่ีใช้ในกำรป้องกันประเทศ

เพ่ือจ ำหน่ำยกองทัพไทยและส ำนักงำน

ต ำรวจแห่งชำติ

252/5  ถนนกรุงเทพกรีฑำ แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

897 0105563004022 บจ.เอ 62 อินสเปคช่ัน จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         42909 ประกอบกิจกำรรับเหมำงำนวิศวกรรมและ

สถำปัตยกรรม ทุกประเภท

15  ซอยเทียนทะเล 19 แยก 1-5 ถนน

บำงขุนเทียน-ชำยทะเล

แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

898 0105563004073 บจ.น ำโชคชัยเจริญ จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         46317 ประกอบกิจกำร ขำยน้ ำตำลทรำย 280-280/1  ถนนเอกชัย แขวงคลองบำงพรำน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

899 0105563004081 บจ.คำชิดัส จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         29102 ประกอบกิจกำร ผลิต จ ำหน่ำย ให้เช่ำ 

รถยนต์ รถไฟฟ้ำ และให้บริกำรซ่อมแซม

รถยนต์

1999/1  ซอยลำดพร้ำว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

900 0105563004090 บจ.ปิตุธรรม ( 2519 ) ทนำยควำม

และกำรบัญชี จ ำกัด

9/1/2563 1,000,000         69200 ประกอบกิจกำรบริกำร รับจัดท ำบัญชี

ทนำยควำม รับจดทะเบียน และขอ

ใบอนุญำตทุกประเภท

23  ซอยเพชรเกษม 110 แขวงหนองค้ำงพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

901 0105563004103 บจ.ไอเทม2019 จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         72109 ประกอบกิจกำรวิจัยและพัฒนำเชิงทดลอง

ด้ำนวิศวกรรมและเทคโนโลยีอ่ืนๆ ซ่ึงมิได้

จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

65/33  อำคำรช ำนำญเพ็ญชำติ บิสเน

สเซ็นเตอร์ ถนนพระรำม 9

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

902 0105563004111 บจ.พ.พัฒนำ ก่อสร้ำง จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพัก อำศัย 

สถำนท่ีท ำกำร

198/60  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

903 0105563004120 บจ.เรนทอลฮับ จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         45102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย เช่ำ ให้เช่ำ 

ให้บริกำรซ่อม รับจ้ำง โฆษณำ ดูแล เป็น

ตัวแทน นำยหน้ำธุรกิจยำนยนต์

9/326  ซอยศำลธนบุรี 29/2 แขวงบำงหว้ำ เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160

904 0105563004138 บจ.ทีบีเอ็มเอ็ม ดีไซน์แอนด์เซอร์วิส

 จ ำกัด

9/1/2563 1,000,000         74101 ประกอบกิจกำรรับออกแบบติดต้ัง ตกแต่ง

ภำยใน และก่อสร้ำงภำยในอำคำร

99/253  ซอย01 กำญจนำภิเษก 10/1 แขวงรำมอินทรำ เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230
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905 0105563004146 บจ.เอ ดี เอส ซัพพลำยเชน 

(ประเทศไทย) จ ำกัด

9/1/2563 1,000,000         52292 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทน นำยหน้ำ ใน

กำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำท้ังทำงบกทำง

น้ ำ ทำงอำกำศ

2922/204  อำคำรชำญอิสระทำวเวอร์ 2 

ช้ันท่ี 11 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

906 0105563004162 บจ.เอสเอสพี เรสเตอรองท์ จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรขำยอำหำร ข้ำวขำหมู 

เน้ือหมูปรุงรสส ำเร็จ

28  ซอยจันทน์ 16 แยก 14 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

907 0105563004171 บจ.เอ็มซี สมำร์ท เทรดด้ิง จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         46494 ประกอบกิจกำรค้ำ เคร่ืองเคหะภัณฑ์ 

เคร่ืองเรือน เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองครัว 

เคร่ืองปรับอำกำศ เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ

22/22  ช้ันท่ี 1 ถนนสุขำภิบำล 5 แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

908 0105563004197 บจ.วิสดอม แอนด์ เวลท์ แอดไว

เซอร์ จ ำกัด

9/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ ให้ควำมรู้

 ให้ค ำเเนะน ำด้ำนกำรขำย บริหำรงำน 

กำรพัฒนำคุณภำพบุคลำกร

972/13  หมู่บ้ำน ศุภำลัย พรีโม พระรำม 

2 ซอยพระรำมท่ี 2 ซอย 44 ถนนพระรำม

 2

แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

909 0105563004201 บจ.บรูโน่ ริช จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         53200 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเป็นตัวแทนรับ

พัสดุ เอกสำร ส่ิงของ

99/11  ซอยกำญจนำภิเษก 23 แขวงทับช้ำง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

910 0105563004219 บจ.โบลว์ฟิช สหวิทยำกำรวิจัย 

จ ำกัด

9/1/2563 1,000,000         72200 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำเเละให้ค ำ

เเนะน ำด้ำนกำรวิจัยเเละพัฒนำเชิงทดลอง

ด้ำนสังคมศำสตร์เเละมนุษย์ศำสตร์รวมถึง

งำนด้ำนกำรวิจัยประเภทอ่ืนทุกชนิด

48/640  ซอยเสรีไทย 41 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240

911 0105563004227 บจ.วี อำร์ ออดิทเตอร์ จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         69200 ประกอบธุรกิจด้ำนกำรตรวจสอบบัญชี 

กำรรับรองบัญชีโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับ

อนุญำต ส ำนักงำนบัญชี รับท ำบัญชี 

วำงแผนภำษี วำงรูปีะบบบัญชี และ

ด ำเนินกำรให้บริกำรงำนด้ำนบัญชี

170  ซอยบำงบอน 5 ซอย 12 แขวงบำงบอนเหนือ เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

912 0105563004235 บจ.บ๊อกซ์ โซลูช่ัน จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         46104 ประกอบกิจกำรจัดซ้ือ จัดหำ เช่ำซ้ือ จัดท ำ

 ดัดแปลง อุปกรณ์ ระบบสำรสนเทศและ

ซอฟต์แวร์ส ำหรับภำครัฐและเอกชน

42/235  ซอยนิมิตใหม่ 20 ถนนนิมิตใหม่ แขวงทรำยกองดิน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

913 0105563004260 บจ.บีแคร์ส จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         46441 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองมือแพทย์ 370, 372  ซอยพระรำมท่ี 2 ซอย 60 แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

914 0105563004278 บจ.เฮส์ โกลบอล จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรขำยปลีก ขำยส่ง สินค้ำ

อุปโภค บริโภคทุกชนิด

354/3  ช้ันท่ี 3  ห้องเลขท่ี 311 ซอย

สุขุมวิท 63 (เอกมัย)

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

915 0105563004286 บจ.วีเอ็มพี กลอเรียส จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ออกเเบบ

 ประเมินรำคำ ควบคุมงำน เเละซ่อมเเซม 

งำนระบบประกอบอำคำร

276/108  ซอยร่มเกล้ำ 24 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

916 0105563004294 บจ.นรภัทร พร้ินต้ิง แอนด์ ซัพ

พลำยส์ จ ำกัด

9/1/2563 1,000,000         18119 ประกอบกิจกำรให้บริกำรงำนพิมพ์ทุกชนิด 14/1  ถนนเพ่ิมสิน แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

917 0105563004324 บจ.เก็ต พลำสแพค จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         82990 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงฉีดพลำสติก 140/9  ซอยประชำอุทิศ 54 แยก 6 แขวงบำงมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 10140

918 0105563004332 บจ.ท็อปโปร แอคเคำน์ต้ิง จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         69200 ประกอบกิจกำรบริกำรจัดท ำบัญชีให้

ค ำปรึกษำ วำงระบบเเละตรวจสอบบัญชี

90/141  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

919 0105563004341 บจ.ไอพีจี โกลบอล (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

9/1/2563 1,000,000         46694 ประกอบกิจกำร น ำเข้ำ ส่งออกเเละท ำ

กำรค้ำเชิงพำณิชย์ส ำหรับผลิตภัณฑ์บรรจุ

ภัณฑ์ท่ีมีลักษณะเฉพำะตัว

1000/119,122  อำคำรลิเบอร์ต้ีพลำซ่ำ 

ช้ัน 1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนน

สุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

920 0105563004367 บจ.ตำมใจ ดิจิตอลมำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำและ

ให้บริกำร ท ำกำรตลำดในส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือ

ออนไลน์ และส่ือชนิดอ่ืน

1  อำคำรเอ็มไพร์ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 47 ยูนิต

 4703 ถนนสำทรใต้

แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

921 0105563004375 บจ.จีทูเอส ออโต้ ดีไซน์ แอนด์ ซัพ

พลำย จ ำกัด

9/1/2563 1,000,000         45302 ประกอบกิจกำรขำย ติดต้ัง สต๊ิกเกอร์ 

ฟิล์มส ำหรับอำคำร รถยนต์ ยำนพหนะ 

และอุปกรณ์ต่ำงๆ

26/12  หมู่บ้ำน รำมอินทรำ ซอยพระยำ

สุเรนทร์ 3

แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

922 0105563004383 บจ.อีซ่ี เมดิคอล จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         32501 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย

เคร่ืองมือแพทย์

71  ซอยสวนสยำม 22 แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

923 0105563004391 บจ.คีกค์ คอร์ปอเรช่ัน (เค.ไอ.อี. 

โกลด์ คอสเมติคส์) จ ำกัด

9/1/2563 1,000,000         46443 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำเคร่ืองส ำอำงเกำหลี

 และเป็นตัวแทนจ ำหน่ำย ขำยปลีก ขำยส่ง

 สินค้ำดังกล่ำวทุกชนิด

718  ซอยพระรำมท่ี 2 ซอย 60 แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

924 0105563004413 บจ.ส ำนักกฎหมำยตรำสำมดวง 

จ ำกัด

9/1/2563 1,000,000         69100 ประกอบกิจกำรบริกำรทำงด้ำนกฎหมำย 77/33  อำคำรสินสำธรทำวเวอร์  ห้อง

เลขท่ี 77/163 ช้ันท่ี 37 F ถนนกรุงธนบุรี

แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600

925 0105563004421 บจ.บีที ธรี แอคเค้ำท์ จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         69200 ประกอบกิจกำรบริกำรทำงกำรบัญชี 15  ซอยสวนสยำม 12 แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

926 0105563004430 บจ.พิคซิน่ี จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         10711 ประกอบกิจกำรผลิต พัฒนำ จัดจ ำหน่ำย 

เบเกอร่ี

66/10  ถนนเสนำนิคม 1 (ม.เสนำนิเวศน์

โครงกำร1)

แขวงจรเข้บัว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

927 0105563004456 บจ.วี พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมนท์

 จ ำกัด

9/1/2563 1,000,000         68101 ประกอบกิจกำรซ้ือ/ขำยอสังหำริมทรัพย์ท่ี

เป็นของตนเองเพ่ือกำรพักอำศัย

725  อำคำรเมโทรโพลิศ ห้อง 2105-06 

ช้ัน 21

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

928 0105563004472 บจ.ไพร์ม ทองหล่อ จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         68103 ประกอบกิจกำร ให้เช่ำห้องชุดในอำคำรชุด 725  อำคำรเมโทรโพลิศ ห้อง 2105-06 

ช้ัน 21

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

929 0105563004481 บจ.เอ็มเจเอส เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

เทคโนโลยี จ ำกัด

9/1/2563 1,000,000         46599 ประกอบกิจกำรค้ำ จ ำหน่ำยระบบรักษำ

ควำมปลอดภัย และสินค้ำนวัตกรรมทำง

เทคโนโลยี

370/10  อำคำรสุภัทรำ ช้ัน 4 ถนน

พระรำม 9

แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

930 0105563004499 บจ.เฌอติน ไบรดอล จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         74200 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงถ่ำยรูป ล้ำง อัด 

ขยำยรูป รวมท้ังเอกสำร

972,974  ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250
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931 0105563004511 บจ.เด็คคอร์เรีย มีเดีย เฮ้ำส์ จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         73101 ประกอบกิจกรรมของบริษัทโฆษณำ 37  ซอยทุ่งเศรษฐีแยก 37 ถนนบำงนำ

ตรำด

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

932 0105563004529 บจ.รีไฟน์ โซลูช่ัน จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงซ่อมแซม

 บ ำรุงรักษำ ตกแต่ง งำนก่อสร้ำงทุกชนิด

16/45  ซอยสุขุมวิท 68 แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

933 0105563004545 บจ.เอ็น.ที.ซี เพำเวอร์ เทคโนโลยี 

จ ำกัด

9/1/2563 1,000,000         71102 ประกอบกิจกำรให้บริกำรตรวจสอบระบบ

ไฟฟ้ำภำยในอำคำรนอกอำคำร โรงงำนอุต

สำหกกรมระบบไฟฟ้ำแรงสูงและต่ ำ

254/79  ซอยเคหะร่มเกล้ำ 39 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

934 0105563004553 บจ.เอสซีเอ็ม ซี เทคโนโลจีส์ จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         62023 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับจ้ำงดูเเล วำง

ระบบฮำร์ดเเวร์เเละซอฟท์เเวร์คอมพิวเตอร์

92/56-57ดี  อำคำรสำธรธำนี 2 ช้ันท่ี 19 

ถนนสำทรเหนือ

แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

935 0105563004561 บจ.ชำลเลนเจอร์คิดส์ (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

9/1/2563 1,000,000         82302 ประกอบกิจกำรบริกำรรับจัดกำรประกวด 

รับจัดออร์แกไนซ์

102  ซอยลำดกระบัง 1 แขวงลำดกระบัง เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

936 0105563004570 บจ.แบรท จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         68104 ประกอบกิจกำร ให้เช่ำพ้ืนท่ีส ำหรับกำร

เช่ำช่วง

2  ซอยสุขสวัสด์ิ 5 ถนนสุขสวัสด์ิ แขวงบำงปะกอก เขตรำษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหำนคร 10140

937 0105563004588 บจ.ป.ทวีทรัพย์ ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         52241 ประกอบกิจกำรรับขนส่งสินค้ำทำงเรือ 56/113  ซอยวัดเวฬุวนำรำม 9 (เกตุวรชัย) แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

938 0105563004596 บจ.บีกู๊ดส์ จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         46209 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยสินค้ำอุปโภคต่ำง ๆ

 ท่ีเก่ียวกับกำรเกษตร

570  ถนนพระรำมท่ี 2 แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

939 0105563004600 บจ.มิสซ่ี ออริจินอล จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         47711 ร้ำนขำยปลีกเส้ือผ้ำ 8/12  ซอยหนองระแหง 4 แยก 3 แขวงสำมวำตะวันตก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

940 0105563004618 บจ.คำร์โฟร์ชัวร์ จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         73101 โฆษณำ ประชำสัมพันธ์ ผ่ำนส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ในเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 

แบบออนไลน์

7/14  ถนนรัชดำภิเษก แขวงวัดท่ำพระ เขตบำงกอกใหญ่ กรุงเทพมหำนคร 10600

941 0105563004626 บจ.ศุกร์หน่ึงค่ ำนำ จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         47522 กิจกำรค้ำสี 1299/127  ถนนเคหะร่มเกล้ำ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

942 0105563004634 บจ.ณิชำ เรสเตอรองท์ จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร จ ำหน่ำย

อำหำรและเคร่ืองด่ืม

335/1  ซอยไสวสุวรรณ ถนนกรุงเทพ-นนท์ แขวงบำงซ่ือ เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10800

943 0105563004642 บจ.สกินน่ีลิเชียส จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         47215 ประกอบกิจกำรค้ำเบเกอร่ี คุ๊กก้ี 99/29  ช้ันท่ี 5 ซอยพัฒนเวศม์ 12 ถนน

สุขุมวิท 71

แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

944 0105563004651 บจ.แอเรีย ห้ำ หน่ึง จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         46319 กำรขำยส่งผลิตภัณฑ์อำหำรอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

45/300  ซอยหมู่บ้ำนพงษ์ศิริชัย 4 ถนน

มำเจริญ

แขวงหนองค้ำงพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

945 0105563004669 บจ.ต้ังอุดมธรรม จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         46103 น ำเข้ำและส่งออกสินค้ำมำเพ่ือจ ำหน่ำย 

ประกอบกิจกำรเคร่ืองเคหะภัณฑ์ เคร่ือง

เรือนเคร่ืองแก้ว เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ อุปกรณ์

ไฟฟ้ำทุกชนิด

63/35  ถนนวุฒำกำส แขวงตลำดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

946 0105563004677 บจ.แชปเตอร์วัน โฮลด้ิงส์ จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         46599 ประกอบกิจกำรค้ำผลิตภัณฑ์ท่ีก่อให้เกิด

พลังงำน

43  อำคำรไทยซีซีทำวเวอร์  ห้องเลขท่ี 

256-259 ช้ันท่ี 25 ถนนสำทรใต้

แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

947 0105563004685 บจ.หย่ง ฟง ซัพพลำย จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         46441 ประกอบกิจกำรค้ำ สินค้ำเคมีภัณฑ์

เก่ียวกับอำหำรทุกชนิด จ ำพวก กรด

มะนำว (Citric acid) , สำรกันบูด 

(Sodium Benzoate) เป็นต้น

779/188  ถนนประชำรำษฎร์บ ำเพ็ญ แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

948 0105563004731 บจ.แอตต้ำ2020(ประเทศไทย) 

จ ำกัด

10/1/2563 1,000,000         47525 ประกอบกิจกำร ซ้ือมำ ขำยไป น ำเข้ำ-

ส่งออก อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในกำร

ก่อสร้ำงทุกชนิด

3738/116  ตรอกนอกเขต แขวงบำงโคล่ เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร 10120

949 0105563004758 บจ.บริง จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         47912 ประกอบกิจกำรอีคอมเมอร์ ดิจิตอล แบบ

ครบวงจร

29/1  อำคำรปิยะเพลส หลังสวน  ห้อง

เลขท่ี 6/M ช้ันท่ี 6 อำคำร B ซอยหลังสวน

 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

950 0105563004774 บจ.ปีเตอร์ทรำนสปอร์ต เอ็นเตอร์

ไพรส์ จ ำกัด

10/1/2563 1,000,000         49329 ประกอบกิจกำรขนส่งคนโดยสำร 220/22  ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400

951 0105563004804 บจ.ทรีอินวัน มีเดีย จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         74109 ประกอบกิจกำรให้บริกำรด้ำนกำรออกแบบ 18/131  ซอยเลียบคลองสอง 25 แขวงสำมวำตะวันตก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

952 0105563004812 บจ.มีกรุ๊ป ดิจิตอล จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         58202 ประกอบกิจกำรจัดท ำโปรแกรมเว็บเพจ 

โมบำยแอพพลิเคช่ัน

48/753  ซอยนิมิตรใหม่ 40 แขวงสำมวำตะวันออก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

953 0105563004821 บจ.องศำ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         82302 จัดแสดงสินค้ำ/บริกำร จัดนิทรรศกำรทุก

ประเภท จัดแสดงกำรบันเทิงทุกประเภท

ท้ังภำยใน-นอกประเทศ ให้ค ำปรึกษำ-

แก้ปัญหำต่ำงๆจัดงำนสินค้ำ ดังกล่ำว

205/1  ถนนยมรำชสุขุม แขวงป้อมปรำบ เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย กรุงเทพมหำนคร 10100

954 0105563004855 บจ.สเปลนเดนส์ จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบกิจกำรบริกำรให้ค ำปรึกษำ

เก่ียวกับพันธ์ุไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ รวมถึง

กำรพัฒนำสำยพันธ์ุต่ำงๆ

99/45  ซอย01 กำญจนำภิเษก 10/1 แขวงรำมอินทรำ เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

955 0105563004863 บจ.นอร์ทอีสท์ โกรเซอร์ร่ี จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         46900 ประกอบกิจกำรจัดจ ำหน่ำย เป็นนำยหน้ำ

ในกำรซ้ือสินค้ำอุปโภค บริโภค

55/24  ซอยรำชพฤกษ์ 9 แขวงบำงเชือกหนัง เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

956 0105563004871 บจ.รักษำควำมปลอดภัย ซิกมำ 

สมำร์ท จ ำกัด

10/1/2563 1,000,000         80100 ให้บริกำรรักษำควำมปลอดภัย และรับจัด

อำรักขำ ส่วนบุคคล และสถำนท่ี ท่ัว

รำชอำณำจักร

653/3  ซอยลำดพร้ำว 101 (วัดบึง

ทองหลำง)

แขวงคลองเจ้ำคุณสิงห์ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

957 0105563004880 บจ.เกตุประภำกร จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         90002 ประกอบกิจกำรเป็นผู้แสดง ศิลปิน พิธีกร 

งำนแสดงละคร ภำพยนต์ งำนโฆษณำ 

สินค้ำหรือผลิตภัณฑ์

351  ซอยเอกชัย 46 แขวงคลองบำงพรำน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150
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958 0105563004944 บจ.คลีน เวิลด์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         38300 แปรรูปขยะมูลฝอย ยำงรถยนต์เก่ำ วัสดุไม่

ใช้แล้ว

199  ถนนนรำธิวำสรำชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

959 0105563004987 บจ.เอไอบีเอช จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบกิจกำรบริกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ

ด้ำนธุรกิจ

17  ซอยเทิดรำชัน 27 แยก 2 ถนนเทิด

รำชัน

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

960 0105563004995 บจ.วี บ๊อกซ์ จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         21002 ประกอบกิจกำรผลิต จัดจ ำหน่ำยสมุนไพร

ไทย

1040/33  ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

961 0105563005002 บจ.ทูเดอะเบสท์ มิวสิคโมเม้นท์ 

จ ำกัด

10/1/2563 1,000,000         85422 ประกอบกิจกำรสอนดนตรี ทุกชนิด ขับ

ร้อง เต้น  กิจกรรมพัฒนำส่งเสริมทักษะ 

และซ้ือขำยอุปกรณ์เคร่ืองดนตรีทุกประเภท

39  ถนนรำชพฤกษ์ แขวงบำงระมำด เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

962 0105563005037 บจ.พรอพเพอร์ต้ี ลอว์ แอ๊ดไวเซอร่ี

 จ ำกัด

10/1/2563 1,000,000         69100 ประกอบกิจกำรบริกำรทำงด้ำนกฎหมำย 

ทำงบัญชี ทำงวิศวกรรม ทำงสถำปัตยกรรม

89  อำคำรเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ 

ช้ันท่ี 20  ห้องเลขท่ี 2004-2007 ถนน

รัชดำภิเษก

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

963 0105563005045 บจ.กรีน ซิต้ี วิว จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         38300 แปรรูปขยะมูลฝอย ยำงรถยนต์ วัสดุท่ีไม่

ใช้แล้ว

199  ถนนนรำธิวำสรำชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

964 0105563005070 บจ.พันวิรำ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ี พักอำศัย 

สถำนท่ีท ำงำน ถนน สะพำน เข่ือน อุโมงค์

 และงำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด รวมท้ัง

รับท ำงำนโยธำทุกประเภท

98/130  อำคำรเดอะ นำยน์ เพลส ถนน

ศรีนครินทร์

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

965 0105563005088 บจ.พรอพเพอร์ต้ี ลอว์ เฟิร์ม จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         69100 ประกอบกิจกำรบริกำรทำงด้ำนกฎหมำย 

ทำงบัญชี ทำงวิศวกรม ทำงสถำปัตยกรรม

 รวมท้ังกิจกำรโฆษณำ

139 ศูนย์กำรค้ำเดอะสตรีท รัชดำ   ห้อง

เลขท่ี 301-304 ถนนรัชดำภิเษก

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

966 0105563005118 บจ.อีไอ คอนซัลแตนท์ จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         71102 ประกอบกิจกำรรับจัดหรือรับให้บริกำร

ด้ำนเทคนิก งำนส ำรวจ งำนออกเเบ

บบริหำรโครงกำร งำนควบคุมก่อสร้ำง

พัฒนำกำรด้ำนสถำปัตยกรรม วิศวกรทุก

เเขวง เช่น โยธำ ขนส่ง จรำจร ชลศำสตร์ 

เเหล่งน้ ำ อุตสำหกรรม

118/238  ซอยรำมอินทรำ 23 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

967 0105563005126 บจ.พิชญพล เทรดด้ิง จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรขำยส่งและขำยปลีกบุหร่ี 

เคร่ืองชูก ำลัง เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์และ

ไม่มีแอลกอฮอล์

310/17-18  ถนนสรงประภำ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

968 0105563005142 บจ.วันมอร์ทิง จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         74109 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำเก่ียวกับกำร

ออกแบบ โฆษณำและผลิตภัณฑ์

17  ซอยโชคชัย 4 ซอย 56 ถนนโชคชัย4 แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

969 0105563005177 บจ.กรีนน่ี กรุ๊ป จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         46313 กำรขำยส่งผักและผลไม้ 224  ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

970 0105563005185 บจ.ช้ำง ช้ำง ช้ำง จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         79120 ประกอบกิจกำรน ำเท่ียวโดยน ำคนไทย

และชำวต่ำงประเทศท่องเท่ียวในประเทศ

และต่ำงประเทศ

9  ซอยพระรำมท่ี 2 ซอย 46 แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

971 0105563005193 บจ.สยำม คลีน อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ำกัด

10/1/2563 1,000,000         47739 ประกบกิจกำร จ ำหน่ำยน้ ำยำเคมี ท ำ

ควำมสะอำดทุกชนิด น้ ำยำท ำควำม

สะอำดพ้ืน-พรม ผนัง พำหนะ ฯลฯ

9  ซอยนิมิตใหม่ 52 แขวงสำมวำตะวันออก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

972 0105563005231 บจ.วัลแคน  โคอะลิช่ัน จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         46510 ประกอบธุรกิจให้บริกำร ขำยส่ง ขำยปลีก

 น ำเข้ำ ส่งออก กำรบันทึกข้อมูล กำร

จัดเก็บข้อมูล กำรท ำโปรแกรม กำรวำง

ระบบ กำรขำยโปรแกรมต่ำงๆ

559/67  หมู่บ้ำน ธนำพัฒน์เฮ้ำส์ ถนน

นนทรี

แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

973 0105563005266 บจ.กรสิริ กรุ๊ป จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         47512 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำย เป็นนำยหน้ำ

จัดหำ เคร่ืองใช้ในโรงแรมทุกประเภท 

เคร่ืองนอน เคร่ืองนุ่งห่ม

12  ซอยพัฒนำกำร 65 แยก 4 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

974 0105563005291 บจ.พีเค เทคโนโลยี แอนด์ ซีสเต็ม 

จ ำกัด

10/1/2563 1,000,000         43210 ประกอบกิจกำรรับติดต้ังอุปกรณ์ส่ือสำร

ทุกชนิด

1/39  ซอยไมตรีจิตร 9 แขวงสำมวำตะวันออก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

975 0105563005304 บจ.ท่ีปรึกษำ รู้จริง จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำ 

จัดท ำระบบคุณภำพในกระบวนกำรท ำงำน

29/1  ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบำงขุนศรี เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 10700

976 0105563005312 บจ.ปฐพี  อินโนเวช่ัน โกลบอล 

จ ำกัด

10/1/2563 1,000,000         46209 ประกอบกิจกำรค้ำ ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ 

ออแกนนิค

46  ถนนพุทธบูชำ แขวงบำงมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 10140

977 0105563005321 บจ.กรสมิต กรุ๊ป จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         82302 ประกอบธุรกิจเก่ียวกับออแกไนเซอร์ รับ

จัดอีเว้นท์ท้ังหมด

108/29  หมู่บ้ำน ลัดดำรมย์ อีลีแกนซ์ 

ซอยรำมค ำแหง 118 แยก 59 ถนน

รำมค ำแหง

แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

978 0105563005355 บจ.รุ่งโรจน์ 145 จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงก่อสร้ำงศำลเจ้ำจีน

 ศำลเจ้ำไทย วัดจีน วัดไทย

88/95  หมู่บ้ำน กรำนต์วดี ซอย 12 ถนน

พุทธมณฑลสำย 3

แขวงบำงไผ่ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

979 0105563005371 บจ.รีเสิร์ช ดีไซน์ จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         73200 กำรวิจัยตลำดและกำรส ำรวจควำมคิดเห็น

ของประชำชน (ประชำมติ)

78/123  หมู่บ้ำน ซิต้ีเซนส์ วัชรพล-รำม

อินทรำ ถนนวัชรพล

แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

980 0105563005410 บจ.กินหนมกินข้ำว จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         73101 บริกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ กำรตลำด 

โฆษณำ ไม่จ ำกัดเพียงส่ือสังคมออนไลน์ 

อินเตอร์เน็ต ส่ิงพิมพ์

1077/42  อำคำรไซมิส รำชครู ห้อง 42 

ช้ัน 12

แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

981 0105563005428 บจ.ไทยสมเด็จ จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร และเคร่ืองด่ืม

ทุกชนิด

64  ซอยเจริญนคร 39 ถนนเจริญนคร แขวงบำงล ำภูล่ำง เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600

982 0105563005444 บจ.สิงห์ อินเตอร์ 2563 จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืม อำหำร

ส ำเร็จรูป และเคร่ืองอุปโภค บริโภค

106/313  ซอยนวมินทร์ 70 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240

983 0105563005452 บจ.เอสแอลเอส เมคคำนิค จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร

สถำนท่ีท ำกำรต่ำงๆ งำนสำธำรณูปโภค

22/24  หมู่ท่ี 9 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530

984 0105563005461 บจ.เก้ำแปดแปด อินเตอร์เทรด 

จ ำกัด

13/1/2563 1,000,000         46443 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรเสริม 

เคร่ืองส ำอำง ผลิตภัณฑ์บ ำรุงผิว บ ำรุงกำย

 ทุกชนิด

35/313  หมู่บ้ำน ทวีทอง ซอยเลียบ

คลองภำษีเจริญฝ่ังเหนือ 8/4

แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

985 0105563005479 บจ.เอทีซี ซัพพอร์ทต้ิง จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบกิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำร

บริหำรจัดกำรอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้

ในท่ีอ่ืน

34/1  ซอยประชำอุทิศ 11 แขวงรำษฎร์บูรณะ เขตรำษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหำนคร 10140

986 0105563005487 บจ.โฟมบีบ้ี 888 จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         46319 ประกอบกิจกำรธุรกิจ ซ้ือขำย ผลิตภัณฑ์

อำหำรเสริมทุกชนิด

1599/62  หมู่บ้ำน เดอะมิรำเคิลพลัส 

โครงกำร 2 ซอยเพชรเกษม 63

แขวงหลักสอง เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

987 0105563005495 บจ.เอ็มบี เบสท์ พำร์ทเนอร์ชิพ 

ออดิท จ ำกัด

13/1/2563 1,000,000         69200 ประกอบกิจกรรมเก่ียวกับบัญชีกำรท ำ

บัญชีและกำรตรวจสอบบัญชี กำรให้

ค ำปรึกษำด้ำนภำษี

428/8  ซอยสะพำนยำว ถนนทรงวำด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหำนคร 10100

988 0105563005509 บจ.อัพเพอร์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ

และให้ค ำแนะน ำปัญหำเก่ียวกับกำร

บริหำรงำนด้ำนกำรโฆษณำและ

ประชำสัมพันธ์

466/23  ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400

989 0105563005517 บจ.เมอร์ซ คอนซัลต้ิง จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         69200 ประกอบกิจกรรมเก่ียวกับบัญชีกำรท ำ

บัญชีและกำรตรวจสอบบัญชี กำรให้

ค ำปรึกษำด้ำนภำษี

140  ถนนเทอดไท แขวงบำงแค เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

990 0105563005525 บจ.อับรำฮัม  เวนเจอร์ส จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         46421 ประกอบกิจกำรขำยส่งเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำและ

อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน

30/8  หมู่บ้ำน พรวิภำปำร์ค หมู่ท่ี 2 ซอย

ทวีวัฒนำ-กำญจนำภิเษก 24 ถนนพุทธ

มณฑลสำย 3

แขวงทวีวัฒนำ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

991 0105563005533 บจ.ทรำนส์ฟอร์เมช่ันอินเฮลท์ไอโอ

ทีแอนด์โมบิลิต้ี จ ำกัด

13/1/2563 1,000,000         46104 ประกอบกิจกำรขำยส่งคอมพิวเตอร์และ

ซอฟต์แวร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ

เคร่ืองมือส่ือสำรโดยได้รับค่ำตอบแทนหรือ

ตำมสัญญำจ้ำง

69  ซอยรำมค ำแหง24 แยก 6 (สงวนสิน)

 ถนนรำมค ำแหง

แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

992 0105563005550 บจ.ไบรท์ ไลท์ เซล แอนด์ เซอร์วิส

เซส จ ำกัด

13/1/2563 1,000,000         46521 ประกอบกิจกำรซ้ือมำขำยไป อุปกรณ์

ไฟฟ้ำและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องทุกชนิด

29/193  ซอยรำมอินทรำ 65 แยก 2-2-2 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

993 0105563005576 บจ.โพส แอนด์ ปรินต์ จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         47612 ประกอบกิจกำรขำยกระดำษทุกชนิด 153/13  ถนนสมเด็จพระป่ินเกล้ำ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 10700

994 0105563005584 บจ.ร็อคเก็ต พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         69100 ประกอกบิจกำรรับจัดท ำเอกสำรและ

ด ำเนินกำรเพ่ือย่ืนจดจัดต้ัง นิติบุคคลท้ัง

ภำครัฐและเอกชน หมู่บ้ำนจัดสรร คอนโด

 อำคำรชุดและอ่ืนๆ

97  ซอยส.ธรณินทร์ 1 แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

995 0105563005592 บจ.เอ็มจีอี พำวเวอร์ จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         70202 ประกอบกิจกำรเป็นท่ีปรึกษำกำรเงินทุก

ประเภท

1  ซอยนำคนิวำส 21 ถนนนำคนิวำส แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

996 0105563005606 บจ.อินโนเดฟ จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         62011 ประกอบกิจกำรพัฒนำระบบซอฟต์แวร์ 

เว็บไซต์ ฯ

2320/2  ถนนรำมค ำแหง แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

997 0105563005614 บจ.ฟูกูโระ กรุ๊ปส์ จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         11043 ประกอบกิจกำรผลิตเคร่ืองด่ืมชำ กำแฟ 

ชำนมไข่มุก และชำชง เป็นส่วนประกอบ 

พร้อมจ ำหน่ำยแฟรนไชส์

24  ซอยอ่อนนุช 12 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

998 0105563005622 บจ.โรจนทรัพย์  เทรดด้ิง จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         46109 ประกอบกิจกำร เทรดด้ิง ให้บริกำร ซ้ือมำ

 ขำยไป จัดสรร-จัดหำ สินค้ำอุปโภค - 

บริโภค วัสดุก่อสร้ำง

2/9  ถนนนิมิตใหม่ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

999 0105563005649 บจ.วอฟเฟิล ฮัก จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         10616 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยแป้ง

ส ำหรับอบขนม

388/19  ถนนสุภำพบุรุษ แขวงทวีวัฒนำ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

1,000 0105563005657 บจ.มีเดีย พลัส ทรี จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         74901 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงแปลภำษำส่ือ

บันเทิง พำกย์เสียง ให้บริกำรนักพำกย์

และทีมพำกย์

69  ซอยโกสุมรวมใจ 5 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

1,001 0105563005665 บจ.อิเมจินเวลส์ จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         70201 ประกอบกิจกำรส่ือประชำสัมพันธ์ ให้

ค ำปรึกษำเก่ียวกับงำนโฆษณำทุกชนิด

129/2  ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

1,002 0105563005673 บจ.ดับเบ้ิลยู.ไอที ออโต้ เน็ทเวิร์ค 

จ ำกัด

13/1/2563 1,000,000         47411 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์

78/360  ซอยเพชรเกษม 106 แขวงหนองค้ำงพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

1,003 0105563005681 บจ.เซฟ แพค 2020 จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         46499 ประกอบกิจกำรค้ำถุงพลำสติกทุกชนิด เช่น

 พลำสติกถุงห้ิว ถุงร้อน ถุงซิปล็อคกันน้ ำ

762  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 65 แขวงบำงบ ำหรุ เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 10700

1,004 0105563005703 บจ.ซิกซ์พีเพ่ิล จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรค้ำขำยอำหำรออนไลน์ 

และตำมงำนอีเว้นท์งำนแฟร์ และบริกำร

จัดส่งอำหำรนอกสถำนท่ี

142/8  ซอยศึกษำวิทยำ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

1,005 0105563005711 บจ.จิวเวลร่ี เอ็กซ์พอร์ต จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         32111 ประกอบกิจกำรผลิตและซ้ือมำ ขำยไป 

น ำเข้ำ ส่งออกเคร่ืองประดับอัญมณี จิวเวล

ร่ี และโลหะ เพชร พลอย เงิน ทองค ำ 

และอ่ืนๆ

98/63  ซอยสุภำพงษ์ 1 แยก 6 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

1,006 0105563005720 บจ.ธำรำ ทรำนสปอร์ต แอนด์ เท

รดด้ิง จ ำกัด

13/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 144/175  หมู่บ้ำน พุทธชำต ถนน

กำญจนำภิเษก

แขวงบำงแค เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

1,007 0105563005738 บจ.ทรีเทค อินโนเวช่ัน จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         77309 ประกอบกิจกำรให้เช่ำ ให้เช่ำซ้ือ ติดต้ัง 

กล้องวงจรปิด สำยแลน เคเบิล ฯ

43  ซอยลำซำล 54 แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

1,008 0105563005746 บจ.เพอร์เฟคท์ สตีล เซ็นเตอร์ จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         47525 ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุก่อสร้ำง อุปกรณ์

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในกำรก่อสร้ำง

130/1  ถนนบำงกระด่ี แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,009 0105563005754 บจ.รอยัล ชยำ เอ็นเนอจ่ี จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         38110 ประกอบกิจกำรจัดเก็บขยะ และบริกำร

ก ำจัดกำกสินค้ำอุตสำหกรรม

1091  ถนนพระรำม 9 แขวงพัฒนำกำร เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

1,010 0105563005762 บจ.ยูเค ฮอนเบ(ไทยแลนด์) จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         46412 ประกอบกิจกำรค้ำขำยส่ง ขำยปลีกเคร่ือง

นอน ได้แก่หมอน ท่ีนอน

630  ซอยไพศำล ถนนประชำรำษฎร์

บ ำเพ็ญ

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,011 0105563005789 บจ.ย่ีสิบ ซิกซ์ สตูดิโอ จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         96104 ประกอบกิจกำรบริกำรร้ำนเสริมสวย ซ่ึง

บริกำรเสริมสวย และจ ำหน่ำยสินค้ำ

เก่ียวกับกำรเสริมควำมงำมและบริกำร

อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับกำรเสริมสวยทุกชนิด

760/8  ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

1,012 0105563005801 บจ.ผัดผัด บีเคเค จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรภัตตำคำร ร้ำนอำหำร 

น ำเข้ำเพ่ือจ ำหน่ำย และกิจกำรร้ำนอำหำร

126  อำคำรศูนย์กำรค้ำ เดอะคอมมอนส์ 

ศำลำแดง ซอยศำลำแดง 1 (ก๊อดเช่)

แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,013 0105563005819 บจ.ลูกหมู ช็อป จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         47711 ประกอบกิจกำรซ้ือมำ ขำยไป เส้ือผ้ำ

ส ำเร็จรูปและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องทุกชนิด

119/83  ซอยสำยไหม 15 (หมู่บ้ำนอัมริ

นทร์ฯ 3ผัง4)

แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

1,014 0105563005827 บจ.ดี พำวเวอร์ พลัส จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         43210 ประกอบกิจกำรติดต้ังไฟฟ้ำ 394/3  ซอยเพชรเกษม 68 แขวงบำงแคเหนือ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

1,015 0105563005851 บจ.เอส.อำร์.ดี นอร์ทอีสท์ โฮเทล 

จ ำกัด

13/1/2563 1,000,000         55101 ประกอบกิจกำรโรงเเรม ภัตตำคำร บำร์ 

ในท์คลับ

587,589,589/7-9  ถนนรำมอินทรำ แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,016 0105563005860 บจ.บี.เอฟ.แอล. กรุ๊ป จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         25922 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงกลึง ป้ัม โลหะ 13  ซอยสุขสวัสด์ิ 14/19 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

1,017 0105563005878 บจ.วีเอ โลจิสติกส์ พลัส จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่ง ขนส่ง และขนถ่ำย

สินค้ำ ท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำงอำกำศ ท้ัง

ในและระหว่ำงประเทศ

429/6  หมู่บ้ำน ลลิลกรีนวิลล์ ถนนเฉลิม

พระเกียรติ ร.9

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

1,018 0105563005908 บจ.อีสเทิร์น สเปคตรัม แล็บส์ จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         01139 ประกอบกิจกำร กำรปลูก ผลิต แปรรูป 

ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตรทุกชนิด

172/8  ซอยพำนิชกุล ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

1,019 0105563005916 บจ.ลีเกิลเทค จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         69100 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกฎหมำย 140/58  อำคำรไอทีเอฟ ช้ัน 24 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500
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1,020 0105563005924 บจ.เน็คซ์ เทค อินสไปเรช่ัน จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ต่อเติม 

ซ่อมแซม อำคำร อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ี

พักอำศัย สถำนท่ีรำชกำร

10  ซอยรำมค ำแหง 170 แยก 15 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

1,021 0105563005932 บจ.นิว เจน เอนเตอร์เทน จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         90002 ประกอบกิจกำรผลิตส่ือบันเทิงทุกรูปแบบ

 ทุกประเภท ศิลปิน นักร้อง

326  ช้ันท่ี 2 หมู่บ้ำน เกตุนุติกำร์เด้นท์ 

ซอยนำคนิวำส 38 ถนนนำคนิวำส

แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,022 0105563005941 บจ.พร้อมผลดี จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         46313 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย ผัก 

ผลไม้ น้ ำผลไม้ พืชไร่ พืชสวน ข้ำว 

ผลิตผลกำรเกษตร ต้นไม้

194/30  ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบำงหว้ำ เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160

1,023 0105563005967 บจ.รีเวล 8 จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         63112 ประกอบกิจกำรถ่ำยทอดสดกำรเล่นเกมส์

ออกอำกำศผ่ำนช่องทำงออนไลน์

99/83  ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 ถนน

ประเสริฐมนูกิจ

แขวงจรเข้บัว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,024 0105563005975 บจ.สวีท คอลเลคท์ จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         46319 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยอำหำรเจส ำเร็จรูป 77/104  ถนนสุขำภิบำล 5 แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

1,025 0105563005983 บจ.ครัวทำงเลือก จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         10799 ประกอบกิจกำรโรงงำนผลิตอำหำร

ส ำเร็จรูป

80  ซอยหมู่บ้ำนเศรษฐกิจ 33 แขวงบำงแคเหนือ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

1,026 0105563005991 บจ.เกม มีเดีย เอเชีย (ประเทศไทย)

 จ ำกัด

13/1/2563 1,000,000         73101 ประกอบกิจกำรบริกำรด้ำนประชำสัมพันธ์

 กำรตลำด โฆษณำ ส่ือสังคมออนไลน์ 

อินเตอร์เน็ต ส่ือส่ิงพิมพ์

1077/42  อำคำรไซมิสรำชครู ห้อง 42 

ช้ัน 12

แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400

1,027 0105563006009 บจ.โซซีออลโลจี จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         74909 ประกอบกิจกรรมทำงวิชำชีพวิทยำศำสตร์

และกิจกรรมทำงวิชำกำร และธุรกิจ

ตัวแทนกำรซ้ือส่ือโฆษณำต่ำงประเทศ

899/60  ถนนพระรำม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

1,028 0105563006017 บจ.แคนนำบิส โซลูช่ันส์ จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         46101 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและส่งออก  

กล้วยไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับ

8  ซอยรำมค ำแหง 11(ล้ ำเพชร) ถนน

รำมค ำแหง

แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

1,029 0105563006033 บจ.เอคลำท์ แอนด์ บลิส จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         70209 กิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำร

จัดกำรอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

283  ซอยรำมค ำแหง 43/1 ถนน

รำมค ำแหง

แขวงวังทองหลำง เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10310

1,030 0105563006041 บจ.จอห์นสัน อินเตอร์เนช่ันแนล 

ลอว์ เฟิร์ม จ ำกัด

13/1/2563 1,000,000         69100 ประกอบกิจกำรบริกำรทำงด้ำนกฎหมำย 

ทำงบัญชี ทำงวิศวกรรม ทำง

สถำปัตยกรรม รวมท้ังกิจกำรโฆษณำ

799  ถนนรำมอินทรำ แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,031 0105563006050 บจ.พี.พี.ซัพพลำย อินเตอร์เนช่ัน

แนล จ ำกัด

13/1/2563 1,000,000         11041 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย ปลีก ส่ง 

น้ ำด่ืม/แร่ ต่ำงๆท้ังแบบขวด-ถัง

10  ซอยเพชรเกษม 60/1 แขวงบำงหว้ำ เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160

1,032 0105563006084 บจ.แพรวำ คอสเมติกส์ จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         46443 ประกอบกิจกำรขำยส่งเคร่ืองส ำอำง 43/12  หมู่ท่ี 5 แขวงกระทุ่มรำย เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530

1,033 0105563006092 บจ.แตงโมคำร์2009 จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         45103 ประกอบกิจกำรขำยยำนยนต์เก่ำชนิด

รถยนต์น่ังส่วนบุคคลรถกระบะรถตู้และรถ

ขนำดเล็กท่ีคล้ำยกัน

125  หมู่ท่ี 7 แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170
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1,034 0105563006106 บจ.ไอคอน มำย เวย์ จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         47721 ประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ประกอบ

อำหำรเสริมเพ่ือสุขภำพ รวมท้ังจ ำหน่ำย

ปลีก-ส่ง เเละ จ ำหน่ำยสินค้ำทำงระบบ

ออนไลน์ซ่ึงมิใช่ธุรกิจขำยตรงเเละตลำดตรง

299/528  หมู่บ้ำน มัณฑนำ เลค วัชรพล 

ถนนสุขำภิบำล 5

แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

1,035 0105563006157 บจ.เจ ซี สตำร์ บีนส์ จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         46319 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำร และ 

เคร่ืองด่ืม

399/126  ถนนเทพรักษ์ แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,036 0105563006165 บจ.เอ็น แอนด์ เอ็น เบสท์ โลจิ

สติกส์ จ ำกัด

13/1/2563 1,000,000         53200 ประกอบกิจกำร ให้บริกำรรับ-ส่งพัสดุ ทุก

ชนิด ท้ังภำยในประเทศและต่ำงประเทศ

61  ซอยเพชรเกษม 62/1 แขวงบำงแคเหนือ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

1,037 0105563006173 บจ.เอเชีย ดับเบ้ิล แบกส์ จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         15121 ประกอบกิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์ประเภท

กระเป๋ำ

3770,3772,3774   ห้องเลขท่ี C6,C7,C8

 ถนนสุขุมวิท

แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

1,038 0105563006181 บจ.ปัทมะสมำร์ทเทค จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         46900 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย น ำเข้ำ ส่งออก 

สินค้ำอุปโภคและบริโภคทุกชนิด

29  อำคำรปัทมะ กรุ๊ป ซอยบำงนำ-ตรำด 

28

แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

1,039 0105563006190 บจ.อะโทม่ี วงเวียนใหญ่ 153 วิช่ัน 

จ ำกัด

13/1/2563 1,000,000         96104 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ ให้

ค ำแนะน ำและให้บริกำรฝึกอบรมเก่ียวกับ

กำรท ำธุรกิจรักษำสุขภำพ ควำมงำม

80/1  ถนนกรุงธนบุรี แขวงบำงล ำภูล่ำง เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600

1,040 0105563006203 บจ.บลูสตำร์คอนเซปท์ จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         52291 ประกอบกิจกำรโลจิสติกส์ครบวงจร 99/290  ถนนเสรีไทย แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,041 0105563006211 บจ.เจแปน คัท (ประเทศไทย) จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         96103 ประกอบกิจกรรมกำรแต่งผม 594/13  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงบำงไผ่ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

1,042 0105563006238 บจ.แอททอพ จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         47691 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยของช ำร่วย ของท่ี

ระลึก ของขวัญ

156/46  ซอยช่ำงอำกำศอุทิศ 8 แยก 2 

ถนนวิภำวดีรังสิต

แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

1,043 0105563006246 บจ.ทูบี ทรำเวิล จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         79909 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยต๋ัว

เคร่ืองบินท้ังภำยในประเทศและ

ต่ำงประเทศ

1070/6  ซอยสุขุมวิท 101/1 แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

1,044 0105563006262 บจ.กรีนคอนสตรัคช่ันโปรเจกต์ 

จ ำกัด

14/1/2563 1,000,000         47524 ประกอบกิจกำรค้ำ วัสดุก่อสร้ำง 168/12  ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240

1,045 0105563006271 บจ.ที.เค. แอร์อินเตอร์คูล จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         71101 ประกอบกิจกำรรับท ำระบบและโครงสร้ำง

เก่ียวกับงำนสร้ำงบ้ำน

29/264  ซอยหทัยรำษฎร์ 39 แขวงสำมวำตะวันตก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

1,046 0105563006289 บจ.กิตติลดำ จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         10732 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ฮำร์ดแวร์

 และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง

2581  ถนนลำดพร้ำว แขวงคลองเจ้ำคุณสิงห์ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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1,047 0105563006297 บจ.พอยด์ แอนด์ โค จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         47711 จ ำหน่ำย รับผลิต น ำเข้ำ ส่งออก เส้ือผ้ำ 

รองเท้ำ กระเป๋ำ แว่นตำ เคร่ืองส ำอำง 

สินค้ำแฟช่ัน

818/59  ถนนอุดมสุข แขวงบำงนำเหนือ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

1,048 0105563006301 บจ.แพชช่ัน อำร์ท จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         46621 จ ำหน่ำยเส้นอลูมิเนียม มือจับ กรอบบำน

อลูมิเนียมส ำเร็จรูป/ชุบสี วัสดุอุปกรณ์

เฟอร์นิเจอร์

324/115  ถนนมำเจริญ แขวงหนองค้ำงพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

1,049 0105563006319 บจ.เอบีซี ช็อกโกแลต (2020) จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         10732 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย

ช็อกโกแลต

52/14  ซอยลำดพร้ำว 93 ถนนลำดพร้ำว แขวงคลองเจ้ำคุณสิงห์ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,050 0105563006327 บจ.รักษำควำมปลอดภัย ดี กำร์ด 

จ ำกัด

14/1/2563 1,000,000         80100 กิจกรรมกำรรักษำควำมปลอดภัยส่วน

บุคคล

108/323  ซอยเคหะร่มเกล้ำ 15 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

1,051 0105563006335 บจ.คันนำ ไอเดีย จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         58202 รับจ้ำงผลิต และพัฒนำแอพพลิเคช่ัน บน

เว็บไซต์และมือถือ

310/90  ถนนเจริญพัฒนำ แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

1,052 0105563006343 บจ.ต้ิงนอร์ท ไอที ฮันเตอร์ จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงปรึกษำ

วำงแผนในองค์กร

33/4  ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,053 0105563006351 บจ.ไทยแสนสุข จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         45101 ประกอบกิจกำรขำยยำนยนต์ 299/32  ถนนสำมวำ แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

1,054 0105563006378 บจ.กรีนเกรปส์ จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         62021 กิจกรรมกำรให้ค ำปรึกษำทำงด้ำนฮำร์ดแวร์ 690/3  ซอยเนติศึกษำ ถนนพระรำม5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 10300

1,055 0105563006386 บจ.อำรียำ หมูกระทะ จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม 94/13  ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400

1,056 0105563006394 บจ.วี ซำวน่ำ จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำร ร้ำนอำหำร ภัตตำคำร 

บำร์ ไนท์คลับ คอฟฟ่ีช็อป

919/7-10  ถนนเพชรเกษม แขวงบำงแค เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

1,057 0105563006408 บจ.ดรำก้อน99 คอนซัลแตนท์ 

จ ำกัด

14/1/2563 1,000,000         70209 ข้อ22 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำให้

ควำมรู้ให้ค ำแนะน ำด้ำนกำรขำย-

บริหำรงำน

398/205  ซอยพระยำสุเรนทร์ 30 แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

1,058 0105563006416 บจ.เค.ที.อินเตอร์ เวิร์ค จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         47595 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ 1737/58  ถนนลำดพร้ำว แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,059 0105563006432 บจ.พี.วี.เอส.ออโต้ (2020) จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         45302 จ ำหน่ำยยำงรถยนต์ ล้อแม๊กซ์ ใหม่และ

เก่ำและโช๊คอัพ ผ้ำเบรค คลัทช์

82/26  หมู่ท่ี 2 ถนนกำญจนำภิเษก แขวงบำงเชือกหนัง เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

1,060 0105563006441 บจ.บ้ำนพ่อครู จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         85496 ประกอบกิจกำรเปิดคอร์สอบรมนวดไทย 33/5  ซอยโชคชัย 4 ซอย 22 ถนนโชคชัย

 4

แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,061 0105563006459 บจ.ฟำสท์เทรด โลจิสติกส์ จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         52292 เป็นตัวแทนในกำรจัดหำและจัดกำรขนส่ง

สินค้ำของผู้ส่งออกไปยังเมืองท่ำปลำยทำง

เป็นตัวกลำงระหว่ำงผู้ส่งสินค้ำ

20/6  ถนนพัฒนำชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

1,062 0105563006475 บจ.เอฟพี 8888 เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         95210 ประกอบธุรกิจให้บริกำร ครบวงจร 

ซ่อมแซม ย้ำย ล้ำง ติดต้ังระบบทีวีดิจิตอล

76/1  ซอยอินทำมระ 10 ถนนสุทธิสำร

วินิจฉัย

แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400
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1,063 0105563006483 บจ.วรินดำ เพอร์เฟคท์ เฟส จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         84122 กำรก ำหนดกฎเกณฑ์เก่ียวกับกิจกรรมกำร

ให้บริกำรทำงสุขภำพ

677/16  ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้ำงพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

1,064 0105563006505 บจ.คิว.ไอ.เอส. เทคโนโลจีส์ จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบธุรกิจบริกำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ

 เก่ียวกับกำรจัดกำรข้อมูลให้กับบริษัท

ลูกค้ำ

597/5   ห้องเลขท่ี 302 ช้ันท่ี 3 ถนน

สุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

1,065 0105563006513 บจ.โปร-เอ็นไลท์เทนเม้นท์ 

เทคโนโลยี เอเชีย จ ำกัด

14/1/2563 1,000,000         82990 ประกอบกิจกำรท ำกำรค้ำ รับจ้ำงประกวด

รำคำซ้ือขำยและจ้ำงวิธีกำรอิเล็กทรอนิกส์

18/81  ซอย01 กำญจนำภิเษก 5/7 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,066 0105563006530 บจ.ครีเอทีฟ ซีนิธ จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         70209 ให้บริกำรปรึกษำทำงด้ำนกำรส่ือสำรทุก

ชนิด

99  ถนนรัชดำ-รำมอินทรำ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230

1,067 0105563006581 บจ.เค มำ เฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         43301 ประกอบกิจกำรติดต้ังส่วนประกอบอำคำร

และกำรออกแบบตกแต่งภำยใน

108/56  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.28 

แยก 3

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

1,068 0105563006611 บจ.ซีเอ็นเอ็น คอสเดิร์ม จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         96104 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนควำมงำม

 และตรวจรักษำผิวพรรณ

66/6  อำคำรสวนหลวงสแควร์ ซอยสวน

หลวง 2 ถนนพญำไท

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

1,069 0105563006696 บจ.เจ ดับบลิว ไอเดียช่ัน จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบกิจกำรเป็นท่ีปรึกษำด้ำน

กำรตลำด รับจ้ำงท ำกำรตลำด จัดอีเว้นท์

35/53  ซอยลำดพร้ำว 124 (สวัสดิกำร) แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,070 0105563006700 บจ.เทคอีควิปเมนท์ จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         46599 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย เคร่ืองมือทดสอบ

ด้ำนวิศวโยธำ

108/1  ซอยนวลน้อย ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

1,071 0105563006726 บจ.แลนด์ออฟ แอคเค้ำน์ต้ิง จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีกำรท ำบัญชีและ

กำรตรวจสอบบัญชี กำรให้ค ำปรึกษำด้ำน

ภำษี

323/15  ซอยประชำอุทิศ 69 แขวงบำงมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 10140

1,072 0105563006734 บจ.เน็ทพ๊อยท์ จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         47411 จ ำหน่ำยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ สินค้ำไอทีทุกชนิด

811/6  อำคำรชุดแฮปป้ีแลนด์ เรซิเด้นซ์ 5

 ซอยศูนย์บันเทิงกำรค้ำ

แขวงคลองจ่ัน เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

1,073 0105563006742 บจ.ที.ซุปเปอร์ คลีน เซอร์วิส จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         81210 ประกอบกิจกำร ให้บริกำรรับท ำควำม

สะอำด

596  ถนนประชำอุทิศ แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,074 0105563006751 บจ.กฎหมำยมนต์ชัย จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         69100 ประกอบกิจกำรบริกำรทำงด้ำนกฎหมำย 50  ซอยเพชรเกษม 102/2 แขวงบำงแคเหนือ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

1,075 0105563006769 บจ.ดี.เอช. เนเจอร์ เทรดด้ิง จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         47912 ประกอบกิจกำรค้ำสินค้ำอุปโภค บริโภค

ผ่ำนระบบออนไลน์

14/92  หมู่บ้ำน เดอะวิลล่ำ รำมอินทรำ-

วงแหวน ซอยคู้บอน 27 แยก 10

แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,076 0105563006777 บจ.แอดดิท ออนไลน์ เซอร์วิส จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         73101 กำรให้บริกำรด้ำนกำรตลำดออนไลน์ 

โฆษณำประชำสัมพันธ์ในส่ือต่ำงๆเเละ

อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

64/1  ซอยพระยำมนธำตุฯ เเยก 13 แขวงคลองบำงบอน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,077 0105563006815 บจ.เอสดีพีไอ จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         62012 ให้บริกำรจัดท ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตำม

วัตถุประสงค์ ให้บริกำรเก่ียวกับกำร

ออกแบบ

117  ซอยโชคชัย 4 ซอย 76 ถนนโชคชัย 4 แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,078 0105563006831 บจ.โรเชสท์ อินเตอร์ เทรด จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         46900 ส่ังเข้ำมำจ ำหน่ำยภำยในประเทศและ

ส่งออกไปยังต่ำงประเทศ ซ่ึงสินค้ำห ำหนด

ในวัตถุประสงค์

1999/25  ช้ันท่ี 2 ซอยลำดพร้ำว 94 

(ปัญจมิตร)

แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,079 0105563006840 บจ.โรเชสท์ คำร์โก้ เอ็กซ์เพรส 

จ ำกัด

14/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

ท้ังในและต่ำงประเทศ

1999/25  ช้ันท่ี 2 ซอยลำดพร้ำว 94 

(ปัญจมิตร)

แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,080 0105563006866 บจ.เอส โฟร์ วัน อินเตอร์เทรด 

จ ำกัด

14/1/2563 1,000,000         47524 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยปลีก ส่ง 

ผลิตภัณฑ์กระเบ้ืองยำงทุกชนิด

972/47  หมู่บ้ำน ศุภำลัย พรีโม่ พระรำม 

2 ซอยพระรำมท่ี 2 ซอย 44 ถนนพระรำม

 2

แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

1,081 0105563006874 บจ.โฮม ฮำเว่น จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         68201 ประกอบกิจกำรนำยหน้ำ ตัวแทนซ้ือขำย 

ให้เช่ำท่ีพักอำศัย

88/485  ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบำงแค เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

1,082 0105563006891 บจ.คำเปเร่คอนเซ็ปต์ จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         10503 กำรผลิตไอศกรีมและไอศกรีมหวำนเย็น 42/720  อำคำรโนเบิล รีวอล์ฟ รัชดำ 2 

ช้ันท่ี 40  ห้องเลขท่ี 720 ซอย6 ถนน

รัชดำภิเษก

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,083 0105563006912 บจ.ออนเนสท์ อินทีเรีย แอนด์ 

คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด

14/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ออกแบบ

 ตกแต่ง อำคำร บ้ำนเรือน แบะส่ิงปลูก

สร้ำง

42/19  ถนนหทัยรำษฎร์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

1,084 0105563006921 บจ.ฮับซ่ำ จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         46103 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ-ส่งออก เส้ือผ้ำ 

กระเป๋ำ รองเท้ำ เคร่ืองส ำอำงค์สินค้ำเพ่ือ

ควำมงำมและแฟช่ันทุกชนิด

307-307/1  ตรอกวัดบรมนิวำส แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

1,085 0105563006939 บจ.เซ็นทรัล โปรดักท์ เทรดด้ิง 

จ ำกัด

14/1/2563 1,000,000         46206 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยวัตถุดิบ ผลิต

อำหำรสัตว์ และอำหำรสัตว์

29/61  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,086 0105563006947 บจ.พี โกลเบ้ิล เทรด จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         46593 ประกอบกิจกำรขำยสินค้ำส่งโรงงำน

ประเภท วัสดุส้ินเปลือง เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช้ อุปกรณ์ส ำนักงำนทุกชนิด

88/284  ถนนประชำทร แขวงลำดกระบัง เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

1,087 0105563006963 บจ.เอสพีเค เวเคช่ัน ทริปส์ จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         79909 ประกอบกิจกำรรับจองโรงแรม ท่ีพัก และ

ภัตตำคำร

25/56  ซอยพระรำม 2 (82) แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส
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1,088 0105563006971 บจ.พีโฟร์เฮลธ์ อินโนเวช่ันส์ จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         21001 ผลิต จัดจ ำหน่ำย น ำเข้ำ ส่งออก ยำ ยำ

รักษำโรค เภสัชภัณฑ์ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ 

เคร่ืองมือแพทย์-ทำงกำรแพทย์ทุกชนิดทุก

ประเภท โรงพยำบำลเอกชน 

สถำนพยำบำล

441/38  ถนนประชำช่ืน แขวงบำงซ่ือ เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10800

1,089 0105563007005 บจ.วันเดอร่ี พ็อพส์ จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         96309 ประกอบธุรกิจดูแลนักร้อง นักแสดง 302/232  ซอยลำดพร้ำว87 (จันทรำสุข) แขวงคลองเจ้ำคุณสิงห์ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,090 0105563007021 บจ.ซำกุระ พลัส จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         85491 ประกอบกิจกำรโรงเรียนสอนภำษำญ่ีปุ่น 2/4  ซอยลำดพร้ำว 113(ช่ืนสุข) แขวงคลองจ่ัน เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

1,091 0105563007030 บจ.รำชสิทเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         41001 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 351  ถนนเลียบคลองสอง แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

1,092 0105563007048 บจ.ลัชฮำนำ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         20232 ผลิต ขำยปลีก ขำยส่ง น ำเข้ำเคร่ืองส ำอำง

และอำหำรเสริม

9/760  อำคำรบี ซอยอุดมสุข 3 ถนน

สุขุมวิท

แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

1,093 0105563007064 บจ.เพียร์สัน สเปกเตอร์ ลิท จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         69100 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำย 295/143  อำคำรชีวำทัย เรสซิเด้นซ์ 

อโศก-ดินแดง

แขวงมักกะสัน เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

1,094 0105563007072 บจ.นำนำ บิลด์ แอนด์ เดคอร์ จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         47525 จ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำงแลอุปกรณ์ตกแต่ง

บ้ำน

161/1091  ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบำงขุนศรี เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 10700

1,095 0105563007111 บจ.ฟินส์ คอสเมติกส์ กรุ๊ป จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         46103 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก สินค้ำ 

รวมท้ังกำรขำยปลีก ขำยส่งเก่ียวกับ

เคร่ืองส ำอำง ผลิตภัณฑ์เสริมควำมงำม 

ดูแลสุขภำพ วิตำมิน

191/393  ถนนรำษฎร์พัฒนำ แขวงรำษฎร์พัฒนำ เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

1,096 0105563007129 บจ.ทีทีเอ็มวี พัทยำ (จอมเทียน) 

จ ำกัด

15/1/2563 1,000,000         68102 กำรซ้ือและกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็น

ของตนเองท่ีไม่ใช่ เพ่ือเป็นท่ีพักอำศัย

18  ซอยรำมอินทรำ 34 แยก 11 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,097 0105563007145 บจ.เอสพีที แอคเคำน์ต้ิง โซลูช่ัน 

จ ำกัด

15/1/2563 1,000,000         69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีกำรท ำบัญชีและ

กำรตรวจสอบบัญชี กำรให้ค ำปรึกษำด้ำน

ภำษี

70/10-11  ซอยรำมค ำแหง 176 ถนน

รำมค ำแหง

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

1,098 0105563007153 บจ.ออไรออน อินโนเทค (ไทย

แลนด์) จ ำกัด

15/1/2563 1,000,000         46599 ประกอบกิจกำรค้ำ เคร่ืองจักร อะไหล่ 

อุปกรณ์เสริมและสินค้ำอุปโภค บริโภค

571  อำคำรอำร์เอสยูทำวเวอร์ ช้ันท่ี 10 

ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

1,099 0105563007161 บจ.ไพลอท เพียวล่ี กรุ๊ป จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         79120 ประกอบกิจกำรน ำเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับกำรน ำเท่ียวทุกชนิด

139  ถนนข้ำวสำร แขวงตลำดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200

1,100 0105563007170 บจ.โทเทิล ช้อปป้ิง จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         46494 ประกอบกิจกำรค้ำ น ำเข้ำ ส่งออก 

เคร่ืองใช้ในครัวเรือน เคร่ืองเฟอร์นิเจอร์ 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ เคร่ืองเคหะภัณฑ์

109/402  ซอยฉลองกรุง 53 แขวงล ำปลำทิว เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

1,101 0105563007196 บจ.เอ็มเอฟไอพี จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         66199 ประกอบกิจกำรรับเป็นผู้จัดกำรและดูแล

ผลประโยชน์เก็บผลประโยชน์และจัดกำร

ทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืน

518/5  อำคำรมณียำเซ็นเตอร์ ช้ันท่ี 6 

ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
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1,102 0105563007200 บจ.เอวำวัฒนำ จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         46443 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองส ำอำง อุปกรณ์

เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้เสริมควำมงำม

333/198  หมู่บ้ำน กำร์เด้นซิต้ีลำกูน ซอย

ประชำช่ืน 10

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210

1,103 0105563007218 บจ.รัน ชำบู รัน จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร 

จ ำหน่ำยอำหำรบุฟเฟ่ต์

1219/14  ซอยบำงนำ-ตรำด 37 ถนน

เดอะพำร์คแลนด์

แขวงบำงนำเหนือ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

1,104 0105563007226 บจ.มำสเตอร์ฟูล เซอร์วิส จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         43223 ประกอบกิจกำรติดต้ังระบบระบำยอำกำศ 108/150  หมู่บ้ำน โกลเด้น ทำวน์ เพชร

เกษม ซอยเพชรเกษม 108

แขวงหนองค้ำงพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

1,105 0105563007242 บจ.แคปปิตัน สแน็ค จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         46102 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออกสินค้ำ

ต่ำงประเทศ เช่น ขนม อำหำรคน-สัตว์ 

ฯลฯ

96  หมู่บ้ำน มณฑลวิลล์ หมู่ท่ี 19 ซอย

มณฑลทอง ถนนพุทธมณฑลสำย 2

แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

1,106 0105563007251 บจ.อมรำ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         43210 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ติดต้ัง 

และวำงระบบไฟฟ้ำทุกชนิด ทุกประเภท 

ท้ังภำยในและภำยนอกอำคำร โรงงำน

อุตสำหกรรม คลังสินคเำ ห้ำงสรรพสินค้ำ

41  ซอยรำมอินทรำ 5 แยก 3-10 แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,107 0105563007277 บจ.วำยทรี สปอร์ตส์ (ประเทศไทย)

 จ ำกัด

15/1/2563 1,000,000         46103 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก อุปกรณ์

กีฬำ อุปกรณ์ออกก ำลังกำย และอุปกรณ์

อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องทุกประเภท

29  ซอยรำมอินทรำ 23 แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,108 0105563007293 บจ.ฮับ คอน อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ำกัด

15/1/2563 1,000,000         52291 ประกอบกิจกำรโลจิสติกส์ และเป็น

ตัวแทนผู้รับจัดกำรขนส่งสินค้ำ ตัวแทน

ด ำเนินพิธีกำรศุลกำกร

5/261  ซอยจตุโชติ 12 แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

1,109 0105563007307 บจ.บิวต้ี ฟอรัม จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         20232 ประกอบกิจกำร ผลิต และ จ ำหน่ำย 

น ำเข้ำ ส่งออก เคร่ืองส ำอำงค์

5/198  ซอยนวมินทร์ 111 แยก 4 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240

1,110 0105563007323 บจ.บีที เมดิคอล จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         46441 ประกอบกิจกำรขำยส่งและขำยปลีก 

อุปกรณ์ เคร่ืองมือทำงกำรแพทย์

4  ถนนพระรำม 9 แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

1,111 0105563007331 บจ.คุณแม่เลอค่ำ จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         73101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรีวิวสินค้ำ 115/84  หมู่บ้ำน มัณฑนำ ถนนบำงบอน 4 แขวงบำงบอนเหนือ เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,112 0105563007340 บจ.วีสมำร์ทแอร์อีควิปเมนท์ จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         47595 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ ซ่ึงสินค้ำ

อุปกรณ์และอะไหล่เคร่ืองปรับอำกำศ 

น้ ำยำแอร์ เคร่ืองมือช่ำง เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ

162/208  หมู่บ้ำน บ้ำนสวนร่มเกล้ำ-

สุวรรณภูมิ ถนนร่มเกล้ำ

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

1,113 0105563007366 บจ.มูนสโตน89 จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         78101 ประกอบกิจกำร ติดต่อประสำนศิลปิน 

ดำรำ นักร้อง นำยเเบบ นำงเเบบ

17  ซอยพหลโยธิน 24 เเยก 2-1-2 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

1,114 0105563007382 บจ.เอ็มพี1990 จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         78101 ประกอบกิจกำร ติดต่อประสำนศิลปิน 

ดำรำ นักร้อง นำยเเบบ นำงเเบบ พิธีกร

888/157  ถนนสุขำภิบำล 5 แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,115 0105563007391 บจ.บอสซ่ำ เฮ้ำส์ คำเฟ่ แอนด์ โฮส

เทล จ ำกัด

15/1/2563 1,000,000         55101 ประกอบธุรกิจบริกำรให้เช่ำพักอำศัย โรง

เเรม(ขนำดเล็ก) โฮลเทล เเละพร้อม

บริกำรด้ำนอำหำร

354  ซอยสุขุมวิท 101/1 แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

1,116 0105563007404 บจ.มิลเล่ียน เวลเนส จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         46433 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย น ำเข้ำ ส่งออก 

อะไหล่เก่ียกับกำรออกก ำลังกำย

39  ถนนรำชพฤกษ์ แขวงบำงระมำด เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

1,117 0105563007455 บจ.ลัคก้ี ปำป้ำ แอนด์ วันเดอร์

แลนด์ จ ำกัด

15/1/2563 1,000,000         93293 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเคร่ืองเล่นเกมส์ 

ตู้เกมส์หยอดเหรียญ เกมส์ทัชสกีน และตู้

เกมส์ทุกชนิด

27  ซอยพระยำสุเรนทร์ 14 แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

1,118 0105563007463 บจ.ฉลำดเกมกล่อง จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         47640 ประกอบกิจกำรขำยปลีกและขำยส่ง เกม

กระดำน

2/334  ซอยพหลโยธิน 40 แขวงเสนำนิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

1,119 0105563007471 บจ.เบสท์ เฟรนด์ สไมล์ โปรดักช่ัน

 จ ำกัด

15/1/2563 1,000,000         90002 ประกอบกิจกำรงำนด้ำนบันเทิงทุกประเภท 119/23  ซอยลำดพร้ำว 41 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

1,120 0105563007480 บจ.เดอะ พ้อยเตอร์ส จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         90002 กิจกรรมด้ำนควำมบันเทิง ทุกประเภทและ

ให้ค ำปรึกษำเช่นจัดคอนเสิรต์ ละครเวที 

กำรแสดงต่ำงๆ

164  ซอยรำมค ำแหง 24 แยก 24(ศิริถำวร) แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

1,121 0105563007501 บจ.เคส แอนด์ คอนซัลท์ จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         69100 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำ

เเละให้ค ำเเนะน ำด้ำนกฎหมำย

2034/79  อำคำรอิตัลไทยทำวเวอร์ ช้ันท่ี 

17 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,122 0105563007536 บจ.ดีเวอร์ไลน์ อินเตอร์ ลอว์ จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         69100 ประกอบกิจกำรด ำเนินกิจกรรมทำง

กฎหมำย ท่ีปรึกษำด้ำนกฎหมำย พร้อมท้ัง

ให้ค ำปรึกษำและค ำแนะน ำท่ัวไป

433  ซอยลำดพร้ำว 130 (มหำดไทย 2) แขวงคลองจ่ัน เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

1,123 0105563007544 บจ.วี กรีนเนอร์ จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         46521 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย น ำเข้ำ ส่งออก 

บ ำรุงรักษำ ดูแลรักษำ ให้ค ำปรึกษำ จัดส่ง

 จัดหำ ส ำรวจ พัฒนำ แปรสภำพ วำงแผน

 รับเหมำก่อสร้ำง เก่ียวกับอุตสำหกรรม

อิเล็คทรอนิคส์

32  ซอยลำดพร้ำว 101 ซอย 38 แยก 1 แขวงคลองจ่ัน เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

1,124 0105563007561 บจ.อียู ลิสซ่ิง จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         64911 ประกอบกิจกำร กำรให้สินเช่ือรถยนต์ทำง

เกำรเงิน ซ้ือขำยแลกเปล่ียนรถยนต์

14/228  หมู่ท่ี 4 แขวงบำงขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

1,125 0105563007579 บจ.ทูมอร์โรว์ สกิล จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ ให้

ค ำแนะน ำ อบรม สัมมนำ เก่ียวกับด้ำน

ตลำดออนไลน์ ให้กับบุคคล คณะบุคคล 

นิติบุคคล และองค์กรของรัฐ

1  อำคำรเอ็มไพร์ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 47 ยูนิต

 4703 (ริเวอร์ 4) ถนนสำทรใต้

แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,126 0105563007587 บจ.เจิดจรัส คัตต้ิงเฮำส์ จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         73101 ประกอบกิจกำรรับออกแบบ และรับจ้ำง

ผลิต ส่ิงพิมพ์ งำนโฆษณำ ส่ือวิดีโอ ภำพน่ิง

 และงำนส่ือทุกประเภท

161/845  ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบำงขุนศรี เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 10700

1,127 0105563007609 บจ.ยอดทองค ำไทย จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         47732 ประกอบกิจกำรค้ำทองค ำ 2  ซอยเพชรเกษม 33/3 แขวงบำงหว้ำ เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160

1,128 0105563007617 บจ.โภคำกรเซอร์วิส จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         43210 ประกอบกิจกำรให้บริกำรซ่อมแซม 

บ ำรุงรักษำระบบไฟฟ้ำ ประปำ แอร์ 

เคร่ืองมือช่ำง และอุปกรณ์ทุกชนิด ทุก

ประเภท

8/30  ซอยสุขุมวิท 65 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

1,129 0105563007641 บจ.พีไอเคเอส จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         46599 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ติดต้ัง ซ่อมแซม 

ปรับปรุง ดัดแปลง พัฒนำ ประกอบ 

บ ำรุงรักษำและฝึกอบรมระบบป้องกันภัย

ทำงอำกำศทุกชนิด

1  อำคำรเอ็มไพร์ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 47 ยูนิต

 4703 ถนนสำทรใต้

แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

1,130 0105563007650 บจ.โฟร์เก็ตเตอร์ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

15/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรค้ำปลีกและค้ำส่ง สินค้ำ

อุปโภคและบริโภคทุกชนิด ตำมท่ีก ำหนด

ไว้ในวัตถุท่ีประสงค์

8/80  ซอยช่ำงอำกำศอุทิศ 10 แยก 1-2 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

1,131 0105563007668 บจ.แวลลู อัพ จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         62090 ประกอบกิจกำรบริกำรบริหำรและ

สนับสนุนงำนด้ำนเทคโนโลยี ระบบ ข้อมูล

 สำรสนเทศ และควำมรู้

30  ซอยสุขุมวิท 61 (เศรษฐบุตร) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

1,132 0105563007676 บจ.สยำมมำยด์เซ็ท จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         96101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรนวดเพ่ือสุขภำพ

 บริหำรร่ำงกำย สปำ ฟิตเนส ดูแลรูปร่ำงฯ

19/44  ซอยสำยไหม 44/1 แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

1,133 0105563007684 บจ.เอส.พี.อินโนเวช่ัน จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         45301 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออกอุปกรณ์

ตกแต่ง/อะไหล่รถยนต์  อุปกรณ์

อิเล็คทรอนิกส์

168/29  ถนนเพ่ิมสิน แขวงคลองถนน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

1,134 0105563007692 บจ.พีพีเอ แซค จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         22299 ประกอบกิจกำรเก่ียวกับผลิตภัณฑ์พลำสติก 1/96  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.67 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

1,135 0105563007722 บจ.ลิเก สยำม จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         46443 ประกอบกิจกำรขำยเคร่ืองส ำอำง อำหำร

เสริม และด้ำนควำมงำมทุกชนิด

965  ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

1,136 0105563007731 บจ.แอลบี เฮลธ์ต้ี พลัส จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         20232 ประกอบกิจกำรผลิตเคร่ืองหอม 

เคร่ืองส ำอำง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ ำ

716/44  ซอยวัดจันทร์ใน แขวงบำงคอแหลม เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร 10120

1,137 0105563007749 บจ.นิวทริเนติก จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         10619 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย อำหำรเสริม 9/22  ถนนเพ่ิมสิน แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

1,138 0105563007773 บจ.ทริปเปิล อำร์ ดีไซน์ จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีไม่ใช่ท่ี

พักอำศัย

8/7  ซอยบำงเชือกหนัง 2 แขวงบำงเชือกหนัง เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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ไปรษณีย์

1,139 0105563007781 บจ.กังวำล ควอลิต้ี โพรดักท์ จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         46691 ประกอบกิจกำรขำยส่งและกำรขำยปลีก

เคมีภัณฑ์ทำงอุตสำหกรรม

242/1  ซอยลำดพร้ำว 64 แยก 10 ถนน

ลำดพร้ำว

แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,140 0105563007790 บจ.ฮอลแลนด์ พำร์ค จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         68102 ประกอบกิจกำรด ำเนินธุรกิจซ้ือขำย

อสังหำริมทรัพย์และพัฒนำท่ีดิน

463/8  ถนนรำชปรำรภ แขวงมักกะสัน เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

1,141 0105563007803 บจ.เดอะ แคปิตอล พำร์ค จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         68102 ประกอบกิจกำรด ำเนินธุรกิจ ซ้ือ ขำย 

อสังหำริมทรัพย์และพัฒนำท่ีดิน

463/8  ถนนรำชปรำรภ แขวงมักกะสัน เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

1,142 0105563007846 บจ.โนแมนส์แลนด์ จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร เคร่ืองด่ืม 1375  อำคำรธิติเนศ ช้ันท่ี 1 ถนนเจริญกรุง แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,143 0105563007854 บจ.ที อี อำร์ ท่ีปรึกษำทำงธุรกิจ 

จ ำกัด

15/1/2563 1,000,000         69200 ประกอบกิจกำรส ำนักบัญชี ให้ค ำแนะน ำ

ด้ำนบัญชีและภำษี

1/5  ถนนสุขำภิบำล 5 ซอย 67 แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

1,144 0105563007889 บจ.หนังตะลุง ชมจันทร์ซีฟู้ด จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร 9/28  ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240

1,145 0105563007901 บจ.ภัสรำ พีแอนด์พี จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         96103 ประกอบกิจกำร บริกำรตัดผม แต่งผม 

เสริมสวย

21/130  ซอยศูนย์วิจัย แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,146 0105563007919 บจ.ลอนดอน พำร์ค จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         68102 ประกอบกิจกำรด ำเนินธุรกิจซ้ือมำขำยไป 

อสังหำริมทรัพย์และพัฒนำท่ีดิน

463/8  ถนนรำชปรำรภ แขวงมักกะสัน เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

1,147 0105563007943 บจ.ดิ เอสเซนเชียล จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         74109 ประกอบกิจกำรรับสร้ำงและพัฒนำอัค

ลักษณ์ขององค์กรธุรกิจ (แบรนด์)

93  ซอยลำดพร้ำว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,148 0105563007960 บจ.คุณบัณลักข คอร์ป จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         68201 ประกอบกิจกำรซ้ือ จัดหำ รับ เช่ำ เช่ำซ้ือ 

ถือกรรมสิทธ์ิ และจัดกำรซ่ึงทรัพย์สินใด 

ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินน้ัน

79  ซอยประวิทย์และเพ่ือน 16 แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

1,149 0105563007994 บจ.คีพ โรล จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         73101 ประกอบกิจกำรผลิตส่ือวีดีโอ กำรจัดเเสดง

สินค้ำ ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์

99  ซอยพัฒนำกำร 46 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

1,150 0105563008001 บจ.ดี เอ็น ดับเบ้ิลยู แพลตฟอร์ม 

จ ำกัด

15/1/2563 1,000,000         47912 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำผ่ำนระบบ

อินเตอร์เน็ค

242  ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

1,151 0105563008010 บจ.เอสสำมสิบหก เทคโนโลยี จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         62090 ประกอบกิจกำรให้บริกำรติดต้ัง ซ่อมบ ำรุง

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ และอุปกรณ์

ต่อพ่วงต่ำงๆ

99/1141  ซอยรำษฎร์พัฒนำ 22 แขวงรำษฎร์พัฒนำ เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

1,152 0105563008028 บจ.ทศกัณฐ์ ออร์แกไนเซอร์ จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         73101 ประกอบกิจกำรรับท ำและให้เช่ำ ป้ำย

โฆษณำ

120/97  หมู่บ้ำน อัมรินทร์ฯ 3ผัง3 ซอย

สำยไหม 20

แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

1,153 0105563008036 บจ.วิน วิน เลิร์นน่ิง เซ็นเตอร์ จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         85500 ประกอบกิจกำรบริกำรให้ค ำปรึกษำ ติดต่อ

 แนะน ำ ค้นคว้ำหำข้อมูลสถำบันกำรศึกษำ

ในประเทศและต่ำงประเทศ

9/41  หมู่บ้ำน กลำงเมือง ถนนลำดปลำ

เค้ำ 79

แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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1,154 0105563008044 บจ.สิบสิบสิบ จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         82302 ประกอบกิจกำรรับจัดงำนอีเว้นท์ งำน

แสดงนิทรรศกำร งำนประชุมสัมมนำ

18  ซอยรำมอินทรำ 46 แยก 11 แขวงรำมอินทรำ เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,155 0105563008052 บจ.แอล เอส เอ ลอว์ จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         69100 ประกอบกิจกำรทำงด้ำนกฎหมำย ทำง

บัญชี วิศวกรรม

152/172  ถนนเฉลิมพระเกียรติร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

1,156 0105563008061 บจ.เวฟ เนสช่ัน จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         43223 ประกอบกิจกำร ประกอบอัดฉีดพ่นเคลือน

น้ ำยำกันสนิมส ำหรับเคร่ืองปรับอำกำศ

รวมท้ังอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้ำ

9/111  หมู่บ้ำน เบล็สวิลล์ รำมอินทรำ 

117 ถนนเจริญพัฒนำ

แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

1,157 0105563008079 บจ.แคปปิตอล พำร์ค จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         68202 ประกอบกิจกำรท่ีปรึกษำ รับบริหำรและ

จัดกำรอำคำรชุด อำคำรส ำนักงำน อำคำร

ศูนย์กำรค้ำและสถำนท่ีส ำรหับประกอบ

ธุรกิจ และพักอำศัยทุกประเภท

758/16  ถนนสุขุมวิท 30/1 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

1,158 0105563008095 บจ.เดอะเทลส์ สตูดิโอ จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         96309 กิจกรรมกำรบริกำรอ่ืน ๆ ส่วนบุคคลซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

28/59  หมู่บ้ำน นลินอเวนิว ถนน

รำมค ำแหง

แขวงรำษฎร์พัฒนำ เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

1,159 0105563008109 บจ.ฤๅไชย-สุภำพันธ์ุ จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรบริกำรด้ำนอำหำรใน

ภัตตำคำร/ร้ำนอำหำร

53  ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

1,160 0105563008117 บจ.เจย์เดนท์ คอร์ป จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         68103 ประกอบกิจกำรให้บริกำรห้องพัก บริกำร

อำหำร เเละบริกำรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

96  ซอยบำงบอน 5 ซอย 5 แขวงบำงบอนเหนือ เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,161 0105563008133 บจ.วำย.ไอ.เอ็ม.คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         62011 ให้บริกำรจัดกำรด้ำนเทคโนโลยี และนวตก

รรม หมำยถึงกำรออกแบบ กำรสร้ำง 

บริกำร จัดกำรและบ ำรุงรักษำ

1559  ซอยลำดพร้ำว 94 (ปัญจมิตร) 

ถนนลำดพร้ำว

แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,162 0105563008141 บจ.พีพี แอร์แอนด์เซอร์วิส 2020 

จ ำกัด

16/1/2563 1,000,000         47595 ประกอบกิจกำรค้ำ จ ำหน่ำย 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ อะไหล่ อุปกรร์

อิเล็คทรอนิค อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

99/164 แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

1,163 0105563008168 บจ.เจ.ซี. อินดัสตรี จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         15121 ผลิต จ ำหน่ำย กระเป๋ำ เคร่ืองประดับ 

เส้ือผ้ำ รองเท้ำ

104  ซอยสมเด็จพระเจ้ำตำกสิน 8 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600

1,164 0105563008176 บจ.เพอเพิลแอนด์โค จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบกิจกำรให้บริกำรท่ีปรึกษำด้ำน

ธุรกิจ

730/9  ซอยสุขุมวิท 101 แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

1,165 0105563008192 บจ.เมดิค วี จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         86909 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเป็นตัวแทน

ตรวจสุขภำพและให้บริกำรทำงแพทย์

730/9  ซอยสุขุมวิท 101 แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

1,166 0105563008206 บจ.รชต จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         47595 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ

และสินค้ำอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง

99-101  ถนนรำษฎร์บูรณะ แขวงรำษฎร์บูรณะ เขตรำษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหำนคร 10140



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,167 0105563008214 บจ.ศ.รวี อะไหล่ จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         45301 ประกอบกิจกำรขำยส่งอะไหล่รถยนต์และ

สำรหล่อล่ืน

92  ซอยเสรีไทย 81/2 แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,168 0105563008222 บจ.เออร์เบ้ิน ดู๊ด แฟมิล่ี จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         47711 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำย ปลีก ส่ง เคร่ือง

แต่งกำย เคร่ืองประดับกำย

88/1  อำคำรเอท ทองหล่อ ช้ันท่ี จี  ห้อง

เลขท่ี ดี108ดี ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ)

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

1,169 0105563008231 บจ.ชู อินเตอร์ เซอร์วิสเซส จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         69100 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำทำงด้ำน

กฏหมำย ด ำเนินคดี ฟ้องร้องและแก้ต่ำงคดี

82/226  ซอยซิเมนต์ไทย ถนนประชำช่ืน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

1,170 0105563008249 บจ.ไอคอนนิค พรีเม่ียม จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         46439 ประกอบกิจกำรค้ำ น ำเข้ำและส่งออก 

ของขวัญ ของช ำร่วย ของท่ีระลึก

128/110  ซอยพระรำมท่ี 2 ซอย 50 แยก

 7

แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,171 0105563008257 บจ.เอวำ เอ็นจิเนียร่ิง ซัพพลำย 

แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด

16/1/2563 1,000,000         24209 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย น ำเข้ำ 

ส่งออก ขำยปลีก ขำยส่ง งำนสเตนเลส 

เช่นกระจกอลูมิเนียม

2  ซอยนำคภำษิต แขวงพัฒนำกำร เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

1,172 0105563008273 บจ.รวมทุน ศุภกร จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         71102 ประกอบกิจกำรรับให้ค ำปรึกษำเก่ียวกับ

งำนก่อสร้ำงเช่น อำคำรพำณิชย์ คอนโดมี

เนียม ถนน สะพำน อุโมงค์

285/8  หมู่บ้ำน Kริช ทำวน์ ถนนนิมิตใหม่ แขวงทรำยกองดิน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

1,173 0105563008281 บจ.โค ไอเดีย จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         73101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรทำงด้ำนกำร

โฆษณำอย่ำงเต็มรูปเเบบ

108/143  ถนนพัฒนำชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

1,174 0105563008290 บจ.ออล เอ็มพี จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         47411 ร้ำนขำยปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ

พ่วงคอมพิวเตอร์

6/412  ซอยพระรำมท่ี 3 ซอย 28/1 

ถนนพระรำมท่ี 3

แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

1,175 0105563008311 บจ.แอลบีเอ็ม คอสเมเทรด จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         46443 ประกอบกิจกำรค้ำ ผลิต น ำเข้ำ 

เคร่ืองส ำอำง เคร่ืองมือแพทย์และ

เคร่ืองใช้ทำงวิทยำศำสตร์

882/14  ซอยพหลโยธิน 32 แขวงเสนำนิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

1,176 0105563008338 บจ.ทีเอ็มพี เทคโนโลยี จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         46599 น ำเข้ำและจ ำหน่ำยอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 

เคร่ืองจักรอัตโนมัติ

109/136  ซอยฉลองกรุง 53 แขวงล ำปลำทิว เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

1,177 0105563008354 บจ.แอ้นท์ เอ็กซ์ เวิร์ค จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         59111 ประกอบกิจกำรจัดสร้ำงและจัดจ ำหน่ำย

ภำพยนตร์

9  ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,178 0105563008362 บจ.มิชช่ัน ทู มูน จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         70209 บริกำรเป็นท่ีปรึกษำและให้ค ำแนะน ำด้ำน

ธุรกิจ

18/139  ซอยรำมอินทรำ 65 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,179 0105563008371 บจ.โฟร์ที กำรบัญชี จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         69200 ปะกอบกิจกำรรับจัดท ำบัญชี วำงระบบ

บัญชี และให้ค ำปรึกษำด้ำนบัญชี

1239/26  ซอยเพชรเกษม 63 แขวงหลักสอง เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

1,180 0105563008397 บจ.โอมิ จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         46103 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ-ส่งออก เส้ือผ้ำ

ส ำเร็จรูป

171  ซอยสุวรรณดี 3 แขวงบำงซ่ือ เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10800



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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1,181 0105563008401 บจ.ปูค ำพลำสติก จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         22220 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงเป่ำม้วนพลำสติกให้

ได้ถุงพลำสติกขนำดต่ำง ๆ ผลิตถุงพลำสติก

137  ซอยแสมด ำ 5 แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,182 0105563008427 บจ.2 เอส เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร ทุกประเภท 

รวมท้ังจ ำหน่ำยอำหำรและเคร่ืองด่ืมทุก

ชนิด

828  ถนนริมคลองสำมเสน แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,183 0105563008435 บจ.ยูอำร์เดอะ จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         47711 ประกอบกิจกำรค้ำ เส้ือผ้ำส ำเร็จรูป 89/669  หมู่บ้ำน โชคชัยคลองจ่ัน 

ซอยนวมินทร์ 81 แยก 3-27 ถนนนวมินทร์

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240

1,184 0105563008460 บจ.พงษ์สุพรรณ มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         47114 จ ำหน่ำยขำยปลีก ขำยส่ง ของช ำ วัตถุดิบ

ในกำรประกอบอำหำรทุกชนิด และ

ภำชนะบรรจุอำหำรทุกชนิด

382/7  ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงศิริรำช เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 10700

1,185 0105563008486 บจ.วีฟอร์ซ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

เซอร์วิส จ ำกัด

16/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 

ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำอำคำร ระบบไฟฟ้ำ

2/205  ซอยรำมค ำแหง 190/2 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

1,186 0105563008494 บจ.คอนโฟล เอเซีย จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         35101 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำยพลังงำน

และพลังงำนทดแทนในรูปแบบต่ำงๆ ทุก

ประเภท

158/7  ถนนจรัสเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

1,187 0105563008508 บจ.พีเค เอสเธติค จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         46103 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก 

เคร่ืองส ำอำง ผลิตภัณฑ์เสริมควำมงำม

79/117  ซอยนวมินทร์ 86 แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,188 0105563008516 บจ.ริชวัน แอพพำเรล จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         46414 ประกอบกิจกำรส่งออก ได้แก่ เส้ือผ้ำ

ส ำเร็จรูป

68/3  อำคำรเอสแอนด์บี ทำวเวอร์ ถนน

ป้ัน

แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,189 0105563008524 บจ.เหนือโลก จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         82110 ประกอบกิจกำรบริหำรจัดกำรแบบองค์

รวมให้กับธุรกิจ

33/4  ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,190 0105563008559 บจ.ไทย ลัลลำ จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         79120 ประกอบกิจกำรรับบริกำรวำงแผนกำร

ท่องเท่ียว

55/62  ซอยบรมรำชชนนี 101 แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

1,191 0105563008567 บจ.กำร์เด้น ออฟ อีเดน จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         47723 ประกอบกิจกำรค้ำเวชส ำอำง เช่น ครีมกัน

แดด

47/31  ถนนบำงบอน 4 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

1,192 0105563008575 บจ.อุษวุฒิ จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         46900 จ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค และบริโภคทุกชนิด 1169/60  ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่ำง เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10800

1,193 0105563008605 บจ.สุภำพ โลจิสติกส์ จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         49339 ให้บริกำรขนส่งสินค้ำทำงบก ด้วยรถ 10 

ล้อ รถพ่วง รถเทรลเลอร์ หำงลำก พ้ืนเรียบ

66  หมู่บ้ำน พิศำลแลนด์ (ถนนท่ำข้ำม) 

ซอยท่ำข้ำม 28 แยก 32

แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150
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1,194 0105563008630 บจ.อเวนเจอร์ คอนซัลแทนท์ จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         71101 เป็นท่ีปรึกษำ ศึกษำ ทดลอง ค้นคว้ำ 

ส ำรวจ วิเครำะห์ วิจัย ออกแบบ จัดท ำ

แผนงำน โครงกำรต่ำงๆ ทำงด้ำน

สถำปัตยกรรมผังเมืองและวิศวกรรม

127/331  ซอยรำมอินทรำ 40 แยก 8 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230

1,195 0105563008656 บจ.ออล อะเบำท์ ซิสเต็มส์ จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         62012 กิจกรรมกำรจัดท ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ตำมวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ (ยกเว้นโปรแกรม

เว็บเพจและเครือข่ำย)

2/46  ซอยพหลโยธิน 35 แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

1,196 0105563008664 บจ.เวลรำวด์ จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรค้ำสินค้ำแฟช่ัน ทุกชนิด

ทุกประเภท

311/18  ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 10300

1,197 0105563008672 บจ.ริชชิซ จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         56101 จ ำหน่ำยอำหำร-เคร่ืองด่ืมทุกชนิดทุก

ประเภท

62/3  ซอยลำดพร้ำว81(ฐิติพร) แขวงคลองเจ้ำคุณสิงห์ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,198 0105563008681 บจ.เอ็มเคพีเอ็น จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         85491 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนภำษำ 101/32  ถนนลำดหญ้ำ แขวงสมเด็จเจ้ำพระยำ เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600

1,199 0105563008699 บจ.รักษำควำมปลอดภัย เดอะ ไนซ์

 กำร์ด จ ำกัด

16/1/2563 1,000,000         66199 จัดกำรเฝ้ำดูแลและคุ้มครองทรัพย์สิน 199  ซอยพระรำมท่ี 2 ซอย 42 แขวงบำงมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

1,200 0105563008711 บจ.บิลเล่ียนดับเบ้ิลยูเอชเอส จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรค้ำสินค้ำแฟช่ัน ทุกชนิด

ทุกประเภท

61/32  ถนนบำงกอกน้อย-ตล่ิงชัน แขวงบำงขุนนนท์ เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 10700

1,201 0105563008729 บจ.มำย คอร์เนอร์ 4289 จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรเก่ียวกับกำรให้บริกำรขำย

อำหำรและเคร่ืองด่ืม

121,123  ซอยหมู่บ้ำนวิลล่ำ แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

1,202 0105563008737 บจ.ลำนำด้ี จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         20232 ประกอบกิจกำรผลิต น ำเข้ำเเละจ ำหน่ำย

เคร่ืองส ำอำงทุกชนิด

48/215  ซอยรำมค ำเเหง 104 แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

1,203 0105563008761 บจ.คำซำโมด้ำ เฟรม จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         31001 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย งำน

เก่ียวกับกรอบรูปทุกชนิด ของตกแต่งบ้ำน

ทุกชนิด

590  ถนนลำซำล แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

1,204 0105563008770 บจ.พี พลัส เอ็นจิเนียร่ิง 2020 

จ ำกัด

16/1/2563 1,000,000         46599 ประกอบกิจกำรค้ำ ซ่อมแซมอุปกรณ์ไอ

ลำมและล่อฟ้ำ

282/276  หมู่บ้ำน อำร์ เค พำร์ค ถนน

เลียบคลองสอง

แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

1,205 0105563008788 บจ.เอ็มโอเอส ออลล์เบสท์ จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         86909 ประกอบกิจกำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพ 

เสริมควำมงำม ครบวงจร

99/881  ถนนเจริญนคร แขวงส ำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600

1,206 0105563008796 บจ.ไทยทรัค ออโต้พำร์ท จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         45302 ประกอบกิจกำรขำยปลีกอะไหล่เเละ

ช้ินส่วนอุปกรณ์เสริมใหม่ยำนยนต์ กำร

ขำยปลีกอุปกรณ์ประดับยนต์

40/313  ถนนไทยรำมัญ แขวงสำมวำตะวันตก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

1,207 0105563008800 บจ.ซูเพิร์บ สตีล ดอร์ซ จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         46639 ประกอบกิจกำรค้ำ ท ำประตูเหล็ก ขำย

ประตูเหล็ก ประตูทนไฟ

333/183  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 

30 แยก 14

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250
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1,208 0105563008818 บจ.ท ำแล้วรวย 888 จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         23932 ประกอบกิจกำร รับส่ังท ำ จ ำหน่ำย น ำเข้ำ

 ส่งออก รับผลิตภัณฑ์สินค้ำพรีเม่ียมเเละ

ของท่ีระลึก ทุกชนิด

44/280  ซอยวิภำวดีรังสิต 41 เเยก 1 

ถนนวิภำวดีรังสิต

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

1,209 0105563008826 บจ.เคทีพีเอ็ม คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         46102 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ และส่งออก ขำย

ปลีก และขำยส่ง เช่น อำหำร ขนม

14/5  ถนนพุทธมณฑลสำย 1 แขวงบำงด้วน เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160

1,210 0105563008834 บจ.บูทีค รูมส์ เซอร์วิส จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         68101 ประกอบกิจกำรค้ำอสังหำริมทรัพย์และให้

เช่ำอำคำรท่ีพักอำศัย

66/5  ถนนรำมค ำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

1,211 0105563008842 บจ.รูมส์ โมเด้ินไนซ่ิง จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม ภัตตำคำร 38/22-23  หมู่ท่ี 1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

1,212 0105563008869 บจ.แก้วน ำโชคฟู้ดส์ จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         47212 ประกอบกิจกำรค้ำ ปลีก ปลำ และ

ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ

61/101  หมู่บ้ำน พนำสนธ์ิ 4 ซอยคู้บอน 

36

แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

1,213 0105563008885 บจ.ใต้สมุทร จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         56101 กำรบริกำรด้ำนอำหำรในภัตตำคำร/

ร้ำนอำหำร

297  อำคำรหว่ังหลี ช้ันท่ี จี  ห้องเลขท่ี เอ

 ถนนสุรวงศ์

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,214 0105563008893 บจ.อำร์ดับบลิว ออโต้ พำร์ทส์ จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         45302 จ ำหน่ำยและให้บริกำรติดต้ังอุปกรณ์

ประดับยนต์และอะไหล่ยนต์

211/8  ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4-13 

(ข้ำงวัดเกำะ)

แขวงคลองถนน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

1,215 0105563008907 บจ.เอกิอิซำกำยะ จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรขำยอำหำรเเละเคร่ืองด่ืม 

ร้ำนอำหำร

364/1  ซอยพหลโยธิน 35 แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

1,216 0105563008915 บจ.กัณรพี เภสัช จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         46441 กิจกรรมกำรขำยส่งสินค้ำทำงเภสัชกรรม

และทำงกำรแพทย์

712/5  ถนนบำงขุนเทียน-ชำยทะเล แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,217 0105563008931 บจ.บลูน จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         82990 ประกอบกิจกำรประมูลเพ่ือรับจ้ำงท ำของ 

ตำมวัตถุประสงค์

138  ซอยรำชพฤกษ์ 28 ถนนรำชพฤกษ์ แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

1,218 0105563008940 บจ.เดอะมำสคอต จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         32501 ประกอบกิจกำรผลิต อุปกรณ์กำรแพทย์ 11/1  ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

1,219 0105563008958 บจ.เทลแลนด์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         46102 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและส่งออก อำหำร

สัตว์ส ำเร็จรูป

598  ถนนเตชะวนิช แขวงบำงซ่ือ เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10800

1,220 0105563008966 บจ.บ๊ิกแฟมีล่ี กรุ๊ป จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรขำยปลีกสินค้ำอุปโภค

บริโภค เคร่ืองส ำอำง เคร่ืองแต่งกำย 

เส้ือผ้ำ ขำยออนไลน์

302/529  ซอยลำดพร้ำว71 แขวงคลองเจ้ำคุณสิงห์ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,221 0105563008982 บจ.บัดด้ี อัพ จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         73102 ประกอบธุรกิจขำยพ้ืนท่ีโฆษณำบนหน้ำ

เว็บไซต์

223/50  ตรอกพุทธโอสถ แขวงส่ีพระยำ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,222 0105563008991 บจ.พร้อมท์ มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         73101 กำรตลำด กำรโฆษณำ กำรประชำสัมพันธ์

 กำรออกแบบ

ช้ัน 19  อำคำรอัลม่ำ ล้ิงค์ 25 ซอยชิดลม 

ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

1,223 0105563009008 บจ.ฮำโลเจน  บิสซิเนส  แอนด์  

ดิจิตอล  โซลูช่ันส์ จ ำกัด

16/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำทำงกำร

ตลำด

1104/260  ถนนพัฒนำกำร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,224 0105563009016 บจ.สนุก พัฒนำ จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         58202 กำรจัดท ำซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูป (ยกเว้น

ซอฟต์แวร์เกมส ำเร็จรูป)

19/47  หมู่บ้ำน มลชญำ 4 ซอยสำยไหม 

44/1 ถนนสำยไหม

แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

1,225 0105563009032 บจ.พนักงำนขับรถไทย จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         53200 ประกอบกิจกำรให้บริกำร รับส่ง เอกสำร 203/1  ถนนประชำอุทิศ แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,226 0105563009041 บจ.ไทย ออนเนอร์ กรุ๊ป จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         79120 ประกอบกิจกำรน ำเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับกำรน ำเท่ียวทุกชนิด

9/104  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,227 0105563009105 บจ.แทรเวลเมท โรบอติกส์ จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         15121 กำรผลิต ผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋ำเดินทำง 1788  อำคำรสิงห์คอมเพล็กซ์ ช้ัน 30  

ห้องเลขท่ี 3001-3003,3009-3014 ถนน

เพชรบุรีตัดใหม่

แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,228 0105563009130 บจ.บลู เอเลเฟ่นท์ พำวเวอร์ จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม ภัตตำคำร บำร์ 

ไนท์คลับ

252/36  ถนนวัชรพล แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,229 0105563009156 บจ.๙นำครำช แมเนจเม้นท์ จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         71102 ประกอบกิจกำรบริหำรงำนก่อสร้ำง ให้

ค ำปรึกษำด้ำนงำนก่อสร้ำง

289/60  ซอยร่มเกล้ำ 6/1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

1,230 0105563009164 บจ.โอนลีอัส 6632 จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรค้ำกระดำษ ผ้ำ เส้นใยไน

ล่อน ใยสังเครำะห์ เส้นด้ำยยืด เคร่ือง

อุปโภคอ่ืน

15/66  ซอยวัดเวฬุวนำรำม 34 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

1,231 0105563009172 บจ.ดับบลิวพี ทิคเก็ตส์ จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         79909 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยต๋ัวเคร่ืองบิน รับ

จองต๋ัวเคร่ืองบิน

888/18  หมู่บ้ำน นันทวัน (รำมอินทรำ-

พหลโยธิน 50) ถนนเทพำรักษ์

แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,232 0105563009181 บจ.เจ-ไอที ออดิท จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         69200 ประกอบกิจกำรเก่ียวกับบัญชีกำรท ำบัญชี 

กำรตรวจสอบบัญชี เเละกำรให้ค ำปรึกษำ

ด้ำนภำษี

18/111  ซอยอ่อนนุช 80 เเยก 5 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

1,233 0105563009199 บจ.สหวัฒนำ วำณิชย์ จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         56302 ประกอบกิจกำรร้ำนกำแฟ 15  ซอยสำมวำ 5 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

1,234 0105563009237 บจ.ซีเอฟ เมเนเจอร์ จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         47412 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยโปรเเกรม เเละ

รับจ้ำงออกเเบบ โปรเเกรมระบบงำน

คอมพิวเตอร์

44/247  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.87 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

1,235 0105563009261 บจ.วีเค แคปปิตอล จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ อุปโภค 

บริโภค ขนมขบเค้ียว ขนมอบกรอบ

502/533  ซอยเดชะตุงคะ 1 ถนนเดชะตุง

คะ

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

1,236 0105563009270 บจ.ดี.โอ.ที. จิวเวลร่ี จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         32111 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย ออกแบบ 

เคร่ืองประดับ งำน เงิน เพชร พลอย หินมี

ค่ำ กล่องเคร่ืองประดับ

296/9  ซอยสำรภี 1 ถนนอิสรภำพ แขวงสมเด็จเจ้ำพระยำ เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600

1,237 0105563009288 บจ.คิน ชุน อินฟอร์เมช่ัน 

เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ำกัด

17/1/2563 1,000,000         56299 ประกอบกิจกำรเป็นตัวกลำงให้บริกำร

และพัฒนำจัดส่งอำหำรและเคร่ืองด่ืม

97/11  อำคำรบ๊ิกซีรำชด ำริ  ห้องเลขท่ี 1

 ช้ันท่ี 5 ถนนรำชด ำริ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,238 0105563009296 บจ.โอโกลบอลริช จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         74109 ประกอบกิจกำร ออกแบบเฉพำะ 

ออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้ำแฟช่ัน และท่ี

เก่ียวข้อง

48/99  ถนนบำงขุนนนท์ แขวงบำงขุนนนท์ เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 10700

1,239 0105563009300 บจ.ซูพรีม แบงคอค จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         46109 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก ผลิต 

จ ำหน่ำย ซ้ือมำย ขำยไป สินค้ำอุปโภค 

บริโภค ทุกชนิดทุกประเภท ตำม

วัตถุประสงค์

98/250  หมู่บ้ำน บ้ำนกลำงเมือง พระรำม

 9 - รำมค ำแหง ซอยรำมค ำแหง 39 (เทพ

ลีลำ 1)

แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,240 0105563009318 บจ.เอเบ้ิลเพลย์ จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         58201 ประกอบกิจกำรบริกำรเกมแอพพลิเคช่ัน

บนมือถือ เคร่ืองเล่นต่ำงๆ

33/121  ซอยเฉลิมพระเกียรติร.9ซอย87 

ถนนเฉลิมพระเกียรติร.9

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

1,241 0105563009326 บจ.เดอะ พลัส วัน จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         46900 ประกอบกิจกำรส่งออก จ ำหน่ำย อำหำร

และเคร่ืองด่ืม เคร่ืองจักร อะไหล่ เคร่ืองมือ

 เคร่ืองใช้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

725  อำคำรเมโทรโพลิศ ช้ัน เอ็ม ยูนิต 4 

ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

1,242 0105563009334 บจ.เอ็กซ์จีเอ็น จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         47411 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยติดต้ัง ซ่อมบ ำรุง 

คอมพิวเตอร์

84  ซอยลำดพร้ำว 101 ซอย 56 แขวงคลองจ่ัน เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

1,243 0105563009342 บจ.ยืนสวย จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         46900 ประกอบกิจกำรซ้ือและขำย สินค้ำทุก

ประเภทในและนอกประเทศ

102/54  หมู่บ้ำน บ้ำนสวนผ้ึง ซอย

ประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 4 ถนนประเสริฐ

มนูกิจ

แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,244 0105563009351 บจ.โจลีน่ำ พลัส จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         21001 ประกอบกิจกำรผลิต น ำเข้ำ ส่งออก สินค้ำ

เก่ียวกับเวชภัณฑ์ ยำรักษำโรค

98/77  ซอยอ่อนนุช 36 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

1,245 0105563009369 บจ.เอ็กซ์ซิสเท็มส์ จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         47413 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยติดต้ัง ระบบ

กล้องวงจรปิด ระบบสัญญำณกันขโมย

108/1  ซอยเจริญพัฒนำ 1 แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

1,246 0105563009377 บจ.เกรท แอทติจูด จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         60101 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงจัดรำยกำรวิทยุ ส่ือ

ออนไลน์

91/564  ซอยนวลจันทร์ 56 แยก 1 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230

1,247 0105563009385 บจ.ธัญพัฒน์ 41 จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         46441 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยครีม สเปรย์ 

น้ ำมัน ผลิตภัณฑ์สงเครำะห์จำกสมุนไพร 

หรือ วัตถุชนิดอ่ืนเพ่ือใช้ในกำรรักษำ 

บรรเทำอำกำรปวด บวม อักเสบ ท้ังเเบบ

เร้ือรัง เเละเฉียบพลัน

78/294  ถนนประชำส ำรำญ แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530

1,248 0105563009407 บจ.พีซีซี เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ต่อดติม 

ปรับปรุง ออกแบบ สถำปัตยกรรม ภูมิส

ถำปัตย์ วิศวกรรม ตกแต่งภำยใน และ

ระบบงำนสำธำรณูปโภค อำคำร หรือ

ส่ิงก่อสร้ำงทุกประเภท

11/46  ซอยวัชรพล 1/9 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)
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วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,249 0105563009415 บจ.พำร์คเวย์ เมดิคอล เซอร์วิสเซส

 จ ำกัด

17/1/2563 1,000,000         86909 ประกอบกิจกำรดูแลและรับส่งผู้ป่วย

ต่ำงชำติท่ีมำรักษำท่ีโรงพยำบำลในประเทศ

260  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 67 แขวงบำงพลัด เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 10700

1,250 0105563009423 บจ.ลลิล เอสเธติก จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         86201 ประกอบกิจกำรคลีนิกเวชกรรม 78/10  หมู่บ้ำน ซิต้ีเซนส์ วัชรพล โซนอี 2

 ซอยวัชรพล 2

แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,251 0105563009431 บจ.เอ็นทีเจ ออโต้ จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         45201 ปรกอบกิจกำรซ่อมแซม เคำะพ่นสี 

บ ำรุงรักษำเคร่ืองยนต์ ติดต้ังอุปกรณ์

ประดับยนต์ท้ังภำยในและภำยนอก

79/55  ถนนเลียบคลองภำษีเจริญฝ่ังใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

1,252 0105563009440 บจ.เอ็นแอลเอ็นเค จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         46109 ประกอบกิจกำรขำยส่งสินค้ำท่ัวไปโดย

ได้รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง

74/2  ซอยบำงบอน 3 ซอย 5 แขวงบำงบอนเหนือ เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,253 0105563009466 บจ.บียอนด์ อีสปอร์ต จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         73101 ประกอบกิจกรรมของบริษัทโฆษณำ 41/138  ซอยวิภำวดีรังสิต 39 แขวงสนำมบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

1,254 0105563009474 บจ.หล่อมำมำ จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         62011 ประกอบกิจกำรสร้ำงพัฒนำระบบ

แอพพลิเคช่ัน โปรแกรมและแพลตฟอร์ม

ต่ำงๆด้ำนกำรท่องเท่ียว

10/97  อำคำรเดอะเทรนด้ี ช้ันท่ี 6 ซอย

สุขุมวิท 13 (แสงจันทร์)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

1,255 0105563009491 บจ.ล้อมบุญ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         46102 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและส่งออกสินค้ำ

ประเภทอำหำร

27/7  ซอยพหลโยธิน 48 แยก 17/1 แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,256 0105563009512 บจ.เอโอเอ็ม.สำมหกห้ำ จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         47912 ประกอบกิจกำรขำยสินค้ำออนไลน์ 39  ซอยบำงนำ-ตรำด 42 แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

1,257 0105563009521 บจ.เอ.พี.โบรคเกอร์ (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

17/1/2563 1,000,000         68201 ประกอบกิจกำรของตัวแทนและนำยหน้ำ

อสังหำริมทรัพย์ คนกลำงในกำรซ้ือ กำร

ขำยและให้เช่ำ อสังหำริมทรัพย์กระท ำโดย

ได้รับค่ำตอบแทนหรือสัญญำจ้ำงบริกำร

99/91  ซอยรำมอินทรำ 65 แยก 4 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,258 0105563009547 บจ.เนคโกยำ อะโกร จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         28219 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยอุปกรณ์

และเคร่ืองมือท่ีใช้ส ำหรับท ำกำรเกษตร

725/10  ถนนอนำมัยงำมเจริญ แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,259 0105563009555 บจ.แซบเบย์ จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบธุรกิจบริกำรรับเป็นท่ีปรึกษำและ

ให้ค ำแนะน ำปัญหำเก่ียวกับด้ำน

บริหำรงำนพำณิชยกรรม อุตสำหกรรม 

รวมท้ังปัญหำกำรผลิต กำรตลำด และจัด

จ ำหน่ำย

333/235  หมู่บ้ำน กำร์เด้นซิต้ีลำกูน ซอย

ประชำช่ืน 10 ถนนประชำช่ืน

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210

1,260 0105563009580 บจ.สำยรัดพลำสติกไทย จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         46694 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย และ ให้บริกำร

ซ่อมแซม สินค้ำและอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำร

บรรจุสินค้ำ และผลิตภัณฑ์ทุกชนิด

1/2  ซอยเอกชัย 50 แขวงคลองบำงพรำน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,261 0105563009652 บจ.มำหำเฮีย 168 จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรขำยเบเกอร่ีและเคร่ืองด่ืม 429/77  ถนนสุคนธสวสัด์ิ แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,262 0105563009661 บจ.เอ ที สปอร์ต จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         47711 ประกอบกิจกำรค้ำและผลิตชุดกีฬำ ท้ัง

ปลีก และส่ง

68/1565  หมู่บ้ำน อมรทรัพย์ หมู่ท่ี 16 

ถนนอยู่วิทยำ

แขวงกระทุ่มรำย เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530

1,263 0105563009679 บจ.ซิซเตอร์ เอส จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำร ขำยปลีก ขำยส่ง ผ้ำนวม 

ผ้ำเมตร ผ้ำตัดชุด เส้ือผ้ำส ำเร็จรูป และ

อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง

9/198  หมู่ท่ี 7 แขวงบำงขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

1,264 0105563009687 บจ.อ๊อพพูเล้นท์ฟูดส์ จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร ขำยอำหำร

และเคร่ืองด่ืม

25,27  ซอยรำมไมตรี แขวงป้อมปรำบ เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย กรุงเทพมหำนคร 10100

1,265 0105563009695 บจ.วำยุ สตูดิโอ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         46103 ประกอบกิจกำรนำยหน้ำ ตัวแทน จ ำหน่ำย

เคร่ืองส ำอำง

132  ซอยศูนย์กำรค้ำ แฮปป้ีแลนด์ 1 แขวงคลองจ่ัน เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

1,266 0105563009709 บจ.คลีนฟู้ดกู๊ดเฮลท์ จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรขำย ผลิตภัณฑ์ใช้เคร่ือง

อุปโภค บริโภค

239/118  ซอยม.มัณฑนำ ถนนมำเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

1,267 0105563009717 บจ.เอสเคพีพีออโต้พำร์ท จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         45302 ประกอบกิจกำรค้ำปลีก-ค้ำส่ง สินค้ำ

อะไหล่รถยนต์ อุปกรณ์ เคร่ืองมือช่ำง ทุก

ประเภททุกชนิด

95/342  หมู่บ้ำน พันธ์ศักด์ิวิลล่ำ ถนน

บรมรำชชนนี

แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 10700

1,268 0105563009725 บจ.ณเสนำ จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         68103 ประกอบกิจกำรให้เช่ำ อสังหำริมทรัพย์ 

อำคำรท่ีพักอำศัย อำคำรชุดคอนโดมิเนียม

 อพำร์ทเม้นท์

72/6  ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

1,269 0105563009741 บจ.ไอคอน ไอโอที จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         62012 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเก่ียวกับกำร

ติดต้ังเเละพัฒนำระบบโปรเเกรม

คอมพิวเตอร์

101  อำคำรทรู ดิจิทัล พำร์ค ช้ันท่ี 6 

ถนนสุขุมวิท

แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

1,270 0105563009750 บจ.เอสซีอำร์เทค จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         46421 ประกอบกิจกำรขำยส่งเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำและ

อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน

76/225  หมู่บ้ำน ศุภำลัยแกรนด์เลค 

ซอยคุ้มเกล้ำ 10 ถนนคุ้มเกล้ำ

แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

1,271 0105563009768 บจ.เค.ที.ดับบลิว. ฟอร์เวิร์ดด้ิง 

จ ำกัด

17/1/2563 1,000,000         52292 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเป็นนำยหน้ำ 

ตัวแทน น ำของออกจำกท่ำเรือตำมพิธี

ศุลกำกร

30/277  ซอยพุทธมณฑลสำย 2 ซอย 11 แขวงบำงไผ่ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

1,272 0105563009776 บจ.สันติ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

เซอร์วิส จ ำกัด

17/1/2563 1,000,000         43210 ประกอบกิจกำรรับเหมำงำนระบบเน็ตเวิร์ค

 คอมพิวเตอร์ ระบบกำรเดินรถไฟ ระบบ

ไฟฟ้ำ ระบบกำรแจ้งเตือนในอำคำร

69/142  ซอยพระยำสุเรนทร์ 35 แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

1,273 0105563009784 บจ.ออกัสท์ อินเตอร์ไพรส์ จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         46694 ประกอบกิจกำรค้ำ รับซ้ือ จ ำหน่ำย น ำเข้ำ

 ส่งออก บรรจุภัณฑ์ทุกชนิด เช่นกระสอบ

พลำสติก กล่องกระดำษ

87/39  ซอยเพชรเกษม 81/6 แขวงหนองค้ำงพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160
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รหัส

ไปรษณีย์

1,274 0105563009792 บจ.ท็อป เลิร์นน่ิง จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเผยแพร่ข้อมูลรับ

เป็นท่ีปรึกษำและแนะน ำปัญหำด้ำน

บริหำรธูรกิจทุกประเภท

58/66  หมู่ท่ี 2 แขวงบำงขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

1,275 0105563009822 บจ.ไทย คิดส์ จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         85493 ประกอบกิจกำรโรงเรียนกวดวิชำภำษำไทย

เเละทุกชนิด เม่ือได้รับอนุญำตจำก

หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องเเล้ว

168/6  ซอยลำดพร้ำว 81 (ฐิตพร) แขวงคลองเจ้ำคุณสิงห์ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,276 0105563009831 บจ.เล็กเตอร์ จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         85491 ประกอบกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนภำษำ 35  ถนนบรมรำชชนนี แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

1,277 0105563009849 บจ.อินฟินิต้ี โปร พลัส เอ็นจิเนียร่ิง

 จ ำกัด

17/1/2563 1,000,000         33200 ประกอบกิจกำรรับออกแบบ ติดต้ังจัดหำ

อะไหล่ของเคร่ืองจักร

1122/29  ถนนเอกชัย แขวงบำงบอนเหนือ เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,278 0105563009857 บจ.เอพลัสเอ็มคอร์ป จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         32909 ประกอบกิจกำรผลิต และจ ำหน่ำยสินค้ำพ

รีเม่ียมทุกประเภท

33/126  ถนนทรัพย์ แขวงส่ีพระยำ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,279 0105563009920 บจ.เค.เอ็ม.เอส. ไนซ์โปรดักท์ จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         46614 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยน้ ำมันหล่อล่ืน

อุตสำหกรรม และสินค้ำกลุ่มอุตสำหกรรม

ทุกประเภท

85/159  ซอยเทียนทะเล 20 ถนนบำงขุน

เทียน-ชำยทะเล

แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,280 0105563009962 บจ.กัลยวัฒน์ ออล ซัพพลำย จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         41001 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 20/2  ซอยคู้บอน 27 แยก 10-5 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,281 0105563009989 บจ.ยำร์ดอิเลคทริค แอนด์ ไลท์ต้ิง 

จ ำกัด

20/1/2563 1,000,000         46103 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก ผลิต 

จ ำหน่ำย ขำยปลีก ขำยส่ง หลอดไฟ โคม

ไฟ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทุกชนิด ทุก

ประเภท

4420  ซอยลำดพร้ำว 101 (วัดบึง

ทองหลำง)

แขวงคลองจ่ัน เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

1,282 0105563009997 บจ.ดีเอ็นอำร์ คอมพิวเตอร์ แอนด์

เซอร์วิส จ ำกัด

20/1/2563 1,000,000         47413 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำไอทีครบ

วงจร ซอฟต์แวร์ ระบบเน็ตเวิร์คและ

อุปกรณ์ต่อพ่วง

90/22  ซอยรำมอินทรำ 65 แยก 2-2-10 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,283 0105563010006 บจ.แบ็คฟอเรสต์ จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         56101 ให้บริกำรจ ำหน่ำยอำหำรเคร่ืองด่ืม 227  ถนนอิสรภำพ แขวงสมเด็จเจ้ำพระยำ เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600

1,284 0105563010014 บจ.วัชรินทร์ขนส่ง จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ ท้ังภำยในประเทศและระหว่ำง

ประเทศ

259  ซอยชุมชนร่มเกล้ำ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

1,285 0105563010022 บจ.บีบีเค อินฟินิท กรุ๊ป จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         45202 ประกอบกิจกำรอู่ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ 13  ซอยร่มเกล้ำ 15 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

1,286 0105563010049 บจ.แบร์ฮัคสโตร์ จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         14112 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยเส้ือผ้ำ

ส ำเร็จรูปทุกชนิด

48/124  ซอยหนองระแหง 4 แยก 1 แขวงสำมวำตะวันตก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

1,287 0105563010057 บจ.เบญจมำศ ซิกเนเจอร์ ที จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         47219 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำร เคร่ืองด่ืม

 ชำ นม กำแฟ ทุกชนิด

29  ซอยรำมค ำแหง 9 ถนนรำมค ำแหง แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310
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1,288 0105563010065 บจ.เทรนด์ คัมม่ิง จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         47190 กำรขำยปลีกสินค้ำอ่ืนๆในร้ำนค้ำท่ัวไป 123  หมู่บ้ำน นครินทร์กำร์เด้น ซอยร่ม

เกล้ำ 19/1 ถนนร่มเกล้ำ

แขวงคลองสำมประเวศ เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

1,289 0105563010073 บจ.แอคที อินฟอร์เมช่ัน เทคโนโลยี

 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

20/1/2563 1,000,000         73101 กิจกรรมของบริษัทโฆษณำ 159/37  อำคำรเสริมมิตร ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 

23  ห้องเลขท่ี 2301 ถนนสุขุมวิท 21 

(อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

1,290 0105563010081 บจ.พรีเม่ียม ดรำก้อน จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         46313 ประกอบกิจกำรขำยผักผลไม้สด ผลไม้แช่

แข็ง

267/147  ถนนรำษฎร์พัฒนำ แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

1,291 0105563010090 บจ.สเต็มเซลล์เซ็นเตอร์ จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         47721 ประกอบกิจกำรค้ำยำรักษำโรคและป้องกัน

โรคส ำหรับคนและสัตว์

257  ซอยเพชรเกษม 102/2 แขวงบำงแคเหนือ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

1,292 0105563010111 บจ.บำงกอก รูฟท็อป ฟำร์มม่ิง 

จ ำกัด

20/1/2563 1,000,000         01619 กิจกรรมสนับสนุนกำรผลิตพืชผลซ่ึงมิได้

จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

14/2  ซอยวัฒนโยธิน ถนนรำชวิถี แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

1,293 0105563010120 บจ.ส ำนักงำนกฎหมำยอะมิเคเบิล 

จ ำกัด

20/1/2563 1,000,000         69100 กิจกรรมทำงกฎหมำย 299/71  หมู่บ้ำน อำรียำแมนดำรีน่ำ ถนน

สุทธิสำรวินิจฉัย

แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,294 0105563010154 บจ.เอส.พี.วำย. ฟอร์ นิวเจน จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         85493 ให้บริกำรกวดวิชำท่ัวไป ให้ค ำแนะน ำและ

ให้ค ำปรึกษำเก่ียวกับแนวทำงกำร

ประกอบอำชีพ

48/163  ซอยรำมค ำแหง 104 แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

1,295 0105563010162 บจ.ทเวนต้ีโฟร์  สปีดวอช จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         96202 ประกอบกิจกำรบริกำรเคร่ืองซักผ้ำหยอด

เหรียญ

99/348  ถนนเสรีไทย แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,296 0105563010171 บจ.บลู โพรดิจิ จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         46433 จ ำหน่ำยสินค้ำน ำเข้ำและสินค้ำ

ภำยในประเทศ ได้แก่ อุปกรณ์กิจกรรมด ำ

น้ ำและกิจกรรมทำงน้ ำทุกประเภท ฯลฯ

111/224  ซอยฉลองกรุง 53 แขวงล ำปลำทิว เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

1,297 0105563010189 บจ.ยูไลท์(ประเทศไทย) จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         43909 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยและรับติตต้ัง

โครงหลังคำกันสำดแผ่นอะครีลิคพร้อม

ขำยวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับติดต้ัง

1351  ซอยศรีบูรพำ 9 แขวงคลองจ่ัน เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

1,298 0105563010219 บจ.เทพนำรำยณ์ 888 จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 261/195  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 29/1 

ถนนจรัญสนิทวงศ์

แขวงบำงขุนศรี เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 10700

1,299 0105563010227 บจ.ไซน์พับลิชช่ิง จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         58113 ประกอบกิจกำรบริกำรหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์

88/121  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงรำมอินทรำ เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,300 0105563010243 บจ.แอนทำรำ โซลูช่ัน จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         46103 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำเเละส่งออก ได้เเก่

สินค้ำอุปโภค เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำเส้ือผ้ำเคร่ือง

นุ่มห่ม สินค้ำเกษตร

1168/71  ถนนพระรำม 4 แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

1,301 0105563010260 บจ.รีดัคช่ัน สตูดิโอ จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         74200 ประกอบกิจกำรให้บริกำรถ่ำยภำพและให้

เช่ำสูดิโอ

51  ซอยประชำอุทิศ 59 แยก 5 แขวงบำงมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 10140
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1,302 0105563010278 บจ.พำวเวอร์ ดี อินเตอร์เทรด จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         46599 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองปรับอำกำศ 

เคร่ืองดับเพลิง

1  ซอยประชำอุทิศ 84/2 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 10140

1,303 0105563010294 บจ.เดอะเบสท์ แฟคทอร่ี เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ำกัด

20/1/2563 1,000,000         28199 ประกอบกิจกำรเก่ียวกับเคร่ืองจักร 

ส่วนประกอบ หรือ อุปกรณ์เคร่ืองจักร

1/1   ห้องเลขท่ี 3 ซอยบำงกระด่ี 3 แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,304 0105563010359 บจ.ไตรมิตร 2563 จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         08103 ประกอบกิจกำรรับจ้ำง ผลิต ทรำย หิน 

ลูกรัง รวมท้ังวัสดุอุปกรณ์เก่ียวกับกำร

ก่อสร้ำงทุกชนิด

36/103  อำคำรพี เอส ทำวเวอร์ ถนน

สุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

1,305 0105563010367 บจ.เอ็นที99 ซัพพลำย จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำรท่ี

พักอำศัย สถำนท่ีท ำกำร และงำนก่อสร้ำง

ทุกชนิด

165/149  ซอยบำงแค 10 แขวงบำงแค เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

1,306 0105563010375 บจ.ชนะศึก โปรดักช่ัน จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         59111 ประกอบกิจกำรจัดสร้ำง ตัวแทนผลิตและ

จ ำหน่ำยภำพยนตร์ ภำพยนตร์โฆษณำ 

วิดีโอพรีเซนต์ จัดท ำเพลง

83/82  ซอยสุขำภิบำล 5 ซอย 14 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,307 0105563010413 บจ.เคมีฟำย จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         46441 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ผลิต และจ ำหน่ำย

เคมีภัณฑ์ ส ำหรับใช้ในอุตสำหกรรมอำหำร

94/58  ซอยนวมินทร์ 163 แยก 17 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230

1,308 0105563010421 บจ.ไทยเวลเนส เซ็นเตอร์ จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         86101 ประกอบกิจกำรโรงพยำบำลเอกชน 

สถำนพยำบำล รับรักษำคนไข้และผู้ป่วย

เจ็บ

236  ซอยลำดพร้ำว-วังหิน 16 แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,309 0105563010430 บจ.กรุงเทพกันสำดออโต้ จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         43299 ประกอบกิจกำร จัดท ำ และจ ำหน่ำยกัน

สำดท่ีท ำด้วยผ้ำ

79/70  ซอยรำมค ำแหง 118 แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

1,310 0105563010448 บจ.สเกลมี จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         46599 ค้ำขำยและให้ค ำแนะน ำปรึกษำ เคร่ืองจักร

 เคร่ืองพิมพ์สำมมิติ เคร่ืองเลเซอร์คัท

759  อำคำรแนปแลป ช้ันท่ี 1  ห้องเลขท่ี 

108 ถนนพระรำมท่ี 6

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

1,311 0105563010456 บจ.เอส ที ซี ห้ำส่ี ออโตเมช่ัน จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 701/38  ถนนวงศ์สว่ำง แขวงวงศ์สว่ำง เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10800

1,312 0105563010464 บจ.เดอะ บำงกอก วัน จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม ให้บริกำรห้องพัก 

รีสอร์ท บังกะโล แมนช่ัน

270/2  ถนนบรมรำชชนนี แขวงบำงบ ำหรุ เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 10700

1,313 0105563010472 บจ.อีทูเอส เมดิคอล จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         46102 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำส่งออกผลิตและ

จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม

456/266  อำคำรบี ควินน์ รัชดำ 17 ซอย

อินทำมำระ ถนนรัชดำภิเษก

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

1,314 0105563010481 บจ.เอวิส เฮลท์ แอนด์ เวลเนส 

จ ำกัด

20/1/2563 1,000,000         96101 ประกอบกิจกำรบริกำรเสริมสุขภำพ ควำม

งำม สปำและบริกำรนวด

299/851  ถนนสุขำภิบำล 5 แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

1,315 0105563010499 บจ.ดีทรูธ จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         47723 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ตัวแทนจ ำหน่ำย 

เคร่ืองส ำอำง

10  ซอยรำมอินทรำ 21 แยก 24 ถนน

รำมอินทรำ

แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,316 0105563010502 บจ.ทีที สกู๊ตเตอร์ จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         45401 ซ้ือ ขำย รถจักรยำนยนต์มือสอง อะไหล่ 

อุปกรณ์ตกแต่งส ำหรับรถจักรยำนยนต์

8/161  ซอยอนำมัยงำมเจริญ 11 แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,317 0105563010511 บจ.ไทริชลอว์ จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         69200 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำทำงด้ำน

บัญชี เเละรับจัดท ำบัญชี

58  ซอยรำมค ำเเหง 24 เเยก 24 (ศิริ

ถำวร) ถนนรำมค ำเเหง 24

แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

1,318 0105563010529 บจ.มำย โฮม เอเชีย (ประเทศไทย)

 จ ำกัด

20/1/2563 1,000,000         43299 กำรติดต้ังส่ิงก่อสร้ำงอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

102/29  ซอยสุวินทวงศ์ 38 แขวงล ำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530

1,319 0105563010537 บจ.วงศ์ศิริโฮม จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         82110 ประกอบกิจกำรจัดท ำ รับจัดท ำให้บริกำร 

และหรือบริหำรโครงกำรอำคำร ส ำนักงำน

 ศูนย์กำรค้ำ อำคำรพำณิชย์ หอพัก แฟลต

 คอนโนมีเน่ียม

56/174  ซอยลำดพร้ำว 18 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

1,320 0105563010545 บจ.บำงกอก บัฟฟำโล ครูว์ จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         77299 ประกอบกิจกำรให้เช่ำอุปกรณ์ส ำหรับงำน

จัดแสดงสินค้ำ

17  ซอยสตรีวิทยำ 2 ซอย 23 ถนนสตรี

วิทยำ 2

แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,321 0105563010561 บจ.กม. 2 มีเดีย จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         18121 กำรบริกำรก่อนกำรพิมพ์ 9/335  ซอยลำดปลำเค้ำ 78 แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,322 0105563010570 บจ.พำวเวอร์ เค เทค จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         47721 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ทำงกำร

แพทย์ และเคร่ืองมือทำงวิทยำศำสตร์ 

รวมท้ังวัสดุส้ินเปลืองท่ีเก่ียวข้อง

1/14  ซอยตลำดพลู  3 แขวงตลำดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600

1,323 0105563010596 บจ.เก้ง กวำง แก๊ง อร่อย จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         10711 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยขนม เบ

เกอร่ี อำหำร

5  ซอยลำดพร้ำววังหิน 24 ถนนลำดพร้ำว

วังหิน

แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,324 0105563010600 บจ.ไบโอเมด เทคโนโลยี โฮลด้ิงส์ 

(ประเทศไทย) จ ำกัด

20/1/2563 1,000,000         72101 ประกอบกิจกำรวิจัยและพัฒนำเชิงทดลอง

 ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีชีวภำพ

68/22  ซอยนวลน้อย แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

1,325 0105563010618 บจ.ชิบิ ทำเล้นท์ จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         66199 ประกอบกิจกำรเป็นผู้จัดกำรและดูแล

ผลประโยชน์ และกำรจัดกำรทรัพย์สินให้

บุคคลอ่ืน

95/109  ซอยพุทธบูชำ 36 แขวงบำงมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 10140

1,326 0105563010626 บจ.เอพิโซด วัน จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ และ 

บริหำรธุรกิจด้ำนกำรให้บริกำรโรงแรม

1999/25  ซอยลำดพร้ำว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,327 0105563010642 บจ.เอบีเอส โฮม 2020 จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรท่ีพักอำศัย

37/31  หมู่บ้ำน เลิศอุบล4 ซอยนำคนิวำส

 48 แยก 14-13 ถนนนำคนิวำส

แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,328 0105563010669 บจ.เคพีอีเอ็ม จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         73101 ให้บริกำรออกแบบ ผลิตส่ือโฆษณำ งำน

บรรจุภัณฑ์ ผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ ติดต้ังงำนส่ือ

โฆษณำทุกชนิด

22/49  ซอยกรุงเทพกรีฑำ 7 แยก 4 แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

1,329 0105563010677 บจ.999 ทริปเป้ิลไนน์ คอน

สตรัคช่ัน จ ำกัด

20/1/2563 1,000,000         41002 รับเหมำก่อสร้ำง 176/177  ซอยประชำอุทิศ 17 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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1,330 0105563010693 บจ.เอสพีพี 365 จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         15209 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยรองเท้ำ

ทุกชนิด

55/109  ซอยงำมวงศ์วำน 32 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210

1,331 0105563010707 บจ.แฮปป้ี แมซซ์ จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         45302 ประกอบกิจกำรค้ำ อุปกรณ์ ประดับยนต์ 158-160  ถนนมหำจักร แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย กรุงเทพมหำนคร 10100

1,332 0105563010715 บจ.ทรูซิกมำ จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         64929 ประกอบกิจกำรเป็นตัวกลำงในกำรกู้ยืม

เงินและเป็นตัวกลำงในกำรให้ค ำปรึกษำ

ด้ำนกำรกู้ยืมเงิน

4  ถนนบำงบอน 5 (สำยเดิม) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

1,333 0105563010740 บจ.เดอะ บำงกอก ทู จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม ห้องพัก บังกะโล 

ท่ีพักอำศัย และเซอร์วิสอำพำร์ทเม้นท์ 

รวมท้ังเฟอร์นิเจอร์ ไฟฟ้ำ

270/3  ถนนบรมรำชชนนี แขวงบำงบ ำหรุ เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 10700

1,334 0105563010774 บจ.ไทยเฮำจู จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         68201 ประกอบกิจกำรให้บริกำรตัวแทนขำยบ้ำน

พร้อมท่ีดิน

1035/736  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

1,335 0105563010782 บจ.เพ็ทมำยด์กรุ๊ป จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         46206 กำรขำยส่งอำหำรสัตว์ 100/72  ถนนสุขำภิบำล 5 แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

1,336 0105563010804 บจ.โรงพยำบำลสัตว์สุขสวัสด์ิ จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         75000 ประกอบกิจกำรธุรกิจสถำนพยำบำลสัตว์ 266  ถนนสุขสวัสด์ิ แขวงบำงปะกอก เขตรำษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหำนคร 10140

1,337 0105563010812 บจ.โซไซต้ี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         18121 ประกอบกิจกำรรับออกแบบผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ 24/90  ซอยคุณหญิงพหล แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

1,338 0105563010821 บจ.เฮลธ์แอนด์แฮปป้ีเนส (เอช

แอนด์เอช) (ไทยแลนด์) จ ำกัด

20/1/2563 1,000,000         46441 ประกอบกิจกำรขำยส่งและจ ำหน่ำย

วิตำมิน อำหำรเสริมท่ีท ำมำจำกสมุนไพร

และแร่ธำตุ

999/9  อำคำรดิ ออฟฟิศเศส แอท 

เซ็นทรัล เวิลด์ ช้ันท่ี 29 ถนนพระรำม 1

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

1,339 0105563010847 บจ.มองดูบัว จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบธุรกิจบริกำรเป็นท่ีปรึกษำและให้

ค ำแนะน ำด้ำนพำณิชยกรรม

108/2  ซอยรำมค ำแหง 112 แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

1,340 0105563010863 บจ.ธ ำรงภูวรัตน์ จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         47739 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ขำยปลีก ขำยส่ง

 ผ้ำไตรจีวร เคร่ืองสังฆภัณฑ์ สังฆทำน 

เคร่ืองอัฐบริขำร ธูป เทียน รวมท้ังสินค้ำท่ี

เก่ียวข้อง

35/307  ซอยเลียบคลองภำษีเจริญฝ่ัง

เหนือ 8/4

แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

1,341 0105563010871 บจ.พีพีแอล เทเลคอม เน็ตเวิร์ก 

จ ำกัด

21/1/2563 1,000,000         43210 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทนติดต้ังสัญญำณ

อินเทอรืเน็ตบ้ำนและงำนท่ีเก่ียวข้องกับ

ระบบโทรคมนำคม

19  ซอยโชคชัย 4 ซอย 22 ถนนโชคชัย 4 แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,342 0105563010880 บจ.อีริค ไมเจอร์ โฮลด้ิง จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         46492 ประกอบกิจกำรค้ำ น ำเข้ำ ส่งออก นำฬิกำ

 รวมถึงรับซ่อม และจ ำหน่ำยอะไหล่

นำฬิกำทุกชนิด

764/385  ซอยพัฒนำกำร 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

1,343 0105563010898 บจ.เธิร์สท์ คอฟฟ่ี จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         47219 ประกอบกิจกำรค้ำขนมและเบเกอร่ี 

อำหำร เคร่ืองด่ืม

422,424,426  ถนนสุคนธสวัสด์ิ แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

1,344 0105563010901 บจ.ศศิภำณ (2019) จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบกิจกำรเป็นท่ีปรึกษำให้ค ำแนะน ำ

 พัฒนำแนวทำงกำรบริหำรองค์กรด้ำน

กำรประเมินผลกำรด ำเนินกำร

276  หมู่บ้ำน เศรษฐสิริ รำชพฤกษ์-จรัญฯ

 2 ซอยปำกน้ ำฝ่ังเหนือ 11

แขวงคลองชักพระ เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

1,345 0105563010944 บจ.สิทธิโชค 87 จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         45202 ประกอบกิจกำรบริกำร ปะผุ เคำะ พ่นสี 

รถยนต์ รถจักรยำนยนต์ ทุกย่ีห้อทุกชนิด

911  ซอยลำดพร้ำว 87 (จันทรำสุข) แขวงคลองจ่ัน เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

1,346 0105563010952 บจ.เอ็มจี.แบมบู จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         32909 ประกอบกิจกำรโรงงำนผลิต ค้ำเเปรรูป

ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตรผลิตบรรจุภัณฑ์

ทำงกำรเกษตรจำดวัสดุเหลือใช้

72  หมู่บ้ำน นิรันดร์ วิลล์ 4 ซอยรำมค ำ

เเหง 2 ซอย 14

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

1,347 0105563010979 บจ.เจ แอนด์ เอ็ม เมนเนจเม้นท์ ทู

 จ ำกัด

21/1/2563 1,000,000         73101 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงโฆษณำด้วยวิธีกำร

ทุกชนิด

110/32  ซอยลำดพร้ำว 18 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

1,348 0105563010995 บจ.นิปปอนไทย2020 จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         45403 ประกอบกิจกำรซ้ือมำ-ขำยไป อะไหล่

รถจักรยำนยนต์

290  ถนนทวีวัฒนำ-กำญจนำภิเษก แขวงทวีวัฒนำ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

1,349 0105563011002 บจ.บี.พี. คอนสตรัคช่ัน แอนด์ 

ดีไซน์ จ ำกัด

21/1/2563 1,000,000         47530 ประกอบกิจกำรขำยปลีกพรมพรมหนำ

วัสดุปิดฝำผนังและปูพ้ืนในร้ำนค้ำเฉพำะ

1607/13  ถนนริมทำงรถไฟสำยปำกน้ ำ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

1,350 0105563011011 บจ.รักษ์กิน ออร์แกนิค จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         46201 ประกอบกิจกำรขำยส่งข้ำวเปลือกและ

ธัญพืชอ่ืนๆ

30  ซอยรำมอินทรำ 14 แยก 17-2 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,351 0105563011029 บจ.เคทีทีเค เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         46593 ประกอบกิจกำรขำยส่งเคร่ืองจักรและ

อุปกรณ์เพ่ือใช้ในงำนอุตสำหกรรม

29  ซอยร่มเกล้ำ 36 แขวงคลองสำมประเวศ เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

1,352 0105563011037 บจ.เฮฟว่ี สโตน โลจิสติกส์ จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         52292 ประกอบกิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดกำร

ขนส่งสินค้ำและตัวแทนออกของ (ตัวแทน

ด ำเนินพิธีกำรศุลกำกร)

86/223  ซอยรำมอินทรำ 13 ถนนรำม

อินทรำ

แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,353 0105563011053 บจ.ที เอ อำร์ สอบบัญชี จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         69200 ประกอบกิจกรรมเก่ียวกับบัญชีกำรท ำ

บัญชีและกำรตรวจสอบบัญชี กำรให้

ค ำปรึกษำด้ำนภำษี

585/153  ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

1,354 0105563011088 บจ.เคเอ็นเอ็นเอส คอนสทรัคช่ัน 

จ ำกัด

21/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำนและงำนก่อสร้ำง

อย่ำงอ่ืนๆๆทุกชนิด

66/3369  หมู่ท่ี 2 แขวงคู้ฝ่ังเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530

1,355 0105563011126 บจ.พิมรภำ โฮลด้ิง จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         46492 ประกอบกิจกำรค้ำ น ำเข้ำ ส่งออก นำฬิกำ 764/385  ซอยพัฒนำกำร 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

1,356 0105563011134 บจ.พีพี กำร์เม้นท์ แอนด์ ซิลค์

สกรีน จ ำกัด

21/1/2563 1,000,000         14112 ประกอบกิจกำรผลิตเส้ือผ้ำส ำเร็จรูป 47  ซอยพระยำมนธำตุฯ15 แขวงคลองบำงบอน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,357 0105563011177 บจ.ครัวย่ำเพลิน จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         56299 ประกอบกิจกำรรับส่ังท ำอำหำร 916  ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

1,358 0105563011207 บจ.ดับเบิลยูเจ โฮลด้ิง จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         64202 ประกอบกิจกำรเข้ำถือหุ้นในบริษัท 222/62  ซอยนวมินทร์ 42 แยก 27 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240
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1,359 0105563011231 บจ.สุวรรณรัตน์ กำรบัญชี จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         69200 ประกอบกิจกำรรับท ำบัญชีให้ค ำปรึกษำ

ด้ำนกำรบัญชี ภำษี กฎหมำยธุรกิจ และ

อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

153/23  ถนนบำงบอน 1 แขวงคลองบำงพรำน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,360 0105563011240 บจ.เดอะ เซอร์เค่ิล แอคเคำท์ 

แอนด์ ลอว์ จ ำกัด

21/1/2563 1,000,000         69200 ประกอบกิจกำรงำนบริกำรด้ำนบัญชี 8/89  ถนนเลียบคลองทวีวัฒนำ แขวงบำงแคเหนือ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

1,361 0105563011258 บจ.เอ็น เฟอร์ไลซ์ จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         20121 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย ปุ๋ยทุกชนิด

 อำหำรบ ำรุงพืช สำรก ำจัดวัชพืช สำร

ก ำจัดโรคพืช สำรก ำจัดศัตรูพืช

299/53  ถนนสำมวำ แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

1,362 0105563011266 บจ.ดับบลิวพีทียูเอ็ม จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         90002 ประกอบกิจกำรด ำเนินงำนทุกประเภทท่ี

เก่ียวข้องงำนสร้ำงสรรค์ควำมบันเทิง ด้ำน

กำรแสดง

68/2  ซอยแยกรัชฏภัณฑ์ แขวงมักกะสัน เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

1,363 0105563011282 บจ.กู๊ดส์ กูรู จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         46103 ประกอบกิจกำร น ำเข้ำ ส่งออก และ

จ ำหน่ำยสินค้ำทุกประเภท เช่น 

เคร่ืองส ำอำง สินค้ำตกแต่งบ้ำน เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช้

8  ซอยอินทำมระ 57 ถนนสุทธิสำรวินจฉัย แขวงรัชดำภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

1,364 0105563011291 บจ.ซันมำ คอสเมติก แล็บบอรำทอ

ร่ี จ ำกัด

21/1/2563 1,000,000         20232 ประกอบธุรกิจกำรผลิต รับจ้ำงผลิต พร้อม

ท้ังจ ำหน่ำย เคร่ืองส ำอำง เวชส ำอำง และ

อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

33/149  หมู่ท่ี 5 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

1,365 0105563011321 บจ.ฟิมซัพพอร์ท จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         71102 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ งำน

ด้ำนวิศวกรรมและเทคโนโลยี

58  ตรอกศรีรับสุข ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210

1,366 0105563011339 บจ.วิจัยและพัฒนำภูมิปัญญำ

สร้ำงสรรค์ จ ำกัด

21/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบกิจกำรท่ีปรึกษำโครงกำร 

นวัตกรรมของภำครัฐ

17/52  ถนนถนนพญำไท แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

1,367 0105563011347 บจ.วีไฟน์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำ

โครงกำร พัฒนำบริหำรจัดกำร นวัตกรรม

ของภำครัฐและเอกชน

17/52  ถนนพญำไท แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

1,368 0105563011355 บจ.ซ้ินซ์หน่ึงเก้ำเก้ำสอง จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         10619 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย อำหำรเสริม

 ผลิตภัณฑ์กลุ่มสปำ อำหำรแปรรูป ผลไม้

แปรรูป

1499  ซอยสุขสวัสด์ิ 26 ถนนสุขสวัสด์ิ แขวงบำงปะกอก เขตรำษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหำนคร 10140

1,369 0105563011363 บจ.สวัสด์ิพิบูลย์ เทรดด้ิง จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         46109 ประกอบกิจกำรจัดซ้ือ/จ ำหน่ำย น ำเข้ำ 

ส่งออก สินค้ำแฟช่ันทุกชนิดทุกประเภท

201/3  ตรอกโปริสภำ แขวงตลำดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหำนคร 10100

1,370 0105563011371 บจ.เบรด เรวิลล์ ดีไซน์ สตูดิโอ 

จ ำกัด

21/1/2563 1,000,000         74101 ประกอบธุรกิจบริกำรรับออกแบบ ติดต้ัง 

ตกแต่งภำยในและภำยนอก

110/604  ซอยเจริญนคร 13 ถนนเจริญ

นคร

แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600
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1,371 0105563011380 บจ.อำร์ เอ วำย เอ็นจิเนียร่ิง เทรด

ด้ิง แอนด์ ดีไซน์ จ ำกัด

21/1/2563 1,000,000         25941 ประกอบกิจกำรออกแบบผลิตและจัด

จ ำหน่ำย รวมถึงบริกำรซ่อมแซม ถังเหล็ก 

ถังสแตนเลส ระบบไฟฟ้ำ และอุปกรณ์ท่ี

เก่ียวข้อง

98/56  ซอยหทัยรำษฎร์ 8 แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

1,372 0105563011398 บจ.บีซีอีซี เฮลท์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         82301 ประกอบกิจกำรศูนย์ฝึกอบรม สัมนำ 

แพทย์และพยำบำล เพ่ือเผยแพร่ควำมรู้

ด้ำนกำรปฐมพยำบำล

161  ซอยสุภำร่วม ถนนกรุงเทพ-นนท์ฯ แขวงวงศ์สว่ำง เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10800

1,373 0105563011401 บจ.โอ.ที.ที ดีเวลลอปเมนท์ 

แพลตฟอร์ม จ ำกัด

21/1/2563 1,000,000         61101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรวีดีโอและออดิโอ

 ออนไลน์สตรีมม่ิงโดยผ่ำนระบบออนไลน์

ท้ังระบบ ไอพีวี และโอทีทีแพลตฟอร์ม

51/839  ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230

1,374 0105563011436 บจ.บำงกอก เดอะ ซินดิเคท จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีกำรท ำบัญชีและ

กำรตรวจสอบบัญชี กำรให้ค ำปรึกษำด้ำน

ภำษี

8/186  อำคำรก2 แฟลตบ่อนไก่ ช้ันท่ี 11

 ถนนพระรำมท่ี 4

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

1,375 0105563011444 บจ.ปร้ินท์เดปท์ จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         18119 ประกอบกิจกำรโรงพิมพ์ รับพิมพ์ส่ือ

ส่ิงพิมพ์-บรรจุภัณฑ์ทุกชนิดทุกประเภท

89/6  ซอยลำดปลำเค้ำ 72 แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,376 0105563011461 บจ.กู๊ด กู๊ดส์ อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ำกัด

21/1/2563 1,000,000         73101 ประกอบกิจกำรโฆษณำและเป็นตัวแทน

ท ำกำรโฆษณำทุกชนิด ในส่ือมวลชนทุก

ประเภท รวมท้ังกำรโฆษณำโดยทำงวิทยุ 

โทรทัศน์ ภำพยนตร์ หนังสทอพิมพ์ 

วำรสำร และกำรโฆษณำท้ังภำยในและ

ภำยนอกสถำนท่ี

91-91/2  ซอยจันทน์ 43 แยก 26-3 แขวงบำงโคล่ เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร 10120

1,377 0105563011495 บจ.ไทยเทรชเชอร์ ลำเท็กซ์โปรดักส์

 จ ำกัด

21/1/2563 1,000,000         46412 ประกอบกิจกำรค้ำ เป็นนำยหน้ำ ตัวแทน

จ ำหน่ำย น ำเข้ำ ส่งออก ผลิตภัณฑ์หมอน

ยำงพำรำทุกชนิดทุกประเภท

345  ถนนมหำไชย แขวงส ำรำญรำษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200

1,378 0105563011509 บจ.เค พี เจ ปฏิบัติกำร จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         46593 ประกอบกิจกำรขำยส่งเคร่ืองจักรและ

อุปกรณ์ท่ีใช้ในอุตสำหกรรม

475  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ถนนจรัญ

สนิทวงศ์

แขวงบำงย่ีขัน เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 10700

1,379 0105563011517 บจ.อีเอ็กซ์พี ซิสเต็ม จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         62012 ประกอบกิจกำรพัฒนำซอฟแวร์

คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล๊กทรอนิกส์

143/666  ถนนบรมรำชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 10700

1,380 0105563011533 บจ.วิชภู จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         47222 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองด่ืมชำนมผสม

ไข่มุก เคร่ืองด่ืมประเภทต่ำงๆ

533  ซอยอ่อนนุช 70/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

1,381 0105563011541 บจ.อำวเสถียร จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         55909 ประกอบกิจกำรบริกำรท่ีพักแรมประเภท

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

507/11  ซอยรำมค ำแหง 39 แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,382 0105563011550 บจ.อิกไนท์ เลิร์นน่ิง แอนด์ ดีเวลล

อปเมนท์ จ ำกัด

21/1/2563 1,000,000         82301 ประกอบกิจกำรให้บริกำรจัดสัมมนำ ให้

ควำมรู้เก่ียวกับด้ำนกำรตลำด

891/1  อำคำรสยำมกลกำร ช้ันท่ี 12 

ถนนพระรำม 1

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

1,383 0105563011568 บจ.ทูคัมคำรี จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         64202 ประกอบธุรกิจลงทุนและถือหุ้นในบริษัท

จ ำกัด

259/49  ถนนสวนผัก แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

1,384 0105563011576 บจ.ดิจิทัล เทรดเดอร์ จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         62011 ประกอบกิจกำร เผยแพร่ข้อมูลผ่ำน 

เฟสบุ๊ค เพจ ดิจิทัล

290  ซอยหมู่บ้ำนฉัตรแก้ว แขวงคลองจ่ัน เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

1,385 0105563011584 บจ.จินตนำ โฮม จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         68103 ประกอบกิจกำรบริกำรอพำร์ทเม้นท์ 

ห้องพัก รำยวัน รำยเดือน

130/3  ซอยศำสนำ 4 ถนนพระรำม 6 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400

1,386 0105563011606 บจ.จินตนำ  เรสซิเด้นซ์ จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         68103 ประกอบกิจกำรบริกำรอพำร์ทเม้นท์ 

ห้องพัก รำยวัน รำยเดือน

130/13  ซอยศำสนำ 4 ถนนพระรำม 6 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400

1,387 0105563011614 บจ.เอ็ดดูโก แพลนเน็ท จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         85499 ประกอบกิจกำรกำรศึกษำอ่ืนๆท่ีมิได้จัดไว้

ในท่ีอ่ืน (other education, not 

elsewhere classifiled)

622/247  หมู่บ้ำน คำซ่ำ ซิต้ี บำงขุน

เทียน-ชำยทะเล ถนนบำงขุนเทียน-

ชำยทะเล

แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,388 0105563011622 บจ.ซอฟท์เวชัน จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         62021 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำ ติดต้ังวำง

ระบบคอมพิวเตอร์

629/366  ถนนสำธุประดิษฐ์ แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

1,389 0105563011631 บจ.เออีซี ไทร์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         45301 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำส่งออกและจ ำหน่ำย

วัสดุอุปกรณ์อะไหล่ของตกแต่งท่ีเก่ียวกับ

รถยนต์ทุกชนิดทุกประเภท

1003/73  ซอยเพชรเกษม 106 แขวงหนองค้ำงพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

1,390 0105563011673 บจ.ไพรินทร์ (ป.2561) จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         79909 ประกอบธุรกิจให้บริกำรจองต๋ัวเคร่ืองบิน 

บริกำรส ำรองท่ีพัก

104  ถนนชลเวศน์ แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

1,391 0105563011681 บจ.จี สไพน์ พลัส จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         46441 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย อุปกรณ์ทำง

กำรแพทย์

214/1  ซอยรัชดำภิเษก 14 แยก 5 ถนน

รัชดำภิเษก

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,392 0105563011720 บจ.101 ออร์แกไนเซอร์ จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         93299 กิจกรรมด้ำนควำมบันเทิงและกำร

นันทนำกำรอ่ืนๆซ่ึงมิได้ จัดประเภทไว้ในท่ี

อ่ืน

99/46  หมู่บ้ำน โกลเด้นทำวน์เกษตร-

ลำดปลำเค้ำ ซอยลำดปลำเค้ำ 72

แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,393 0105563011754 บจ.ชำร์ม่ิง คลีน จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         47739 ประกอบกิจกำรซ้ือขำย น้ ำยำท ำควำม

สะอำด พร้อมท้ังอปกรณ์

2521/45  ถนนลำดพร้ำว แขวงคลองเจ้ำคุณสิงห์ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,394 0105563011762 บจ.เจเอฟบีซี จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค-

บริโภค

50  ถนนร่มเกล้ำ แขวงคลองสำมประเวศ เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

1,395 0105563011771 บจ.คิมม่ี ไลต้ิง จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         46422 ประกอบกิจกำรขำยส่งอุปกรณ์ส ำหรับให้

แสงสว่ำง

437/705  ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบำงขุนศรี เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 10700

1,396 0105563011789 บจ.เดอะ กรีน 2020 จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         86202 ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำลหรือคลินิก

เวชกรรมเสริมควำมงำม

2459-2465  ซอยลำดพร้ำว 71 ถนน

ลำดพร้ำว

แขวงสะพำนสอง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)
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วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

1,397 0105563011801 บจ.ออโต้แพ็ค เซอร์วิสแอนด์พำร์ท

 จ ำกัด

22/1/2563 1,000,000         28199 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย 

เคร่ืองจักรอุตสำหกรรมทุกชนิดและ

อะไหล่ช้ินส่วนเคร่ืองจักรกล

32/152  หมู่บ้ำน ไผ่ทอง 1 ซอยร่มไทร 

ถนนบำงบอน 3

แขวงหลักสอง เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

1,398 0105563011835 บจ.เอ็ม.พี.โยธำวิภำวดี จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน อุโมงค์ และ

งำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับ

ท ำงำนโยธำทุกประเภท

74  ซอยวิภำวดีรังสิต 41 แขวงสนำมบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

1,399 0105563011843 บจ.ปัง ปัง วรภัทร จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย น ำเสนอ สินค้ำ

ตำมวัตถุท่ีประสงค์ของลูกค้ำในช่องทำง

ออนไลน์และออฟไลน์ทุกประเภท ไม่ใช่

ธุรกิจขำยตรง

299/188  หมู่บ้ำน มัณฑนำ ซอย

สุขำภิบำล 5

แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

1,400 0105563011860 บจ.อัลตำ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         74109 กิจกรรมกำรออกแบบเฉพำะด้ำนอ่ืนๆซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ ในท่ีอ่ืน

1631/67  ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

1,401 0105563011878 บจ.อินเทลลิเจ้นท์ คิดส์ คลับ จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         85601 กำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำส ำหรับ

เด็กปกติ

111/5  หมู่บ้ำน ผกำวัลย์ ถนนบำงแวก แขวงบำงไผ่ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

1,402 0105563011886 บจ.เค เค คอนสตรัคช่ัน แอนด์ อิน

ทีเรีย จ ำกัด

22/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร

พำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย และงำน

ก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืน

63/1196  ซอยคลองเก้ำ 7 แขวงสำมวำตะวันออก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

1,403 0105563011894 บจ.เมคคำไนเซอร์ จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         71102 ให้ค ำปรึกษำด้ำนวิศวกรรม และน ำเข้ำ

ส่งออก ติดต้ัง บ ำรุงรักษำ เคร่ืองจักร 

เคร่ืองยนต์ ทุกชนิด

21  อำคำรรีเจนท์โฮม 3 บี ช้ันท่ี 8  ห้อง

เลขท่ี 156 ซอยพหลโยธิน 57 ถนน

พหลโยธิน

แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,404 0105563011975 บจ.วี บีลีฟ จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         47595 ร้ำนขำยปลีกเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำชนิดใน

ครัวเรือน เคร่ืองชงกำแฟ

293/66  หมู่บ้ำน สุขนิเวศน์ 2 ซอย

ประชำอุทิศ 69

แขวงบำงมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 10140

1,405 0105563011983 บจ.กินเพลิน จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร 444/55 เดอะโคสท์  อำคำรบี ช้ันท่ี 11 

ถนนสุขุมวิท

แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

1,406 0105563012009 บจ.เลไซน์ โฟรเซ่น ทรำนสปอร์ต 

จ ำกัด

22/1/2563 1,000,000         49331 กำรขนส่งสินค้ำแช่เย็นหรือแช่แข็งทำงถนน 9/25  ซอยรำมค ำแหง 158 แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

1,407 0105563012017 บจ.พร้อมเพ่ิม คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป 

จ ำกัด

22/1/2563 1,000,000         46414 กำรขำยส่งเส้ือผ้ำ 99/156  ซอยกรุงเทพกรีฑำ 15 (ประชำ

ร่วมใจ)

แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

1,408 0105563012033 บจ.เจเนซิส 122 จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         47723 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองส ำอำง อุปกรณ์

เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้เสริมควำมงำม

521/167  ถนนหทัยรำษฎร์ แขวงสำมวำตะวันตก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510
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1,409 0105563012050 บจ.คินธำริช จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรซ้ือมำและจัดจ ำหน่ำย 

เป็นตัวแทนจ ำหน่ำย อุปกรณ์ สินค้ำ 

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ตำมวัตถุประสงค์ของ

ลูกค้ำ

39/1  ซอยรำมค ำแหง 68 แยก 1 แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

1,410 0105563012068 บจ.อินเตอร์เฟีย จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         46421 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองเสียงติดรถยนต์ 99/93  ซอย01 กำญจนำภิเษก 10/1 แขวงรำมอินทรำ เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,411 0105563012076 บจ.เอ็นเค เซอร์วิส 2020 จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรบริกำรรถเช่ำ รับเหมำ

ก่อสร้ำง

14/282  ซอยคู้บอน 27 แยก 10 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,412 0105563012084 บจ.ไทย เทสต์ อินเตอร์เทรด จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         47219 ขำยปลีก ขำยส่ง อำหำรส ำเร็จรูปทุกชนิด 451  ถนนประชำรำษฎร์ 1 แขวงบำงซ่ือ เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10800

1,413 0105563012122 บจ.เอสพีพัฒนำส่ิงแวดล้อม จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         20299 ผลิตและจ ำหน่ำยสำรเคมี และเคมีภัณฑ์

ทุกชนิด

114/34  ช้ันท่ี 1 หมู่บ้ำน ภัสสร 33 ถนน

พัฒนำชนบท 3

แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

1,414 0105563012149 บจ.เอพลัส คอนแทร็คเตอร์ จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรบริกำรรับเหมำก่อสร้ำง 

รับเหมำติดต้ังงำนระบบ รับเหมำติดต้ังงำน

โครงสร้ำง รับเหมำตกแต่งต่อเติม ทุก

ประเภท

59/59  ซอยพระยำสุเรนทร์ 8 แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

1,415 0105563012157 บจ.สุบรรณ อำร์คิเทคเจอร์ แอนด์ 

คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด

22/1/2563 1,000,000         71102 ประกอบกิจกำรบริกำรออกแบบ เขียน

แบบอำคำร ถนน เข่ือน ออกแบบระบบ

ไฟฟ้ำ ระบบปรับอำกำศ

78/137  หมู่บ้ำน ซิต้ีเซนส์ วัชรพล โซนอี 

ซอยวัชรพล 2

แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,416 0105563012165 บจ.แฟม โซลูช่ัน จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         95110 ประกอบกิจกำรดูแลรักษำ ซ่อมแซม และ

วำงระบบคอมพิวเตอร์

9/216  ซอยสำยไหม 56 แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

1,417 0105563012203 บจ.ดี ดี กรีน อินซูเลช่ัน แอนด์ อะ

คูสทิค จ ำกัด

22/1/2563 1,000,000         43909 ประกอบกิจกำรให้บริกำร พ่นสี ยูโฟม 236/5  ซอยลำดพร้ำ 132 (วัดกลำง) แขวงคลองจ่ัน เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

1,418 0105563012211 บจ.ทีแอลที888 จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         79120 ธุรกิจจัดน ำเท่ียว 42/52  ถนนหทัยรำษฎร์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

1,419 0105563012220 บจ.ตฤณศิริ แอสเซท จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         68102 ประกอบกิจกำรจัดสร้ำงและจัดจ ำหน่ำย

อสังหำริมทรัพย์ทุกประเภท

15  ซอยสตรีวิทยำ 2 ซ.10 แยก 2-3-2 แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,420 0105563012238 บจ.รีโลนี เจมส์ จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         47732 จ ำหน่ำยเพชร พลอย และอัญมณีต่ำง ๆ 919/614  อำคำรจิวเวลร่ี เทรด เซ็นเตอร์ 

ช้ันท่ี 51 ถนนสีลม

แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,421 0105563012254 บจ.ริช บิลด้ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรบริกำรรับเหมำก่อสร้ำง 

รับเหมำงำนระบบ

153  ซอยเพชรเกษม 84 แขวงบำงแคเหนือ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

1,422 0105563012289 บจ.ฮันเตอร์99 จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         46414 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ เเละจ ำหน่ำย

สินค้ำน ำเข้ำ เส้ือผ้ำส ำเร็จรูป เคร่ืองเเต่ง

กำย เคร่ืองประดับกำย

3421/94  ถนนพระรำม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

1,423 0105563012297 บจ.เอ็นพีเอสโปรดักส์ซัพพลำย 

จ ำกัด

22/1/2563 1,000,000         32909 กำรผลิต ผลิตภัณฑ์อ่ืนซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้

ในท่ีอ่ืน

178/67  ถนนวุฒำกำส แขวงตลำดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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1,424 0105563012301 บจ.กรีน กรุ๊ป 1 จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         47721 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์

257/1  ถนนพระรำมท่ี 3 แขวงบำงคอแหลม เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร 10120

1,425 0105563012319 บจ.เอ็น แอล เวลเนส จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         47219 ประกอบกิจกำรค้ำ ผลิตภัณฑ์ อำหำรเสริม

 เคร่ืองด่ืม เคร่ืองส ำอำง ท่ีเก่ียวกับ

สมุนไพรทุกชนิด

99/101  ซอยวัชรพล 10 แขวงคลองถนน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

1,426 0105563012327 บจ.พีเจ อินโนเทค จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         41002 รับเหมำก่อสร้ำง ซ่อมแซมอำคำร โรงงำน 

ท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำกำร ถนน สะพำน 

และงำนก่อสร้ำงอ่ืนๆ

78/60  ซอยวัชรพล 2 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,427 0105563012351 บจ.เอ เอส พี อินทีเกรช่ัน จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         82990 รับจ้ำงเหมำ น ำเข้ำ ส่งออก ติดต้ังและ

จ ำหน่ำย ระบบส่ือสำร โทรคมนำคม ทุก

ประเภท

28/29  ซอยยศเส ถนนกรุงเกษม แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย กรุงเทพมหำนคร 10100

1,428 0105563012360 บจ.เดอะซีเนียร์โฮม จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         86909 หน่วยบริกำรทำงกำรพยำบำลท่ีจัดท่ีพักให้ 410/8  ซอยเฉลิมสุข แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

1,429 0105563012378 บจ.เอฟ.ทู.อำร์ อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         96309 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงจัดงำนพิธีหม้ัน พิธี

มงคลสมรส และงำนเล้ียงฉลองมงคลสมรส

99/46  หมู่บ้ำน ชัยพฤกษ์ ซอยจตุโชติ 10 แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

1,430 0105563012386 บจ.เสริมทรัพย์พิบูลย์ จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         47190 จ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคและบริโภคทุกชนิด 55/23  ถนนนครลุง แขวงบำงไผ่ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

1,431 0105563012394 บจ.โตพิบูลกำญจน์ ทรำนสปอร์ต 

จ ำกัด

22/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ

55/23  ถนนนครลุง แขวงบำงไผ่ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

1,432 0105563012441 บจ.เวิลด์ เทรด ซัพพลำยส์ จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         46422 ประกอบกิจกำรค้ำ ผู้จัดจ ำหน่ำย ซ้ือขำย 

ขำยส่ง ขำยปลีก อุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ

ในครัวเรือนท่ัวไปและอุปกรณ์ไฟฟ้ำท่ีให้

แสงสว่ำงทุกชนิด

115  ซอยเอกชัย 114 (อมรพฤกษ์) แขวงบำงบอนเหนือ เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,433 0105563012467 บจ.เอ็มเอ็นที จิวเวลร่ี ซัพพลำย 

จ ำกัด

22/1/2563 1,000,000         46599 ประกอบธุรกิจค้ำเคร่ืองมือช่ำงทอง 

อุปกรณ์ และน ำเข้ำเคร่ืองมือช่ำง

341/36  ซอยวัดจันทร์ใน แขวงบำงคอแหลม เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร 10120

1,434 0105563012483 บจ.พีเอสเจมสตูดิโอ จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         32111 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงออกแบบและผลิต

เคร่ืองประดับ ประกอบไปด้วย เพชร 

พลอย อัญมณี และอ่ืนๆ

297  อำคำรหว่ังหลี ช้ันท่ี 4  ห้องเลขท่ี 

4E ถนนสุรวงศ์

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,435 0105563012505 บจ.เวลล์มอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         10799 ประกอบกิจกำรผลิตอำหำรเสริมเพ่ือ

สุขภำพ

108  ซอยบรมรำชชนนี 4 ถนนบรมรำช

ชนนี

แขวงบำงบ ำหรุ เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 10700

1,436 0105563012556 บจ.ยอมินทรำฟฟิค จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         42101 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงถนน

สะพำนและอุโมงค์ รำดยำงมะตอยถนน 

ทำสีเคร่ืองหมำยต่ำงๆ บนถนน

51/7  หมู่ท่ี 7 แขวงล ำต้อยต่ิง เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530
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1,437 0105563012564 บจ.สีลม ไทยคุกก้ิง จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร กำรบริกำรจัด

อำหำรและเคร่ืองด่ืมประเภทต่ำงๆ รวมถึง

บริกำรสอนท ำอำหำร

6/14  ถนนเดโช แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,438 0105563012572 บจ.ใบใหม่ กรุ๊ป จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         82920 กิจกรรมท่ีเก่ียวกับกำรบรรจุภัณฑ์ 360  ถนนรำชมนตรี แขวงบำงด้วน เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160

1,439 0105563012581 บจ.ไทยเท็กซ์ฟำร์ม จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         46692 ประกอบกิจกำรค้ำปุ๋ย 46/15 ช้ัน 3  ซอยแสงทิพย์ แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

1,440 0105563012602 บจ.วู๊ดอะมินนิทสโตร์ จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         46593 กำรขำยส่งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์เพ่ือใช้ใน

งำนอุตสำหกรรม

501  ซอยเพชรเกษม48 ถนนเพชรเกษม แขวงบำงด้วน เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160

1,441 0105563012629 บจ.เวิลด์ ไดเมนช่ันส์ จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         79120 ประกอบกิจกำรท่องเท่ียว ตัวแทนรับ

ส ำรอง โรงแรม ต๋ัวเคร่ืองบิน

16  ซอยสีหบุรำนุกิจ 14 ถนนสีหบุรำนุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

1,442 0105563012645 บจ.ไทย เฮิร์บ แอนด์ โอทอป จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         46900 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองบริโภคทุกชนิด 666/123  ถนนลำดปลำเค้ำ แขวงจรเข้บัว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,443 0105563012688 บจ.ฟิวเจอโรเมกเกอร์ จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         33200 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงออกแบบ จัดหำ 

ติดต้ัง อุปกรณ์และระบบอัตโนมัติ ไฟฟ้ำ 

ไฮดรอลิกส์ และนิวเมติกส์

75/14  ซอยเสนำนิคม 1 ถนนพหลโยธิน 

32

แขวงจรเข้บัว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,444 0105563012696 บจ.วิต้ำลิซ่ี จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         46441 น ำเข้ำส่งออก อำหำรเสริม วิตำมิน ยำและ

เวชภัณฑ์ทุกชนิด

17/12  ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240

1,445 0105563012700 บจ.เดอะ เซ็นทริค 2020 จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         46622 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย เหล็กเส้น เหล็ก

รูปพรรณ เศษวัสดุ เหล็ก เศษเหล็ก

27  หมู่บ้ำน เกษรำคลำสสิคโฮม ซอย 3 

ซอยเสรีไทย 81/2 ถนนเสรีไทย

แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,446 0105563012742 บจ.พีพี.ที อินเตอร์ฟู้ด จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         46322 ประกอบกิจกำรค้ำเป็นผู้แทนจ ำหน่ำย น้ ำ

ด่ืม/อัดลม เคร่ืองด่ืมชูก ำลัง สุรำ เบียร์ 

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

118/129  ซอยสุขุมวิท 23 (ประสำนมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

1,447 0105563012751 บจ.รุ่งโรจน์สุวรรณ จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำร น้ ำด่ืม 

น้ ำอัดลม เคร่ืองด่ืมชูก ำลัง สุรำ เบียร์

5  ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

1,448 0105563012769 บจ.สยำม ไซเลจ โปรดักท์ จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         10802 ประกอบกิจกำรแปรรูปผลิตผลทำง

กำรเกษตร ท่ีเหลือจำกอุตสำหกรรมบรรจุ

กระป๋องเพ่ือน ำไปเป็นวัตถุเพ่ือผลิตอำหำร

สัตว์

111/2  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,449 0105563012777 บจ.บ๊อบบ้ิน จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         46411 ประกอบกิจกำรค้ำ ผ้ำ ผ้ำทอจำกใย

สังเครำะห์ ด้ำย ด้ำยยำงยืด เส้นใยไนล่อน 

ใยสังเครำะห์ เส้นด้ำยยืด ส่ิงทอ

295/84  ซอยรำมอินทรำ 119/1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

1,450 0105563012815 บจ.ไอคอน คอนสตรัคช่ัน อินเตอร์

เนช่ันแนล จ ำกัด

23/1/2563 1,000,000         47524 ประกอบกิจกำรค้ำ ติดต้ัง ระบบงำนพ้ืน

และวัสดุกันซึม วัสดุยำแนว วัสดุทำเพ่ือ

ป้องกันพ้ืนผิว ปรับสภำพพ้ืนดิน พ้ืนท่ี 

สนำมหญ้ำ สนำมกีฬำ และภูมิทัศน์

81/104  ซอยนวมินทร์ 86 แขวงรำมอินทรำ เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230
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1,451 0105563012823 บจ.โนโวสตีล จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         46622 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเหล็ก 33/5  ถนนพระรำม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

1,452 0105563012840 บจ.วันเอเซีย ดีซีซี (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

23/1/2563 1,000,000         43210 ประกอบกิจกำรรับเหมำ ติดต้ัง ให้เช่ำ 

ตรวจสอบออกแบบค ำนวณควบคุมระบบ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรส่ือสำร

โทรคมนำคม

98/308  ถนนรัชดำ-รำมอินทรำ แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,453 0105563012866 บจ.เอแอนด์เจซีฟู๊ด จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         46102 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและส่งออกอำหำร

ทะเลทุกชนิดท้ังภำยในและนอก

รำชอำณำจักร

86/103  หมู่ท่ี 3 ซอยเอกชัย 34 แขวงบำงขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

1,454 0105563012874 บจ.สเต็ป บิยอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ำกัด

23/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 77/257  ซอยนวมินทร์ 73 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240

1,455 0105563012882 บจ.ซิลค์ รีโล จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         86909 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ

เก่ียวกับสุขภำพจิตและบริกำรให้ข้อมูล

ควำมรู้ แนะน ำ และให้ควำมรู้แก่ชำวไทย

หรือชำวต่ำงชำติ

3388/77  อำคำรสิรินรัตน์ ช้ันท่ี 21 ถนน

พระรำม 4

แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

1,456 0105563012912 บจ.เนคเทค อินโนเวทีฟ จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         32909 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำ

เด็กอ่อน สินค้ำอุปโภคบริโภค

463  ซอยเพชรเกษม 79 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

1,457 0105563012939 บจ.เทลบิท ครีเอทีฟ จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         73101 ประกอบกิจกรรมของบริษัทโฆษณำ 14/132  ซอยรำมค ำแหง174 ถนน

รำมค ำแหง

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

1,458 0105563012947 บจ.พีเคที อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต 

อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด

23/1/2563 1,000,000         46103 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก 

เคร่ืองส ำอำง อำหำรเสริมเสริมสุขภำพ 

ควำมงำม อุปกรณ์เคร่ืองมือเเละเคร่ืองใช้

เสริมควำมงำม เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ สินค้ำ

เกษตร สมุนไพร ยำ ยำรักษำโรค เภสัช

ภัณฑ์ เคมีภัณฑ์

81  ถนนประชำร่วมใจ แขวงทรำยกองดินใต้ เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

1,459 0105563012955 บจ.เจ๊ียะ จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         10772 ประกอบกิจกำรผลิตซอสและเคร่ืองปรุง

อำหำรประจ ำโต๊ะ

71  ซอยพิพำกษำ 2 ถนนผดุงด้ำว แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหำนคร 10100

1,460 0105563012980 บจ.ไรท์สำระ555 จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         73102 ประกอบกิจกรรมของตัวแทนขำยส่ือ

โฆษณำ

79/280  ซอยเพชรเกษม 81/6 แขวงหนองค้ำงพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

1,461 0105563012998 บจ.แกรนด์ เมอร์แคนไทล์ จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         74901 ประกอบกิจกำรแปลเอกสำร-ภำษำ

นำนำชำติ

41 ซอยโชคชัย 4 ซอย 32 ถนนโชคชัย 4 แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,462 0105563013005 บจ.โพน่ีพ้ิงค์ จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         47912 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำก

เคร่ืองส ำอำงค์ทำงอินเตอร์เน็ต

21  ซอยปำกน้ ำกระโจมทอง 2 แขวงบำงพรม เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170
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1,463 0105563013013 บจ.อีโค บีลีฟ จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         47599 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและจัดจ ำหน่ำย

กระดำษเปียก

128/7  ถนนนรำธิวำสรำชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

1,464 0105563013048 บจ.ดี อำร์ เวลเนส จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         47721 ประกอบกิจกำรซ้ือมำ-ขำยไป ผลิตภัณฑ์

ยำสมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรทุก

ชนิดผ่ำนช่องทำงระบบออนไลน์

33  ซอยจัดสรร แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,465 0105563013064 บจ.ริชเวย์ ออร์กำไนซ่ิง จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         82302 ประกอบกิจกำรรับจัดงำนอีเวนท์ รับ

ผลิตบูธ รับจัดอบรมสัมมนำ รับจัดออแก

ไนซ์ จ ำหน่ำยสินค้ำเบ็ดเตล็ด สินค้ำอุปโภค

 บริโภค

99/54 คอนโดยูดีไลท์@หัวหมำก สเตช่ัน  

ถนนหัวหมำก

แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

1,466 0105563013072 บจ.เอ็นซี คอนเน็กซ์ จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         69100 ประกอบกิจกำรให้ค ำแนะน ำเก่ียวกับ

กฎหมำยในเร่ืองต่ำงๆท่ีเก่ียวกับกฎหมำย

และธุรกิจ รวมท้ังให้บริกำรเก่ียวกับกำร

จดทะเบียน กำรย่ืนค ำขอต่ำงๆกับ

หน่วยงำนรำชกำร

2  ซอยรองเมือง 5 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

1,467 0105563013081 บจ.แอร์เฟิร์สวันโลจิสติกส์ จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ ท้ังภำยในและระหว่ำงประเทศ

69/78  หมู่ท่ี 2 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530

1,468 0105563013111 บจ.เอก บีเอ็มดับเบ้ิลยู เพอร์ฟอ

แมนซ์ จ ำกัด

23/1/2563 1,000,000         45201 ประกอบกิจกำรซ่อม จ ำหน่ำย บ ำรุงรักษำ

รถยนต์

60  ซอยประเสริฐมนูกิจ 25 แยก 2-1 

ถนนประเสริฐมนูกิจ

แขวงจรเข้บัว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,469 0105563013129 บจ.มำสเทอร์คอร์ส จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบกิจกำรเป็นท่ีปรึกษำ ฝึกอบรม 

ให้ค ำแนะน ำเก่ียวกับกำรท ำกำรตลำด

105  ซอยแบร่ิง 19 แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

1,470 0105563013153 บจ.รักษำควำมปลอดภัยโกลเด้น

แฟรงค์แอนด์ต้ัม จ ำกัด

23/1/2563 1,000,000         80100 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรักษำควำม

ปลอดภัยเเก่อำคำรสถำนท่ี ทรัพย์สินเเละ

ชีวิต

88/159  ซอยอ่อนนุช 46 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

1,471 0105563013161 บจ.เดอะ แฮปป้ีเฮ้ำส์ จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         68201 ประกอบกิจกำรซ้ือ จัดหำ รับเช่ำ เช่ำซ้ือ 

ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ใช้ และจัดกำร

โดยประกำรอ่ืน ซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

772/92  ซอยพัฒนำกำร 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

1,472 0105563013196 บจ.พีทีเออินเตอซัพพลำย จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         46694 ประกอบกิจกำรขำยส่งบรรจุภัณฑ์ชนิดใช้

ในทำงอุตสำหกรรม

291/25  อำคำรเพอร์เฟคพำร์ค สุวรรณ

ภูมิ ซอยร่มเกล้ำ 6/1

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

1,473 0105563013200 บจ.ดี ฟลอร์ ยู พรอพเพอร์ที จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         43309 ประกอบกิจกำรบริกำรติดต้ัง บัวพ้ืน บัว

ผนังรวมติดต้ังงำนพ้ืนต่ำงๆ บริกำรดูแล

รักษำควำมสะอำด

98  ซอยนิมิตใหม่ 62 ถนนนิมิตใหม่ แขวงสำมวำตะวันออก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510
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1,474 0105563013218 บจ.เก้ำเจริญซิลค์ จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         15121 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำยกระเป๋ำ 

เคร่ืองหนัง ของพรีเม่ียมทุกชนิด

457/369  ตรอกวัดจันทร์ใน ถนนเจริญกรุง แขวงบำงโคล่ เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร 10120

1,475 0105563013234 บจ.เอฟเวอร่ีธิง หน่ึงศูนย์แปด 

อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด

23/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยสินค้ำท่ีระบุไว้ใน

วัตถุประสงคืท้ังหลำยของบริษัท ท้ังขำย

ปลีก และขำยส่ง ตำมใบส่ังซ้ือของลูกค้ำ

41/326  ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230

1,476 0105563013242 บจ.พิมบง กรุ๊ป จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรขำยเส้ือผ้ำ รองเท้ำ  

กระเป๋ำ รองเท้ำ เคร่ืองส ำอำง และ

เคร่ืองประดับ เช่นต่ำงหู สร้องคอ นำฬิกำ

345/72  หมู่บ้ำน เนอวำนำ บียอนด์ 3 

ถนนคลองล ำเจียก

แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230

1,477 0105563013269 บจ.เฮิร์บส์ แร็นช์ จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         01289 ประกอบกิจกำรปลูกพืชอ่ืนๆประเภท

เคร่ืองเทศ เคร่ืองหอมยำรักษำโรคและพืช

ทำงเภสัชภัณฑ์

27/4  ซอยอนำมัยงำมเจริญ 31 แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,478 0105563013277 บจ.99 แมสเซนเจอร์ เซอร์วิส จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         53200 ประกอบกิจกำรบริกำรรับ-ส่งเอกสำร 

เเละพัสดุ

55  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 

เเยก 3

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

1,479 0105563013285 บจ.ครัวนำงมำ จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรด้ำนอำหำรในภัตตำคำร 

ร้ำนอำหำร

5  ช้ันท่ี 7 ซอยพหลโยธิน 18 ถนน

พหลโยธิน

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

1,480 0105563013307 บจ.เชอรีส เนเชอร์ จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         46441 ประกอบกิจกำรขำยผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร

 ยำ น้ ำยำเคมี สำรเคมี เคร่ืองด่ืมเพ่ือ

สุขภำพ เคร่ืองส ำอำง อำหำร

809/3  ซอยส.ธรณินทร์ 8 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,481 0105563013331 บจ.เอ็น 2 เค แอนด์ เอส ที 

คอนซัลแตนท์ จ ำกัด

23/1/2563 1,000,000         69100 ประกอบกิจกำรทำงด้ำนกฎหมำย เป็นท่ี

ปรึกษำให้ค ำแนะน ำด้ำนกฎหมำย

41  ซอยเพชรเกษม 110 แยก 3 แขวงหนองค้ำงพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

1,482 0105563013340 บจ.หงษ์ชวง เทคโนโลยี (ไทย

แลนด์) จ ำกัด

23/1/2563 1,000,000         47524 ประกอบกิจกำรวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำง 1  อำคำรกลำสเฮ้ำส์ ช้ันพี  ห้องเลขท่ี พี

01 ซอยสุขุมวิท 25

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

1,483 0105563013358 บจ.เอสทีแอนด์ซัน เอนจิเนียร่ิง 

จ ำกัด

23/1/2563 1,000,000         43223 ประกอบกิจกำรติดต้ังระบบระบำยอำกำศ 42/415  ซอยนิมิตใหม่ 20 แขวงทรำยกองดิน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

1,484 0105563013366 บจ.ไทยประเสริฐ 2020 จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         61101 ประกอบกิจกำรบริกำรอินเทอร์เน็ตแบบ

ใช้สำยและไร้สำย

100/1  ซอยเสรีไทย 46 แยก 2 แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,485 0105563013374 บจ.มำดำม ออนไลน์ จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         47711 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกเส้ือผ้ำ 322/176  ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

1,486 0105563013382 บจ.วิซำร์ดคิด เทรดเดอร์ จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบกิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำร

บริหำรจัดกำรอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้

ในท่ีอ่ืน

9/14  ซอยสุคนธสวัสด์ิ 25 ถนนสุคนธ

สวัสด์ิ

แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,487 0105563013391 บจ.มำบันแดนซ์ จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         47599 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกของใช้อ่ืนๆ

ในครัวเรือนซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

867/222  ซอยสุขุมวิท 101 แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260
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1,488 0105563013412 บจ.ดีเลิศกำรพิมพ์ จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         18119 ประกอบกิจกำรพิมพ์อ่ืน ๆ ซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

105,107,109  ซอยนรำธิวำสรำชนครินทร์

 14

แขวงทุ่งวัดดอน เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

1,489 0105563013421 บจ.ณิชำพล อินเตอร์แพ็ค จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         82920 ประกอบกิจกรรมท่ีเก่ียวกับกำรบรรจุภัณฑ์ 764/87  หมู่บ้ำน พฤกษำวิเลตไลท์ ซอย

พัฒนำกำร 38 ถนนพัฒนำกำร

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

1,490 0105563013439 บจ.ดลกำรป้ำย จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         47612 ประกอบกิจกรรมค้ำกระดำษ เคร่ืองเขียน 

แบบเรียน แบบพิมพ์ เคร่ืองพิมพ์ ส่ิงพิมพ์

821  ถนนพัฒนำกำร แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

1,491 0105563013455 บจ.เอสพีซี คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         46694 ประกอบกิจกำรขำยส่งบรรจุภัณฑ์ชนิดใช้

ในทำงอุตสำหกรรม

192/51  ซอยพุทธบูชำ 36 แขวงบำงมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 10140

1,492 0105563013463 บจ.ฮำโกะ โซลูช่ัน จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         46319 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำย

อำหำรเสริม

39/219  ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบำงแค เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

1,493 0105563013498 บจ.บันไซ เจแปน ฟู้ด โปรดักช่ัน 

จ ำกัด

23/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร น ำเข้ำ-ส่งออก

สินค้ำประเภทอำหำรจัดเล้ียง ให้ค ำปรึกษำ

 หำตัวเเทนจ ำหน่ำย รวมท้ังสถำนท่ีซ้ือ

เเละจ ำหน่ำย

424/38  ซอยเพชรเกษม 48 แขวงบำงด้วน เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160

1,494 0105563013501 บจ.ก๊ิฟฟ่ีกรุ๊ป จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         46319 ประกอบกิจกำรค้ำอำหำรส ำเร็จรูป 206/1  ซอยเช้ือเพลิง (อมร) แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

1,495 0105563013544 บจ.เค เอส เอส เซลล่ิง 2020 จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         63113 ประกอบกิจกำรบริกำรเป็นตลำดกลำงใน

กำรซ้ือขำยสินค้ำหรือบริกำร โดยวิธีใช้ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนระบบเครือข่ำย

อินเทอร์เน็ต

2/92  ซอยเพชรเกษม114 แขวงหนองค้ำงพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

1,496 0105563013552 บจ.ทิม เทล เทลส์ จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         68201 ประกอบกิจกำรจัดหำ จองพ้ืนท่ี เช่ำ 

ให้บริกำรและด ำเนินกำรเก่ียวกับ

อสังหำริมทรัพย์ท่ีไม่ใช่เพ่ือท่ีอยู่อำศัย

9  ซอยเพชรเกษม 50 แยก 1 แขวงบำงหว้ำ เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160

1,497 0105563013561 บจ.กรุ๊ปทิเกอร์ จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         13929 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยกรเป๋ำ

ผ้ำลดโลกร้อน

41/520  ซอยศูนย์วิจัย แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,498 0105563013579 บจ.เปรมปรีด์ิ และ ดร.วชิระ 

กฎหมำย จ ำกัด

23/1/2563 1,000,000         69100 ประกอบกิจกำรบริกำรด้ำนกฎหมำย 48/280  ถนนเสรีไทย ซอย 33 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240

1,499 0105563013587 บจ.อินเลิฟ ออนไลน์ จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         47711 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกเส้ือผ้ำ 322/176  ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

1,500 0105563013617 บจ.ยูดี มีเดีย จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         73101 ประกอบกิจกำรรับพิมพ์ป้ำยโฆษณำ ป้ำย

ไวนิล ป้ำย CUT OUT ป้ำยบังเเดด เเละ

บริกำรรถเเห่โฆษณำ

39  ซอยนักกีฬำเเหลมทอง 7 แขวงทับช้ำง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

1,501 0105563013668 บจ.อ่ิมหน ำส ำรำญใจ จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         47592 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ 

เคร่ืองใช้ในครัวเรือน ภำชนะอำหำร เช่น 

จำน ชำม ช้อน เป็นต้น

293/106  ซอยร่มเกล้ำ 6/1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510
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1,502 0105563013684 บจ.ไฮบริด สปอร์ต จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         73101 รับโฆษณำส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ประชำสัมพันธ์บนส่ือออนไลน์และส่ือ

สำธำรณะ

100  ซอยพระยำมนธำตุรำชศรีพิจิตร์ แขวงคลองบำงบอน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,503 0105563013692 บจ.บี เวลล์  เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         46433 ประกอบกิจกำรค้ำ น ำเข้ำ ผลิต เคร่ือง

ออกก ำลังกำยทุกชนิดทุกประเภท เคร่ือง

ฟิตเนสเพ่ือกำรพำณิชย์ อุปกรณ์ฟิตเนส

98/22  หมู่บ้ำน แคทลีน่ำ รีสอร์ท ถนน

อ่อนนุช

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

1,504 0105563013706 บจ.เซ้ำท์อีสต์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

เทคโนโลยี จ ำกัด

24/1/2563 1,000,000         28199 ประกอบกิจกำรผลิต น ำเข้ำส่งออก 

เคร่ืองจักรทุกชนิด

540  อำคำรเมอร์คิวร่ี ทำวเวอร์  ห้อง

เลขท่ี 1142 ช้ันท่ี 11

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

1,505 0105563013749 บจ.กำร์เดียนแคปิตอล จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         64201 ประกอบกิจกำรน ำเงินไปลงทุน หรือหำ

ผลประโยชน์โดยกำรฝำกซ้ือ หรือโดยทำง

ใดทำงหน่ึง

2441/3  ถนนสุขุมวิท แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

1,506 0105563013757 บจ.กำร์เดียนควอนต้ำ จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         64202 ประกอบกิจกำรลงทุนในหลักทรัพย์ทุก

ประเภท

2441/3  ถนนสุขุมวิท แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

1,507 0105563013773 บจ.ไวเปอร์99 จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         10799 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย

ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม

152/32  ซอยนวลจันทร์ 56 แยก 7 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230

1,508 0105563013781 บจ.จีเอ็มเอ รีเสิร์ช แอนด์ ดีเวลล

อปเมนท์ จ ำกัด

24/1/2563 1,000,000         72102 ประกอบกิจกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำใน

กำรปลูกพืชทุกชนิด

450  ถนนลำดพร้ำววังหิน แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,509 0105563013790 บจ.ธำรฤทัย กำรบัญชี จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         69200 ประกอบกิจกำรเก่ียวกับบัญชีกำรท ำบัญชี 

และ กำรให้ค ำปรึกษำด้ำนภำษี

497  ซอยนวมินทร์ 39 แขวงคลองจ่ัน เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

1,510 0105563013811 บจ.ออเรนจ์ซอฟท์ จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         96309 กิจกรรมกำรบริกำรอ่ืน ๆ ส่วนบุคคลซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

9/320  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,511 0105563013820 บจ.ฟรำยเดย์ ไลท์ จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         43210 กำรติดต้ังไฟฟ้ำ 109/107  หมู่บ้ำน เดอะ เซนโทร รำม

อินทรำ 109 ซอยพระยำสุเรนทร์ 21 แยก

 3

แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

1,512 0105563013838 บจ.เอเค สตีล ฟอร์มม่ิง แอนด์ ซัพ

พลำย จ ำกัด

24/1/2563 1,000,000         41002 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีไม่ใช่ท่ีพักอำศัย 1477/255  ถนนนิมิตใหม่ แขวงทรำยกองดิน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

1,513 0105563013846 บจ.99 ขำยดี จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         47711 ร้ำนขำยปลีกเส้ือผ้ำ 672/82  ซอยสุทธิพร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

1,514 0105563013871 บจ.โฮมโมบำยล์ แอนด์ แกดเจ็ตส์ 

จ ำกัด

24/1/2563 1,000,000         46522 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย โทรศัพท์เคล่ือนท่ี

ไร้สำย อุปกรณ์ไอที และอุปกรณ์เช่ือมต่อ

ทุกชนิด

77/92  ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

1,515 0105563013897 บจ.เฟย์-แอค เซอร์วิส จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         46612 ประกอบกิจกำร น ำเข้ำ ส่งออก ผลิต 

จ ำหน่ำย ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับ ออโต

โมบิล น้ ำมันเช้ือเพลิง

451  ซอยบำงนำ-ตรำด 27 แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,516 0105563013901 บจ.วี เอ็กซ์เช้นจ์ จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         66123 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยแลกเปล่ียนเงินตรำ

ต่ำงประเทศ

18 โครงกำร รำชำบรอดเวย์   ห้องเลขท่ี 

บี1 ช้ัน 1 ซอยสุขุมวิท4

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

1,517 0105563013919 บจ.ซันชำยน์ ซีวิล เวิร์ค จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         43901 ประกอบกิจกำรงำนตอกเสำเข็ม งำนสร้ำง

ฐำนรำก งำนคอนกรีต งำนก่อสร้ำง งำน

ก่ออิฐ งำนขุดเจำะบำดำล

212/51  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

1,518 0105563013927 บจ.สยำม อีโคโนมิค ซิเคียวริต้ี ซิส

เต็ม จ ำกัด

24/1/2563 1,000,000         80200 ประกอบกิจกำรตัวแทนจ ำหน่ำยอุปกรณ์

ดับเพลิง สัญญำณกันขโมย สำยไฟ กล้อง

วงจรปิด ประตูอัติโนมัติ พร้อมบริกำร

ออกแบบและติดต้ัง

65/38  ซอยพระยำสุเรนทร์ 6 แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

1,519 0105563013935 บจ.กรกำนต์ จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรออกแบบ รับเหมำก่อสร้ำง

 และร้ือถอนอำคำร ซ้ือ ขำยเคมีวัสดุเคมี

และก่อสร้ำง

31  ซอยรำมค ำแหง 166 แยก 14 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

1,520 0105563013978 บจ.ไอดีเอส เทค จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         77306 ประกอบกิจกำรให้เช่ำจ ำหน่ำยติดต้ังซ่อม

บ ำรุงให้บริกำรและให้ค ำปรึกษำในกำรวำง

ระบบคอมพิวเตอร์

2/4 นนทรีซอย 5 แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

1,521 0105563013986 บจ.ไอวิซ โซลูช่ัน จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         47411 ขำยปลีก ขำยส่ง คอมพิวเตอร์ และ

อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ทุก

ชนิด

16/3  ซอยโกสุมรวมใจ 35 แยก 4 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

1,522 0105563013994 บจ.เจซีซี โฮลด้ิง จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         64202 กิจกรรมของบริษัทโฮลด้ิงท่ีไม่ได้ลงทุนใน

ธุรกิจกำรเงินเป็นหลัก

2  ซอยจันทน์ 18/7 แยก 23 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

1,523 0105563014001 บจ.โซ โอเค โซลูช่ันส์ จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         71101 ประกอบกิจกำรรับออกแบบ ตกแต่ง 

อำคำร บ้ำนเรือน

418/263  ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

1,524 0105563014010 บจ.สรรพส่ิง จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         64202 ลงทุนในหุ้น ตรำสำรทุน และตรำสำรหน้ี 

ซ่ึงออกโดยบริษัท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด หรือ

นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจัดต้ังข้ึนในประเทศ

ไทย หรือต่ำงประเทศ

42/641  ซอยเลียบฯ ฝ่ังเหนือ 8/1 ถนน

เลียบคลองภำษีเจริญฝ่ังเหนือ

แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

1,525 0105563014036 บจ.เฟรนด์ล่ีฟู๊ด จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยอำหำร 

เช่น รับท ำข้ำวกล่อง

380/69  ซอยสันนิบำตเทศบำล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

1,526 0105563014079 บจ.สรรพอำหำร จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำ 

ออกแบบ วำงแผน วิจัย วิเครำะห์ พัฒนำ 

วำงระบบ บริหำร เก่ียวกับธุรกิจด้ำน

อำหำรทุกชนิด

42/641  ซอยเลียบฯ ฝ่ังเหนือ 8/1 ถนน

เลียบคลองภำษีเจริญฝ่ังเหนือ

แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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1,527 0105563014095 บจ.แสนส ำเร็จ จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         47219 ประกอบกิจกำรขำยสินค้ำอำหำรเสริม

สุขภำพ

48  ถนนฉิมพลี แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

1,528 0105563014109 บจ.รักษำควำมปลอดภัย  พิรำเคิล

กำร์ด  กรุ๊ป จ ำกัด

24/1/2563 1,000,000         80100 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรักษำควำม

ปลอดภัย และ รักษำควำมสะอำด

1/248  ซอยรำมค ำแหง 190/2 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

1,529 0105563014117 บจ.เพอร์เฟคท์ คอนเนคท์ จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรท่ีพักอำศัย

3274/3  ถนนลำดพร้ำว แขวงคลองจ่ัน เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

1,530 0105563014125 บจ.ดีเลิศทรัพย์ จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         47222 จ ำหน่ำยหัวเช้ือน้ ำผลไม้ น้ ำแร่ ของเหลวท่ี

มีประโยชน์กับร่ำงกำย สินค้ำเบ็ตเตล็ด 

และบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด ทุกประเภท

111/6  ซอยเจริญนคร 78 แขวงดำวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600

1,531 0105563014141 บจ.เอ.ซี.โดเมน (1995) จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         71102 ออกแบบให้ค ำปรึกษำเก่ียวกับระบบไฟฟ้ำ

 ระบบปรับอำกำศ ระบบสุขำภิบำล

33  ซอยรำมค ำแหง 118 แยก 39 ถนน

รำมค ำแหง

แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

1,532 0105563014150 บจ.เพลินเจริญ จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร จ ำหน่ำย

อำหำร จ ำหน่ำย เคร่ืองด่ืมชนิดต่ำงๆ

3654  ถนนพระรำมท่ี 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

1,533 0105563014168 บจ.จีวำยอำร์ จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         46900 ประกอบกิจกำรค้ำปลีก-ส่งสินค้ำอุปโภค 

บริโภค

209/151  ถนนเสรีไทย แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,534 0105563014176 บจ.ดรีม แอ็คเซสซ่ิง จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         46109 เป็นนำยหน้ำ ตัวเเทนค้ำต่ำงในกิจกำรและ

ธุรกิจทุกประเภท

30  ซอยบำงขุนเทียน 7 แขวงคลองบำงบอน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,535 0105563014184 บจ.ออร์โธเมด เอเซีย จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         46441 น ำเข้ำส่งออก ขนส่ง และรักษำสินค้ำแบบ

มีอุณหภูมิ ยำรักษำโรค เคมีภัณฑ์ 

เคร่ืองมือแพทย์

3  ซอยแฮปป้ีเพลซ 3 แขวงคลองสำมประเวศ เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

1,536 0105563014206 บจ.อำร์.เอ. กำรบัญชีและบริกำร 

จ ำกัด

24/1/2563 1,000,000         78300 กิจกรรมกำรจัดหำทรัพยำกรมนุษย์อ่ืนๆ 146  ซอยกำญจนำภิเษก0010 ถนน

กำญจนำภิเษก

แขวงบำงแค เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

1,537 0105563014214 บจ.เอฟซีอี โกลด์มำยำ จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         46103 กำรขำยส่งส่ิงทอเส้ือผ้ำรองเท้ำเคร่ืองหนัง

และของใช้ในครัวเรือนโดยได้รับ

ค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง

59/64  ซอยรำมอินทรำ 5 แยก 5 ถนน

รำมอินทรำ

แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,538 0105563014222 บจ.ซี.เอ.ที.บำงกอก แอร์ เซอร์วิส 

จ ำกัด

24/1/2563 1,000,000         43223 บริกำรล้ำงท ำควำมสะอำด 

เคร่ืองปรับอำกำศ ซ่อมบ ำรุงและติดต้ัง

599/9  ซอยลำดพร้ำว 80 (จันทิมำ) แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,539 0105563014249 บจ.ฮิวแมน ไนซ์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ 

จ ำกัด

24/1/2563 1,000,000         70209 บริกำรท่ีปรึกษำให้ค ำแนะน ำกำรออกแบบ

 กำรผลิต และกำรสร้ำงนวัตกรรม

504/219  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงบำงแคเหนือ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

1,540 0105563014257 บจ.วำริธร แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบธุรกิจบริกำรเป็นท่ีปรึกษำ และ

ให้ค ำแนะน ำเพ่ือแก้ไขปัญหำเก่ียวกับกำร

บริหำรงำน

64/45  ซอยเจริญมิตร ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส

ไปรษณีย์

1,541 0105563014265 บจ.วินท็อป  โลจิสติคส์(ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

24/1/2563 1,000,000         52292 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทน นำยหน้ำ ใน

กำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำท้ังทำงบก 

ทำงน้ ำ ทำงอำกำศ

2922/204  อำคำรชำญอิสสระทำวเวอร์ 2

 ช้ันท่ี 11 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,542 0105563014273 บจ.เอคโค่ เฮลท์ จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         47219 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยขำยปลีก-ขำยส่ง

 สินค้ำอำหำรเสริมเพ่ือสุขภำพ ทุกประเภท

92/821  ซอยเสรีไทย 29 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240

1,543 0105563014281 บจ.เพ็ชรพันธ์ ค้ำวัสดุ จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         47525 ประกอบกิจกำรค้ำ หิน ดิน ทรำย และ

อุปกรณ์ก่อสร้ำงทุกชนิด

506  ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

1,544 0105563014290 บจ.คริสเตียนเทคโนโลยีโซลูช่ัน 

จ ำกัด

24/1/2563 1,000,000         62023 ประกอบกิจกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ

ให้บริกำรเก่ียวกับเครือข่ำยข้อมูล ทำง

เทคโนโลยีสำสนเทศ รวมท้ังเคร่ืองมือ

ส่ือสำรทุกชนิด

1091/300  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

1,545 0105563014303 บจ.ทำเล้นท์ โปร จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         82302 ให้บริกำรออกแบบ และจัดกิจกรรมต่ำงๆ 

ให้บริกำรเป็นผู้จัดกำรงำนกิจกรรมต่ำงๆ

30/1  ซอยศิริเกษม 2 แขวงบำงไผ่ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

1,546 0105563014320 บจ.เบรนหกเก้ำ จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         58202 กำรจัดท ำซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูป (ยกเว้น

ซอฟต์แวร์เกมส ำเร็จรูป)

55/69  หมู่บ้ำน โฮมเพลส ถนนพัฒนำ

ชนบท3

แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

1,547 0105563014338 บจ.วสุ 01 จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         68104 ประกอบกิจกำรประเภทอำคำรส ำนักงำน 

อพำร์ทเม้นท์ หรือห้องให้เช่ำ และบริกำร

อ่ืนๆ

110  ซอยทองหล่อ 4 ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

1,548 0105563014346 บจ.วอทเอเวอร์ ออน พอยท์ จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         73101 ประกอบกิจกำรท่ีปรึกษำทำงด้ำนโฆษณำ 222/149  หมู่บ้ำน เออร์เบิน สำทร ซอย 

8 ถนนรำชพฤกษ์

แขวงบำงจำก เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160

1,549 0105563014354 บจ.ปภำวี ผักสด จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         47219 ประกอบกิจกำรค้ำผัก ผลไม้ หน่อไม้ 

พริกไทย พืชสวน บุหร่ี ยำเส้น เคร่ืองด่ืม 

น้ ำด่ืม น้ ำแร่ น้ ำผลไม้ สุรำ เบียร์ อำหำร

สด อำหำรแห้ง

7/35  ถนนสุนทรโกษำ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

1,550 0105563014362 บจ.พี พี แอนด์ พี เพลส 2 จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         55901 ประกอบกิจกำรอพำร์ตเม้นท์ เพ่ือให้เช่ำ

เป็นท่ีพักอำศัย

37  ซอยสุดประเสริฐ แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,551 0105563014389 บจ.อริส แฟนตำซี จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         47691 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยของท่ีระลึก 89/825  อำคำรยู ดีไลท์ ช้ันท่ี 20  ห้อง

เลขท่ี N2006 ถนนหัวหมำก

แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

1,552 0105563014419 บจ.ฮันทิง เออเจส ดีไซน์ จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         74101 รับจ้ำงออกแบบและผลิต จ ำหน่ำย ขำย

ปลีก เฟอร์นิเจอร์ งำนตกแต่งภำยในบ้ำน

และอำคำรทุกชนิด

28/138  ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
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1,553 0105563014427 บจ.เอ็มพี   โกรว์   เฟอร์นิช จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         74101 รับจ้ำงท ำช้ินงำนประกอบติดต้ังออกแบบ

ติดต้ังและจ ำหน่ำยเคร่ืองเรือน

62  ซอยนิมิตรใหม่ 52 แขวงสำมวำตะวันออก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

1,554 0105563014443 บจ.สกำยเน็ต เอ็กซ์เพิร์ทส์ จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         82990 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเก่ียวกับกำร

ประเมินรำคำทุกประเภท

1108/31  ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

1,555 0105563014451 บจ.สุวรรณสิริ จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         75000 ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำลสัตว์ 9/68  ซอยรำมค ำแหง 144 แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

1,556 0105563014460 บจ.ทีเคโอ โบร จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         73101 ประกอบกิจกำรบริกำรและให้ค ำปรึกษำ  

ออกแบบ ผลิต และซ้ือส่ือโฆษณำ

319  อำคำรจัตุรัสจำมจุรี ช้ัน 24 ถนน

พญำไท

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

1,557 0105563014478 บจ.เอ็กซ์-พิลล่ำร์ จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         32111 ประกอบกิจกำรเป็นผู้ผลิต ผุ้ส่งออก ผุ้

น ำเข้ำ ผู้รับจ้ำงผลิต อัญมณีและรูปพรรณ

ต่ำง ๆ

90/75  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

1,558 0105563014486 บจ.บิวต้ี โฮม 1996 จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         46522 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำอุปกรณ์โทรศัพท์ 875/7  ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบำงซ่ือ เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10800

1,559 0105563014494 บจ.อินโน คอนซูมำ เทคโนโลยี 

จ ำกัด

24/1/2563 1,000,000         46691 กำรขำยส่งเคมีภัณฑ์ทำงอุตสำหกรรม 29/12  ซอยเฉลิมพระเกียรติ67 ถนน

เฉลิมพระเกียรติ ร.9

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

1,560 0105563014508 บจ.ธำดำวณิช จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         47723 ร้ำนขำยปลีกเคร่ืองส ำอำง 1124/173  ซอยพหลโยธิน 32 ถนน

พหลโยธิน

แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

1,561 0105563014532 บจ.เนโรล่ี แอท เท็น จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         47723 ประกอบกิจกำรค้ำผลิตภัณฑ์เคร่ืองส ำอำง

ทุกชนิดทุกประเภท เวชส ำอำง

14/4  ซอยเจริญมิตร แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

1,562 0105563014541 บจ.ไอ สตำร์ท กรุ๊ป จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         46109 ท ำกำรประมูลเพ่ือขำยสินค้ำตำม

วัตถุประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติ

บุคคล ส่วนรำชกำร ประกอบกิจกำร

จ ำหน่ำย น ำเข้ำ จัดจ ำหน่ำย น ำเข้ำ 

เคร่ืองด่ืม

659/27  ถนนสำธุประดิษฐ์ แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

1,563 0105563014559 บจ.ออโตเมท อินทิเกรเท็ด โซลูช่ัน

 จ ำกัด

24/1/2563 1,000,000         71102 ให้ค ำปรึกษำ ออกแบบ จ ำหน่ำย ติดต้ัง 

ระบบควบคุมท ำงำนของเคร่ืองใช้ ภำยใน

บ้ำน

1046/19  ซอยสุขุมวิท101 แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

1,564 0105563014575 บจ.โซ แฮปป้ี จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         79120 จัดทริปพำทัวร์ท่องเท่ียวน ำเท่ียว 53  ซอยรำมค ำแหง 50 (สหกรณ์ 1) แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

1,565 0105563014583 บจ.สวอน จิวเวลร่ี จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         46492 กำรขำยส่งนำฬิกำและเคร่ืองประดับ 64/31  ซอยเจริญกรุง 42/1 ถนนเจริญกรุง แขวงบำงรัก เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,566 0105563014591 บจ.ไทยคิว จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         72109 ประกอบกิจกำรพัฒนำและเผยแพร่ จัด

จ ำหน่ำยวัตกรรมทำงกำรแพทย์ 

วิทยำศำสตร์สุขภำพ

55/74  อำคำรสีลม พำร์ค วิว ซอยศำลำ

แดง 2

แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500
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1,567 0105563014605 บจ.ก๊อดโดะฟำซ่ำ มีเดีย จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         73101 ประกอบกิจกำรับโฆษณำทุกชนิด ทุก

ประเภท

28  ซอยลำดพร้ำว 64 แยก 12 ถนน

ลำดพร้ำว

แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,568 0105563014613 บจ.ไลอ้อน ออโต้คำร์ จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         45103 ประกอบกิจกำรซ้ือ-ขำยแลกเปล่ียน 

ยำนพำหนะเก่ำทุกชนิด ทุกประเภท ท้ังน้ี

เม่ือได้รับอนุญำตจำกส่วนรำชกำรท่ี

เก่ียวข้องแล้ว

454/17  ซอยวัชรพล 3 แขวงคลองถนน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

1,569 0105563014621 บจ.อีทเวลล์คอนเซปต์ จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         82301 กำรจัดกำรประชุม 48/139  ซอยพระรำมเก้ำ 43 ถนน

พระรำมเก้ำ

แขวงพัฒนำกำร เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

1,570 0105563014648 บจ.อลิซ.เค จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         63112 ประกอบกิจกำรให้เช่ำ จ ำหน่ำย ติดต้ัง 

ซ่อมบ ำรุง ให้บริกำรและให้ค ำปรึกษำใน

กำรวำงระบบคอมพิวเตอร์

2/4 นนทรีซอย 5 แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

1,571 0105563014656 บจ.แอสเซ็ทส์ อิลิเม้นส์ จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 23  ซอยรำมค ำแหง 76 แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

1,572 0105563014664 บจ.โอมำกำเสะดูเคช่ัน จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         58111 ประกอบธุรกิจ ผลิตส่ือกำรเรียนกำรสอน

ต่ำงๆรวมถึงกำรขำยส่ือบันทึกเสียงและวีดี

ทัศน์

23  ซอยพัฒนำกำร 69 แยก 2-1 ถนน

พัฒนำกำร

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

1,573 0105563014672 บจ.เจ.เค.เอ็ม. อินเตอร์ รับเบอร์ 

จ ำกัด

27/1/2563 1,000,000         22199 ประกอบกิจกำร ให้บริกำรป๊ัมลูกยำงทุก

ประเภท และจัดจ ำหน่ำยลูกยำงทุกประเภท

1/70  ซอยเอกชัย 66 แยก 2 แขวงบำงบอน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,574 0105563014681 บจ.พฤกษ์มงคล ทรัค จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 243  หมู่ท่ี 9 ซอยลำดพร้ำว 53 (โชคชัย4) แขวงสะพำนสอง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,575 0105563014699 บจ.ปำมำ ทรำเวล จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         79110 ประกอบกิจกำรตัวแทนธุรกิจกำรเดินทำง 66  ซอยบ่อปลำ 48 ถนนลำดพร้ำว 101 แขวงคลองจ่ัน เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

1,576 0105563014702 บจ.เพลย์ พีเรียด จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         73101 ประกอบกิจกำรผลิต สร้ำงสรรค์ เผยแพร่

ข้อมูลต่ำงๆโฆษณำประชำสัมพันธ์สินค้ำ

รำยกำรส่งเสริมกำรขำย กิจกรรมต่ำงๆ

979/5  ตรอกวัดพระยำยัง แขวงถนนเพชรบุรี เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

1,577 0105563014729 บจ.ดีปเทค เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         43210 ประกอบกิจกำรรับเหมำติดต้ังระบบไฟฟ้ำ 

และเคร่ืองกล ระบบประปำ ระบบโทรศัพท์

58/69  ถนนคู้บอน แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

1,578 0105563014745 บจ.พีไอพี  บิสซิเนส จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         79909 ประกอบกิจกรรมบริกำรส ำรองอ่ืนๆและ

กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องซ่ึงมิได้ จัดประเภทไว้

ในท่ีอ่ืน

198/20  อำคำรศุภำลัย เอลีท ซอยสวนพูล แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

1,579 0105563014753 บจ.มิตรเทค จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         46691 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคมีภัณฑ์ 200/197  ซอยคู้บอน 27 แยก 10 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,580 0105563014761 บจ.159 คนตัดปูน จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง-ร้ือถอน-

ทุบตึก

79/70  ถนนสุขำภิบำล 5 แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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1,581 0105563014788 บจ.เอสเอสพีเอ็ม ดีมิเทอร์ จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         47524 ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุก่อสร้ำง 8  ซอยเจริญนคร 42 ถนนเจริญนคร แขวงบำงล ำภูล่ำง เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600

1,582 0105563014796 บจ.ไวซ์ โซลูช่ัน กรุ๊ป จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         62011 ประกอบกิจกรรมกำรจัดท ำโปรแกรมเว็บ

เพจและเครือข่ำยตำมวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

725  อำคำรเมโทรโพลิศ ช้ันท่ี 20 ถนน

ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

1,583 0105563014818 บจ.ขันทอง ขนส่ง จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         49339 ประกอบกิจกำรขนส่ง 351/69  ซอยเคหะร่มเกล้ำ 37 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

1,584 0105563014826 บจ.พร้อมนำรำ กรุ๊ป จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         46441 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสมุนไพร ไทย

และต่ำงประเทศ

347/525  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210

1,585 0105563014851 บจ.พีพี. มัลติ แพค จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         46109 ประกอบกิจกำรประมูลเพ่ือขำยตำมวัตถุท่ี

ประสงค์ท้ังหมด ให้แก่บุคคล คระบุคคล 

นิติบุคคล

2/207  ซอยพระรำมท่ี 2 ซอย 60/1 

ถนนพระรำมท่ี 2

แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,586 0105563014869 บจ.บิบลิโอ จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         58111 ประกอบกิจกำรส ำนักพิมพ์ ผลิตและ

จ ำหน่ำยหนังสือ

54  ซอยเอกชัย 69 แขวงบำงบอน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,587 0105563014877 บจ.ลำภำคินผล จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรบริกำรด้ำนอำหำรใน

ภัตตำคำร/ร้ำนอำหำร

44/422  หมู่ท่ี 1 ซอยเทียนทะเล 20 

ถนนบำงขุนเทียน-ชำยทะเล

แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,588 0105563014885 บจ.อันยอง ซอส เอเวอร่ีแวร์ จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         10773 ประกอบกิจกำรผลิตซีอ๊ิว 59  ซอยสงบสุข ถนนพระรำม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

1,589 0105563014893 บจ.พรธรณี จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         46109 ประกอบกิจกำรท ำกำรประมูลเพ่ือซ้ือ-ขำย

สินค้ำประเภท เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใช้

ส ำนักงำน รถยนต์ เคร่ืองจักร

951  ซอย30 (กำรเคหะแห่งชำติ) แขวงคลองจ่ัน เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

1,590 0105563014907 บจ.แพลนอิท จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         58202 ประกอบกิจกำรจัดท ำซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูป 

(ยกเว้นซอฟต์แวร์เกมส ำเร็จรูป)

875  อำคำรคอนโดรีเจ้นท์โฮม บำงซ่อน 

เฟส 27 ช้ันท่ี 23  ห้องเลขท่ี 946 ซอย

กรุงเทพ - นนทบุรี 23/1 ถนนกรุงเทพ - 

นนทบุรี

แขวงบำงซ่ือ เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10800

1,591 0105563014915 บจ.ไวน์ ทูเดย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         47221 ประกอบกิจกำรขำยปลีก ขำยส่ง 

เคร่ืองด่ืมทุกประเภท ไวน์ เบียร์ สุรำ จำก

ต่ำงประเทศ

796  ซอยรัชดำนิเวศน์ แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,592 0105563014931 บจ.โทน อำร์คิเทคท์ จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         74109 ประกอบกิจกำรให้บริกำรด้ำนกำร

ออกแบบ และท่ีปรึกษำด้ำนวิชำชีพ กำร

ออกแบบ

385/5  ซอยอนำมัยงำมเจริญ 25 แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,593 0105563014940 บจ.เมธำภำวัตเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         43210 ประกอบกิจกำรรับเหมำ งำนระบบไฟฟ้ำ 

ระบบสุขำภิบำล ระบบปรับอำกำศ 

ให้บริกำรแรงงำน และบริกำรออกแบบ

ติดต้ัง ซ่อมบ ำรุง ค้ำผลิตภัณฑ์เก่ียวกับ

เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง

ทุกชนิด

108/171  หมู่บ้ำน โกลเด้น ทำวน์ ถนน

รำษฎร์พัฒนำ

แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240
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1,594 0105563014974 บจ.ออมนิคับ จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         62022 ประกอบกิจกำรบริกำรและบริหำร

ระบบซอฟท์แวร์ พร้อมท่ีปรึกษำด้ำน

ดิจิตอล แก่บุคคล คณะบุคคล และ

หน่วยงำนของรัฐ

9  ซอยจันทน์ 51 แยก 12-3 แขวงวัดพระยำไกร เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร 10120

1,595 0105563014982 บจ.แอคเซียม ทีทีพี คอนซัลต้ิง 

จ ำกัด

27/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบธุรกิจบริกำรรับเป็นท่ีปรึกษำและ

ให้ค ำแนะน ำปัญหำเก่ียวกับด้ำน

บริหำรงำนพำณิชยกรรม

999/9  อำคำรดิออฟฟิศเศศ แอท 

เซ็นทรัลเวิลด์ ช้ัน 29 ยูนิต 2916 ถนน

พระรำม 1

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

1,596 0105563014991 บจ.แอล.เอ. 2020 คอนสตรัคช่ัน 

แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด

27/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 172  ซอยอัสสัมชัน 23 แขวงบำงไผ่ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

1,597 0105563015008 บจ.ไบนำร่ี ไซน์ จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         62022 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำเเละเเนะน ำ

เก่ียวกับออกเเบบเเละพัฒนำซอฟต์เเวร์

76  ซอยสุขุมวิท 101/2 แขวงบำงนำเหนือ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

1,598 0105563015024 บจ.อีฟเด็นเอลซ์ จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         58202 เพ่ือประกอบกิจกำรรับพัฒนำแอปพลิเคช่ัน 76  ซอยสุขุมวิท 101/2 แขวงบำงนำเหนือ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

1,599 0105563015067 บจ.บี.เจ. เท็กซ์ไทล์ พลัส จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         47511 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยผ้ำทุกชนิด 919  อำคำรชิบูญ่ำ 19 ช้ันท่ี 3  ห้องเลขท่ี

 3 เอฟ1-3เอฟ5 ถนนเพชรบุรี

แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

1,600 0105563015075 บจ.บำงกอก แบนเนอร์ คอร์

ปอเรช่ัน จ ำกัด

27/1/2563 1,000,000         73101 ประกอกบิจกำรให้บริกำรรรับจ้ำง

ออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือโฆษณำ และ

รับเหมำชุดอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง

1053/15  ถนนเอกชัย แขวงคลองบำงบอน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,601 0105563015091 บจ.เอช ซิกซ์ต้ีไนน์ สตูดิโอ จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         90002 ประกอบกิจกำรให้บริกำรด้ำนบันเทิงทุก

ประเภท ท่ีปรึกษำเช่น รับจัดคอนเสิร์ต 

ร้องเพลง แต่งเน้ือร้องท ำนอง

431/95  ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

1,602 0105563015105 บจ.ลำนละเล่น โฮเทล กรุ๊ป จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         55101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรโรงแรม ห้องพัก 245/1-2  ถนนจักรพรรดิพงษ์ แขวงคลองมหำนำค เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย กรุงเทพมหำนคร 10100

1,603 0105563015130 บจ.ดับเบ้ิล ทรี อินโนเวช่ัน เอ็กซ์ 

จ ำกัด

27/1/2563 1,000,000         68102 ประกอบกิจกำร ให้บริกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ 

อสังหำริมทรัพย์

32/11  ซอยอำรีย์สัมพันธ์ 4 ถนน

พหลโยธิน

แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400

1,604 0105563015148 บจ.แอล.เอ็ม.869 เซอร์วิส จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         96309 ประกอบกิจกำรรับจัดท ำธุรกรรมเก่ียวกับ

รถทุกชนิด เช่น กำรจดทะเบียนรถ รับ

จัดหำเลขทะเบียนรถ รับปิดและโอนรถ

250/152  ถนนโชคชัย 4 แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,605 0105563015172 บจ.ทิงค์ พลัส อัพ จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         82302 กำรจัดแสดงทำงธุรกิจและแสดงสินค้ำ 

(Organization of trade shows)

551  ซอยลำดพร้ำว62(เพ็งสุข) แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,606 0105563015181 บจ.ซินล่ำร์ เฮ้ำส์ จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรขำยปลีกสินค้ำอ่ืนๆใน

ร้ำนค้ำท่ัวไป

15  ซอยเพชรเกษม 57 แขวงหลักสอง เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

1,607 0105563015199 บจ.หน่ึงสองหน่ึง โมเดล สตูดิโอ 

จ ำกัด

27/1/2563 1,000,000         71101 ประกอบกิจกำรผลิตสินค้ำหุ่นจ ำลองบ้ำน

และอำคำรทุกประเภท

867/132  ซอยสุขุมวิท 101 แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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1,608 0105563015202 บจ.ทรัพย์โยธิน จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         43301 ประกอบกิจกำรรับตกแต่งและรับประกอบ

เฟอร์นิเจอร์ รวมถึงกำรออกแบบและติดต้ัง

เฟอร์นิเจอร์ ท้ังงำนไม้และโลหะ ตลอดจน

พลำสติก และอัลลอยล์

43/1  ซอยเอกชัย 114 (อมรพฤกษ์) แขวงบำงบอนเหนือ เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,609 0105563015229 บจ.เจ แอนด์ วี เวดด้ิง สตูดิโอ จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         68104 ประกอบกิจกำรให้เช่ำพ้ืนท่ี จัดกิจกรรม 

นิทรรศกำร และอ่ืนๆ

810  ซอยสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

1,610 0105563015237 บจ.ต้นสิริ บำงกอก จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         43301 ประกอบกิจกำรรับตกแต่งและรับประกอบ

เฟอร์นิเจอร์

740/4  ซอยเพชรเกษม 63 แยก 1 แขวงหลักสอง เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

1,611 0105563015261 บจ.เอ21 ช็อป จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         46414 ประกอบกิจกำร ซ้ือมำขำยไปเส้ือผ้ำ

ส ำเร็จรูปทุกชนิด

95/19  หมู่บ้ำน อำเคเดีย พำร์ควิลล์ ซอย

เคหะร่มเกล้ำ 78

แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

1,612 0105563015270 บจ.ลุคโซซิเอท จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         47731 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยปลีกและส่ง

แว่นตำ รวมท้ังอุปกรณ์เก่ียวกับแว่น วัด

สำยตำประกอบแว่น

776/49  ซอยพัฒนำกำร 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

1,613 0105563015296 บจ.เอลเดอร์แคร์ เนอร์สซ่ิงโฮม 

จ ำกัด

27/1/2563 1,000,000         87301 ประกอบธุรกิจสถำนพักฟ้ืนดูแลผู้สูงอำยุ

และผู้ป่วย

223/119  หมู่ท่ี 7 แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

1,614 0105563015300 บจ.ฟอร์ซำ มอเตอร์ จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         45103 ประกอบกิจกำรโชว์รูมจ ำหน่ำยรถยนต์มือ

หน่ึงและมือสอง

5/11  อำคำรชุดบ้ำนพฤกษำสิริ 1 ช้ัน 2 

ซอยสมประสงค์ 1 ถนนเพชรบุรี

แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

1,615 0105563015342 บจ.วอม เรคคอร์ด จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         90001 ประกอบกิจกำรค่ำยเพลง ท ำเพลง รับจ้ำง

แสดงคอนเสิร์ต จัดหำศิลปิน

464  ถนนสุคนธสวัสด์ิ แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,616 0105563015351 บจ.คอสเมด เฮิร์บ จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         21001 ประกอบกิจกำร ผลิต ยำแผนโบรำณ 30,32  ซอยเพชรเกษม 96/1 ถนนเพชร

เกษม

แขวงบำงแคเหนือ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

1,617 0105563015369 บจ.รักษำควำมปลอดภัย เฟิร์สค

ลำส (ประเทศไทย) จ ำกัด

27/1/2563 1,000,000         80100 ประกอบกิจกรรมกำรรักษำควำมปลอดภัย

ส่วนบุคคล

72/602  ซอยบึงขวำง 1/1 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

1,618 0105563015377 บจ.คอบบร้ำ 919 จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         18119 ประกอบกิจกำรพิมพ์อ่ืน ๆ ซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

919  ซอยซอยอนำมัยงำมเจริญ 27 แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,619 0105563015393 บจ.ดีปบลู โอเช่ียน จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         46102 ประกอบกิจกำรส่ังเข้ำมำจ ำหน่ำยใน

ประเทศและส่งออกไปจ ำหน่ำย

ต่ำงประเทศ ซ่ึงอำหำรสดและอำหำรแช่

แข็ง อำหำรส ำเร็จรูป อำหำรกระป่อง

40/8  ซอยอินทำมระ 8 ถนนสุทธิสำร

วินิจฉัย

แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400

1,620 0105563015415 บจ.แซท เทคโนโลยี จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         42202 ประกอบกิจกำรรับเหมำติดต้ังข่ำย

สำยโทรศัพท์ ระบบไฟฟ้ำ วำงท่อร้อย

สำยโทรศัพท์ใต้/บนดิน

126/80  ถนนจอมทอง แขวงบำงค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150
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1,621 0105563015440 บจ.ฌิม สปำ จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         96101 ประกอบธุรกิจสปำเพ่ือสุขภำพ นวดเพ่ือ

เสริมสวย

741  ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพำนสอง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,622 0105563015458 บจ.อรัญ 1986 จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         47912 ประกอบกิจกำร ขำยของออนไลน์ 108/56  ซอยเคหะร่มเกล้ำ 15 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

1,623 0105563015482 บจ.มำร์เก็ตเตอร์ กูรู จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงเป็นท่ีปรึกษำด้ำน

กำรตลำด

42  ซอยเฉลิมสุข แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

1,624 0105563015491 บจ.ยูโรเคอร์เนล จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         86909 ประกอบกิจกำรด้ำนกำรเป็นท่ีปรึกษำ 

บริหำรจัดกำรให้กับสถำนพยำบำลท้ัง

ภำครัฐและเอกชน

88/17  ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600

1,625 0105563015504 บจ.เจนแซด ฮับ จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         73101 ประกอบกิจกำรบริกำรโฆษณำ แสดงกำร

ใช้สินค้ำผ่ำนช่องทำงอินเตอร์เน็ต ทีวี 

แอพพลิเคช่ันและส่ือทุกชนิด

21/18-21  ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,626 0105563015512 บจ.โปรแลนด์ พลัส พร็อพเพอร์ต้ี 

จ ำกัด

27/1/2563 1,000,000         41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 55/83  หมู่บ้ำน ส ำเพ็ง 2(ฝ่ังตลำดน้ ำ) 

ถนนกัลปพฤกษ์

แขวงบำงแค เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

1,627 0105563015521 บจ.คำร์บูลออโต้กรุ๊ป จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         45101 ประกอบกิจกำรซ้ือขำย แลกเปล่ียน จัดหำ

 โอน เช่ำซ้ือ รถยนต์และรถจักรยำนยนต์

ทุกชนิด

24/147  ซอยมิตรไมตรี 6/4 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530

1,628 0105563015555 บจ.มลิญกิจกำร จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 2  ซอยริมทำงด่วน 4 ถนนสุขุมวิท 62 

แยก 3

แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

1,629 0105563015563 บจ.ธนกฤต ก่อสร้ำง และ 

วิศวกรรม จ ำกัด

27/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำร ท่ีพักอำศัย

19/105  ซอยคู้บอน 27 แยก 39 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,630 0105563015571 บจ.วีพี มิเนอรัล จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         46621 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยและจ ำหน่ำย แร่

ธรรมชำติ

267  ซอยลำดพร้ำว 93 ถนนลำดพร้ำว แขวงคลองเจ้ำคุณสิงห์ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,631 0105563015580 บจ.พีแปดแปด ดีไซน์ แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน จ ำกัด

27/1/2563 1,000,000         74101 ประกอบกิจกรรมกำรออกแบบและ

ตกแต่งภำยใน

48/42  หมู่บ้ำน พรีเม่ียม เพลส 8 ซอยสุ

คนธสวัสด์ิ 38

แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,632 0105563015601 บจ.บิลด้ิง คอนสตรัคช่ัน แอนด์ 

ดีไซน์ จ ำกัด

28/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ทุกชนิด 

รวมท้ังท ำงำนโยธำทุกประเภท

98  ซอยกำญจนำภิเษก 39 เเยก 10 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

1,633 0105563015628 บจ.โดนำกิ จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         56101 กำรบริกำรด้ำนอำหำรในภัตตำคำร/

ร้ำนอำหำร

1521  ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

1,634 0105563015636 บจ.ฉัตรโมเดล ซัพพลำย จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         46599 ประกอบกิจกำรค้ำผลิตและจ ำหน่ำย

เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ เคร่ืองส ำรองไฟ

อัตโนมัติ เคร่ืองปรับอำกำศ ระบบแจ้ง

เหตุดพลิงไหม้

193/75  ถนนรำษฎร์พัฒนำ แขวงรำษฎร์พัฒนำ เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240
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1,635 0105563015652 บจ.ดิฟอลท์ ฟอร์คลิฟท์ เซอร์วิส 

จ ำกัด

28/1/2563 1,000,000         77305 กำรให้เช่ำและกำรให้เช่ำแบบลีสซ่ิง

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ ท่ีใช้ในกำร

ก่อสร้ำงและงำนวิศวกรรมโยธำ

72/346  ซอยบึงขวำง 1/1 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

1,636 0105563015661 บจ.ไหมสีส้ม จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         32909 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย สินค้ำท่ีใช้

ในสถำนพยำบำล ประเภทผ้ำ ผ้ำปูท่ีนอน 

ชุดนอน กระเป๋ำ ของใช้ ของท่ีระลึก และ

สินค้ำพรีเม่ียมทุกชนิด

740/39  ซอยม.พุดตำน ถนนมำเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

1,637 0105563015679 บจ.เหรียญทองแอร์ จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         47595 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ติดต้ัง 

เคร่ืองปรับอำกำศ เคร่ืองท ำควำมร้อน 

ไฟฟ้ำ ประปำ

92  หมู่บ้ำน เสนำวิลล่ำ ซอยลำดปลำเค้ำ 

48

แขวงจรเข้บัว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,638 0105563015687 บจ.ต้นโพธ์ิ โปรดักช่ัน จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         59112 ผลิตละคร รำยกำรบันเทิง ส่ือโฆษณำ 

งำนทำงด้ำนบันเทิงทุกประเภท

79/62  หมู่บ้ำน ปัญญำ-อินทรำ ถนน

ปัญญำอินทรำ

แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

1,639 0105563015695 บจ.เบสท์วรินทร์ จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         47595 ประกอบกิจกำรค้ำ เคร่ืองเช็ดกระจกไฟฟ้ำ

 เคร่ืองนวดไฟฟ้ำ ของเล่นและเคร่ืองเล่น

ไฟฟ้ำ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำอย่ำงอ่ืนทุกชนิด 

รวมท้ังอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้ำ

ดังกล่ำวทุกชนิด

98/6  ถนนร่มเกล้ำ แขวงคลองสำมประเวศ เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

1,640 0105563015709 บจ.รีโนไลฟ์ จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         46441 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ผลิต จ ำหน่ำยและ

ซ่อมบ ำรุงเคร่ืองมือทำงกำรแพทย์ และ

สัตวแพทย์ จัดจ ำหน่ำยยำ เวชภัณฑ์ยำ 

อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์

5  ซอยจันทร์ 43 แยก 26-3 แขวงบำงโคล่ เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร 10120

1,641 0105563015741 บจ.สบำยดี 2020 (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

28/1/2563 1,000,000         68102 ประกอบกิจกำรค้ำท่ีดิน ท ำกำรจัดสรร

ท่ีดินและบ้ำน กำรจัดหำท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้ำงหรือท ำกำรก่อสร้ำงส่ิงก่อสร้ำง

อย่ำงอ่ืนบนท่ีดินเพ่ือจ ำหน่ำย ให้เช่ำ ให้

เช่ำซ้ือ เพ่ือเป็นสถำนท่ีอยู่อำศัย สถำนท่ี

ท ำกำรพำณิชย์

307,309  ถนนช่ำงอำกำศอุทิศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

1,642 0105563015768 บจ.เป็นปล้ืม โปรดักช่ัน จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         73101 กิจกรรมของบริษัทโฆษณำ 77/347  ซอยนวมินทร์ 75 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240

1,643 0105563015776 บจ.มหำดเล็กหลวง จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         68101 กำรซ้ือและกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็น

ของตนเอง เพ่ือกำรพักอำศัย

18  อำคำรทีเอฟดี ซอยสำทร 11 แยก 9 แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

1,644 0105563015806 บจ.อินเตอร์ คิวอำร์ มำร์เก็ตต้ิง 

จ ำกัด

28/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำให้

ค ำแนะน ำทำงด้ำนกำรตลำด กำรบริหำร 

และกำรจัดกำร

483/5  ถนนบำงแวก แขวงบำงไผ่ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,645 0105563015814 บจ.วอท ออน เอิร์ธ จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         79120 กิจกำรน ำเท่ียวรวมท้ังธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับ

กำรน ำท่องเท่ียวทุกชนิด

29  อำคำรพีบีเอส ช้ันท่ี 2 ซอยประชำ

อุทิศ 33 แยก 4 ถนนประชำอุทิศ

แขวงบำงมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 10140

1,646 0105563015822 บจ.สกำยไลน์ ซัพพลำย จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         14112 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย น ำเข้ำ 

เส้ือผ้ำ เคร่ืองนุ่งห่มและสินค้ำอุปดภค 

บริโภค ทกชนิด ทุกประเภท

96/158  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงรำมอินทรำ เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,647 0105563015849 บจ.ปำนสันต์ เพสท์ คอนโทรล 

จ ำกัด

28/1/2563 1,000,000         81293 ประกอบกิจกำรก ำจัดปลวก มด แมลงทุก

ชนิด โดยกรรมวิธี ฉีด เจำะพ้ืน อัดน้ ำยำ 

วำงท่อเคมี

26/178  หมู่บ้ำน เดอะ คอนเนค 54 

ถนนสำมวำ

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

1,648 0105563015857 บจ.เอ.เอ็ม. ออดิท แอนด์ คอน

ซัลต้ิง จ ำกัด

28/1/2563 1,000,000         69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีกำรท ำบัญชีและ

กำรตรวจสอบบัญชี กำรให้ค ำปรึกษำด้ำน

ภำษี

1377/533  ถนนพหลโยธิน แขวงถนนพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400

1,649 0105563015865 บจ.  บีทีดับเบ้ิลยู ออนไลน์ จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         69100 ประกอบกิจกำรบริกำรทำงด้ำนกฎหมำย 

ทำงบัญชี ทำงวิศวกรรม ทำง

สถำปัตยกรรม รวมท้ัง กิจกำรโฆษณำ

143/459  ถนนบรมรำชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 10700

1,650 0105563015881 บจ.วำยที เอ็นจิเนียร่ิง ซิสเท็ม จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         33200 ประกอบกิจกำรในกำรติดต้ัง ซ่อมแซม 

ซ่อมบ ำรุง ยกเคร่ือง และย้ำยเคร่ือง 

เคร่ืองยนต์ และเคร่ืองจักร

23  อำคำรชำร์เตอร์เฮำส์ ช้ันท่ี 3  ห้อง

เลขท่ี 3A1 ซอยลำดพร้ำว 124 ถนน

ลำดพร้ำว

แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,651 0105563015890 บจ.ออพติคอลซีรีส์ จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         47731 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยแว่นตำ 28  ถนนนวธำนี แขวงรำมอินทรำ เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,652 0105563015903 บจ.เอ็นโค้ด บีเคเค จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         47711 ประกอบกิจกำรค้ำเส้ือผ้ำส ำเร็จรูป เคร่ือง

แต่งกำย เคร่ืองประดับกำย เคร่ืองนุ่งห่ม

312/6  ถนนศรีอยุธยำ แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

1,653 0105563015911 บจ.แกรนด์เนส พลัส ออโตเมช่ัน 

จ ำกัด

28/1/2563 1,000,000         47411 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยและให้บริกำร

ซอฟต์แวร์ ฮำร์ดแวร์ อุปกรณ์ไฟฟ้ำ

อุตสำหกรรม คอมพิวเตอรื ไอที อุปกรณ์

เครือข่ำย และระบบควบคุมอัตโนมัติ

29/183  ถนนสำยไหม แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

1,654 0105563015938 บจ.หริทรัค โลจิสติกส์ จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ ท้ังภำยในปละระหว่ำงประเทศ 

รวมท้ังรับบริกำรน ำของออกจำกท่ำเรือ

299/20  หมู่บ้ำน มัณฑนำ ซอย 63/2 

ถนนสุขำภิบำล 5

แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

1,655 0105563015989 บจ.บีทีดับเบิลยู ฮีทเทค จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         69100 ประกอบกิจกำรบริกำรทำงด้ำนกฎหมำย 

ทำงบัญชี ทำงวิศวกรรม ทำง

สถำปัตยกรรม รวมท้ัง กิจกำรโฆษณำ

143/459  ถนนบรมรำชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 10700



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,656 0105563015997 บจ.บีทีดับเบิลยู บิซซิเนส จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         69100 ประกอบกิจกำรบริกำรทำงด้ำนกฎหมำย 

ทำงบัญชี ทำงวิศวกรรม ทำง

สถำปัตยกรรม รวมท้ังกิจกำรโฆษณำ

143/459  ถนนบรมรำชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 10700

1,657 0105563016004 บจ.ซี มำย เทค จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         62012 ให้บริกำรด้ำนโปรเเกรมคอมพิวเตอร์ เช่น 

พัฒนำโปรเเกรม เขียนเเละให้ค ำปรึกษำ

เก่ียวกับโปรเเกรม

188/169  ซอยสรงประภำ 30 ถนนสรง

ประภำ

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

1,658 0105563016012 บจ.ธนวรรณ ออคิดส์ จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         46205 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยปลีก-ส่ง ส่งออก 

กล้วยไม้ทุกชนิด

4/1  หมู่ท่ี 2 ซอยทวีวัฒนำ-กำญจนำภิเษก

 24

แขวงทวีวัฒนำ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

1,659 0105563016021 บจ.บีเอฟเอฟ ดีไซน์ จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         69100 ประกอบกิจกำรบริกำรทำงด้ำนกฎหมำย 

ทำงบัญชี ทำงวิศวกรรม ทำง

สถำปัตยกรรม รวมท้ัง กิจกำรโฆษณำ

143/459  ถนนบรมรำชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 10700

1,660 0105563016039 บจ.เอเอส โกลบอล เทค จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         46599 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองใช้ และอุปกรณ์

เก่ียวกับควำมปลอดภัย ทุกชนิด

64/27  ซอยมิตรไมตรี 12/1 แขวงคู้ฝ่ังเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530

1,661 0105563016047 บจ.ฟีเดสเซอร์ จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         62022 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำในกำรพัฒนำ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

466  ถนนรัชดำภิเษก แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,662 0105563016055 บจ.บีทีดับเบ้ิลยู เน็ตเวิร์ก จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         69100 ประกอบกิจกำรบริกำรทำงด้ำนกฎหมำย 

ทำงบัญชี ทำงวิศวกรรม ทำง

สถำปัตยกรรม รวมท้ังกิจกำรโฆษณำ

143/459  ถนนบรมรำชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 10700

1,663 0105563016063 บจ.ไพร์ม ฮอลิเดย์ จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         79909 ประกอบกิจกำรขำยหรือบริกำรด้ำนกำร

เดินทำง กำรท่องเท่ียว ท้ังในประเทศและ

ต่ำงประเทศ

8/216  ซอยประชำอุทิศ 75 แยก 12 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 10140

1,664 0105563016071 บจ.บีเอฟเอฟ อิเล็กทรอนิกส์ จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         69100 ประกอบกิจกำรบริกำรทำงด้ำนกฎหมำย 

ทำงบัญชี ทำงวิศวกรรม ทำง

สถำปัตยกรรม รวมท้ังกิจกำรโฆษณำ

143/459  ถนนบรมรำชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 10700

1,665 0105563016080 บจ.เคชีพโลจิสติกส์ จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         46103 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก จัดซ้ือ จัด

จ ำหน่ำย เคร่ืองส ำอำง อำหำรเสริม 

ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุภำพ

1-7  อำคำรซิลลิค เฮ้ำส์ ช้ัน 8 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,666 0105563016101 บจ.บีแอนด์เดอะบี จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         82302 ประกอบกิจกำรจัดนิทรรศกำรแสดง

กิจกรรมกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนทำงศิลปะ

38  ซอยรำมค ำแหง 36/1 (ศรีสุโขทัย) แขวงคลองจ่ัน เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

1,667 0105563016128 บจ.อันเดอร์ ด๊อก จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         82302 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงจัดงำนเเสดง

ผลงำนศิลปะทุกประเภท งำนเเสดงสินค้ำ 

งำนประชุมสัมมนำ งำนมหรสพ

225/1  ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,668 0105563016136 บจ.บีทีดับเบ้ิลยู โซลูช่ัน จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         69100 ประกอบกิจกำรบริกำรทำงด้ำนกฎหมำย 

ทำงบัญชี ทำงวิศวกรรม ทำง

สถำปัตยกรรม รวมท้ังกิจกำรโฆษณำ

143/459  ถนนบรมรำชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 10700

1,669 0105563016144 บจ.อำเมอร์ ริช คอร์เปอเรช่ัน จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         45302 กำรขำยปลีกช้ินส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่

ของยำนยนต์

417  ซอยอ่อนนุช 61 ถนนอ่อนนุข แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

1,670 0105563016152 บจ.บีเอฟเอฟ รีแพร์ จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         69100 ประกอบกิจกำรบริกำรทำงด้ำนกฎหมำย 

ทำงบัญชี ทำงวิศวกรรม ทำง

สถำปัตยกรรม รวมท้ังกิจกำรโฆษณำ

143/459  ถนนบรมรำชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 10700

1,671 0105563016161 บจ.บีเอฟเอฟ แพลนน่ิง จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         69100 ประกอบกิจกำรบริกำรทำงด้ำนกฎหมำย 

ทำงบัญชี ทำงวิศวกรรม ทำง

สถำปัตยกรรม รวมท้ังกิจกำรโฆษณำ

143/459  ถนนบรมรำชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 10700

1,672 0105563016187 บจ.กำระเกด เวิลด์แพลน จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         47723 ประกอบกิจกำร ค้ำอำหำรเสริม ผลิตภัณฑ์

เพ่ือสุขภำพ และควำมงำม

24  อำคำรเบลสซ่ิง วิลล์  ห้องเลขท่ี 503 

ช้ันท่ี 5 ถนนศรีนครินทร์

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

1,673 0105563016195 บจ.ดีเอ็นเอ แลนส์ กรุ๊ปส์ จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         68102 ประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพยย์ 58/261  ซอยรำมอินทรำ 68 ถนนรำม

อินทรำ

แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,674 0105563016217 บจ.อำร์ซีเอ็ม โคฟ่ี จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         46318 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยเมล็ดกำแฟ เคร่ือง

ชงกำแฟ เคร่ืองค่ัว เคร่ืองบดและอุปกรณ์

เก่ียวกับกำแฟ

19/60  ซอยสำยไหม 44/1 แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

1,675 0105563016225 บจ.เซลเลอร์ จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         46599 กำรขำยส่งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์อ่ืนๆซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

4/5  ซอยอนำมัยงำมเจริญ 25 แยก 2 แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,676 0105563016233 บจ.ออล ฟอร์ โพสต์ เอ็กซ์เพรส 

แอนด์ โลจีสติกส์ จ ำกัด

28/1/2563 1,000,000         53100 กิจกรรมไปรษณีย์ 1050/6  หมู่บ้ำน ชวนช่ืน ซอยจรัญสนิท

วงศ์ 3

แขวงวัดท่ำพระ เขตบำงกอกใหญ่ กรุงเทพมหำนคร 10600

1,677 0105563016241 บจ.ทริปเป้ิล วำย จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         62023 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำและวำง

ระบบ ด้ำนเครือข่ำยคอมพิวเตอร์

69/17  ซอยเจริญรำษฎร์ 7 แยก 7-5 

ถนนเจริญรำษฎร์

แขวงบำงโคล่ เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร 10120

1,678 0105563016276 บจ.พรอมท์เซิร์ฟ เซอร์วิส จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ระบบ

ภูมิทัศน์ รับปรึกษำงำนด้ำนก่อสร้ำงทุกชนิด

105/420  ซอยเคหะร่มเกล้ำ 29 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

1,679 0105563016314 บจ.นิโคร กรุ๊ป จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         70209 กิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำร

จัดกำรอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

34  ถนนบำงขุนเทียน - ชำยทะเล แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,680 0105563016322 บจ.มอน่ิง อิน เดอะ มูน จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืม ทุกชนิดทุกประเภท

188/107  ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,681 0105563016349 บจ.เอส ที พรีเม่ียม 789 จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         46439 ประกอบกิจกำรค้ำ รับจ้ำงผลิต รับ

ออกแบบสินค้ำ ของพรีเม่ียม ของท่ีระลึก 

ของขวัญ ของฝำกของช ำร่วย

8  ซอยศำลธนบุรี 29 แขวงบำงหว้ำ เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160

1,682 0105563016357 บจ.ทูเกทเธอร์ ออน แอลอีดี จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         77299 บริกำรให้เช่ำ จ ำหน่ำย อุปกรณ์ ระบบภำพ

 และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกับงำนอีเวนท์ 

รำยกำรทีวีและคอนเสิร์ต

291/14  ซอยร่มเกล้ำ 6/1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

1,683 0105563016365 บจ.บีเอ็มซี ฟู้ด โปรดักส์ จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         47211 ประกอบกิจกำรค้ำเน้ือสัตว์แช่แข็ง และ

เน้ือสัตว์ช ำแหละ

21/57  ซอยบำงกระด่ี 32 แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,684 0105563016373 บจ.เอทีเอ็ม อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         46102 ประกอบกิจกำร น ำเข้ำ-ส่งออก วัสดุ

ก่อสร้ำง เช่น แผ่นสมำร์ทบอร์ด แผ่นยิป

ซ่ัม ฝ้ำ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำง

19  ซอยพระรำม 2 ซอย 69 แยก 3-15-7 แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,685 0105563016381 บจ.เซิร์ชโฮม2020 จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         68102 ประกอบธุรกิจเก่ียวอสังหำริมทรัพย์ขำย

บ้ำนมือสอง บ้ำนเด่ียว ทำวเฮ้ำส์ ท่ีดิน

เปล่ำ บริกำรสินเช่ือจัดกู้ กำรตลำด

โฆษณำออนไลน์

1095/126  ซอยเพชรเกษม 63 แขวงหลักสอง เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

1,686 0105563016411 บจ.เฮลธีพลัส โซลูช่ันส์ จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         47721 ค้ำยำรักษำและป้องกันโรค อำหำรเพ่ือ

สุขภำพ

150-156  ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงรัชดำภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

1,687 0105563016446 บจ.มิวสิค โปร เน็ตเวิร์ค จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         73101 ประกอบกิจกำรเป็นผู้ผลิตข้อมูลส่ือประสม

 เพ่ือให้บริกำรผ่ำนโครงข่ำยอินเตอร์เน็ต

45  ซอยประชำรำษฎร์บ ำเพ็ญ 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,688 0105563016462 บจ.ช้อนชำ  กรุ๊ป จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         47219 ประกอบกิจกำรค้ำปลีกและค้ำส่ง เพ่ือกำร

ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม

402  ซอยเอกชัย 76 แขวงคลองบำงพรำน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,689 0105563016471 บจ.บุคบัน จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         47734 ประกอบกิจกำรค้ำ อุปกรณ์ส ำหรับสัตว์

เล้ียง ได้แก่ ปลอกคอและสำนจูงสัตว์เล้ียง 

เส้ือผ้ำสัตว์เล้ียง กระเป๋ำใส่สุ้ตว์เล้ียง ถ้สย

ชำมอำหำรสัตว์เล้ียง ท่ีนอนสัตว์เล้ียง ของ

เล่นสัตว์เล้ียง และสินค้ำส้ินเปลืองส ำหรับ

สัตว์เล้ียง

1104/123  ถนนพัฒนำกำร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

1,690 0105563016489 บจ.เฟรปเป้ โซเชียล จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         70201 กิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรส่ือสำร

ประชำสัมพันธ์

1  อำคำรเอ็มไพร์ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 27  ห้อง

เลขท่ี 2701-3,2712-14 ถนนสำธรใต้

แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

1,691 0105563016497 บจ.ฟอร์กซ์ดิน จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         33121 กำรซ่อมเคร่ืองจักรท่ีใช้งำนท่ัวไป 77/7  หมู่ท่ี 9 ซอยสุวินทวงศ์ 33 ถนนสุวิ

นทวงศ์

แขวงล ำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530
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1,692 0105563016519 บจ.แสงอุดมทรัพย์ เอ็นเนอร์จี จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         46611 ประกอบกิจกำรจัดหำและจ ำหน่ำย

เช้ือเพลิง ถ่ำนหิน

11/134  หมู่บ้ำน เนอวำนำสำธร หมู่ท่ี 11

 ถนนกัลปพฤกษ์

แขวงบำงขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

1,693 0105563016543 บจ.นิวอำย เซอร์จิคอล จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         46441 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำเพ่ือจ ำหน่ำย

เคร่ืองมือแพทย์ อุปกรณ์กำรแพทย์ และ

สินค้ำเวชภัณฑ์ทุกชนิด

8/4  ถนนบรมรำชชนนี แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

1,694 0105563016551 บจ.นิวอำย ทรำเวล จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบกิจกำรเก่ียวกับกำรเป็นท่ีปรึกษำ

ด้ำนพำณิชยกรรม

8/3  ถนนบรมรำชชนนี แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

1,695 0105563016578 บจ.ทำนบุญ แอพพลิเคช่ัน จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         47912 ประกอบธุรกิจให้บริกำรออนไลน์ และ 

หรือ ขำยสินค้ำออนไลน์

177/106  หมู่ท่ี 1 แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

1,696 0105563016586 บจ.ลิขิต แบรนด์ จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         14112 ประกอบกิจกำรผลิตจ ำหน่ำยเส้ือโปโล 

เส้ือยืด แจ็กเก็ต ชุดกีฬำ

19/27  ซอยกำจนำภิเษก 0010 ถนน

กำญจนำภิเษก

แขวงบำงแค เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

1,697 0105563016616 บจ.พิกเซล เมจิก บำงกอก จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         59111 ประกอบกิจกำรผลิตภำพยนต์ วีดิทัศน์ ส่ือ

ดิจิทัล

41/100  ซอยนวมินทร์ 111 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240

1,698 0105563016624 บจ.ไดมอนด์ เอ เอสเตท จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         68102 ประกอบกิจกำร ค้ำท่ีดิน จัดสรรท่ีดิน 

พัฒนำท่ีดิน ค้ำอสังหำริมทรัพย์ รวมท้ัง

ด ำเนินกำรธุรกิจท่ีเก่ียวกับท่ีดิน

1867/166  ถนนเจริญนคร แขวงบำงล ำภูล่ำง เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600

1,699 0105563016632 บจ.แอโรวิน คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         69200 ประกอบกิจกำรให้บริกำรจดทะเบียน

บริษัท บริกำรรับท ำบัญชี ให้ค ำปรึกษำ

ด้ำนบัญชี วำงระบบบัญชี ภำษี

103/57  ถนนพระรำมท่ี 3 แขวงบำงคอแหลม เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร 10120

1,700 0105563016641 บจ.เคมีเกษตรไทย จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         46692 ประกอบกิจกำรขำยส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์

ทำงกำรเกษตร

45/1  ซอยศำลำธรรมสพน์ 31 แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

1,701 0105563016667 บจ.ไลฟ์สไตล์ ทรำเวล จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         79120 ประกอบกิจกำรน ำเท่ียวท้ังในและ

ต่ำงประเทศ

26  ซอยสรงประภำ 20 ถนนสรงประภำ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

1,702 0105563016683 บจ.อ้ึงขนส่ง จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำอ่ืนๆทำงถนน

ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

135/15  ถนนพุทธมณฑลสำย2 แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

1,703 0105563016713 บจ.เอวีว่ำ เรสซิเดนซ์ จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         68103 ประกอบกิจกำรให้เช่ำอพำร์ทเม้นท์/

ห้องพักรำยเดือน-วัน

149/1  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 5 ถนนจรัญ

สนิทวงศ์

แขวงวัดท่ำพระ เขตบำงกอกใหญ่ กรุงเทพมหำนคร 10600

1,704 0105563016721 บจ.คอสโม่เซน จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         46441 ประกอบกิจกำรค้ำสินค้ำทำงเภสัชภัณฑ์

และเวชภัณฑ์

88/25  ซอยพุทธมณฑลสำย 2 ซอย 31 แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

1,705 0105563016730 บจ.ควีน เพิร์ล จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         43302 ประกอบกิจกำรบริกำรรับติดต้ังวัสดุ

ประเภทหินสังเครำะห์ หินแกรนิต ตำม

สถำนท่ีต่ำงๆ

2100  ซอยพระรำมท่ี 2 ซอย 43 แขวงบำงมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

1,706 0105563016748 บจ.คำร์พ กู๊ดคำร์ จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         45401 ประกอบกิจกำรซ้ือขำย รถจักรยำนยนต์ 

รถยนต์

52  ซอยก ำนันแม้น 13 แยก 33 แขวงคลองบำงพรำน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,707 0105563016772 บจ.พีทีเอ็น เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด

29/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน อุโมงค์

821/6  ซอยนวมินทร์ 139 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230

1,708 0105563016781 บจ.โกเวล อินเตอร์พลัส จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         69100 ประกอบกิจกรรมทำงกฎหมำย 3  ซอยสตรีวิทยำ 2 ซอย 5 ถนนโชคชัย 4 

(72)

แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,709 0105563016802 บจ.สวีคส์ ซัพพลำย จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         14112 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย ค้ำ ผ้ำ 

เส้ือผ้ำส ำเร็จรูป เคร่ืองแต่งกำย 

เคร่ืองประดับกำย ถุงเท้ำ ถุงน่อง เคร่ือง

หนังรองเท้ำ กระเป๋ำ เคร่ืองอุปโภคอ่ืน 

และส่ิงทอ

28/259  ซอยนวมินทร์ 42 แยก 27 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240

1,710 0105563016829 บจ.ทริปเป้ิล เทค จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         38213 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย รับจ้ำงท ำ 

น้ ำหมักจุลินทรีย์ชีวภำพเพ่ือใช้ในกำร

บ ำบัดน้ ำเสียและใช้ในกำรป้องกันก ำจัดโรค

 ก ำจัดศัตรูพืช และใช้เป็นปุ๋ย

11/46  ซอยวัชรพล 1/9 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,711 0105563016837 บจ.เอ แอนด์ เจ ซัพพลำย 2020 

จ ำกัด

29/1/2563 1,000,000         28199 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงผลิตช้ินส่วนของ

เคร่ืองจักรกล และอะไหล่ของ

เคร่ืองจักรกลทุกชนิด

335/2  ซอยพัฒนำกำร 1 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

1,712 0105563016845 บจ.ร่วมฤดี เฮลท์ มำสสำจ จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         96101 ประกอบกิจกำรนวดเพ่ือสุขภำพ 20/17,18,19  ซอยร่วมฤดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

1,713 0105563016853 บจ.เอสอีจี แคปปิตอล จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         64202 ประกอบกิจกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วนจ ำกัด

ควำมรับผิดในห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เป็นผู้ถือ

หุ้นในบริษัทจ ำกัด และบริษัทมหำชนจ ำกัด

 กู้ยืม ให้กู้ยืม ให้ควำมช่วยเหลือด้ำน

กำรเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีกำรอ่ืน โดย

จะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตำม

184  ช้ันท่ี 2 ถนนสุรวงศ์ แขวงส่ีพระยำ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,714 0105563016870 บจ.ยูดี ธำรำ จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         46109 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและส่งออกวัสดุ

อุปกรณ์รองเท้ำ

24  ซอยเจริญรัถ 1 ถนนเจริญรัถ แขวงคลองสำน เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600

1,715 0105563016900 บจ.อำร์เคพี แมเนจเมนท์ จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         68104 ประกอบกิจกำรเช่ำและกำรด ำเนินกำร

เก่ียวกับอสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของ ตนเอง

หรือเช่ำจำกผู้อ่ืนท่ีไม่ใช่เพ่ือเป็นท่ีพักอำศัย

41/65  หมู่ท่ี 13 ถนนรำชพฤกษ์ แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

1,716 0105563016918 บจ.วีเฟิร์ส กรุ๊ป จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         46319 ประกอบกิจกำรค้ำ อำหำรเเละเคร่ืองด่ืม 64/119  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250
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ไปรษณีย์

1,717 0105563016926 บจ.ฮำร์บินเจอร์ จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         45203 ประกอบกิจกำรบริกำรเปล่ียนถ่ำย

น้ ำมันเคร่ืองครบวงจร

15  ถนนหทัยรำษฎร์ แขวงสำมวำตะวันตก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

1,718 0105563016951 บจ.กำยจิต จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         86909 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำ อบรม 

สัมมนำ ด้ำนจิต/กำยภำพบ ำบัด

595/125  ซอยอ่อนนุช 3-5 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

1,719 0105563016977 บจ.ซีเอ็นเค เพำเวอร์ ซัพพลำย 

จ ำกัด

29/1/2563 1,000,000         43210 ประกอบกิจกำรรับเหมำติดต้ังระบบแอร์ 

ระบบไฟฟ้ำ ท่อแอร์ ท่อลม ทุกชนิด ติดต้ัง

ระบบป้องกันอัคคีภัย เดินท่อน้ ำ ระบบท่อ

ดับเพลิง

2829/8  ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

1,720 0105563016985 บจ.อเวนเจอร์ แคปปิตอล จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         70202 ประกอบกิจกำรธุรกิจท่ีปรึกษำกำรเงิน 11  ซอยเกษมส ำรำญ 1 ซอย 2 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

1,721 0105563016993 บจ.เบทเทอร์ ลีกัล จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         69100 ประกอบกิจกำรรับบริกำรทำงด้ำนกฎหมำย 178  ซอยลำดพร้ำว 58 แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,722 0105563017035 บจ.เฟิร์ส ไอเดีย คอมมูนิเคช่ัน 

จ ำกัด

29/1/2563 1,000,000         46104 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก ขำยส่ง 

ขำยปลีก กิจกำรโทรคมนำคม อุปกรณ์ไอที

 และกำรส่ือสำรต่ำงๆทุกชนิด

26/17  ซอยลำดปลำเค้ำ 24 แขวงจรเข้บัว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,723 0105563017078 บจ.แมเนอร์ แมเนจเม้นท์ จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         68201 ประกอบกิจกำรรับเป็นตัวแทนและ

นำยหน้ำ ซ้ือ ขำย เช่ำ ให้เช่ำ

อสังหำริมทรัพย์

1  อำคำรเอ็มไพร์ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 47 ยูนิต

 4703 ถนนสำทรใต้

แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

1,724 0105563017086 บจ.เอ็มที มีเดีย แอนด์ เทคโนโลยี 

ซัพพลำย จ ำกัด

29/1/2563 1,000,000         90001 ประกอบกิจกำรค่ำยเพลง ประพันธ์ดนตรี 

บันทึกเสียง เรียบเรียงเสียงประสำน 

เผยแพร่เพลงและดนตรี

1  อำคำรเอ็มไพร์ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 47 ยูนิต

 4703 ถนนสำทรใต้

แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

1,725 0105563017094 บจ.ฟีโฟ4 จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         82990 ประกอบกิจกรรมกำรบริกำรอ่ืนๆเพ่ือ

สับสนุนธุรกิจซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้

1  ซอยร่วมมิตร ถนนดินแดง แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400

1,726 0105563017132 บจ.กัสโต ฟู้ด แอนด์ ดร้ิงค์ จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม 583  ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

1,727 0105563017167 บจ.ภูมินันท์เมทัล จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         47524 ประกอบกิจกำรค้ำ ติดต้ัง หลังคำเมทัลชีล

 หลังคำต่ำงๆ

127/6  ซอยลำดพร้ำว 124 (สวัสดิกำร) แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,728 0105563017183 บจ.ตรีคฑำ สเปเชียลลิสต์ จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         52292 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทนน ำเข้ำและ

ส่งออกตัวแทนขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ

3/6  ซอยอ่อนนุช 74/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

1,729 0105563017191 บจ.เลทส์ บี ริช จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         47912 ประกอบกิจกำรค้ำทำงออนไลน์ น ำเข้ำ 

ส่งออกสินค้ำอุปโภคบริโภคทุกชนิด

เคร่ืองส ำอำงค์เวชส ำอำงค์ เวชภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์เสริมควำมงำม อุปกรณ์เสริม

ควำมงำม ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน เช่น สบู่ 

แชมพู ยำสีฟัน

888/128  ถนนสุขำภิบำล 5 แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220
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1,730 0105563017205 บจ.นิพ-แอร์ จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         45101 ประกอบกิจกำรค้ำขำย ให้เช่ำ เป็น

ตัวแทนซ้ือ หรือ ขำยยำนพำหนะทำงน้ ำ

ทุกประเภท

38  ซอยรำมค ำแหง 24 แยก 16 (ศิริมิตร) แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

1,731 0105563017213 บจ.จอมทอง ทรำนสปอร์ต แอนด์ 

ซัพพลำย จ ำกัด

29/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ

และคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ

132  ซอยสุขสวัสด์ิ 14/1 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

1,732 0105563017230 บจ.ไพร์ม นิวทริช่ัน จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         46441 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำย 

อำหำรเสริม ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภำพ

57  อำคำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ช้ัน

 18 ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

1,733 0105563017248 บจ.เอ็กซ์เพิร์ตเดนทัลคลินิก จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         86203 ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำลเอกชนด้ำน

ทันตกรรม

2294 ช้ัน 1  ถนนสุขุมวิท แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

1,734 0105563017264 บจ.วันซีเคียวเออร์ จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         71102 ประกอบกิจกรรมงำนวิศวกรรมและกำรให้

ค ำปรึกษำทำงด้ำนเทคนิค ท่ีเก่ียวข้อง

888/406  ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

1,735 0105563017272 บจ.สยำม แอดวำนซ์ แมเนจเม้นท์ 

แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง คอร์ปอเรช่ัน 

จ ำกัด

29/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรปรึกษำ/ออกแบบก่อสร้ำง

อำคำร และสร้ำงอำคำร-ถนน

132/99  หมู่ท่ี 3 แขวงบำงขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

1,736 0105563017281 บจ.เอ็นทีเอ็น อิเล็คทริเคิล ซิสเต็ม 

จ ำกัด

29/1/2563 1,000,000         47595 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยติดต้ัง อุปกรณ์

ไฟฟ้ำ เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ รวมท้ังอะไหล่ และ

อุปกรณ์ของสินค้ำดังกล่ำว

99/1105  ซอยรำษฎร์พัฒนำ 22 แขวงรำษฎร์พัฒนำ เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

1,737 0105563017302 บจ.ออล ไทม์ ฟรุ๊ตส์ จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         46313 ประกอบกิจกำรขำยส่ง น ำเข้ำและส่งออก

ผลไม้สด ผลไม้แปรรูปทุกชนิด

49/86  ซอยนิมิตใหม่ 34 แขวงสำมวำตะวันออก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

1,738 0105563017329 บจ.ทีอำร์พี โวยำจ จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         79120 ประกอบกิจกำรน ำเท่ียว ท้ังในและ

ต่ำงประเทศ รวมถึงธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับ

กำรน ำเท่ียวทุกชนิดเม่ือได้รับอนุญำตจำก

หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง

802/4  หมู่บ้ำน บ้ำนกลำงเมืองพระรำม 9

 - อ่อนนุช THE EDTION ถนนมอเตอร์เวย์

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

1,739 0105563017353 บจ.ซิลเวอร์ทิพย์ จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         32303 ประกอบกิจกำรผลิต น ำเข้ำ ส่งออก 

จ ำหน่ำย อุปกรณ์เก่ียวกับกำรตกปลำทุก

ชนิด

310  ถนนทวีวัฒนำ-กำญจนำภิเษก แขวงทวีวัฒนำ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

1,740 0105563017361 บจ.ฟอร์ เอเวอร์ เรียล จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         73101 ประกอบกิจกำรโฆษณำท้ังภำยในประเทศ

และระหว่ำงประเทศ

70  ซอยอ่อนนุช 12 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

1,741 0105563017370 บจ.เอส.เอส. เทคนิคเชียน โพรเซส 

ไลน์2020 จ ำกัด

29/1/2563 1,000,000         71102 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงออกแบบ ประกอบ

 และติดต้ังระบบท่อสแตนเลสในโรงงำน

อุตสำหกรรม

133/311  ถนนหทัยรำษฎร์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,742 0105563017388 บจ.พิดำ ออร์แกนิค จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองอุปโภค 138  หมู่บ้ำน ศิริพจน์นิเวศน์ ซอยสุขุมวิท

 81

แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

1,743 0105563017396 บจ.ฐำณิศวร์ภัค จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 50/65  ซอยพหลโยธิน 52 แยก 45 แขวงคลองถนน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

1,744 0105563017400 บจ.บำยอ้ิง เบทเทอร์ จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         46411 ประกอบกิจกำรค้ำ ผ้ำ ผ้ำทอจำกใย

สังเครำะห์ ด้ำย ด้ำยยำงยืด เส้นใยในล่อน 

ใยสังเครำะห์ และเคร่ืองนอนอ่ืนๆ

24  ซอยทวีวัฒนำ-กำญจนำภิเษก 31 แขวงทวีวัฒนำ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

1,745 0105563017426 บจ.บุญชนก ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ

และคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ ท้ังในและต่ำงประเทศและ

ระหว่ำงประเทศ

148/808  ซอยรำมค ำแหง 190 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

1,746 0105563017434 บจ.พีดับเบ้ิลยู เนอร์สซ่ิงโฮม จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         86201 ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล คลินิก 

โรงพยำบำลกำรเเพทย์ กิจกรรมกำรดูเเล

สุขภำพอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ผลิต จัดจ ำหน่ำย

ท้ังปลีกเเละส่ง อุปกรณ์ทำงกำรเเพทย์ 

กำรพยำบำล กำยภำพบ ำบัด เเละเก่ียวกับ

สุขภำพอ่ืนๆ

198/102  หมู่บ้ำน โกลเด้น นีโอ อ่อน

นุช-พัฒนำกำร ซอยอ่อนนุช 65 เเยก 14

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

1,747 0105563017442 บจ.ดีวำร่ำ จิวเวลร่ี จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         47732 ประกอบกิจกำรค้ำ ทอง นำก เงิน เพชร 

พลอย และอัญมณีอ่ืนรวมท้ังวัตถุเทียม

ดังกล่ำว

276  ซอยสุทธิพร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

1,748 0105563017469 บจ.แฟตแคท ดิจิทัล จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         62011 ประกอบกิจกำรออกแบบ สร้ำง ผลิต 

เว็บไซต์

8/264  ซอยอนำมัยงำมเจริญ 11 แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,749 0105563017477 บจ.ฟิน เอ็ดดูเคช่ัน จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         85500 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำเก่ียวกับกำร

ท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ และจัดอบรม

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ

36/7  ซอยเพชรเกษม 68 แยก 25 แขวงบำงแคเหนือ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

1,750 0105563017485 บจ.ยุวดี เบเกอร่ี จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         46316 ประกอบกิจกำรค้ำ ผลิตและจ ำหน่ำย เบ

เกอร่ี และขนมไทย

18  ซอยคู้บอน 26 แขวงรำมอินทรำ เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,751 0105563017507 บจ.ฟันเฟือง จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำร กำรขำยอำหำรเเละ

เคร่ืองด่ืม

89/70 โครงกำรโคโค่วอค ห้องเอ 4 ช้ัน 2 

 ถนนพญำไท

แขวงถนนเพชรบุรี เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

1,752 0105563017523 บจ.เค ที พี อินเตอร์เนช่ันแนล กรุ๊ป

 จ ำกัด

29/1/2563 1,000,000         46441 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยยำและอำหำรเสริม 55/99  หมู่บ้ำน คำซ่ำวิลล์ รำมอินทรำ - 

วงแหวน 2 ถนนกำญจนำภิเษก

แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,753 0105563017531 บจ.89 พลัส (ประเทศไทย) จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         78109 ประกอบกิจกำรให้บริกำรพนักงำนใน

ต ำแหน่งต่ำงๆ ตำมควำมต้องกำรของผู้

ว่ำจ้ำง ท้ัวในและต่ำประเทศ

412/1  ซอยสุขุมวิท49(กลำง) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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1,754 0105563017540 บจ.ดิไซน์ฟอร์เอสเซนส์ จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         82301 กำรจัดกำรประชุม 3/17  ซอยสุขำภิบำล5ซอย32แยก3 แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

1,755 0105563017558 บจ.อินกรู๊ด จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         46319 กำรขำยส่งผลิตภัณฑ์อำหำรอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

64  ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

1,756 0105563017566 บจ.วิปซี จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         58202 ประกอบกิจกำรจัดท ำซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูป 

(ยกเว้นซอฟต์แวร์เกมส ำเร็จรูป)

55  ซอยเพชรเกษม 40 ถนนเพชรเกษม แขวงบำงจำก เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160

1,757 0105563017591 บจ.เอ็นเอเอ็ม คอร์ปอเรช่ัน

(ประเทศไทย) จ ำกัด

30/1/2563 1,000,000         64924 กำรให้สินเช่ือบัตรเครดิต 1091/241  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

1,758 0105563017604 บจ.ไทยซิน คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         46443 กำรขำยส่งเคร่ืองส ำอำง 1521  ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

1,759 0105563017621 บจ.ดิจิตอล สตำร์ มีเดีย จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         73101 รับจ้ำงท ำป้ำยโฆษณำ ท ำส่ือโฆษณำ ส่ือ

ส่ิงพิมพ์ ทุกประเภท

139/8  ซอยวัดใหม่พิเรนทร์ แขวงวัดท่ำพระ เขตบำงกอกใหญ่ กรุงเทพมหำนคร 10600

1,760 0105563017655 บจ.เค แอนด์ เอส ทรำเวล แพลน

เนอร์ จ ำกัด

30/1/2563 1,000,000         79909 ตัวแทนนำยหน้ำให้บริกำรจองห้องพัก 

อำหำร และต๋ัวเคร่ืองบิน

1316  ซอยหมู่บ้ำนเสนำวิลล่ำ แขวงคลองจ่ัน เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

1,761 0105563017680 บจ.เอ็ม ที ที สเตช่ัน จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         56101 กำรบริกำรด้ำนอำหำรและเคร่ืองด่ืม 127/34  ซอยวิภำวดีรังสิต 60 แยก 

18-1-6

แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210

1,762 0105563017698 บจ.จิตตรงกัน จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรจ ำหน่ำย

อำหำรและเคร่ืองด่ืม

422/131  ถนนปัญญำอินทรำ แขวงสำมวำตะวันตก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

1,763 0105563017728 บจ.ที-ทรี กำร์เด้นท์ แลนด์สเคป

ดีไซน์ จ ำกัด

30/1/2563 1,000,000         81300 ประกอบกิจกำรให้บริกำรดูแลบ ำรุงรักษำ

สวนต้นไม้

3/75  ซอยเทิดรำชัน 43 แยก 14 ถนน

เทิดรำชัน

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

1,764 0105563017736 บจ.จอยน์แฮนด์ ซัพพลำย จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         46102 ประกอบกิจกำร น ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำย

ผลิต น้ ำผลไม้-ตกแต่งกล่ิน รสชำติและ

เคร่ืองด่ืมชูก ำลัง เคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสม

ของแอลกอฮอล์

443  ซอยเจริญกรุง 63 แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

1,765 0105563017744 บจ.สมำร์ท ยูพีเอส จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         46599 จ ำหน่ำยเคร่ืองส ำรองไฟ แบตเตอร่ี 

อินเวอร์เตอร์ มอนิเตอร์ และอะไหล่

อุปกรณ์ ช้ินส่วนของสินค้ำดังกล่ำว

87/494  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงบำงบอนเหนือ เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,766 0105563017752 บจ.เนคต้ำร์ ซัพพลำย จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         46102 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ-ส่งออก จ ำหน่ำย 

ผลิต น้ ำผลไม้สด น้ ำผลไม้แต่งกล่ินและ

รสชำติ เคร่ืองด่ืมชูก ำลัง เคร่ืองด่ืมท่ีมี

ส่วนผสมของอลกอฮอล์ สุรำกล่ิน เบียร์ 

ไวน์ และเคร่ืองด่ืมทุกชนิด

443  ซอยเจริญกรุง 63 แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

1,767 0105563017761 บจ.วรรณสอน จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำร ภัตตำคำร 27-27/1  ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

1,768 0105563017779 บจ.โอทูอี สโตน จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         47524 ประกอบกิจกรกำรค้ำหินทุกชนิดในกำร

ก่อสร้ำง

345/7  ซอยลำดพร้ำว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส

ไปรษณีย์

1,769 0105563017787 บจ.พีดีอำร์ แอคเคำน์ต้ิง เซอร์วิส

เซส จ ำกัด

30/1/2563 1,000,000         69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีกำรท ำบัญชีและ

กำรตรวจสอบบัญชี กำรให้ค ำปรึกษำด้ำน

ภำษี

455/169  ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบำงขุนศรี เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 10700

1,770 0105563017817 บจ.ธนอังกูร อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ำกัด

30/1/2563 1,000,000         46103 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ และส่งออก 

จ ำหน่ำยสินค้ำพรีเม่ียม

407  ซอยลำดพร้ำว 80 (จันทิมำ) แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,771 0105563017825 บจ.ศักด์ินรินทร์กรุ๊ป จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         43210 ประกอบกิจกำรรับติดต้ัง ซ่อมแซม และ

บ ำรุงรักษำระบบไฟฟ้ำ

80/45  ซอยสว่ำง 2 แขวงมหำพฤฒำรำม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,772 0105563017833 บจ.เอ็นแอล แอคเคำน์ต้ิง แอนด์ 

คอนซัลแทนท์ จ ำกัด

30/1/2563 1,000,000         69200 ประกอบกิจกำรรับท ำบัญชี และเป็นท่ี

ปรึกษำธุรกิจ

566/43  ซอยสำธุประดิษฐ์ 58 แยก 20(

สำธุชน)

แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

1,773 0105563017868 บจ.สุขภำพ2020 จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         62012 ประกอบกิจกำรพัฒนำซอฟต์เเวร์ 

นวัตกรรมทำงกำรเเพทย์ พยำบำล , จัดซ้ือ

 น ำเข้ำ วิจัย อุปกรณ์ทำงกำรเเพทย์

138  ซอยจันทน์ 43 เเยก 26-1 ฝ่ังขวำ แขวงบำงโคล่ เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร 10120

1,774 0105563017876 บจ.ส.โชครุ่งเรือง จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         43210 ประกอบกิจกำร ติดต้ังระบบไฟฟ้ำ ระบบ

ประปำ

91  ถนนฉิมพลี แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

1,775 0105563017884 บจ.ดับเบ้ิลยูเอชพี โกลบอล โซลูช่ัน

 เซอร์วิส จ ำกัด

30/1/2563 1,000,000         28199 กำรผลิตเคร่ืองจักรอ่ืนๆท่ีใช้งำนท่ัวไปซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

43  ซอยรำมอินทรำ 44 แยก 12 แขวงรำมอินทรำ เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,776 0105563017892 บจ.เทอรำซโซ เขำศก จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม 67/216  ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 9-1-12 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210

1,777 0105563017922 บจ.พีพีเอ็น เจริญทรัพย์ จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         46105 ประกอบกิจกำร น ำเข้ำ ส่งออก ขำยปลีก 

ขำยส่ง อุปกรณ์ อะไหล่ เคร่ืองกล 

ยำนพำหนะ

36  ซอยเจริญนคร 34 ถนนเจริญนคร แขวงบำงล ำภูล่ำง เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600

1,778 0105563017931 บจ.ซีดี แฟคเตอร์ จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         73101 ให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำ ด้ำนกำรสร้ำงแบ

รนด์ ออกแบบ ผลิตส่ือโฆษณำทุกประเภท

33/26  ซอยสุขำภิบำล 5 ซอย 78 แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

1,779 0105563017949 บจ.ดีดี ฟู้ดมำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         10799 ผลิต,ซ้ือมำเพ่ือจ ำหน่ำยสินค้ำประเภท

เคร่ืองปรุงรส

19  ซอยเอกชัย 94 แยก 5 แขวงบำงบอนเหนือ เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,780 0105563017965 บจ.ดีไวน์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         47219 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยและน ำเข้ำ

อำหำรปรุงสุก

88/89  หมู่ท่ี 8 แขวงบำงขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

1,781 0105563017981 บจ.พีเคเค โกลด์กรุ๊ป จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         47219 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ อำหำรเสริม 201/439  หมู่บ้ำน อรุณนิเวศน์ ซอย

พหลโยธิน 54/1 แยก 4-12

แขวงคลองถนน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

1,782 0105563017990 บจ.เซสส์ก้ำ จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         47912 ขำยปลีก - ส่ง ค้ำปลีกทำงอินเตอร์เน็ต 

ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม สินค้ำอุปโภค 

บริโภค

89/1  ซอยลำดพร้ำว 71 แขวงสะพำนสอง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310
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1,783 0105563018007 บจ.เอ็นพี 888 ฟำร์ม จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         01499 ปประกอบกิจกำรเล้ียงสัตว์ และค้ำอำหำร

สัตว์

99/4  ซอยหทัยรำษฎร์ 34 แขวงสำมวำตะวันตก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

1,784 0105563018015 บจ.ลำน 188 ดีไซน์ แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน จ ำกัด

30/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ท่ีพัก

อำศัย อำคำรพำณิชย์ และงำนก่อสร้ำง

อ่ืนๆ ทุกประเภท

90/188  ซอยวัชรพล 1/4 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,785 0105563018023 บจ.วอเตอร์ฟอร์ซ จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         71102 ออกแบบ พัฒนำ และผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์

ดักจับไอน้ ำในอำกำศเพ่ือผลิตน้ ำใช้ในกำร

อุปโภคบริโภค

66/1  ตรอกศำลเจ้ำโกบ๊อ 3 ซอยสมเด็จ

พระเจ้ำตำกสิน 34

แขวงดำวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600

1,786 0105563018031 บจ.จี รำฟฟิค แอส อะ เซอร์วิส 

จ ำกัด

30/1/2563 1,000,000         74109 ประกอบกิจกำรผลิต รับจ้ำงผลิต 

ออกแบบกรำฟฟิค ภำพถ่ำย ไอคอน

899/24  ซอยสุขุมวิท 101 แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

1,787 0105563018058 บจ.ทีบีจี กรุ๊ป (2020) จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         47912 จ ำหน่ำยสินค้ำ น ำเข้ำ ส่งออก สินค้ำ

อุปโภค-บริโภคอ่ืนทุกชนิด ผ่ำนทำงส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ระบบอินเตอร์เน็ท

52  ซอยบรมรำชชนนี 53 ถนนบรมรำช

ชนนี

แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

1,788 0105563018066 บจ.ทองพูล ขนส่ง (ไวท์ มูฟ) จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่ง ขนย้ำยเคร่ืองจักร 9/431  ซอยเอกชัย 99/2 (เดอะพลีโน 

เอกชัย-กำญจนำภิเษก)

แขวงบำงบอน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,789 0105563018082 บจ.เดอะ วัน พร้ินต้ิง จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         82191 ประกอบกิจกำรถ่ำยเอกสำร เข้ำเล่ม พิมพ์

หนังสือ และส่ือส่ิงพิมพ์อ่ืนๆ

2/2  ซอยพหลโยธิน 40 แขวงเสนำนิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

1,790 0105563018104 บจ.วำย เค เค สปอร์ต แอนด์ 

ดีไซน์ จ ำกัด

30/1/2563 1,000,000         14112 ประกอบกิจกำร ผลิตและจ ำหน่ำย เส้ือผ้ำ 

เคร่ืองประดับ เคร่ืองแต่งกำย

9/371,9/372  หมู่ท่ี 1 แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,791 0105563018112 บจ.กิตติณัฏฐ์ 888 จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         56101 จ ำหน่ำยอำหำรและเคร่ืองด่ืมทุกชนิด 669  ซอยลำดพร้ำว 71 แขวงสะพำนสอง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,792 0105563018147 บจ.ชำร์กิร่ี จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         68103 ประกอบกิจกำรให้เช่ำทรัพย์สินและขำย

ทรัพย์สิน

89/66  หมู่บ้ำน กลำงเมืองสำทร-รำช

พฤกษ์ ซอยรำชพฤกษ์ 6

แขวงบำงจำก เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160

1,793 0105563018155 บจ.วีน่ำ 2020 กรุ๊ป จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         86202 ประกอบกิจกำรบริกำรคลีนิคเสริมควำม

งำม (ไม่มีผ่ำตัด)

152/7  ถนนรำมค ำแหง แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

1,794 0105563018171 บจ.โกลเด้น แซนด์ ไมน์ จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         08103 ประกอบกิจกำรขุดบ่อทรำย 153  อำคำรเพนนินซูล่ำพลำซ่ำ ช้ัน 4 

ห้อง 408-409 ถนนรำชด ำริ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

1,795 0105563018180 บจ.แอปเป้ิล 365 จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         68201 ประกอบกิจกำรรับเป็นตัวแทนและนยหน้ำ

 ซ้ือ ขำย เช่ำ ให้เช่ำ อสังหำริมทรัพย์

1  อำคำรเอ็มไพร์ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 47 ยูนิต

 4703 ถนนสำทรใต้

แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

1,796 0105563018198 บจ.แอดวำนซ์ เฮลต้ี พลัส จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         46103 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำย 

ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภำพ

1  อำคำรเอ็มไพร์ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 47 ยูนิต

 4703 ถนนสำทรใต้

แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

1,797 0105563018201 บจ.บนกองเงินกองทอง มีเดีย จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         73101 กิจกรรมของบริษัทโฆษณำ 408/58  อำคำรพหลโยธินเพลส ช้ันท่ี 14

 ถนนพหลโยธิน

แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400
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1,798 0105563018252 บจ.ไอโอที คอมมูนิเคช่ัน จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         47413 จ ำหน่ำย ซ่อมแซมเคร่ือง-อุปกรณ์วิทยุ

โทรคมนำคม/ในงำนกู้ภัย-บรรเทำ

สำธำรณะภัยทุกชนิด

252/20  อำคำรเมืองไทย-ภัทร คอม

เพล็กซ์ อำคำรเอ ห้อง 38 ช้ัน 16 ถนน

รัชดำภิเษก

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,799 0105563018287 บจ.มำคำนำ วีด้ำ จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด 1502  ถนนพัฒนำกำร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

1,800 0105563018309 บจ.เค.เจ.อุปกรณ์ จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         16291 ประกอบกิจกำรผลิต และซ้ือมำ ขำยไป 

อุปกรณ์กรอบรูป และอุปกรณ์ท่ัวไป

157  ซอยลุงเร่ิม แขวงบำงบอนใต้ เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,801 0105563018317 บจ.อำร์ ซี อี พี จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         46593 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองจักรกล เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ อุปกรณ์ และวัสดุท่ีใช้ในโรงงำน

อุตสำหกรรม

226  ซอยสำทร 11 แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

1,802 0105563018325 บจ.อัพทูยู ไอที เซอร์วิส จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         62090 ประกอบกิจกำรติดต้ัง ดูแลรักษำระบบ

คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่ำย

227/150  ซอยพหลโยธิน 48 แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,803 0105563018333 บจ.เอเชีย ฟลอร่ิง แอนด์ วอเตอร์

พรูฟฟ่ิง (ไทยแลนด์) จ ำกัด

31/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร

สถำนท่ีท ำกำรต่ำงๆ งำนสำธำรณูปโภค

ต่ำงๆ งำนโยธำทุกชนิด

591  อำคำรสมัชชำวำณิช 2 ช้ัน 20 ถนน

สุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

1,804 0105563018341 บจ.เอ็กซ์ตรีมไอทีโปรดักช่ัน จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         58192 ประกอบกิจกำรจัดพิมพ์จ ำหน่ำยหรือ

เผยแพร่งำนอ่ืนๆผ่ำนทำงออนไลน์

746/1  ซอยเศรษฐสุนทร ถนนพระรำม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 10300

1,805 0105563018350 บจ.อีซ่ีฟอร์มี จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         73101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรโฆษณำอย่ำงเต็ม

รูปแบบ

89/66  หมู่บ้ำน กลำงเมืองสำทร-รำช

พฤกษ์ ซอยรำชพฤกษ์ 6

แขวงบำงจำก เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160

1,806 0105563018376 บจ.เอ็มซี  เอ็นเนอร์ย่ี  อินเตอร์

เนช่ันแนล จ ำกัด

31/1/2563 1,000,000         27902 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย ติดต้ัง 

เคร่ืองไฟฉุกเฉิน ป้ำยไฟบอกทำง รวมท้ัง

อุปกรณ์ไฟฟ้ำ หลอดไฟ

89/221-222  ถนนหทัยรำษฎร์ แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

1,807 0105563018384 บจ.สร้ำงปันสุข จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         47912 ประกอบกิจกำรขำยปลีกทำงอินเทอร์เน็ต 

เช่น ขวดนม รถเด็กเล่นบังคับวิทยุ สระ

ว่ำยน้ ำเป่ำลม หม้อ กระทะ เป็นต้น

253/776  ซอยเคหะร่มเกล้ำ 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

1,808 0105563018392 บจ.เบรน เบลนเดอร์ จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         73101 ประกอบกิจกำรผลิต ออกแบบ เป็น

ตัวแทนงำนโฆษณำประชำสัมพันธ์ทุกชนิด 

ในส่ือทุกประเภท

440/1  ซอยพหลโยธิน 30 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

1,809 0105563018414 บจ.เต็มกำรำจ 2018 จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         45301 ประกอบธุรกิจ จ ำหน่ำยจัดหำ อะไหล่

รถยนต์ อุปกรณ์รถยนต์

3/45  ซอยประเสริฐมนูกิจ 35 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230

1,810 0105563018422 บจ.ท ำทันที ครีเอช่ัน จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         82302 ประกอบกิจกำรจัดงำนอีเวนต์กิจกรรมทำง

กำรตลำด

109  ซอยลำดพร้ำว 109 แยก 1 ถนน

ลำดพร้ำว

แขวงคลองจ่ัน เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

1,811 0105563018457 บจ.พัฒน์นิธิ กำรช่ำง จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงบ้ำน 

โรงงำนและอำคำร

562  ถนนเทอดไทย แขวงตลำดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,812 0105563018473 บจ.แปลน 51 คอนสทรัคช่ัน จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ตกแต่ง 

ต่อเติม อำคำร อำคำรพำร ชย์ อำคำรท่ีพัก

อำศัย สถำนท่ีท ำกำรและ งำนก่อสร้ำง

อย่ำงอ่ืนทุกชนิด

51/313  ซอยหทัยรำษฎร์ 35 แขวงสำมวำตะวันตก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

1,813 0105563018481 บจ.โคเน็กต้ำร์ จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         46104 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำย 

ขำยปลีก ขำยส่ง สินค้ำอุปกรณ์ด้ำนไอที 

รับติดต้ังงำนระบบท่ีเก่ียวข้องกับไอที 

เขียนโปรแกรม ออกแบบงำนไอที

89/161  ถนนหทัยรำษฎร์ แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

1,814 0105563018490 บจ.เคทีซี ชิปป้ิง แอนด์ โลจิสติกส์ 

จ ำกัด

31/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบกิจกำรบริกำรและให้ค ำแนะน ำ

เก่ียวกับกำรน ำเข้ำและส่งออกสินค้ำทุก

ประเภท

343/3  ถนนสรรพำวุธ แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

1,815 0105563018503 บจ.เคซี แมเนจเม้นท์ แอนด์ เมท

ทอล ซัพพลำย จ ำกัด

31/1/2563 1,000,000         68102 ประกอบกิจกำร ซ้ือ ขำย เช่ำ และพัฒนำ

อสังหำริมทรัพย์ รวมถึง สังหำริมทรัพย์

ท่ัวไป รถบรรทุก รถกระบะ รถยนต์

129  ถนนเจริญเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

1,816 0105563018511 บจ.บี คลำวด์ อินโนเวช่ัน จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         26209 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย ออกแบบ 

ติดต้ัง บ ำรุงรักษำ วำงระบบให้ค ำปรึกษำ 

ซ่อมแซม อุปกรณ์คอมพิวเตอร์โปรแกรม

คอมพิวเตอร์

427/6 ช้ันท่ี 1  อำคำรไดมอนด์ทำวเวอร์ 

ถนนสีลม

แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,817 0105563018546 บจ.เจนีโอ จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         46593 ประกอบกิจกำรขำยเคร่ืองจักรและอุปกรณ์

เพ่ือใช้ในงำนอุตสำหกรรม

122/4  ถนนรำษฎร์พัฒนำ แขวงรำษฎร์พัฒนำ เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

1,818 0105563018562 บจ.มัชเมอร์ร่ี จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         73101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรด้ำนเน้ือหำ ภำพ

 ภำพประกอบ ให้กับลูกค้ำท่ีต้องกำร

ส่ือสำร ท้ังด้ำนออนไลน์ รับจ้ำงวำงเเผนอ

อกเเบบส่ือโฆษณำ กำรตลำด กำร

ประชำสัมพันธ์ เเละส่ิงเก่ียวข้องต่ำงๆ

9/32  ซอยบำงเเวก 69 แขวงบำงแวก เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160

1,819 0105563018589 บจ.ทูบี เดคคอเรท แอนด์ ดีไซน์ 

จ ำกัด

31/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรให้บริกำร รับเหมำ

ก่อสร้ำงอำคำร ส ำนักงำน บ้ำน ออกแบบ

กำรฟฟิกดีไซน์ ตกแต่งภำยใน บิวท์อิน รีโน

เวท เฟอร์นิเจอร์ ผ้ำม่ำน วอลเปเปอร์ ทุก

ประเภท

84  ซอยเพชรเกษม 52 แยก 5 แขวงบำงด้วน เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160

1,820 0105563018597 บจ.ไอดูดีเทล จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         71102 ประกอบกิจกำรรับออกแบบและเขียน

แบบอำคำรและส่ิงก่อสร้ำง

15/176  ถนนท่ำข้ำม แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150
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1,821 0105563018601 บจ.จ๋ำ เพ็ทช็อป คอร์เปอเรช่ัน 

จ ำกัด

31/1/2563 1,000,000         47734 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยท่ีนอนหมำแมว

และอุปกรณ์สัตว์เล้ียงทุกประเภท

89/32  ซอยเสรีไทย 38 แยก 6 แขวงรำมอินทรำ เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,822 0105563018619 บจ.สิทธิกร สตีล ฟิตต้ิง จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         46521 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 

อุปกรณ์ปรับอำกำศฯ

437  ซอยเทียนทะเล 26 แยก 6-1 ถนน

บำงขุนเทียน-ชำยทะเล

แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,823 0105563018627 บจ.เฮิร์บ มีลอฟท์ จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรเสริม 

เคร่ืองส ำอำงค์ เเละสินค้ำ อุปโภค บริโภค

1270  ซอยวชิรธรรมสำธิต 60 ถนน

สุขุมวิท 101/1

แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

1,824 0105563018643 บจ.จีอำ โวลท์เตจ จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด 38/4  ซอยอ่อนนุช 30 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

1,825 0105563018651 บจ.แทนจิเบิล21 จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำร ร้ำนอำหำร จ ำหน่ำย

เคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอลล์ เบเกอร่ี และ

สินค้ำท่ีระลึก

2350  ถนนเจริญกรุง แขวงบำงคอแหลม เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร 10120

1,826 0105563018678 บจ.วำร์ โค้ดด้ิง จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         62021 ประกอบธุรกิจบริกำรรับเป็นท่ีปรึกษำและ

ให้ค ำแนะน ำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ทำงคอมพิวเตอร์

400/114  หมู่บ้ำน โกลเด้นทำวน์ 2 บำง

นำ-สวนหลวง 2

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

1,827 0105563018686 บจ.ซุปเปอร์ โปรดักทีฟ จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         73101 ประกอบกิจกำร รับผลิตส่ือโฆษณำ และ

ส่ิงพิมพ์

359/197  ถนนประชำอุทิศ แขวงบำงมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 10140

1,828 0105563018694 บจ.เคเอเอเอ็น.แอนด์ กลำส จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         47524 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยกระจก อลูมิเนียม

 ผ้ำ ผนังเบำ คอมโพสิต หน้ำต่ำง ผนัง

ก้ันห้อง กระจกเทมเปอร์

95/21  ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

1,829 0105563018708 บจ.ดีเอ็นทรี พลัส จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         47723 ประกอบกิจกำรค้ำปลีกหรือค้ำส่ง

เคร่ืองส ำอำง

8/1  หมู่บ้ำน พฤกษำวิลล์ 85 ถนนเลียบ

คลองทวีวัฒนำ

แขวงบำงแคเหนือ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

1,830 0105563018716 บจ.เอ็นบี รัตนชำติ จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำนและงำนก่อสร้ำง

อย่ำงอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับท ำงำนโยธำทุก

ประเภท

78  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 17 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

1,831 0105563018741 บจ.มำ-ไฟร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

ซัพพลำย จ ำกัด

31/1/2563 1,000,000         46599 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเเละรับเหมำ

ติดต้ังอุปกรณ์งำนระบบ สำธำรณูปโภค

ทุกประเภท

677  ซอยเพชรเกษม 90 แขวงบำงแคเหนือ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

1,832 0105563018759 บจ.อะมะยะ (ไทย) จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบกิจกำรบริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำน

เคมี ทุกชนิดทุกประเภท

293/118  ซอยร่มเกล้ำ 6/1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

1,833 0105563018775 บจ.เดย์วันแฟมิล่ี จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         62011 ประกอบกิจกำรผลิตเพจเฟสบุค ยูทูป ส่ือ

ออนไลน์ทุกชนิด รับสำธิตสินค้ำอุปโภค 

บริโภค รับงำนวิทยำกร

468/153  ถนนอนำมัยงำมเจริญ แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,834 0105563018791 บจ.ไฮเฮำส์ สตูดิโอ จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         74101 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงออกแบบและ

ตกแต่งภำยใน

9/122  ซอยนวมินทร์ 70 แยก 11-2 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240

1,835 0105563018805 บจ.บ้ำนริม ออร์แกนิคฟำร์ม จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         01139 ประกอบกิจกำรท ำผักเกษตรอินทรีย์ ผัก

ออร์แกนิค ผักปลอดสำรพิษ และผักทุก

ชนิด

22  ซอยสำทร 13 แยก 6 แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

1,836 0105563018821 บจ.เนคเคด สตูดิโอ จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         47711 ประกอบกิจกำรขำยปลีกเส้ือผ้ำส ำเร็จรูป 

เคร่ืองตกแต่งเส้ือผ้ำ

151/8  หมู่บ้ำน ชัยพฤกษ์ ถนนบำงแวก แขวงบำงไผ่ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

1,837 0105563018830 บจ.น้ ำของ ซัพพลำย จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         46622 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย น ำเข้ำ ส่งออก 

สินค้ำประเภทท่อเหล็กอุตสำหกรรม เช่น 

ท่อเหล็กกลม ท่อเหล็กด ำ ท่อเเละข้อต่อ 

เอชดีพีอี (HDPE) รวมท้ังอุปกรณ์ท่ีใช้ใน

เหมืองเเร่

3/2  ซอยสุขำภิบำล 5 ซอย 5 เเยก 11 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,838 0105563018856 บจ.เอทีไอที เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         43223 ประกอบกิจกำรรับเหมำ ผลิต ติดต้ัง งำน

ระบบท่อปรับอำกำศ งำนระบบท่อดักท์

ระบำยอำกำศ

475  ซอยวัดภคินีนำถ ถนนรำชวิถี แขวงบำงย่ีขัน เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 10700

1,839 0105563018864 บจ.เค.โอ.บี. กำร์เม้นท์ จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         46414 ประกอบกิจกำรค้ำ รับจ้ำง ผลิต ออกแบบ

 ตัดเย็ยเส้ือผ้ำ

3/2  ซอยเคหะร่มเกล้ำ 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

1,840 0105563018872 บจ.เอส.ซีเคียวริต้ี กำร์ด จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         80100 ประกอบกิจกำรบริกำรด้ำนรักษำควำม

ปลอดภัย

71/17  ซอยคู้บอน 27 แยก 10 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,841 0105563018881 บจ.ลีกัลเวิร์ค จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         69100 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับเป็นตัวแทน

กำรติดตำม เร่งรัดหน้ีสินตำมค ำพิพำกษำ 

หรือค ำส่ังของศำลโดยชอบด้วยกฎหมำย 

ให้บริกำรทำงด่นกฎหมำย และเป็นตัวแทน

ในกำรด ำเนินกำรทำงด้ำนกฎหมำย

279/3  ถนนสุทธิสำรวินิจฉัย แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,842 0105563018902 บจ.รุ่งสยำม กำรยำง จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         45302 ประกอบกำรขำยปลีกอุปกรณ์รถยนต์ ยำง

รถยนต์ ทุกชนิดทุกประเภท

570,572,574  ถนนบำงแค แขวงบำงแค เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

1,843 0105563018911 บจ.โซ ไซ ต้ี สเปซ จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับจ้ำงออกแบบ 

วำงแผนกำรตลำด ผลิตส่ือต่ำงๆ และ

พัฒนำเว็บไซต์ ทุกประเภท

468/96  ถนนปัญญำอินทรำ แขวงสำมวำตะวันตก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

1,844 0105563018929 บจ.ก ำลังวังชำ จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         10619 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย

ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม อำหำรสุขภำพ 

อำหำรส ำหรับนักกีฬำ และบุคคลท่ัวไป

1450  ช้ันท่ี 3 ถนนสุทธิสำรวินิจฉัย แขวงรัชดำภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,845 0105563018945 บจ.เอ็นเอส อินเตอร์ กำร์ด จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         80100 ประกอบธุรกิจให้บริกำรรักษำควำม

ปลอดภัย

79  ซอยสมเด็จเจ้ำพระยำ 13 ถนนสมเด็จ

เจ้ำพระยำ

แขวงคลองสำน เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600

1,846 0105563018961 บจ.สิริวัฒนำ 2563 จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         46441 ประกอบกิจกำรจัดจ ำหน่ำยยำสมุนไพรไทย

 แผนโบรำณ และปัจจุบัน

195  ถนนวัชรพล แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,847 0105563018970 บจ.ต้ังโต๊ะ หม่ำล่ำ จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรภัตตำคำรอำหำร และ

อำหำรนำนำชำติ ร้ำนอำหำร ร้ำนขำย

เคร่ืองด่ืม ร้ำนขำยกำแฟ

1683/9  ถนนลำดกระบัง แขวงลำดกระบัง เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

1,848 0105563018996 บจ.ฮำร์โมนิกซ์ โซลูช่ัน จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         58202 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย ให้เช่ำ 

ซอฟต์แวร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุก

ชนิด ให้บริกำรข้อมูลอิเลกทรอนิกส์

876  ซอยเพชรเกษม 63 แขวงหลักสอง เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

1,849 0105563019003 บจ.เอเซีย อินโนเวช่ัน เมดิคอล 

ซัพพลำย จ ำกัด

31/1/2563 1,000,000         46441 ประกอบกิจกำร น ำเข้ำ จ ำหน่ำย ประกอบ

 ผลิต เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และอุปกรณ์

กำรแพทย์

38  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 48 แขวงบำงย่ีขัน เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 10700

1,850 0105563019020 บจ.บีเอชพี ม่ันคง จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรบริกำรรับเหมำก่อสร้ำง 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย 

ส ำนักงำน สถำนท่ีท ำกำร

50/151  หมู่บ้ำน เสนำนิเวศน์โครงกำร 1

 ถนนเสนำนิคม 1 (เสนำนิเวศน์โครงกำร1)

แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,851 0105563019038 บจ.นิวไทคูณ เอ็กซ์เชนจ์ จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         66123 ประกอบกิจกำรแลกเปล่ียนเงินตรำ

ต่ำงประเทศ

152  อำคำรชำร์เตอร์ สแควร์  ห้องเลขท่ี 

จีเออี ช้ันท่ี จี ถนนสำทรเหนือ

แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,852 0105563019046 บจ.เอสซี แอสเสท ทรี จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         68102 ประกอบกิจกำรค้ำและให้บริกำรรวมถึง

กำรรับจ้ำงบริหำรซ่ึงอสังหำริมทรัพย์

1010  ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

1,853 0105563019054 บจ.ไดมอนด์อินเตอร์ลอว์ จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         68202 ประกอบกิจกำรท่ีปรึกษำ รับบริกำรและ

จัดกำร อำคำรส ำนักงำน อำคำร

ศูนย์กำรค้ำ ศูนย์ประชุม ฯลฯ

758/16  ซอยสุขุมวิท 30/1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

1,854 0105563019062 บจ.กอชอ คอนสตรัคช่ัน (2020) 

จ ำกัด

31/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 92/2  ถนนเลียบคลองสอง แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

1,855 0105563019071 บจ.บัดด้ีแคช (ไทยแลนด์) จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         70202 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเป็นผู้ปรึกษำ

ด้ำนกำรเงิน เป็นตัวกลำงจัดหำสินเช่ือ 

รถยนต์ สินเช่ือบ้ำน สินเช่ือธุรกิจ

33/259  หมู่บ้ำน เดอะคอนเนค 15 ซอย

เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซ.87

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

1,856 0105563019089 บจ.เดินเล่นบนดำวอังคำร จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         47912 ประกอบกิจกำรขำยสินค้ำออนไลน์ 264/135  ซอยเทียนทะเล19 ถนนบำงขุน

เทียน-ชำยทะเล

แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,857 0105563019101 บจ.แปดสิบแปด ซิสเตอร์ จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         46593 ประกอบกิจกำรค้ำ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 

อะไหล่และอุปกรณ์ต่ำงๆท่ีใช้ในโรงงำน

88/8  หมู่ท่ี 11 แขวงบำงขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,858 0105563019127 บจ.บอนซอง เจแปน จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         46414 ประกอบกิจกำรค้ำ น ำเข้ำและส่งออก 

เส้ือผ้ำส ำเร็จรูป เคร่ืองแต่งกำย 

เคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองประดับ เคร่ืองหนัง

52/36  ซอยกรุงเทพกรีฑำ 15 แขวงทับช้ำง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

1,859 0105563019143 บจ.อแวร์ แอนด์ อเวค จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         82301 ประกอบกิจกำรฝึกอบรมด้ำนทรัพยำกร

มนุษย์

1131/142  ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 10300

1,860 0105563019151 บจ.เจ พี เบสท์ 2555 จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         45301 ประกอบกิจกำรจัดซ้ือ จัดหำ จัดจ ำหน่ำย 

เเบตเตอรร่ี รถ ทุกประเภท

12  ซอยอ่อนนุช 55/2 เเยก 5 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

1,861 0105563019178 บจ.กุลธฤทธ์ิ  ออดิท จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         69200 ประกอบกิจกำรให้บริกำรตรวจสอบบัญชี 

รับเป็นท่ีปรึกษำ ให้ค ำแนะน ำ จัด

ฝึกอบรมและสัมนำ ในธุรกิจทุกประเภท

15/32  ซอยรำมค ำแหง 43/1 (คุณหญิง

เจือ)

แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,862 0105563019208 บจ.ทรัพย์บุญมี 2020 จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         47190 กำรขำยปลีกสินค้ำอ่ืนๆในร้ำนค้ำท่ัวไป 468/4 ซอยชำนเมืองแยก 2 ถนน

ประชำสงเครำะห์

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

1,863 0105563019216 บจ.ไทย เออีซี กำรบัญชีและภำษี

อำกร จ ำกัด

31/1/2563 1,000,000         69200 กิจกรรมเก่ียวกับกำรท ำบัญชีและกำร

ตรวจสอบบัญชี กำรให้ค ำปรึกษำด้ำนภำษี

333/250  ซอยกำญจนำภิเษก 005/1 แขวงหลักสอง เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

1,864 0103563000611 หจ.อับบำส ฮิมำลำยำ ซอลท์ 15/1/2563 950,000            46319 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและจัดจ ำหน่ำย

เกลือจำกปำกีสถำน

403  ถนนประชำอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 10140

1,865 0103563000181 หจ.ฟำสท์ แอนด์ จอย 2019 6/1/2563 900,000            47113 ประกอบกิจกำรค้ำปลีกประเภทร้ำน

สะดวกซ้ือ มินิมำร์ท ซ่ึงมีท้ังรูปแบบท่ี

ประกอบกำรเองและขยำยสำขำด้วย

95/6  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 94 แขวงบำงอ้อ เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 10700

1,866 0105563011100 บจ.ทรินิต้ี ฟรีคส์ จ ำกัด 21/1/2563 860,000            62012 ประกอบกิจกำรให้บริกำรวำงระบบ

ดิจิตอลคอนเท้นต์ ออกแบบซอฟแวร์ 

ให้บริกำรพัฒนำระบบซอฟแวร์

6  ซอยอุดมสุข 30 แยก 7-2-4 แขวงบำงนำเหนือ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

1,867 0103563000866 หจ.เค โอ บี ดีไซน์ 17/1/2563 800,000            14112 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยเส้ือผ้ำ 

เคร่ืองแต่งกำยและเคร่ืองประดับ

60/337  ซอยประเสริฐมนูกิจ 27 ถนน

ประเสริฐมนูกิจ

แขวงจรเข้บัว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,868 0105563010936 บจ.เรดมำร์ค เทรดด้ิง จ ำกัด 21/1/2563 800,000            47912 ประกอบกิจกำรขำยปลีกทำงอินเตอร์เน็ต 4  ซอยลำดพร้ำว 101 ซอย 29 แขวงคลองจ่ัน เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

1,869 0105563018295 บจ.อีเปีย จ ำกัด 31/1/2563 750,000            56101 ประกอยบกิจกำรขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม 167/2  ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

1,870 0103563001421 หจ.ลัคก้ี สิริ 27/1/2563 600,000            47912 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง 

เคร่ืองแต่งกำย เส้ือผ้ำ สินค้ำอุปโภค

บริโภค ขำยสินค้ำออนไลน์

40/21  ซอยแสมด ำ 17 แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,871 0105563001384 บจ.สตำร์ ซัพพอร์ต จ ำกัด 6/1/2563 600,000            46443 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำเคร่ืองส ำอำงและ

อุปกรณ์เสริมควำมงำม

273  ถนนวำนิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหำนคร 10100
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1,872 0105563009229 บจ.บ็อกเซอร์ไบค์ จ ำกัด 17/1/2563 600,000            45405 ประกอบกิจกำรให้บริกำร ซ่อมแซม 

จ ำหน่ำยอะไหล่และสินค้ำตกแต่งรถมอเตอ

ไซค์บ๊ิกไบค์ทุกประเภท

79/174  ซอยนวมินทร์ 86 แขวงรำมอินทรำ เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,873 0105563010316 บจ.พีเอส ไทยลอว์ จ ำกัด 20/1/2563 600,000            69100 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกฎหมำย

 ให้ค ำแนะน ำด้ำนกฎหมำย และงำน

ทนำยควำม

49/112  ซอยสุภำร่วม แขวงวงศ์สว่ำง เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10800

1,874 0103563000068 หจ.เอช โอ บี 3/1/2563 500,000            46109 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำย

สินค้ำอุปโภค บริโภค

55/1  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,875 0103563000301 หจ.เมก้ำคอร์ป 8/1/2563 500,000            47911 ประกอบกิจกำรขำยปลีกโดยกำรรับส่ัง

สินค้ำทำงไปรณีย์ โทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์

384  ซอยลำดพร้ำว 64 แยก 4 แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,876 0103563000378 หจ.แฟลต จรัญ42แยก6 10/1/2563 500,000            68103 ประกอบกิจกำรอพำร์ทเม้นท์ ให้เช่ำ

อสังหำริมทรัพย์ และสังหำริมทรัพย์

218/1  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 42 แขวงบำงย่ีขัน เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 10700

1,877 0103563000459 หจ.พิเชษฐ์ รุ่งเรือง 13/1/2563 500,000            71101 ประกอบกิจกำรรับส ำรวจออกแบบทำงส

ถำปัตย์กรรมและโครงสร้ำงรวมท้ังกำร

บริกำรและควบคุมงำนก่อสร้ำอำคำรฯ

3  ซอยสำยไหม 25 (นภำกำศ) แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

1,878 0103563000475 หจ.พี แอนด์ เอส เจริญทรัพย์ 14/1/2563 500,000            45302 จ ำหน่ำยอุปกรณ์ต่อรถยนต์ ทุกประเภท 111/184  ถนนเลียบทำงด่วน แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 10140

1,879 0103563000513 หจ.บียูเอ โปรดักส์ 14/1/2563 500,000            47595 ขำย ติดต้ัง ซ่อม เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำและ

อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้ำ โซล่ำเซล 

กล้องวงจรปิด

68/5  ซอยคู้บอน 27 แยก 37 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,880 0103563000556 หจ.จ. เจริญ ทรำนสปอร์ต 2020 15/1/2563 500,000            49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 65/31  ซอยทวีวัฒนำ 9 ถนนพุทธมณฑล

สำย 4

แขวงทวีวัฒนำ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

1,881 0103563000670 หจ.ชวัลวิทย์ แทรเวิล กรุ๊ป 16/1/2563 500,000            49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ อำกำศ

71/650  หมู่ท่ี 3 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530

1,882 0103563000831 หจ.อีโคไลฟ์ดีไซน์ 17/1/2563 500,000            46412 ประกอบกิจกำรกำรขำยส่งส่ิงทอเส้ือผ้ำ

รองเท้ำเคร่ืองหนังและของใช้ในครัวเรือน

457/25  ซอยแสงอุทัยทิพย์ ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

1,883 0103563000882 หจ.เมดเอ็กซ์เพรส456 20/1/2563 500,000            81300 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับท ำควำม

สะอำดและดูแลจัดสวนทุกประเภท

1  อำคำรเอ็มไพร์ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 47 ยูนิต

 4703 ถนนสำทรใต้

แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

1,884 0103563000963 หจ.เอเวอร์เบสท์ เซอร์วิส 20/1/2563 500,000            64999 เพ่ือประกอบกิจกำรให้บริกำรโอนเงิน

ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ เม่ือ

ได้รับอนุญำตจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง

290/335  ถนนร่มเกล้ำ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

1,885 0103563000971 หจ.บี เอ็กซ์เพรส เซอร์วิส 20/1/2563 500,000            64999 เพ่ือประกอบกิจกำรให้บริกำรโอนเงิน

ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ เม่ือ

ได้รับอนุญำตจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง

290/335  ถนนร่มเกล้ำ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510
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1,886 0103563001013 หจ.พรำวจันทร์ ไบรด์เฮ้ำส์ 21/1/2563 500,000            14120 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงตัดชุดไทยส ำเร็จรูป 

ให้บริกำรเช่ำชุดแต่งงำน และชุดไทย

ส ำเร็จรูป พร้อมเคร่ืองประดับ

42/37  ถนนหทัยรำษฎร์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

1,887 0103563001021 หจ.สมบูรณ์ อินเตอร์ ทรำนสปอร์ต 21/1/2563 500,000            49323 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงขนส่งและขนถ่ำย

สินค้ำภำยในประเทศด้วยรถทุกประเภท

53/271  ซอยเลียบฯฝ่ังเหนือ20/2 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

1,888 0103563001030 หจ.คำปรี ริเวอร์ 21/1/2563 500,000            46443 ประกอบกิจกำรค้ำ จ ำหน่ำย น ำเข้ำ 

ส่งออก ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส ำอำง ผลิตภัณฑ์

เสริมควำมงำม

7/55  หมู่บ้ำน ถำวรวิลล่ำ บำงบัว 2 

ถนนพหลโยธิน

แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,889 0103563001048 หจ.มนชยำ เนอร์สซ่ิง โฮม 21/1/2563 500,000            87100 ประกอบกิจกำรศูนย์ดูแลผู้ป่วยไข้ ผู้ป่วย

ระยะพักฟ้ืน ผู้สูงอำยุ และคนชรำ

55  ซอยหทัยรำษฎร์ 37 แขวงสำมวำตะวันตก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

1,890 0103563001196 หจ.ดีดี ทรำเวล แอนด์ ทัวร์ 23/1/2563 500,000            79120 ประกอบธุรกิจน ำเท่ียวครบวงจรท้ังใน

ประเทศและต่ำงประเทศ

725  อำคำรเมโทรโพลิส  ห้องเลขท่ี 129 

ช้ันท่ี 20 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

1,891 0103563001269 หจ.เคแอล เฮลท์แคร์ 23/1/2563 500,000            46441 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองมือแพทย์ 

และอุปกรณ์ส ำหรับผู้ป่วยท้ังปลีแกและส่ง

ให้แก่บุคคลท่ัวไป ส่วนรำชกำรและองค์กร

ของรัฐ

959/1  ถนนพุทธมณฑลสำย 3 แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

1,892 0103563001331 หจ.แทนคุณ แอร์เซอร์วิส 24/1/2563 500,000            43223 รับติดต้ังระบบเคร่ืองปรับอำกำศ 91/924  ซอยนวลจันทร์ 56 แยก 1 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230

1,893 0103563001579 หจ.มูนลิต 29/1/2563 500,000            70209 ประกอบกิจกำรบริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำน

กำรตลำด และรับท ำกำรตลำดท้ังแบบ

ออนไลน์และออฟไลน์

999/9  อำคำรดิ ออฟฟิศ แอท เซ็นทรัล

เวิลด์ ช้ัน 29 ถนนพระรำม 1

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

1,894 0103563001587 หจ.อนุชิระ ขนส่ง 29/1/2563 500,000            49323 ประกอบกิจกำรขนส่ง 576/17  ถนนสำธุประดิษฐ์ แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

1,895 0103563001595 หจ.พี.พี.คำร์เซอร์วิส 2020 29/1/2563 500,000            52213 ประกอบกิจกำรให้เช่ำสถำนท่ีจอดรถ 178/1  ซอยสุภำพงษ์1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

1,896 0103563001633 หจ.รัตภูมิ ก.กำรช่ำง 30/1/2563 500,000            74101 รับท ำเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งภำยใน 205/291  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,897 0103563001641 หจ.นิธิยศรังสิมำ 30/1/2563 500,000            70209 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำให้ควำมรู้

 อบรม และพัฒนำบุคลำกร ให้ค ำแนะน ำ

ด้ำนกำรขำย

759  ซอยอยู่เจริญ 29 แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,898 0103563001650 หจ.โพลำร์แบร์ ทรำนสปอร์ต 30/1/2563 500,000            49331 บริกำรรับจ้ำงขนส่งไอศกรีม ขนส่งอำหำร

และเคร่ืองด่ืม

61  ซอยพุทธบูชำ 40 ถนนพุทธบูชำ แขวงบำงมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 10140

1,899 0103563001790 หจ.แคมเปอร์ เดอะ แมน 31/1/2563 500,000            47712 ประกอบกิจกำรค้ำ ขำยปลีก ขำยส่ง 

รองเท้ำทุกชนิด

338/77  ซอยลำดพร้ำว 80 (จันทิมำ) แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,900 0103563001803 หจ.ตงตงเซอร์วิส 31/1/2563 500,000            52291 ประกอบกิจกำรวำงแผน กำรกระจำย

สินค้ำ กำรออกเอกสำร

102  ถนนบำงบอน 3 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,901 0103563001846 หจ.ชลนที ซัพพลำย 31/1/2563 500,000            45302 ประกอบกิจกำรค้ำอะไหล่ เคร่ืองยนต์ 

รถยนต์ เคร่ืองสูบน้ ำ เรือขุด รถแทรคเตอร์

 เคร่ืองจักรต่ำงๆ

10  ซอยเพชรเกษม 42 แยก 2 แขวงบำงจำก เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160

1,902 0105563000493 บจ.เพนกวินเอ็กซ์ จ ำกัด 2/1/2563 500,000            70209 ประกอบธุรกิจบริกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ ให้

ค ำแนะน ำเก่ียวกับกำรด ำเนินธุรกิจด้ำน

อำหำร รวมท้ังกิจกำรโฆษณำ

250/131  ซอยพุทธมณฑลสำย 2 ซอย 32 แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

1,903 0105563000604 บจ.ฉำยำ บิซ จ ำกัด 2/1/2563 500,000            62022 ประกอบกิจกำรบริกำรให้ค ำปรึกษำกำรน ำ

ระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์มำใช้ในองค์กร

999/5  ซอยอ่อนนุช 39 แขวงพัฒนำกำร เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

1,904 0105563000973 บจ.มีม่ี เวิลด์ ไวลด์ จ ำกัด 3/1/2563 500,000            74109 ประกอบกิจกรรมกำรออกแบบเฉพำะด้ำน

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ ในท่ีอ่ืน

1112/53-75  ซอยสุขุมวิท 48 (ปิยะวัชร) 

ถนนสุขุมวิท

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10260

1,905 0105563001465 บจ.ไทยมำรีนำ คอมเมิร์ซ จ ำกัด 6/1/2563 500,000            10309 ประกอบกิจกำร ผลิตและจ ำหน่ำย 

น ำเข้ำ-ส่งออก ผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้ง

233  ซอยเจริญนคร 14 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600

1,906 0105563001759 บจ.ลิฟว่ิงล้ิงค์ จ ำกัด 7/1/2563 500,000            62011 ประกอบธุรกิจเวบไซต์โฆษณำออนไลน์ 216/65  อำคำรแอล พี เอ็น ทำวเวอร์ 

ช้ันท่ี 15 ถนนนำงล้ินจ่ี

แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

1,907 0105563001813 บจ.บัญชีออดิท จ ำกัด 7/1/2563 500,000            69200 ประกอบกิจกรรมเก่ียวกับบัญชีกำรท ำ

บัญชีและกำรตรวจสอบบัญชี กำรให้

ค ำปรึกษำด้ำนภำษี

99/186  ซอยรำมค ำแหง 94 แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

1,908 0105563003085 บจ.จัสท์ คิทเช่นแวร์ จ ำกัด 8/1/2563 500,000            22291 ประกอบกิจกำรให้บริกำร ออกแบบ ผลิต 

น ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำย ขำยปลี ขำยส่ง 

อุปกรณ์ครัวเรือน

49,51  ซอยเทียนทะเล 26 แยก 6 ถนน

บำงขุนเทียน-ชำยทะเล

แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,909 0105563003271 บจ.วีเอ็นเอ็น  โกลบอล จ ำกัด 8/1/2563 500,000            52292 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทนในกำรจัดหำ 

และรับจัดส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ

418/14  หมู่บ้ำน คำซ่ำวิลล์ (บำงนำ-

สุวรรณภูมิ) ถนนกำญจนำภิเษก

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

1,910 0105563003581 บจ.ซี แอนด์ ดับบลิว (ประเทศไทย)

 จ ำกัด

9/1/2563 500,000            46599 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ติดต้ัง ส่งออก 

เคร่ืองจักรยนต์ เคร่ืองกลทุ่นแรง 

ยำนพำหนะ เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ ประปำ 

อะไหล่ทุกชนิด

8/9  ซอยจตุโชติ 4 แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

1,911 0105563003701 บจ.เอสซีเอ แอคเคำน์ต้ิง แอนด์ 

ออดิท จ ำกัด

9/1/2563 500,000            69200 ประกอบกิจกำรบริกำรรับท ำบัญชี วำง

ระบบบัญชี และรับงำนตรวจสอบบัญชี

3  ซอยมงคลนิเวศน์ แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

1,912 0105563004154 บจ.ฟิล์มอำร์โทกรำฟ จ ำกัด 9/1/2563 500,000            59111 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงสร้ำงสรรค์ วำงแผน

 ออกแบบ และผลิตงำนภำพยนตร์ โฆษณำ

 วิดีโอ ส่ืออนไลน์

131/21  ถนนป้ัน แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,913 0105563004464 บจ.ทรัสมี คอสเมท จ ำกัด 9/1/2563 500,000            46443 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองส ำอำง 11  ซอยเพชรเกษม 20 แยก 9-3 แขวงปำกคลองภำษีเจริญ เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

1,914 0105563004707 บจ.อินฟินิต้ี แอคเคำท์ จ ำกัด 10/1/2563 500,000            69200 ประกอบกิจกำรให้บริกำรท่ีปรึกษำ

ทำงด้ำนบัญชีกำรเงินภำษีอำกร

134/66  ซอยพระรำมท่ี 2 ซอย 50 แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,915 0105563004910 บจ.บลิส เอชเทค จ ำกัด 10/1/2563 500,000            47190 ซ้ือมำขำยไป น ำเข้ำส่งออก วัสดุอุปกรณ์

ก่อสร้ำงทุกชนิด สินค้ำเก่ียวกับอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์

96  ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

1,916 0105563005151 บจ.บ้ำนร่มเย็นเป็นสุข จ ำกัด 10/1/2563 500,000            68103 กำรเช่ำและกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับ

อสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็น ของตนเองหรือเช่ำ

จำกผู้อ่ืนเพ่ือเป็นท่ีพักอำศัย

298  ถนนรำชวิถี แขวงบำงย่ีขัน เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 10700

1,917 0105563005223 บจ.จัสท์ มูฟ อิท จ ำกัด 10/1/2563 500,000            73101 ให้บริกำรด้ำนกำรโฆษณำ 8  ซอยอนำมัยงำมเจริญ แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,918 0105563005240 บจ.ไทย แอคเคำน์ต้ิง จ ำกัด 10/1/2563 500,000            69200 บริกำรรับวำงระบบบัญชี จัดท ำบัญชี 

ตรวจสอบบัญชี และให้ค ำปรึกษำด้ำน

ภำษีอำกร

30/270  ซอยนวมินทร์ 80 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230

1,919 0105563005631 บจ.เนบูล่ำ ครีเอทีฟ จ ำกัด 13/1/2563 500,000            71101 ประกอบกิจกำรรับออกแบบ รับเขียนแบบฯ 1788  อำคำรสิงห์ คอมเพล็กซ์  ห้องเลขท่ี

 3001-3003,3009-3014  ช้ัน 30 ถนน

เพชรบุรีตัดใหม่

แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,920 0105563006521 บจ.หวำนเย็นช่ืนใจ จ ำกัด 14/1/2563 500,000            47222 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืมชำ 

กำแฟ ขนม เบเกอร่ี และไอศครีม

33/4  อำคำรเดอะไนน์ ทำวเวอร์ส ช้ันท่ี จี

  ห้องเลขท่ี เอ็นจี 011 ถนนพระรำม 9

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,921 0105563006688 บจ.เอพี ลอว์ ออฟฟิศ จ ำกัด 14/1/2563 500,000            69100 ประกอบกิจกำรทำงกฎหมำยและเก่ียวกับ

บัญชี

14  ซอยเพชรเกษม 38 แขวงบำงจำก เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160

1,922 0105563006793 บจ.บริลเลียนท์ โฟโต้ มีเดีย จ ำกัด 14/1/2563 500,000            74200 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับถ่ำยภำพ 

และผลิตส่ือวีดิทัศน์ เพ่ือให้กำรโฆษณำ 

ประชำสัมพันธ์

6  ซอยพระรำมท่ี 2 ซอย 50 แยก 3-5 แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,923 0105563007811 บจ.สกำร์เลท แอสโซซิเอช่ัน จ ำกัด 15/1/2563 500,000            74109 ประกอบกิจกำรออกแบบ วำงแผน พัฒนำ

ผลิตภัณฑ์

88  ซอยอินทำมระ 9 ถนนสุทธิสำรวินิจฉัย แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400

1,924 0105563007820 บจ.แองเจิล พิลำทิส สตูดิโอ จ ำกัด 15/1/2563 500,000            85410 ประกอบกิจกำรรับสอน ให้ค ำปรึกษำ และ

แนะน ำเก่ียวกับกำรออกก ำลังกำยทุกชนิด

269/322  ถนนรำษฎร์พัฒนำ แขวงรำษฎร์พัฒนำ เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

1,925 0105563007986 บจ.เอสเอ็มอีบีเอเอเอส คอนซัล

แทนท์ จ ำกัด

15/1/2563 500,000            69200 ประกอบกิจกำรรับสอบท ำบัญชี 37  ซอยสุคนธสวัสด์ิ 14 แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,926 0105563008303 บจ.ไอบอท อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ำกัด

16/1/2563 500,000            70209 กิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำร

จัดกำรอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

341/64  ซอยสุขุมวิท 101/1 แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

1,927 0105563009091 บจ.โซล์ฟ สกิน จ ำกัด 16/1/2563 500,000            20232 ประกอบกิจกำรว่ำจ้ำงให้ผลิตเคร่ืองส ำอำง 23  ซอยพำสนำ 1 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110
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ไปรษณีย์

1,928 0105563009148 บจ.เบสท์ชูสแอคเคำน์ต้ิงเฟิร์ม 

จ ำกัด

16/1/2563 500,000            69200 ประกอบกิจกำรบริกำรทำงบัญชี 499/26  ถนนรำชปรำรภ แขวงมักกะสัน เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

1,929 0105563009954 บจ.ข้ำวมันไก่ 888 จ ำกัด 20/1/2563 500,000            56101 ประกอบกิจกำรอำหำรจำนเดียว กับข้ำว 

ก๋วยเต๋ียและบะหม่ี ต้มและตุ๋น

1820,1822  ถนนพัฒนำกำร แขวงพัฒนำกำร เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

1,930 0105563010758 บจ.เลอวิสต้ำ โกลบอล จ ำกัด 20/1/2563 500,000            47723 กำรขำยเคร่ืองส ำอำง อำหำรเสริม และ

ด้ำนควำมงำมทุกชนิด

72  ซอยนักกีฬำแหลมทอง 48 แขวงทับช้ำง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

1,931 0105563011274 บจ.ชัยสเตนเลสสตีล แอนด์ 

เฟอร์นิเจอร์ ซัพพลำย (ไทยแลนด์)

 จ ำกัด

21/1/2563 500,000            46499 ประกอบกิจกำรค้ำ น ำเข้ำ ส่งออก ขำยส่ง

 ขำยปลีก ของใช้อเนกประสงค์ภำยในบ้ำน

1511/106  ซอยเพชรเกษม 63 แขวงหลักสอง เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

1,932 0105563011304 บจ.เวลธ์พลัสครีเอช่ัน จ ำกัด 21/1/2563 500,000            70209 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงให้ค ำปรึกษำ วำง

ระบบงำนและปรับปรุงโครงสร้ำง กำรจัด

องค์กร รวมท้ังกำรจัดระเบียบและร่ำง

ข้อบังคับ เป็นท่ีปรึกษำ บริหำรงำนขำย

และรับจ้ำงขยำยงำน

78/30  ถนนเจริญรำษฎร์ แขวงบำงโคล่ เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร 10120

1,933 0105563011916 บจ.บียอนด์ ลีเซอร์ จ ำกัด 22/1/2563 500,000            79120 ประกอบกิจกำรน ำเท่ียว ทัวร์ ท่องเท่ียว

ภำยในประเทศ

961  อำคำรอำร์เอ็น ช้ัน 3 ถนนพระรำมท่ี

 3

แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

1,934 0105563013137 บจ.เอส.เอ็ม. เพสท์ คอนโทรล 

เซอร์วิส จ ำกัด

23/1/2563 500,000            81293 ประกอบกิจกำรบริกำรก ำจัดปลวก และ

ก ำจัดแมลงทุกชนิด

97/285  ซอยโพธ์ิแก้ว แยก 7 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240

1,935 0105563013315 บจ.ดำพัม เทรดด้ิง จ ำกัด 23/1/2563 500,000            47723 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ เคร่ืองล้ำง

หน้ำ ท้ังปลีกและส่ง

731  ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

1,936 0105563013722 บจ.แอคช่ัน คลิก จ ำกัด 24/1/2563 500,000            49329 ประกอบธุรกิจให้บริกำรอ ำนวยควำม

สะดวกจัดหำพำหนะส ำหรับนักทัศนำจร

26/221  ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยำไกร เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร 10120

1,937 0105563014435 บจ.เอฟดับบลิวจี จ ำกัด 24/1/2563 500,000            62022 กิจกรรมกำรให้ค ำปรึกษำทำงด้ำน

ซอฟต์แวร์

105/439  ซอยนวมินทร์57 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240

1,938 0105563015725 บจ.เมอร์คิวร่ีซอฟท์ จ ำกัด 28/1/2563 500,000            46104 กำรขำยส่งคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองมือ

ส่ือสำรโดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำม

สัญญำจ้ำง

70/6  ซอยร่มเกล้ำ 2 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

1,939 0105563016705 บจ.ภัทรสิรำ พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด 29/1/2563 500,000            68103 ประกอบกิจกำรเช่ำและกำรด ำเนินกำร

เก่ียวกับอสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็น ของตนเอง

หรือเช่ำจำกผู้อ่ืนเพ่ือเป็นท่ีพักอำศัย

151  ซอยลำดพร้ำว 102 แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,940 0105563016799 บจ.ธำรำวดี 888 จ ำกัด 29/1/2563 500,000            96101 ประกอบกิจกำร ร้ำนสปำ นวดเพ่ือสุขภำพ 19/90  ซอยวัชรพล 2 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,941 0105563017019 บจ.ซุปเปอร์แบ๊ก(2020) จ ำกัด 29/1/2563 500,000            46493 ประกอบกิจกำรค้ำกระเป๋ำทุกชนิด 899  ช้ันท่ี 8 ถนนเพชรเกษม แขวงบำงแค เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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1,942 0105563017027 บจ.สตอร่ี ดอต จ ำกัด 29/1/2563 500,000            73101 ประกอบกิจกำรรับโฆษณำ ออกแบบ

โฆษณำ แพร่ข่ำวสำร ประกำศแจ้งควำม

ในทำงกำรค้ำหรือทำงรำชกำร ไม่ว่ำด้วย

วิธีพิมพ์ แพร่ภำพ แสง สี เสียง กำรแสดง 

จัดท ำเอกสำร หรือกำรโฆษณำโดยวิธีอ่ืนใด

 ท้ังภำยในและภำยนอกประเทศ ออก

หนังสือพิมพ์ แนะน ำบริษัทในสถำนท่ีต่ำงๆ

4  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 48 แยก

 12

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

1,943 0105563017043 บจ.เทล แพลตฟอร์ม จ ำกัด 29/1/2563 500,000            58202 ประกอบกิจกำรสร้ำงและให้บริกำร พร้อม

ให้ค ำปรึกษำเก่ียวกับระบบฐำนบริกำร

4  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 48 แยก

 12

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

1,944 0105563017141 บจ.เอ็กซ์เพิร์ทแคร์ จ ำกัด 29/1/2563 500,000            82990 ประกอบกิจกำรบริกำรสนับสนุนในเร่ือง

กำรบริหำรงำนท่ัวไป

310/6  ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,945 0105563017582 บจ.หนูทอง (2020) จ ำกัด 30/1/2563 500,000            47219 จ ำหน่ำยสินค้ำประเภทอำหำร 22  ถนนหัวหมำก แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

1,946 0105563018571 บจ.กระบองเพชร คอร์ปอเรช่ัน 

จ ำกัด

31/1/2563 500,000            68103 ประกอบกิจกำรห้องเช่ำ หอพัก และท่ีจอด

รถ

38/14  ถนนมไหสวรรย์(ฝ่ังขวำ) แขวงบำงคอแหลม เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร 10120

1,947 0105563018660 บจ.อคร ลูคัส จ ำกัด 31/1/2563 500,000            78101 ประกอบกิจกำรบริกำรนักแสดงสำธำรณะ 88  ซอยรำมค ำแหง 46 (กองทุนท่ีดินไทย) แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

1,948 0105563019011 บจ.ศูนย์รวมกำรศึกษำมืออำชีพ 

จ ำกัด

31/1/2563 500,000            82301 ประกอบกิจกำรให้บริกำรจัดอบรมเเละ

สัมมนำ ด้ำนกำรเงิน กำรบริหำรโครงกำร 

ด้ำนจริยธรรม ด้ำนซอฟเเวร์ เพ่ือกำร

ท ำงำน เพ่ือน ำไปใช้ในกำรทดสอบ

ใบอนุญำตวิชำชีพ หรือน ำไปใช้เพ่ือกำร

ท ำงำนท่ัวไปฯ

3  อำคำรพร้อมพันธุุ์ 3 ช้ันท่ี 10  ห้อง

เลขท่ี 1004 ซอยลำดพร้ำว 3 ถนน

ลำดพร้ำว

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

1,949 0103563001072 หจ.เฮลต้ี คลีน กรุ๊ป 21/1/2563 450,000            47595 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำประเภท

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ สินค้ำเเบรนด์ต่ำง ท้ังใน

เเละต่ำงประเทศ

11/1  ซอยหน้ำวชิรพยำบำล (ซอยสวน

อ้อย) ถนนสำมเสน

แขวงวชิรพยำบำล เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 10300

1,950 0103563001340 หจ.แอร์โร่ไรด์2014 24/1/2563 400,000            14115 ประกอบกิจกำร รับจ้ำงผลิต และจ ำหน่ำย 

เส้ือกีฬำทุกชนิด

151/340  ถนนเกิดรำชัน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

1,951 0105563002780 บจ.สยำม บำงกอก นิวส์ จ ำกัด 8/1/2563 400,000            58131 ประกอบกิจกำรรับลงประกำศหนังสือพิมพ์

 ลงโฆษณำเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เผยแพร่

ข่ำวสำรบัญชี ภำษีอำกร และกำรบริหำร

จัดกำรธุรกิจท่ัวประเทศ

7/187  ถนนสวัสดิกำร 3 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

1,952 0105563002933 บจ.เคำวเวลล์ จ ำกัด 8/1/2563 400,000            90002 ประกอบกิจกำรด้ำนควำมบันเทิง ได้แก่ 

ภำพยนต์ โทรทัศน์ โฆษณำ

399/23  ซอยนวมินทร์ 111 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240

1,953 0105563011932 บจ.ซุกซน กรุ๊ป จ ำกัด 22/1/2563 400,000            46443 กำรขำยส่งเคร่ืองส ำอำง 8/88  ซอยเสรีไทย 52 ถนนเสรีไทย แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230
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1,954 0105563018406 บจ.มิโซริ จ ำกัด 31/1/2563 400,000            46313 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย บริกำรส่ง

ผักและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง

18/146  ซอยอ่อนนุช 80 แยก 5 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

1,955 0103563000131 หจ.บีพีเอ็น เจริญทรัพย์ 3/1/2563 300,000            46319 ประกอบกิจกำรค้ำขำยอำหำรเสริม 2  ซอยเพชรเกษม 79 แยก 18 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

1,956 0103563000858 หจ.เคไนน์ พร้ินต้ิง 17/1/2563 300,000            18119 ประกอบกิจกำรพิมพ์อ่ืน ๆ ซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

221/23  ถนนถนนปัญญำอินทรำ แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

1,957 0103563000891 หจ.เกรซ อินดัสเทรียล แมแนจ

เม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส

20/1/2563 300,000            42202 ก่อสร้ำง ซ่อมบ ำรุง เสำสัญญำณส่ือสำร 36  หมู่ท่ี 12 แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530

1,958 0103563001064 หจ.621แฟมิล่ี กรุ๊ป 21/1/2563 300,000            90001 ประกอบกิจกำรบริกำรด้ำนศิลปะและกำร

ออกแบบ

279  ซอยเพชรเกษม 62/1 แขวงบำงแคเหนือ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

1,959 0103563001129 หจ.ฟ้ำประทำนพร. ช็อป 22/1/2563 300,000            47739 ประกอบกิจกำร บริกำรและจ ำหน่ำยวัตถุ

มงคล ทุกชนิดทุกประเภท

28  ซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-14 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

1,960 0103563001404 หจ.เอ็น.บี.เอ็น.สตีล 27/1/2563 300,000            25992 ประกอบกิจกำรับท ำอุปกรณ์และเคร่ืองใช้

ในครัวท่ีท ำด้วยสแตนเลสทุกชนิด

5/1  ซอยสะแกงำม 37 แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,961 0103563001480 หจ.วอล์คมีโฮม 28/1/2563 300,000            74901 บริกำร กำรแปลภำษำ กำรแปล

ควำมหมำยเอกสำร และล่ำม

9/32  ซอยงำมวงศ์วำน 47 แยก 6-11 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210

1,962 0103563001609 หจ.รณกร ทรำนสปอร์ต 30/1/2563 300,000            49329 ประกอบกิจกำรบริกำรขนส่งและคน

โดยสำรทำงรถยนต์

681/1  ถนนประชำพัฒนำ แขวงทับยำว เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

1,963 0105563000345 บจ.เวลธ์ ซี แอนด์ ที จ ำกัด 2/1/2563 300,000            46691 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและขำยสินค้ำ

เคมีภัณฑ์ เช่น ผงสี สำรตัวเติม ให้แก่

โรงงำนอุตสำหกรรมในประเทศ

99/464  ซอยรำษฎร์พัฒนำ 22 แขวงรำษฎร์พัฒนำ เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

1,964 0105563000965 บจ.โอ๊ก โฮลด้ิง แอสเสท จ ำกัด 3/1/2563 300,000            68201 ประกอบกิจกำรขำย โอน จ ำนอง จ ำน ำ 

แลกเปล่ียน จ ำหน่ำย และลงทุนใน

อสังหำริมทรัยพ์โดยประกำรอ่ืน

28  ซอยสำทร 13 แยก 8 แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

1,965 0105563001538 บจ.พี.อี.โอ. (ประเทศไทย) จ ำกัด 6/1/2563 300,000            45402 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอะไหล่น ำเข้ำ

จำกญ่ีปุ่น อะไหล่บ๊ิกไบค์ และอุปกรณ์

ต่ำงๆของรถบ๊ิกไบค์

479/10  ถนนนรำธิวำสรำชนครินทร์ 30 

แยก 4

แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

1,966 0105563002046 บจ.เชิญทำน(ประเทศไทย) จ ำกัด 7/1/2563 300,000            70209 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำหรือ

ด ำเนินกำรและให้ค ำแนะน ำเก่ียวกับด้ำน

ธุรกิจอำหำรและท ำอำหำรทุกประเภท

671  ซอยพิบูลอุปถัมภ์ แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,967 0105563005011 บจ.แป้งจ่ี ดีไซน์ จ ำกัด 10/1/2563 300,000            74109 กิจกรรมกำรออกแบบเฉพำะด้ำนอ่ืนๆซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

89  ซอยสุขุมวิท 15 (ร่วมใจ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110
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1,968 0105563009610 บจ.ซี.เอส.แพลนน่ิง จ ำกัด 17/1/2563 300,000            79120 ประกอบกิจกำรน ำเท่ียว ท้ัง

ภำยในประเทศและต่ำงประเทศให้บริกำร

จองท่ีพัก โรงแรม ต๋ัวเคร่ืองบิน

540  ซอยอุดมสุข 26 ถนนสุขุมวิท 103 แขวงบำงนำเหนือ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

1,969 0105563010138 บจ.บรำวน์ฟำร์ม จ ำกัด 20/1/2563 300,000            47219 ร้ำนขำยปลีกอำหำรอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภท

ไว้ในท่ีอ่ืน

899/37  หมู่บ้ำน เนอวำนำ บียอนด์ 2 

ถนนพระรำม 9

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

1,970 0105563010855 บจ.ก้ำวไกล รวมขนส่ง จ ำกัด 20/1/2563 300,000            49323 กำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ รวมถึงคน

โดยสำร

133  ซอยจรัญสนิทวงศ์96/1 แขวงบำงอ้อ เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 10700

1,971 0105563015334 บจ.มีทุน โปรเจคท์ จ ำกัด 27/1/2563 300,000            70202 ประกอบกิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำร

บริหำรจัดกำรกำรเงิน

957/57  ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

1,972 0105563017051 บจ.เดอะ ทิปเพลอร์ จ ำกัด 29/1/2563 300,000            47190 ประกอบกิจกำรค้ำ ผัก ผลไม้ หน่อไม้ 

พริกไทย พืชสวน บุหร่ี ยำเส้น เครุ่ืองด่ืม 

น้ ำด่ืม-แร่-ผลไม้ สุรำ เบียร์

27/1  ซอยสรงประภำ 30 ถนนสรงประภำ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

1,973 0105563018210 บจ.เอ็นพีอำร์ เคร่ืองมือ จ ำกัด 30/1/2563 300,000            46599 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองจักรกลเก่ำ 

เคร่ืองยนต์เก่ำ เคร่ืองมือกลเก่ำ เคร่ืองทุ่น

เเรงเก่ำ ยำนพำหนะเก่ำ เคร่ืองก ำเนิด

ไฟฟ้ำเก่ำ

24/13  หมู่ท่ี 7 แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530

1,974 0105563019119 บจ.บิซวิงส์ ออดิท (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

31/1/2563 300,000            69200 ประกอบกิจกำรด้ำนบัญชี สอบบัญชีและ

ท่ีปรึกษำทำงบัญชี กำรเงินและภำษีอำกร

66  อำคำรคิวเฮำส์ อโศก ช้ันท่ี 12  ห้อง

เลขท่ี 1201 ถนนอโศกมนตรี

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

1,975 0103563000017 หจ.ยินดีชีวำ 2/1/2563 200,000            46109 ประกอบกิจกำรเป็นนำยหน้ำ ตัวแทน จัด

จ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคบริโภค

155/78  ถนนสุขำภิบำล 5 แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

1,976 0103563000254 หจ.เอ.ที. ชำร์ลอท 7/1/2563 200,000            46109 ประกอบกิจกำรเป็นนำยหน้ำ ตัวแทน จัด

จ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค บริโภค

166/535  หมู่บ้ำน ณัฐกำนต์ ซอย

พหลโยธิน 52 แยก 11-1

แขวงคลองถนน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

1,977 0103563000271 หจ.สมบัติตรีเจริญ 7/1/2563 200,000            47612 ประกอบกิจกำรค้ำอุปกรณ์เคร่ืองเขียน 

เคร่ืองแบบนักเรียน

999/371  ซอยคู้บอน 40 ถนนคู้บอน แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

1,978 0103563000700 หจ.วัชรพลแอร์ 16/1/2563 200,000            47595 ประกอบกิจกำรค้ำจ ำหน่ำย

เคร่ืองปรับอำกำศทุกชนิด

645  ซอยลำดพร้ำว 71 แขวงสะพำนสอง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,979 0103563000718 หจ.ดูซ่ี 16/1/2563 200,000            90002 รับเหมำท ำฉำกโฆษณำ รวมถึงจัดหำวัสดุ

อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง

77/494  ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

1,980 0103563000785 หจ.ปณิธำนบุญเก้ำอ๋อง 17/1/2563 200,000            46319 ประกอบกิจกำรตัวแทนจ ำหน่ำยขนมไทย

ทุกชนิดทุกประเภท

8/106  หมู่บ้ำน บุญอนันต์ ซอยสรง

ประภำ 9

แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

1,981 0103563001005 หจ.เจ เซอร์วิส 88 21/1/2563 200,000            52292 ประกอบกิจกำรบริกำร ชิปป้ิง น ำเข้ำ-

ส่งออก ขนส่ง จัดส่ง สินค้ำตำม

วัตถุประสงค์ ภำยในเเละระหว่ำงประเทศ

1505  ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250
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1,982 0103563001111 หจ.กรีนเนอร่ี ฮับ 22/1/2563 200,000            47721 ประกอบกิจกำรค้ำขำยยำดม ยำหม่อง 69  ซอยเอกชัย 56 แขวงคลองบำงพรำน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,983 0103563001323 หจ.วังโกมล คลีนน่ิงแอนด์ซัพพลำย 24/1/2563 200,000            46499 น ำเข้ำ ส่งออก ผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำด

ทุกชนิด

8  ซอยกำญจนำภิเษก 4/2 (ม.89 บำง

บอนวิลล์)

แขวงคลองบำงบอน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,984 0103563001498 หจ.อำร์ตโฟร์ยู โฟโต้ แอนด์ เฟรม 29/1/2563 200,000            16291 ประกอบกิจกำรผลิตกรอบรูป 2/2  ถนนสวัสดิกำร 3 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

1,985 0103563001684 หจ.ดูอิทอำร์ต 30/1/2563 200,000            85499 รับจัดสอน กำรเรียนกำรสอน อบรม

ควำมรู้ควำมสำมรถในด้ำนศิลปะ

113,115  ซอยลำดพร้ำว 62 (เพ็งสุข) แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,986 0105563000086 บจ.อรุณกิจ(2020) จ ำกัด 2/1/2563 200,000            47219 ประกอบกิจกำรค้ำอำหำรแห้ง อำหำร

ส ำเร็จรูป

506/25  ถนนหลำนหลวง แขวงส่ีแยกมหำนำค เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 10300

1,987 0105563000736 บจ.ครัวคล่องอู๋มำ จ ำกัด 3/1/2563 200,000            46319 ประกอบกิจกำรค้ำ ผลิต เคร่ืองปรุงรส

อำหำร รสขำหมู และรสชำติต่ำงๆ แบบ

ส ำเร็จรูป ท้ังแบบแห้งและแบบน้ ำ

49/166  ซอยสำยไหม 34 (พัธนชัย) แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

1,988 0105563001783 บจ.เจ.พี. เวียงทอง  เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ำกัด

7/1/2563 200,000            47595 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยซ่อมแซม ติดต้ัง

เคร่ืองปรับอำกำศและเคร่ืองท ำควำมเย็น

69/178  หมู่ท่ี 12 แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

1,989 0105563003166 บจ.เอ็มไพเออร์ บิสซิเนส เซอร์วิส

เซส จ ำกัด

8/1/2563 200,000            96309 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำและให้บริกำร

ในกำรขอวีซ่ำ และใบขออนุญำตท ำงำน

1  อำคำรเอ็มไพร์ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 47 ยูนิต

 4703 ถนนสำทรใต้

แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

1,990 0105563003786 บจ.ล่ันไกล จ ำกัด 9/1/2563 200,000            73101 ประกอบกิจกรรมโฆษณำงำนผ่ำนทำง

ออนไลน์ ท่ีจัดท ำข้ึนเพ่ือเผยแพร่บนอิน

ทอร์เน็ต

2/267-9  ช้ันท่ี 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400

1,991 0105563006131 บจ.โปรควิน แอคเคำน์ แอนด์ 

แทกซ์ แอดไวเซอร่ี จ ำกัด

13/1/2563 200,000            69200 ประกอบกิจกรรมเก่ียวกับบัญชีกำรท ำ

บัญชีและกำรตรวจสอบบัญชี กำรให้

ค ำปรึกษำด้ำนภำษี

72  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 96/2 แขวงบำงอ้อ เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 10700

1,992 0105563007439 บจ.พีเค แฮปป้ีไทม์ มำร์เก็ต จ ำกัด 15/1/2563 200,000            47912 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำยสินค้ำออนไลน์ทุก

ชนิด ทุกประเภท โดยมิใช่ธุรกิจขำยตรง 

หรือกำรตลำดแบบตรง

250  ถนนสำมเสน แขวงบำงขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200

1,993 0105563009024 บจ.คูเปอร์ เจริญทรัพย์ จ ำกัด 16/1/2563 200,000            73101 ประกอบกิจกำรส่ือโฆษณำ ส่ืองำนพิมพ์

ทุกชนิด รับจัดงำนออแกไนซ์ งำนอีเว้นท์

425/74  หมู่บ้ำน พฤกษำทำวน์ PRIVET 

ถนนเจริญพัฒนำ

แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

1,994 0105563009253 บจ.เดอะ โลเคิล เรซิพ่ี จ ำกัด 17/1/2563 200,000            47219 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกขนมหวำน 

ไอศกรีม อำหำรอ่ืนๆ

374  ถนนพุทธบูชำ แขวงบำงมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 10140

1,995 0105563009733 บจ.แบมบู โฮลด้ิง แอสเสท จ ำกัด 17/1/2563 200,000            64202 ประกอบกิจกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ 28  ซอยสำทร 13 แยก 8 แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120
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1,996 0105563009903 บจ.บูทิค แบงค็อก สุขุมวิท 5 โฮล

ด้ิงส์ จ ำกัด

17/1/2563 200,000            64202 ประกอบกิจกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วนจ ำกัด

ควำมรับผิดในห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด และเป็น

ผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ำกัดและบริษัทมหำชน

จ ำกัด

170/67  อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ช้ัน 

21 ซอยสุขุมวิท 16(สำมมิตร)

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

1,997 0105563009911 บจ.บูทิค สมุย ละไม โฮลด้ิงส์ จ ำกัด 17/1/2563 200,000            64202 ประกอบกิจกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วนจ ำกัด

ควำมรับผิดในห้ำงหุ้นส่วน เป็นผู้ถือหุ้นใน

บริษัท/มหำขนจ ำกัด

170/67  อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ช้ันท่ี 

21 ซอยสุขุมวิทื 16 (สำมมิตร) ถนน

รัชดำภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

1,998 0105563013404 บจ.ทูนำว เน็ตเวิร์ค จ ำกัด 23/1/2563 200,000            58202 ประกอบกิจกำรจัดท ำซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูป 

(ยกเว้นซอฟต์แวร์เกมส ำเร็จรูป)

380/301  ซอยสันนิบำตเทศบำล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

1,999 0103563000912 หจ.สตรอง แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 20/1/2563 160,000            95220 บริกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำตรวจสอบแอร์

 เคร่ืองปรับอำกำศ

291/249  หมู่บ้ำน เดอะ คอนเนค 31 

ซอยเทิดรำชัน 31

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

2,000 0103563000602 หจ.ซุ้มไผ่กำญจนำ 15/1/2563 150,000            46494 ประกอบกิจกำรขำยส่ง ขำยปลีก

เฟอร์นิเจอร์

76/2  หมู่ท่ี 2 แขวงบำงเชือกหนัง เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

2,001 0103563000637 หจ.ทูเกเตอร์อีเวนท์แอนด์ออร์แกไน

เซอร์

15/1/2563 150,000            46522 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยซิมกำร์ดทูมูฟ 120  ถนนสุดประเสริฐ แขวงบำงโคล่ เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร 10120

2,002 0103563001137 หจ.เอ็ม.พี.ที พำณิชย์ 22/1/2563 150,000            46692 ประกอบกิจกำรค้ำอุปกรณ์กำรเกษตร ปุ๋ย

 ยำปรำบศัตรูพืช ยำบ ำรุงพืชและสัตว์ทุก

ชนิด

45/138  ซอยม.พงษ์ศิริชัย 4 ถนนมำเจริญ แขวงหนองค้ำงพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

2,003 0103563001251 หจ.แอน ช็อป สุวรรณำ 23/1/2563 150,000            47912 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง 

เคร่ืองแต่งกำย เส้ือผ้ำ สินค้ำอุปโภค

บริโภค ขำยสินค้ำออนไลน์

11  ซอยสุขำภิบำล 5 ซอย 54 แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

2,004 0103563001439 หจ.ณัฐภูธำมน 28/1/2563 150,000            82110 รับเป็นผู้บริหำรงำนเก่ียวกับด้ำนพำณิชยก

รรม อุตสำหกรรม กำรตลำดและกำรจัด

จ ำหน่ำย

253/292  ซอยเคหะร่มเกล้ำ 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

2,005 0105563016861 บจ.กรีนเวลท์ เอนเนอร์จี โซลูช่ันส์ 

จ ำกัด

29/1/2563 150,000            46109 ประกอบกิจกำรเป็นนำยหน้ำ ตัวแทน 

ตัวแทนค้ำต่ำง ในกิจกำรและธุรกิจ กำร

ประหยัดพลังงำนและธุรกิจประเภทอ่ืนๆ 

ยกเว้นธุรกิจประกันภัย กำรหำสมำชิกให้

สมำคม และกำรค้ำหลักทรัพย์

6  ซอยโชติสหำย ถนนริมคลองประปำ แขวงบำงซ่ือ เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10800

2,006 0102563000041 หส.จี พี พี 0525 เอนจิเนียร่ิง 23/1/2563 100,000            46631 ประกอบกิจกำรขำยส่งอิฐหินปูนทรำยและ

ผลิตภัณฑ์คอนกรีต

18  หมู่บ้ำน พฤกษำชำติ ซอยรำมค ำแหง

118แยก58 ถนนรำมค ำแหง

แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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2,007 0103563000114 หจ.ตรีก ำชัย 3/1/2563 100,000            46695 ประกอบกิจกำรรับซ้ือ ขำย สำยไฟ 

ทองแดง เหล็ก อลูมิเนียม สแตนเลส และ

โลหะมีค่ำ ของเก่ำทุกชนิด ตำม

วัตถุประสงค์

50/2  ซอยรำมค ำแหง 136 แขวงรำษฎร์พัฒนำ เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

2,008 0103563000173 หจ.เอ็น ยู 6/1/2563 100,000            20231 ขำยผลิตภัณฑ์รักษำท ำควำมสะอำด 292  ซอยเอกชัย 46 แขวงคลองบำงพรำน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

2,009 0103563000211 หจ.แอลพี สมำร์ท 6/1/2563 100,000            70209 ให้ค ำปรึกษำด้ำนงำนประกันภัย เว้นแต่ใน

ธุรกิจประกันภัย

9/132  หมู่บ้ำน บ้ำนกลำงเมือง

กัลปพฤกษ์ ซอยศำลธนบุรี 29/2

แขวงบำงหว้ำ เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160

2,010 0103563000343 หจ.ดิจิทัล อำร์ต มำร์ท 9/1/2563 100,000            74200 ประกอบกิจกรรมกำรถ่ำยภำพ 760/379  ซอยพัฒนำกำร 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

2,011 0103563000351 หจ.แอนนิต้ำเญอ กรุ๊ป 9/1/2563 100,000            46103 ประกอบกิจกำร นำยหน้ำ ตัวแทน 

จ ำหน่ำยชุดช้ันใน ชุดปรับสรีระ

3  ถนนรำมอินทรำ แขวงรำมอินทรำ เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

2,012 0103563000467 หจ.นิลทัพชัยเพ่ิมพูน 13/1/2563 100,000            46109 ประกอบกิจกำรนำยหน้ำ ตัวแทน 

จ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค บริโภค

35/71  ซอยลำดพร้ำว 124(สวัสดิกำร) แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

2,013 0103563000483 หจ.เฮลท์มีอีท 14/1/2563 100,000            10799 กำรผลิตผลิตภัณฑ์อำหำรอ่ืน ๆ ซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

633/17  ซอยเจริญรำษฎร์ 7 แยก 33 

ถนนเจริญกรุง

แขวงบำงโคล่ เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร 10120

2,014 0103563000653 หจ.โชคกันเอง 99 16/1/2563 100,000            45201 ประกอบกิจกำรให้บริกำรซ่อมแซม พ่นน้ ำ

กันสนิมส ำหรับ ยำนพำหนะ

437/14  ถนนประชำอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 10140

2,015 0103563000696 หจ.มะพร้ิม 2020 16/1/2563 100,000            46103 ประกอบกิจกำรเป็นนำยหน้ำ ตัวแทน จัด

จ ำหน่ำยสินค้ำทุกชนิด

764/117  ซอยพัฒนำกำร 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

2,016 0103563000734 หจ.ทริปเปิล ที บิสซิเนส แมเนจ

เม้นท์

17/1/2563 100,000            70209 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ ให้ควำมรู้

 และค ำแนะน ำด้ำนกำรขำย

704/112  ถนนบำงขุนเทียน-ชำยทะเล แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

2,017 0103563001099 หจ.โมเดิร์น แล็บ 888 21/1/2563 100,000            46599 กำรขำยส่งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์อ่ืนๆซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

1111/63  หมู่บ้ำน บุรำสิริ พัฒนำกำร 

ถนนพัฒนำกำร

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

2,018 0103563001102 หจ.โชไย (ประเทศไทย) 21/1/2563 100,000            52292 กิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดกำรขนส่ง

สินค้ำและตัวแทนออกของ (ตัวแทน

ด ำเนินพิธีกำรศุลกำกร)

65  ซอยวิเศษสรรค์ ถนนเจริญรัถ แขวงคลองสำน เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600

2,019 0103563001170 หจ.บี แอนด์ เอ แอคเคำน์ต้ิง 

เซอร์วิส

22/1/2563 100,000            69200 ประกอบกิจกำรบริกำรทำงด้ำนบัญชี 165/4  หมู่ท่ี 8 ซอยบำงเเค 10 แขวงบำงแค เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

2,020 0103563001226 หจ.คอมพร้ินท์ 2020 23/1/2563 100,000            17012 ประกอบกิจกำรโรงงำนกระดำษ 3  ซอยสวนผัก 6 แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

2,021 0103563001234 หจ.สุเมฆำ 2020 23/1/2563 100,000            17012 ประกอบกิจกำรโรงงำนกระดำษ 3  ซอยสวนผัก 6 แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

2,022 0103563001358 หจ.แฮปป้ีซันเดย์สตูดิโอ 24/1/2563 100,000            47412 ประกอบกิจกำรค้ำปลีก ซอฟต์แวร์ 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี

สำรสนเทศ

291/234  ถนนเทิดรำชัน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

2,023 0103563001391 หจ.สุขใจสุขกำย 27/1/2563 100,000            47711 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกเส้ือผ้ำ 60/1  ซอยรำมอินทรำ 58 แยก 3 แขวงรำมอินทรำ เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230
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2,024 0103563001447 หจ.ปำล์มโม่ 28/1/2563 100,000            47732 ประกอบกิจกำรค้ำ เคร่ืองประดับ นำฬิกำ

 ทุกชนิด

188  ซอยพุทธมณฑลสำย 2 ซอย 21/1 

แยก 8

แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

2,025 0103563001455 หจ.คอร์โรช่ัน รีซอร์สเซส เซ็นเตอร์ 28/1/2563 100,000            71102 ประกอบธุรกิจบริกำรรับเป็นท่ีปรึกษำและ

ให้ค ำแนะน ำปัญหำเก่ียวกับด้ำน

บริหำรงำนก่อสร้ำง งำนอุตสำหกรรม

8/2  ซอยศูนย์วิจัย 3 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

2,026 0103563001561 หจ.พีพีเอ็นเค เซอร์วิส 29/1/2563 100,000            70209 ประกอบกิจกำรเป็นท่ีปรึกษำฝึกอบรม 5002/12  ถนนมิตรไมตรี แขวงรัชดำภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

2,027 0103563001625 หจ.397 มีเดีย 30/1/2563 100,000            73102 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยผลิตรับท ำติดต้ัง

ป้ำยโฆษณำ

12  ซอยสะแกงำม 46 แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

2,028 0103563001706 หจ.กรีนโซน เฮลท์ แอนด์ เนเจอร์ 30/1/2563 100,000            20232 กำรผลิตเคร่ืองหอม เคร่ืองส ำอำง และ

ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ ำ

15  ซอยช่ำงอำกำศอุทิศ 8 แยก 3 ถนน

ช่ำงอำกำศอุทิศ

แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

2,029 0103563001773 หจ.คิงเซลเลอร์ 31/1/2563 100,000            47599 ประกอบกิจกำรค้ำปลีกสินค้ำเก่ียวกับบ้ำน

 ของใช้ภำยในบ้ำน

39/239  ซอยรำมอินทรำ 14 แยก 3 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

2,030 0105563000230 บจ.พีดีซี แคปปิตอล จ ำกัด 2/1/2563 100,000            64202 ประกอบกิจกำรกำรลงทุนโดยกำรถือหุ้น

บริษัทอ่ืน

221/9  ซอยสุภำร่วม แขวงวงศ์สว่ำง เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10800

2,031 0105563000779 บจ.เอจี โกรท อินเตอร์เนช่ันแนล 

(ไทยแลนด์) จ ำกัด

3/1/2563 100,000            70209 ประกอบกิจกำรเป็นศูนย์กลำงทำงธุรกิจ

ส ำหรับให้บริกำรงำนท่ัวไป วำงแผนธุรกิจ-

ประสำนงำน สนับสนุนด้ำนเทคนิค 

กำรตลำด ส่งเสริมกำรขำย จัดหำ

ทรัพยำกรบุคคล อบรมบุคคลำกร

98  อำคำรสำทร สแควร์ ออฟฟิศ ทำว

เวอร์ ช้ันท่ี 37  ห้องเลขท่ี 3740 ถนน

สำทรเหนือ

แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

2,032 0105563000990 บจ.ฮักโกะ ไลฟ์ จ ำกัด 3/1/2563 100,000            46109 ประกอบกิจกำรเป็นนำยหน้ำ ตัวแทน 

ตัวแทนค้ำต่ำงในกิจกำรและธุรกิจทุก

ประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย กำรหำ

สมำชิกให้สมำคม และกำรค้ำหลักทรัพย์

54  อำคำรบีบี บิลด้ิง ช้ันท่ี 12  ห้องเลขท่ี

 1213 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

2,033 0105563001422 บจ.เจซีวำยเอ็นชอป จ ำกัด 6/1/2563 100,000            46103 น ำเข้ำส่งออกสินค้ำในครัวเรือน และ

สินค้ำท่ัวไป

10  ซอยอินทำมระ 30 แขวงรัชดำภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

2,034 0105563001431 บจ.เอเซียโปรเฟสช่ันนัลไกด์ จ ำกัด 6/1/2563 100,000            47912 ประกอบกิจกำรธุรกิจอีคอมเมิร์ช 

(E-Commerce) โฆษณำออนไลน์

ประชำสัมพันธ์ให้ข้อมูลทำงธุรกิจวิชำชีพ

25  อำคำรอัลม่ำลิงค์ ช้ันท่ี 12 ซอยชิดลม

 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

2,035 0105563001449 บจ.ไฟด้ิง เอ็กซ์เพิร์ท จ ำกัด 6/1/2563 100,000            47912 ประกอบกิจกำรธุรกิจอีคอมเมิร์ช โฆษณำ 

ออนไลน์ประชำสัมพันธ์

25  อำคำรอัลม่ำลิงค์ ช้ันท่ี 12 ซอยชิดลม

 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

2,036 0105563002321 บจ.บีเจซี บ๊ิกซี โฮลด้ิง จ ำกัด 7/1/2563 100,000            64202 ประกอบกิจกำรเข้ำเป็นถือหุ้นในบริษัท

จ ำกัดเเละบริษัทมหำชนจ ำกัด

99  ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110
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2,037 0105563002399 บจ.สยำมมัลติโซลูช่ันส์ จ ำกัด 7/1/2563 100,000            70209 ประกอบกิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำร

บริหำรจัดกำรอ่ืนๆ

4  ซอยเกษมส ำรำญ 2 ซอย 9 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

2,038 0105563003026 บจ.บีเจซี บ๊ิกซี พำร์ทเนอร์ จ ำกัด 8/1/2563 100,000            64202 เข้ำเป็นถือหุ้นในบริษัทจ ำกัดเเละบริษัท

มหำชนจ ำกัด

99  ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10260

2,039 0105563003174 บจ.วิชแบงค็อก (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

8/1/2563 100,000            68201 ประกอบกิจกำรรับเป็นตัวแทนและ

นำยหน้ำ ซ้ือ ขำย เช่ำ ให้เช่ำ 

อสังหำริมทรัพย์ทุกประเภท

1  อำคำรเอ็มไพร์ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 47 ยูนิต

 4703 ถนนสำทรใต้

แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

2,040 0105563004065 บจ.สยำม ดิจิทัล เวิร์คส์ จ ำกัด 9/1/2563 100,000            62011 ประกอบกิจกำรให้บริกำรออกแบบ พัฒนำ

 ติตต้ัง ดูแลเว็บไซต์ รวมท้ังระบบ

โครงสร้ำงพ้ืนฐำน

1108/31  ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10260

2,041 0105563004782 บจ.ส ำนักงำนออดิติโก จ ำกัด 10/1/2563 100,000            69200 ให้บริกำรวำงแผน ออกแบบระบบและ

เป็นท่ีปรึกษำเก่ียวกับงำนตรวจสอบบัญชี

และภำษีอำกร

91  ซอยอินทำมระ 55 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

2,042 0105563004952 บจ.1 บวก 2 พ่ีน้องกัน จ ำกัด 10/1/2563 100,000            82990 รับบริกำรดูแลตู้กดอำหำรและน้ ำด่ืม 70/1  ซอยพหลโยธิน 47 แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

2,043 0105563005363 บจ.เอพีแอลไอ ไพรเวท จ ำกัด 10/1/2563 100,000            46693 กำรขำยส่งยำงพำรำและพลำสติกข้ันต้น 57  อำคำรปำร์คเวนเจอร์ อิโคเพล็กซ์ ช้ัน

ท่ี 18  ห้องเลขท่ี 1802-1807 ถนนถนน

วิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

2,044 0105563005401 บจ.อัลฟำเดลต้ำโพลิเมิร์ซ จ ำกัด 10/1/2563 100,000            46693 กำรขำยส่งยำงพำรำและพลำสติกข้ันต้น 319  อำคำรจำมจุรีแสควร์ ช้ันท่ี 24  ห้อง

เลขท่ี 1-16 ถนนพญำไท

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

2,045 0105563005797 บจ.รีนิวไฟฟ้ำ จ ำกัด 13/1/2563 100,000            35101 ประกอบกิจกำรผลิตเเละกำรส่งไฟฟ้ำ 108  หมู่ท่ี 18 ถนนคุ้มเกล้ำ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

2,046 0105563006025 บจ.ท้องถ่ินไฟฟ้ำ จ ำกัด 13/1/2563 100,000            35101 ประกอบกิจกำรผลิต และจ ำหน่ำย

กระแสไฟฟ้ำ จำกก๊ำซชีวภำพ ผลิตและ

จ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทน

108  หมู่ท่ี 18 ถนนคุ้มเกล้ำ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

2,047 0105563006076 บจ.จีซีไฟฟ้ำ จ ำกัด 13/1/2563 100,000            35101 ประกอบกิจกำรผลิตจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ

 จำกก๊ำซชีวภำพ ผลิตและจ ำหน่ำย

กระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทน

108  หมู่ท่ี 18 ถนนคุ้มเกล้ำ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

2,048 0105563006467 บจ.ซิติเซน เบสท์ จ ำกัด 14/1/2563 100,000            70209 ธุรกิจรับเป็นท่ีปรึกษำ-ค ำแนะน ำด้ำน

บริหำรงำนพำณิชยกรรม อุตสำหกรรม 

กำรผลิต กำรตลำด จัดจ ำหน่ำย

5/16  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงบำงบอน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

2,049 0105563006602 บจ.รักษ์ชุมชนไฟฟ้ำ จ ำกัด 14/1/2563 100,000            35101 ผลิตเเละจ ำหน่ำยกระเเสไฟฟ้ำ จำกก๊ำซ

ชีวภำพ จำกพลังงำนทดเเทน

108  หมู่ท่ี 18 ถนนคุ้มเกล้ำ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

2,050 0105563006629 บจ.ไบโอไทรทันพำวเวอร์ไฟฟ้ำ 

จ ำกัด

14/1/2563 100,000            35101 ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำจำกก๊ำซ

ชีวภำพ จำกพลังงำนทดแทน

108  หมู่ท่ี 18 ถนนคุ้มเกล้ำ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510
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2,051 0105563006637 บจ.รักษ์ไฟฟ้ำ จ ำกัด 14/1/2563 100,000            35101 ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำจำกก๊ำซ

ชีวภำพ จำกพลังงำนทดแทน

108  หมู่ท่ี 18 ถนนคุ้มเกล้ำ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

2,052 0105563006653 บจ.อีอีไฟฟ้ำ จ ำกัด 14/1/2563 100,000            35101 ผลิตและจ ำหน่ำยประแสไฟฟ้ำจำกก๊ำซ

ชีวภำพ จำกพลังงำนทดแทน

108  หมู่ท่ี 18 ถนนคุ้มเกล้ำ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

2,053 0105563006661 บจ.โนเบิลไฟฟ้ำ จ ำกัด 14/1/2563 100,000            35101 ผลิต และจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำจำกก๊ำซ

ชีวภำพ จำกพลังงำนทดแทน

108  หมู่ท่ี 18 ถนนคุ้มเกล้ำ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

2,054 0105563006807 บจ.ธีร์ไทย (645) จ ำกัด 14/1/2563 100,000            69200 ประกอบกิจกำรบริกำรเก่ียวกับกำรท ำ

บัญชี กำรตรวจสอบบัญชี กำรให้

ค ำปรึกษำด้ำนภำษี

354  ซอยเจริญรัถ 10 ถนนเจริญรัถ แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600

2,055 0105563007137 บจ.ออไรออน อินโนเทค โฮลด้ิงส์ 

จ ำกัด

15/1/2563 100,000            64202 ประกอบกิจกำรลงทุนในบริษัทอ่ืน 571  อำคำรอำร์เอสยูทำวเวอร์ ช้ันท่ี 10 

ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

2,056 0105563007862 บจ.เอ็นจอย กิโมโน จ ำกัด 15/1/2563 100,000            47711 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ขำยปลีก ขำยส่ง 

เส้ือผ้ำทุกชนิด

2  อำคำรจัสมิน ช้ันท่ี 12 ซอยสุขุมวิท 23 

(ประสำนมิตร) ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

2,057 0105563008320 บจ.สำมแรงแข็งขัน จ ำกัด 16/1/2563 100,000            56101 ประกอบกิจกำร เปิดร้ำนอำหำร ผลิต

วัตถุดิบและอำหำรปรุงสุก

293  ซอยลำซำล 46 แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

2,058 0105563008443 บจ.ออดิท ทีมเวิร์ค จ ำกัด 16/1/2563 100,000            69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีกำรท ำบัญชีและ

กำรตรวจสอบบัญชี กำรให้ค ำปรึกษำด้ำน

ภำษี

59/118  ซอยบรมรำชชนนี 101 แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

2,059 0105563008451 บจ.แท็กซ์ ทีมเวิร์ค จ ำกัด 16/1/2563 100,000            69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีกำรท ำบัญชีและ

กำรตรวจสอบบัญชี กำรให้ค ำปรึกษำด้ำน

ภำษี

59/118  ซอยบรมรำชชนนี 101 แขวงทวีวัฒนำ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

2,060 0105563009482 บจ.หัตถกรรมบ ำบัด จ ำกัด 17/1/2563 100,000            85499 ประกอบกิจกำรโรงเรียนสอนหัตถกรรม

เเละขำยอุปกรณ์ (เม่ือได้รับอนุญำตจำก

หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องเเล้ว)

9/4  อำคำรไอดีโอ มิกซ์ สุขุมวิท 103 

ซอยอุดมสุข 3

แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

2,061 0105563010201 บจ.โดโนรำทิโค กำร์เมนท์(ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

20/1/2563 100,000            14112 ประกอบธุรกิจ ผลิต น ำเข้ำเพ่ือจ ำหน่ำย 

รวมถึงซ้ือมำขำยไป เคร่ืองนุ่งห่ม 

เคร่ืองประดับ และของตกแต่งทุกชนิด

1  ซอยเกษมส ำรำญ 2 ซอย 16 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

2,062 0105563010405 บจ.ลินด์สเตริม ทรำเวล จ ำกัด 20/1/2563 100,000            79120 ประกอบธุรกิจน ำเท่ียว ท่องเท่ียว รวมท้ัง

ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับกำรน ำเท่ียวทุกชนิด

247  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 26 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

2,063 0105563010634 บจ.วินด์สโม๊ค 1 จ ำกัด 20/1/2563 100,000            64202 ลงทุนในหุ้น ตรำสำรทุน และตรำสำรหน้ี 

ซ่ึงออกโดยบริษัท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด

127  อำคำรเกษร ทำวเวอร์  ห้องเลขท่ี ซี.

เอฟ ช้ันท่ี 23 ถนนรำชด ำรห์

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

2,064 0105563011096 บจ.พรจิตรำ จ ำกัด 21/1/2563 100,000            68103 ประกอบกิจกำรเพ่ือท ำกำรเช่ำอำคำรหรื

ออพำร์ตเม้นท์

314/208  ซอยเสือใหญ่อุทิศ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900
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2,065 0105563011118 บจ.บุญประดับชัย จ ำกัด 21/1/2563 100,000            68103 ประกอบกิจกำรเพ่ือท ำกำรเช่ำอำคำรหรื

ออพำร์ทเม้นท์เพ่ือปรับปรุงเป็นห้องพัก

อำศัย อพำร์ทเม้นท์หรือห้องพักอำศัยให้เช่ำ

314/208  ซอยเสือใหญ่อุทิศ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

2,066 0105563011185 บจ.พีพี ผ้ำใบ แอนด์มำร์เก็ตต้ิง 

จ ำกัด

21/1/2563 100,000            47512 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยและติดต้ังงำน

ผ้ำใบ

10  ซอยนำคนิวำส 38 ถนนนำคนิวำส แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

2,067 0105563011487 บจ.เอส.ที. กำรบัญชี-ภำษีอำกร 

จ ำกัด

21/1/2563 100,000            69200 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับท ำบัญชี 159/522  ซอยคู้บอน 27 แยก 60 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

2,068 0105563011657 บจ.อรทิพัชพินันท์ จ ำกัด 21/1/2563 100,000            70209 ประกอบกิจกำรเป็นท่ีปรึกษำด้ำนกำรขำย

และบริหำรงำนขำย

186/295  ซอยรำมค ำแหง 190/1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

2,069 0105563011827 บจ.บี. ทรู คอนซัลแตนท์ จ ำกัด 22/1/2563 100,000            70209 ประกอบกิจกำร ให้บริกำรค ำปรึกษำทำง

ธุรกิจ ด้ำนกำรผลิต กำรขำย กำรบริหำร

และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกัน

79/107  ซอยรำมค ำแหง 150 แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

2,070 0105563012653 บจ.เอเบ้ิล พลัส ออดิท จ ำกัด 22/1/2563 100,000            69200 ท ำ/ตรวจสอบบัญชี ปรึกษำด้ำนภำษี-วำง

ระบบบัญชี

27-29  ซอยเจริญกรุง20 ถนนเจริญกรุง แขวงตลำดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหำนคร 10100

2,071 0105563012904 บจ.พีพี เต็มใจ สอบบัญชี จ ำกัด 23/1/2563 100,000            69200 ประกอบกิจกรรมเก่ียวกับบัญชีกำรท ำ

บัญชีและกำรตรวจสอบบัญชี กำรให้

ค ำปรึกษำด้ำนภำษี บริกำรรับตรวจสอบ

บัญชี

44/98  ซอยนิมิตใหม่ 6/2 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

2,072 0105563013447 บจ.เพกำซุส ทิมเมอร์มำนส์ ลอว์ 

จ ำกัด

23/1/2563 100,000            69100 ประกอบกิจกรรมทำงกฎหมำย 68/1247  ซอยอยู่วิทยำ 18 แขวงกระทุ่มรำย เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530

2,073 0105563013625 บจ.เอสเทรลล่ำ แฟมิล่ี จ ำกัด 23/1/2563 100,000            70202 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำร

บริหำรจัดกำรกำรเงิน และด้ำนกำรบริหำร

จัดกำรด้ำนอ่ืน

23  ซอยพัฒนเวศม์ 2 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

2,074 0105563013854 บจ.วินด์สโม๊ค 2 จ ำกัด 24/1/2563 100,000            64201 ลงทุนในตรำสำรหุ้น 127  อำคำรเกษร ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 23  

ห้องเลขท่ี ซี.เอฟ ถนนรำชด ำริห์

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

2,075 0105563014401 บจ.ช้ำง โฮลด้ิง จ ำกัด 24/1/2563 100,000            64202 เข้ำถือหุ้นในบริษัทจ ำกัด บริษัทมหำชน

จ ำกัด หรือเข้ำเป็นผู้ถือหุ้นจ ำพวกจ ำกัด

ควำมรับผิดในห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด

14  ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

2,076 0105563014737 บจ.สแตนลีย์ ฮอสพิทอลลิท่ี จ ำกัด 27/1/2563 100,000            47512 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกของใช้ใน

ครัวเรือนท่ีท ำจำกส่ิงทอ

11/118  หมู่ท่ี 6 แขวงบำงขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150
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2,077 0105563014923 บจ.อ่ิมเอม แอดไวซอร่ี จ ำกัด 27/1/2563 100,000            69200 ประกอบกิจกรรมเก่ียวกับบัญชีกำรท ำ

บัญชีและกำรตรวจสอบบัญชี กำรให้

ค ำปรึกษำด้ำนภำษี

269/412  หมู่บ้ำน พฤกษำวิลล์ 50/1 

ถนนรำษฎร์พัฒนำ

แขวงรำษฎร์พัฒนำ เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

2,078 0105563015750 บจ.เจพีอำร์ แอคเค้ำน์ต้ิง โซลูช่ัน 

จ ำกัด

28/1/2563 100,000            69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีกำรท ำบัญชีและ

กำรตรวจสอบบัญชี กำรให้ค ำปรึกษำด้ำน

ภำษี

908/5  ถนนลำดพร้ำววังหิน แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

2,079 0105563015784 บจ.บูทิค แบงค็อก สุขุมวิท 5 จ ำกัด 28/1/2563 100,000            55101 โรงแรม รีสอร์ท ห้องชุด 170/67  อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ช้ัน 

21 ซอยสุขุมวิท 16(สำมมิตร) ถนน

รัชดำภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

2,080 0105563015792 บจ.บูทิค สมุย ละไม จ ำกัด 28/1/2563 100,000            55101 โรงแรม รีสอร์ท ห้องชุด 170/67  อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ช้ัน 

21 ซอยสุขุมวิท 16 (สำมมิตร) ถนน

รัชดำภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

2,081 0105563016209 บจ.วำยเอ็น เอำท์ซอร์ซ จ ำกัด 28/1/2563 100,000            85493 ประกอบกิจกำรสอนพิเศษด้ำนกฎหมำย

และให้ควำมรู้ด้ำนกฎหมำยท้ังหมด

95/230  ซอยรำมค ำแหง 43/1 (คุณหญิง

เจือ)

แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

2,082 0105563016675 บจ.ทีเอเอ็ม คอร์เปอเรช่ัน จ ำกัด 29/1/2563 100,000            46510 ประกอบกิจกำรขำยส่งคอมพิวเตอร์

อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์

85/57  ถนนบำงขุนเทียน-ชำยทะเล แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

2,083 0105563017001 บจ.โทวิดำ จ ำกัด 29/1/2563 100,000            46103 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก อุปกรณ์

เคร่ืองใช้ในครัวเรือน

2/1  ซอยร่มเกล้ำ 25/2 ถนนร่มเกล้ำ แขวงคลองสำมประเวศ เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

2,084 0105563017299 บจ.เอไอบีซี (ไทยแลนด์) จ ำกัด 29/1/2563 100,000            85500 ประกอบธุรกิจบริกำรสนับสนุนด้ำน

กำรศึกษำทุกประเภท

347  หมู่บ้ำน วิลล่ำนครินทร์ ถนน

สุขำภิบำล 2 ซอย 1

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

2,085 0105563018040 บจ.แลบอรำทอรี ทูลส์(ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

30/1/2563 100,000            46599 น ำเข้ำและจ ำหน่ำยเคร่ืองจักร เคร่ือง

อุปกรณ์ เคร่ืองมือกล อะไหล่และช้ินส่วน

อุปกรณ์ ให้บริกำรซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ

เคร่ืองจักร เคร่ืองอุปกรณ์

188/13  ซอยลำดพร้ำว 84 แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

2,086 0105563019194 บจ.เคลียร์ แคนนำ โซลูช่ันส์ จ ำกัด 31/1/2563 100,000            64202 ประกอบกิจกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วนจ ำกัด

ควำมรับผิดในห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด และเป็น

ผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ำกัดและบริษัทมหำชน

จ ำกัด

8/25  อำคำรคำเธ่ย์เฮ้ำส์ ช้ันท่ี 6 ถนน

สำทรเหนือ

แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

2,087 0105563010766 บจ.เน็กซ์ ไทร์วิช่ันส์ จ ำกัด 20/1/2563 90,000             96202 ประกอบกิจกำร ซัก อบ เส้ือผ้ำ ชนิดหยอด

เหรียญ

888/526  ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

2,088 0102563000016 หส.บุญยะ เรนทัล 10/1/2563 50,000             68102 ประกอบกิจกำรให้เช่ำท่ีดิน 581/5  ซอยรำมค ำแหง 39 (เทพลีลำ 1) แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

2,089 0102563000024 หส.เดอะทอยสโตร์ 13/1/2563 50,000             47912 ประกอบกิจกำรขำยส่ง ขำยปลีก ของเล่น

ทำงออนไลน์

83  ซอยเพชรเกษม 22/1 แขวงปำกคลองภำษีเจริญ เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160
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2,090 0105563009628 บจ.กฤติน แมเนจเม้นท์ จ ำกัด 17/1/2563 50,000             70209 ประกอบกิจกำร ให้ค ำปรึกษำด้ำนกำร

จัดกำรธุรกิจ

1/57  ซอยรำมอินทรำ 49 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

2,091 0105563009636 บจ.กฤติน แอดไวซอร่ี จ ำกัด 17/1/2563 50,000             70209 ประกอบกิจกำร ให้ค ำปรึกษำด้ำนกำร

จัดกำรธุรกิจ

1/57  ซอยรำมอินทรำ 49 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

2,092 0103563001692 หจ.เคลียร์ คอสเมติกส์ 30/1/2563 30,000             47723 ร้ำนขำยปลีกเคร่ืองส ำอำง 121/267  ซอยเอกชัย66/6 ถนนเอกชัย แขวงคลองบำงพรำน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

2,093 0103563000106 หจ.ร่ ำรวย2499 3/1/2563 10,000             82110 ประกอบกิจกำรรับบริหำรงำนด้ำน

กำรตลำด บริหำรงำนขำยและกำรพัฒนำ

บุคคลำกรกำรขำย

117  ซอยพระรำม 2 ซอย 28 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

2,094 0105563005096 บจ.เคทีบีเอสที เลนด์ จ ำกัด 10/1/2563 10,000             82110 ประกอบกิจกำรบริหำรและบริกำรสนับสนุุ

และให้ค ำแนะน ำในกำรประกอบธุรกิจ

87/2  อำคำรซีอำร์ซีทำวเวอร์ ช้ัน 45 

ออลซีซ่ันส์เพลส ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

2,095 0105563005134 บจ.วี ดิจิทัล จ ำกัด 10/1/2563 10,000             66192 ประกอบธุรกิจให้บริกำรเงินอิเล็กทรอนิค

และ/หรือตัวแทนในกำรช ำระค่ำสินค้ำ 

และ/หรือให้บริกำร

87/2  อำคำรซีอำร์ซีทำวเวอร์ ช้ัน 45 

ออลซีซ่ันส์เพลส ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

2,096 0105563007234 บจ.ทรีทูวัน ทำดำ จ ำกัด 15/1/2563 10,000             70209 กิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำร

จัดกำรอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

99/13  ซอยสุขสวัสด์ิ 30 ถนนสุขสวัสด์ิ แขวงบำงมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 10140

2,097 0105563007374 บจ.อนันต์เป็ด จ ำกัด 15/1/2563 10,000             59112 ประกอบกิจกำรรับผลิตรำยกำรโทรทัศน์ 

ส่ือโฆษณำโทรทัศน์ รำยกำรออนไลน์ ส่ือ

โฆษณำออนไลน์ เพ่ือควำมบันเทิง

89  ซอยพระยำมนธำตุฯ แยก 35 แขวงคลองบำงบอน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

2,098 0105563012831 บจ.เดียคริท สยำม จ ำกัด 23/1/2563 10,000             59122 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับวำงแผนและ

ออกแบบ งำนกรำฟฟิคดีไซน์ ภำพเสมือน

หรือภำพจ ำลอง โดยใช้โปรแกรมซฟท์แวร์

35  ซอยโชคชัย 44 ถนนโชคชัย 4 แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

2,099 0105563013528 บจ.เอจีอำร์อี102 จ ำกัด 23/1/2563 10,000             68102 ประกอบกิจกำรซ้ืออสังหำริมทรัพย์จำก

กำรขำยทอดตลำด/ท่ีได้พัฒนำต่อให้เสร็จ/

รอกำรขำยไปร่วมลงทุนกับผู้ลงทุนรำยอ่ืน

97/41  ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

2,100 0105563015385 บจ.ไวทัลลิต้ี ไลฟ์สไตล์ จ ำกัด 27/1/2563 10,000             11049 ประกอบกิจกำรผลิตเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มี

แอลกอฮอล์อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ี

อ่ืน

878/105  ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนำกำร เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

2,101 0105563018937 บจ.เมอร์กุย เมมโมรีส์ อินเตอร์

เนชันแนล จ ำกัด

31/1/2563 10,000             78300 ประกอบกิจกำรให้บริกำรด้ำนทรัพยำกร 

มนุษย์

98  อำคำรสำทรสแควร์ ออฟฟิศ ทำวเวอร์

 ช้ันท่ี 37 ห้อง 3717 ถนนสำทรเหนือ

แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

2,102 0105563001546 บจ.เบสทีเนช่ัน เอ็ดดูเคช่ัน จ ำกัด 6/1/2563 9,999               82301 ให้บริกำรด้ำนจัดกำรฝึกอบรมและสัมมนำ 43  ซอยสุขุมวิท 53 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110
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2,103 0115563001112 บจ.ซุ่นหลี บ้ำนโพธ์ิ จ ำกัด 15/1/2563 20,000,000       45102 ประกอบกิจกำรขำยยำนยนต์ใหม่ชนิด

รถบรรทุกและยำนยนต์หนักอ่ืนๆ

333  หมู่ท่ี 5 ถนนศรีนครินทร์ ต.บำงเมือง อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

2,104 0115563000540 บจ.เจ้ำพระยำ คำร์บอน จ ำกัด 8/1/2563 20,000,000       10619 โรงงำนผลิตผลิตภัณฑ์จำกผลพลอยได้หรือ

เศษวัสดุทำงกำรเกษตร

983  หมู่ท่ี 4 ต.บำงปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

2,105 0115563002704 บจ.มูฟออน โซลูช่ันส์ จ ำกัด 30/1/2563 10,000,000       62012 กิจกรรมกำรจัดท ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ตำมวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ (ยกเว้นโปรแกรม

เว็บเพจและเครือข่ำย)

323  หมู่ท่ี 2 ต.แพรกษำใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

2,106 0115563000892 บจ.ทำเคดะ พร้ินต้ิง (ประเทศไทย)

 จ ำกัด

13/1/2563 10,000,000       17012 ประกอบกิจกำรผลิตเพ่ือจ ำหน่ำย

ผลิตภัณฑ์กระดำษ และผลิตภัณฑ์พลำสติก

67/18  หมู่ท่ี 3 ต.บำงเสำธง อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10570

2,107 0115563002127 บจ.เทค โพลีเมอร์ จ ำกัด 23/1/2563 8,000,000         46693 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยวัตถุดิบทำงด้ำน

พลำสติก ยำง

96/129  หมู่ท่ี 12 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,108 0115563002437 บจ.บอสตัน พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด 27/1/2563 5,000,000         68102 ประกอบกิจกำรด ำเนินธุรกิจซ้ือ-ขำย 

อสังหำริมทรัพย์ และพัฒนำท่ีดิน

17  หมู่ท่ี 8 ต.บำงกะเจ้ำ อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130

2,109 0115563000159 บจ.ฟอร์จูน 2020 จ ำกัด 6/1/2563 5,000,000         68101 ประกอบกิจกำรจัดสรรท่ีดินพัฒนำท่ีดิน

หมู่บ้ำนจัดสรร

1692/212  หมู่ท่ี 4 ต.เทพำรักษ์ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

2,110 0115563002259 บจ.สยำม โซลำร์ เซล เอ็นเนอร์จ้ี 

จ ำกัด

24/1/2563 5,000,000         46599 ประกอบกิจกำรค้ำผลิตโซลำร์เซลแผง

โซลำร์เซลอุปกรณ์

99/442  หมู่ท่ี 6 ต.บำงเมือง อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

2,111 0115563000272 บจ.นัมเบอร์ 111 แอนด์ 999 

(ประเทศไทย) จ ำกัด

7/1/2563 5,000,000         69100 ประกอบกิจกำรกิจกรรมทำงกฎหมำย 253  หมู่ท่ี 1 ถนนพุทรักษำ ต.ท้ำยบ้ำนใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

2,112 0115563002801 บจ.สมำยล์ ดิสทริบิวช่ัน จ ำกัด 31/1/2563 5,000,000         46499 ประกอบกิจกำรขำยส่งสินค้ำในครัวเรือน

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

323  หมู่ท่ี 2 ต.แพรกษำใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

2,113 0115563000230 บจ.พรำวด์ อินเตอร์เนช่ันแนล 

2020 จ ำกัด

7/1/2563 5,000,000         82302 ประกอบกิจกำรรับจัดออแกไนซ์ งำนอี

เว้นท์ งำนเปิดตัวสินค้ำและกำรจัดแสดง

ต่ำงๆท้ังภำยในประเทศและภำยนอก

ประเทศ

287/36  หมู่ท่ี 4 ต.ในคลองบำงปลำกด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

2,114 0115563001945 บจ.เพำะช่ำง จ ำกัด 22/1/2563 5,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย

99/408  หมู่ท่ี 8 ต.นำเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

2,115 0115563000060 บจ.โกเมส คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 2/1/2563 5,000,000         27409 ประกอบกิจกำร ออกแบบผลิตและ

จ ำหน่ำย รับติดต้ัง ดัดแปลง โคมไฟส่อง

สว่ำง และ ช้ินส่วนอะไหล่ทุกชนิด

79/164  หมู่ท่ี 19 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,116 0115563000213 บจ.แทรคแมน จ ำกัด 6/1/2563 5,000,000         45101 ประกอบกิจกำรค้ำน ำเข้ำส่งออกยำนยนต์

ทุกประเภท

599/15  หมู่ท่ี 4 ต.บำงโฉลง อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540
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2,117 0115563000612 บจ.เจียเหม่ย เส้ือผ้ำ จ ำกัด 9/1/2563 5,000,000         46103 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก เส้ือผ้ำ

ผู้ชำย สตรี เด็ก และเคร่ืองประดับต่ำงๆ 

เคร่ืองส ำอำงค์ ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษำผิว 

ผลิตภัณฑ์เก่ียวกับควำมงำม

445/6  หมู่ท่ี 12 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,118 0115563000698 บจ.โมเน่ ไลท์ต้ิง (ไทยแลนด์) จ ำกัด 10/1/2563 5,000,000         27409 ประกอบกิจกำร ออกแบบผลิต และ

จ ำหน่ำย รับติดต้ัง ดัดแปลง โคมไฟส่อง

สว่ำงและช้ินส่วนอะไหล่ทุกชนิด

19/297  หมู่ท่ี 19 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,119 0115563001228 บจ.ใบไท่ นิว แมททีเรียล (ไทย

แลนด์) จ ำกัด

16/1/2563 5,000,000         24102 ผลิตขำยปลีกขำยส่งและจัดหำเหล็กแผ่น

รีดเย็นเคลือบสังกะสี

74/5  หมู่ท่ี 13 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,120 0115563001309 บจ.เก็ท ฟิตเนส จ ำกัด 16/1/2563 5,000,000         93112 ประกอบกิจกำร ศูนย์บริกำรออกก ำลังกำย

 เคร่ืองออกก ำลังกำย รวมท้ังให้ค ำปรึกษำ

 ฝึกสอน จัดอบรม ออกก ำลังกำยส่วน

บุคคลเเละเป็นกลุ่ม บริกำรเสริมพัฒนำ

ทำงร่ำงกำยเเละจิตใจ

89/81-83  หมู่ท่ี 12 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,121 0115563001635 บจ.บี เอ ซี เทคโนโลยี จ ำกัด 20/1/2563 5,000,000         41002 รับเหมำก่อสร้ำงต่อเติมบ้ำนอำคำร 748/175  หมู่ท่ี 7 ซอยมหำชัย ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,122 0115563001678 บจ.อีเวอริช พลำสติกส์ จ ำกัด 20/1/2563 5,000,000         22299 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย

เคร่ืองใช้พลำสติก

333/14  หมู่ท่ี 2 ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,123 0115563001694 บจ.เอเอ็ม พำวเวอร์ ทรำนส์มิสช่ัน 

จ ำกัด

20/1/2563 5,000,000         25952 ประกอบกิจกำรผลิตซ่ึงผลิตภัณฑ์โซ่ โซ่

จักร โซ่อุตสำหกรรม โซ่จักรยำน

79/14  หมู่ท่ี 19 ซอยธนสิทธ์ิ ถนน

เทพำรักษ์

ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,124 0115563002089 บจ.อีเอ็นพี ไอโซลูช่ัน จ ำกัด 23/1/2563 5,000,000         46521 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยและติดต้ังบริกำร

รับซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ำทุกชนิด

194/5  หมู่ท่ี 7 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,125 0115563002453 บจ.พีเธ็มโพส จ ำกัด 27/1/2563 5,000,000         46694 ประกอบกิจกำรขำยส่งบรรจุภัณฑ์ชนิดใช้

ในทำงอุตสำหกรรม

98/274  หมู่ท่ี 8 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,126 0115563002461 บจ.ดับเบ้ิลอำร์ 2020 ทรำนสปอร์ต

 กรุ๊ป จ ำกัด

28/1/2563 5,000,000         49339 กำรขนส่งสินค้ำอ่ืนๆทำงถนนซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

189/1  หมู่ท่ี 9 ต.บำงปลำ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,127 0115563002682 บจ.ทีควิปเมน จ ำกัด 29/1/2563 5,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร

ทุกประเภท

102/149  หมู่ท่ี 7 ถนนบำงพลี-ก่ิงแก้ว ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,128 0115563002798 บจ.ออลไมน์ อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ำกัด

30/1/2563 5,000,000         28140 ประกอบกิจกำรผลิตซ่ึงผลิตภัณฑ์โซ่โซ่จักร 79/14  หมู่ท่ี 19 ซอยธนสิทธ์ิ ถนน

เทพำรักษ์

ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,129 0115563002925 บจ.วำย.เอส.เอส.มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด 31/1/2563 5,000,000         45302 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำได้แก่โช้คอัพ 88/88  หมู่ท่ี 9 ซอยพิกุลทอง ถนน

เทพำรักษ์

ต.บำงปลำ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,130 0115563002933 บจ.วำย.เอส.เอส.เอ็กซ์พอร์ต จ ำกัด 31/1/2563 5,000,000         45301 ประกอบกิจกำรส่งออกต่ำงประเทศและ

จ ำหน่ำยสินค้ำได้แก่โช้คอัพ

88/88  หมู่ท่ี 9 ซอยพิกุลทอง ถนน

เทพำรักษ์

ต.บำงปลำ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,131 0115563000647 บจ.เจ.เอส.รวมช่ำงแอร์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ำกัด

9/1/2563 5,000,000         43223 ประกอบกิจกำรติดต้ังระบบระบำยอำกำศ 444/347  หมู่ท่ี 5 ต.บำงเพรียง อ.บำงบ่อ จ.สมุทรปรำกำร 10560

2,132 0115563001333 บจ.ตองหยก คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 16/1/2563 5,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย

200/14  หมู่ท่ี 3 ต.บำงเพรียง อ.บำงบ่อ จ.สมุทรปรำกำร 10560

2,133 0115563000841 บจ.ฟีลล้ิง ทูลส์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 10/1/2563 5,000,000         46622 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำเหล็กจำกประเทศ

จีน ท่อ PVC PE

103/21  หมู่ท่ี 17 ต.บำงเสำธง อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10570

2,134 0115563001368 บจ.ฟอร์ม่ิง พลำสติก อินดัสเทรียล

 จ ำกัด

17/1/2563 5,000,000         22230 ประกอบกิจกำรผลิตพลำสติกส ำเร็จรูป 

เป็นแท่ง หลอด หรือกำรข้ึนรูปทรงแบบ

ต่ำงๆ

999/88  หมู่ท่ี 15 ต.บำงเสำธง อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10570

2,135 0115563002151 บจ.เคอหลง ทูลส์ (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

23/1/2563 4,500,000         47524 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำแผ่นเหล็ก พลำสติก

 สกรู เพ่ือจัดจ ำหน่ำยในประเทศไทย

103/21  หมู่ท่ี 17 ต.บำงเสำธง อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10570

2,136 0115563002852 บจ.ภัทร9999 จ ำกัด 31/1/2563 4,000,000         46900 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและจัดจ ำหน่ำย

สินค้ำอุปโภคจำกต่ำงประเทศ

24/10  หมู่ท่ี 2 ต.บำงหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130

2,137 0115563000043 บจ.นิค ขนส่ง จ ำกัด 2/1/2563 4,000,000         49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำอ่ืนๆทำงถนน

ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

15/133 หมู่ท่ี 10 ถนนสุขุมวิท ต.ส ำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

2,138 0115563002135 บจ.อะคำ ฟลอร่ำ จ ำกัด 23/1/2563 4,000,000         46205 ประกอบกิจกำร น ำเข้ำ ส่งออก ต้นไม้ทุก

ชนิด

375  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

2,139 0115563001295 บจ.รูเอียน จ ำกัด 16/1/2563 4,000,000         47912 ประกอบกิจกำรขำยสินค้ำอุปกรณ์

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำทำงออนไลน์

499/43  หมู่ท่ี 13 ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,140 0115563001449 บจ.ทีบีจี อีเว้นท์ จ ำกัด 17/1/2563 4,000,000         74200 ประกอบกิจกำร จัดต้ัง เช่ำ จัดกำร จัด

สถำนท่ีถ่ำยภำพ ถ่ำยภำพยนต์ หรือเทป

โทรทัศน์ ห้องอัด ล้ำง

97/53  หมู่ท่ี 20 ซอยรัตนะโชค 6 ถนน

ต ำหรุ-บำงพลี

ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,141 0115563000477 บจ.พีทีเอ็น 888 จ ำกัด 8/1/2563 3,000,000         74109 ประกอบกิจกำรออกแบบ ผลิตและติดต้ัง 

เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองเรือนทุกชนิด

37  หมู่ท่ี 2 ต.บำงหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130

2,142 0115563001627 บจ.ออสก้ำโปร เซอร์วิส จ ำกัด 20/1/2563 3,000,000         45203 ประกอบกิจกำรล้ำงรถ 2129/68  หมู่ท่ี 4 ต.เทพำรักษ์ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

2,143 0115563000311 บจ.เพ่ิมพูน พร็อพเพอร์ต้ี พลัส 

จ ำกัด

7/1/2563 3,000,000         68102 ประกอบกิจกำรธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ 501/278  หมู่ท่ี 3 ต.แพรกษำ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

2,144 0115563002941 บจ.เจ. นิ-วัน จ ำกัด 31/1/2563 3,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย จ ำนอง จ ำน ำ 

ขำยฝำก เช่ำ ให้เช่ำ เช่ำซ้ือ ท่ีดินบ้ำน

201/209  หมู่ท่ี 1 ต.ท้ำยบ้ำนใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

2,145 0115563000442 บจ.เวอร์ก้ินส์ อินดัสทรีส์ จ ำกัด 7/1/2563 3,000,000         47524 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยฉนวนกันควำม

ร้อนและวัสดุทนไฟ และรับเหมำติดต้ัง

ฉนวนกันควำมร้อนและวัสดุทนไฟ

8/25  หมู่ท่ี 12 ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,146 0115563000957 บจ.แบรนด์เซอร์ จ ำกัด 13/1/2563 3,000,000         70209 ประกอบกิจกำรบริกำรด้ำนมำร์เก็ตต้ิงออน

ไลน์และออฟไลน์

334/49  หมู่ท่ี 4 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,147 0115563002607 บจ.วีพีซี สมำร์ท โลจิสติกส์ จ ำกัด 29/1/2563 3,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งขนถ่ำยสินค้ำและคน

โดยสำร รวมท้ังบริกำรน ำของออกจำ

ท่ำเรือตำมพิธีศุลกำกร

118/289  หมู่ท่ี 8 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,148 0113563000301 หจ.ดับบลิวเอสเอสอำร์ ทรำน

สปอร์ต

17/1/2563 2,000,000         49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำทุกประเภท

ทำงถนนโดยยำนพำหนะ

13/10  หมู่ท่ี 11 ต.บำงหญ้ำแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130

2,149 0115563001953 บจ.ฟำโชเทค จ ำกัด 22/1/2563 2,000,000         46103 น ำเข้ำ ส่งออก ขำยปลีก ขำยส่ง สมุนไพร

รักษำโรค

59/93  หมู่ท่ี 16 ต.บำงพ่ึง อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130

2,150 0115563002429 บจ.ริชเชส อิมปอร์ท เอกซ์ปอร์ท 

จ ำกัด

27/1/2563 2,000,000         46109 ประกอบกิจกำรให้บริกำรน ำเข้ำสินค้ำและ

ส่งออก

8/88  หมู่ท่ี 3 ต.ส ำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130

2,151 0115563000531 บจ.ดิ วัน ภูเก็ต จ ำกัด 8/1/2563 2,000,000         68201 ประกอบกิจกำรให้บริกำรให้ค ำปรึกษำ 

แนะน ำเก่ียวกับกำรเช่ำ ให้เช่ำ ขำย ซ้ือ 

ขำยฝำก จัดกำรดูแลและพัฒนำ

อสังหำริมทรัพย์

2129/126  หมู่บ้ำน มำยโฮม ทำวน์ 

เทพำรักษ์ หมู่ท่ี 4

ต.เทพำรักษ์ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

2,152 0115563001783 บจ.จำรุวัฒน์ โลจิสติค 8579 จ ำกัด 21/1/2563 2,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 341/42  หมู่ท่ี 6 ต.ส ำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

2,153 0115563002771 บจ.ศิริ โมเดลส์ แมนเนจเม้นท์ 

จ ำกัด

30/1/2563 2,000,000         73101 ประกอบกิจกำรด ำเนินกำรธุรกิจด้ำน

บันเทิงและส่ือโฆษณำต่ำงๆ

235/232  หมู่ท่ี 6 ต.บำงเมือง อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

2,154 0113563000521 หจ.เอ็น.พี.ทูล 2020 30/1/2563 2,000,000         46593 กำรขำยส่งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์เพ่ือใช้ใน

งำนอุตสำหกรรม

215/467  หมู่ท่ี 5 ต.แพรกษำ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

2,155 0115563000493 บจ.เอสพีเค เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 

จ ำกัด

8/1/2563 2,000,000         82302 ประกอบกิจกำรรับท ำงำนออร์แกไนเซอร์ 399/173  หมู่ท่ี 2 ต.แพรกษำ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

2,156 0115563000795 บจ.ซัฟฟรอน เทรดด้ิง (ไทยแลนด์)

 จ ำกัด

10/1/2563 2,000,000         46441 ประกอบธุรกิจน ำเข้ำและจ ำหน่ำยใน

ประเทศได้แก่หญ้ำฝร่ัน

23/43  หมู่ท่ี 5 ต.แพรกษำใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

2,157 0115563000914 บจ.พีอำร์ แอนด์ เคซี (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

13/1/2563 2,000,000         46443 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง เวช

ส ำอำง

999/114  หมู่ท่ี 4 ต.แพรกษำ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

2,158 0115563000990 บจ.พีเจ. อรำวด์ จ ำกัด 14/1/2563 2,000,000         58192 ให้บริกำรผลิตรำยกำรผ่ำนช่องทำงส่ือ

สังคมออนไลน์ โดยผ่ำนเครือข่ำย

อินเตอร์เน็ตทุกประเภท

929/1  หมู่ท่ี 2 ต.บำงปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

2,159 0115563002232 บจ.จีจี กลำซซิส จ ำกัด 24/1/2563 2,000,000         46103 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำส่งออกขำยส่งขำย

ปลีกแว่นตำทุกชนิด

999/1000  อำคำรA  ห้องเลขท่ี A204 

หมู่ท่ี 6

ต.แพรกษำ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

2,160 0115563002011 บจ.ทีเอ็นทูพี โลจิสติกส์ จ ำกัด 22/1/2563 2,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 315/48  หมู่ท่ี 1 ต.แหลมฟ้ำผ่ำ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290
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2,161 0115563000183 บจ.จิมม่ีแอนด์ แฟมิล่ี จ ำกัด 6/1/2563 2,000,000         56101 กำรบริกำรด้ำนอำหำรในภัตตำคำร

ร้ำนอำหำร

77/197  หมู่บ้ำน ศุภำลัยเบลล่ำ ก่ิงแก้ว-

ศรีนครินทร์ หมู่ท่ี 5

ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,162 0115563000981 บจ.ฟูล เมททอลส์ จ ำกัด 14/1/2563 2,000,000         45302 ประกอบกิจกำรเก่ียวกับกำรจ ำหน่ำย

อะไหล่และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับรถยนต์

ทุกชนิด

5/137  หมู่ท่ี 16 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,163 0115563001066 บจ.เอ็นแอลโฮม จ ำกัด 14/1/2563 2,000,000         46639 กำรขำยส่งวัสดุก่อสร้ำงอ่ืนๆ ซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

1/15  หมู่ท่ี 3 ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,164 0115563001261 บจ.อันเจีย อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด 16/1/2563 2,000,000         70209 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำกำรเข้ำออก

ประเทศบริกำรให้ค ำปรึกษำเร่ืองกำรลงทุน

999/25  หมู่ท่ี 2 ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,165 0115563001597 บจ.บีทีโอ ลอจิสติกส์ จ ำกัด 20/1/2563 2,000,000         52291 ประกอบธุรกิจด้ำนกำรขนส่งสินค้ำ ลอจิ

สติกส์

85/103  หมู่ท่ี 20 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,166 0115563001619 บจ.คลำวด์ อีทเทอรี จ ำกัด 20/1/2563 2,000,000         56101 ประกอบกิจกำรภัตตำคำร ร้ำนอำหำร 17/84  หมู่บ้ำน วินด์มิลล์พำร์ค โซนซี 

หมู่ท่ี 14 ถนนบำงนำ-ตรำด

ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,167 0115563001741 บจ.ต้นมหำนครเครน จ ำกัด 21/1/2563 2,000,000         49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำอ่ืนๆทำงถนน

ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

20/1  หมู่ท่ี 23 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,168 0115563002658 บจ.ดีดีเวล พลัส จ ำกัด 29/1/2563 2,000,000         46109 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก สินค้ำ ท่ีใช้

ในโรงงำนกำรผลิต

2/3  อำคำรบำงนำทำวเวอร์ เอ ช้ันท่ี 16 

ยูนิต เอ หมู่ท่ี 14 ถนนเทพรัตน

ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,169 0115563001791 บจ.เอปปิค เอเชีย จ ำกัด 21/1/2563 2,000,000         32909 ประกอบกิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ส ำหรับ

ธุรกิจงำนศิลปะกรำฟิก

189/60  หมู่ท่ี 4 ต.บำงเพรียง อ.บำงบ่อ จ.สมุทรปรำกำร 10560

2,170 0115563001864 บจ.จี เอช คอมเมอร์เชียล จ ำกัด 21/1/2563 2,000,000         47911 ประกอบกิจกำรขำยปลีกผ่ำนกำรส่ังซ้ือ

ทำงไปรษณีย์

101/187  หมู่ท่ี 1 ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10570

2,171 0115563002381 บจ.นำยช่ำงไทย ดีเวลลอปเม้นท์ 

จ ำกัด

27/1/2563 2,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

ซ่อมแซม ตกแต่งภำยใน

109/248  หมู่บ้ำน บำรเมษฐ์ หมู่ท่ี 17 

ถนนเทพำรักษ์ ก.ม.24

ต.บำงเสำธง อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10570

2,172 0115563002411 บจ.หัว ย่ีไท่ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต 

จ ำกัด

27/1/2563 2,000,000         47190 ประกอบกิจกำรค้ำ ผ้ำ เคร่ืองนุ่มห่ม 

เส้ือผ้ำส ำเร็จรูป เคร่ืองเเต่งกำย เคร่ือง

อุปโภค ส่ืงทอ

55/537  หมู่บ้ำน ศุภำลัย ไพรด์ บำงนำ-

ลำดกระบัง หมู่ท่ี 2

ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10570

2,173 0115563002861 บจ.พัฒธำวินท์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 31/1/2563 2,000,000         43210 ประกอบกิจกำรติดต้ังไฟฟ้ำ 51/6  หมู่บ้ำน บ้ำนพฤกษำ 58/2 หมู่ท่ี 3

 ซอยวัดศรีวำรีน้อย ถนนวัดศรีวำรีน้อย

ต.บำงเสำธง อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10570

2,174 0113563000416 หจ.นำนำคำร์เรนทอล 27/1/2563 1,000,000         77101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเช่ำรถทุกประเภท 49  หมู่ท่ี 5 ต.ส ำโรงกลำง อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130

2,175 0115563000132 บจ.บีพี เกรนส์ จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         46315 ประกอบกิจกำรค้ำข้ำว 95/2  หมู่ท่ี 6 ต.บำงจำก อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130

2,176 0115563000191 บจ.เอ็ม ดี ตอยิบ จ ำกัด 6/1/2563 1,000,000         46319 ประกอบกิจกำรส่งออกอำหำรแห้งทุกชนิด 379  หมู่ท่ี 18 ต.บำงพ่ึง อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130
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2,177 0115563000361 บจ.เบญญำ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         43299 ประกอบกิจกำรให้บริกำรติดต้ัง ซ่อมแซม 

บ ำรุงรักษำ รำงน้ ำ รำงน้ ำฝนทุกชนิด 

รวมท้ังบริกำรอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

98/22  หมู่ท่ี 6 ต.บำงจำก อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130

2,178 0115563000515 บจ.เมก้ำริช ทรำเวล จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         79909 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยต๋ัวเคร่ืองบินท้ัง

ในและต่ำงประเทศ

98/201  หมู่ท่ี 6 ต.บำงจำก อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130

2,179 0115563000604 บจ.พัฒนรัตน์ จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         47524 ประกอบกิจกำรค้ำ วัสดุก่อสร้ำง อุปกรณ์

เเละเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในกำรก่อสร้ำง 

เคร่ืองมือช่ำงทุกประเภท สี

111/179  หมู่บ้ำน โกลเด้น ทำวน์ 

สุขุมวิทฯ หมู่ท่ี 10

ต.ส ำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130

2,180 0115563001074 บจ.เอ็น เอฟ พี โพรเกรส 2020 

จ ำกัด

15/1/2563 1,000,000         17020 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงผลิตจ ำหน่ำยกล่อง

กระดำษ ไส้กล่องกระดำษ ฉำกและ

อุปกรณ์บรรจุภัณฑ์กระดำษ

48/8  หมู่ท่ี 12 ต.บำงหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130

2,181 0115563001139 บจ.ฟีนิกซ์ บิซ จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         46319 ประกอบกิจกำรค้ำ เป็นนำยหน้ำ ตัวแทน

ค้ำในกิจกำรอำหำรส ำเร็จรูป

48/1  หมู่ท่ี 1 ซอยเพชรหึงษ์ 1 ถนน

เพชรหึงษ์

ต.บำงยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130

2,182 0115563001481 บจ.พีเจ วิจิตรำ จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         10799 ประกอบกิจกำรผลิต และจ ำหน่ำยเฉำก๊วย

แปรรูปในรูปแบบต่ำงๆ แบบถุงน้ ำเช่ือม 

แบบถ้วยส ำเร็จรูป และแฟรนไชส์เฉำก๊วย

58  หมู่ท่ี 5 ต.บำงยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130

2,183 0115563001848 บจ.เอส.ซี.ที.ทูลล่ิง จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ

รวมถึงคนโดยสำร

9/40  หมู่ท่ี 8 ต.ส ำโรงกลำง อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130

2,184 0115563001996 บจ.วิค ดิสทริบิวช่ัน จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         20232 ประกอบกิจกำรผลิต ค้ำปลีก ค้ำส่ง 

ผลิตภัณฑ์ เคร่ืองส ำอำง เคร่ืองบ ำรุงผิว 

และเคร่ืองใช้เสริมควำมงำม

29/170  หมู่บ้ำน บ้ำนกลำงเมืองสำทร-

สุขสวัสด์ิ หมู่ท่ี 4

ต.บำงพ่ึง อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130

2,185 0115563002283 บจ.เคพี วิช่ัน เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         46319 ประกอบกิจกำรซ้ือมำขำยไปอำหำรเสริม 95/10  หมู่ท่ี 18 ต.บำงพ่ึง อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130

2,186 0115563002593 บจ.พีพีโกลบอลคอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง รับ

ออกแบบตกแต่งต่อเติม

171/13  หมู่ท่ี 6 ซอยสุขสวัสด์ิ 76 ถนน

สุขสวัสด์ิ

ต.บำงจำก อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130

2,187 0115563002615 บจ.เอ็มบีพี ฮำร์ดแวร์ เว็ลธ์ จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         47524 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ก่อสร้ำง 91/31  หมู่ท่ี 8 ต.บำงครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130

2,188 0115563002712 บจ.โปร ซัคเซส คลีนน่ิง จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         81210 ให้บริกำรรับท ำควำมสะอำดสถำนท่ีอำศัย 

อำคำรชุด คอนโด ส ำนักงำน

98/266  หมู่ท่ี 6 ต.บำงจำก อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130

2,189 0115563002844 บจ.ชลัชญำพร จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         52292 ประกอบกิจกำรให้บริกำรจัดท ำเอกสำรย่ืน

เอกสำร ติดต่อประสำนงำน รวมท้ัง

ข้ันตอนต่ำงๆ ท่ีเก่ียวกับกำรน ำเข้ำ-

ส่งออกสินค้ำระหวำงประเทศท้ังทำงเรือ

และอำกำศ ให้บริกำรจองต๋ัวเคร่ืองบิน เรือ

90/335  หมู่ท่ี 8 ต.บำงครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130
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2,190 0115563002895 บจ.คิว คล๊อธ จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         46103 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก ผลิตและ

จ ำหน่ำยเส้ือผ้ำเคร่ืองนุ่งห่ม

119/90  หมู่ท่ี 18 ต.บำงพ่ึง อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130

2,191 0113563000297 หจ.โกลด์พลัส เวิร์ค 17/1/2563 1,000,000         69200 ประกอบกิจกำรรับท ำบัญชี ภำษี 

ตรวจสอบบัญชี งำนทะเบียนกระทรวง

พำณิชย์

420/222  หมู่ท่ี 5 ต.เทพำรักษ์ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

2,192 0113563000513 หจ.3 ส บิลด้ิงคอนส์ 29/1/2563 1,000,000         41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 276/2  ถนนคลองตำเค็ดฝ่ังตะวันออก ต.ปำกน้ ำ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

2,193 0115563000027 บจ.มำร์เก็ต เอเบ้ิล จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         46593 ประกอบกิจกำรขำยส่งวัสดุและเคมีภัณฑ์ท่ี

ใช้ในโรงงำน เช่น เคร่ืองยนต์ เคร่ืองจักร

1296  หมู่ท่ี 1 ต.ส ำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

2,194 0115563000094 บจ.แคน ครีเอท จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         73101 ประกอบกิจกำรกิจกรรมของบริษัทโฆษณำ 80/1240  หมู่ท่ี 5 ถนนเทพำรักษ์ ต.บำงเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

2,195 0115563000116 บจ.เจวำย เอ็กซ์เพรส จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         53200 ประกอบกิจกำรบริกำรรับส่งจดหมำย พัสดุ

 วัตถุต่ำงๆ รวมท้ังให้บริกำรกำรเก็บรักษำ

417/10-11  หมู่ท่ี 5 ต.ส ำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

2,196 0115563000141 บจ.คิดดี 1980 จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         47711 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเส้ือผ้ำส ำเร็จรูป

ท้ังปลีกและส่ง

3214/5  หมู่ท่ี 10 ต.ส ำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

2,197 0115563000264 บจ.ทักษะนิก จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         18119 ประกอบกิจกำรโรงพิมพ์ รับพิมพ์สิงพิมพ์

และออกแบบ

100/680  หมู่ท่ี 10 ต.บำงเมือง อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

2,198 0115563000329 บจ.นครสุวรรณภูมิ เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จ ำกัด

7/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงก่อสร้ำงอำคำร 

โรงงำน ส ำนักงำน

204/51  ถนนสุขุมวิท ต.ปำกน้ ำ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

2,199 0115563000345 บจ.ซีโบร ซิสเต็ม จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         46109 ประกอบกิจกำร เป็นผู้น ำเข้ำและส่งออก 

ผู้แทนจ ำหน่ำยติดต้ัง ครุภัณฑ์

โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์เวชนิทัศน์ 

อุปกรณ์วีดีทัศน์

114/271  หมู่บ้ำน พฤกษำ 74 หมู่ท่ี 4 ต.บำงเมือง อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

2,200 0115563000370 บจ.คูลล่ี-คู บับเบ้ิล ที จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         47222 ประกอบกิจกำรขำยชำนมไข่มุก 19/5  ถนนนำรำยณ์ปรำบศึก ต.ปำกน้ ำ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

2,201 0115563000396 บจ.บ้ำนสองยำย จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         75000 ประกอบกิจกำรให้บริกำรตรวจ วินิจฉัย 

และรักษำสัตว์ป่วยตำมหลักวิชำกำรท่ี

ถูกต้องและเหมำสม

17/56  หมู่ท่ี 3 ต.บำงเมือง อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

2,202 0115563000400 บจ.แบริกัน โซลูช่ัน จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         62090 ประกอบกิจกรรมกำรบริกำรเทคโนโลยี

สำรสนเทศและคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ

89/7  หมู่ท่ี 9 ต.ส ำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

2,203 0115563000418 บจ.เอเอสทีเอ็น ริช จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบกิจกำรบริกำรรับท ำกำรตลำด

ออนไลน์

91/36  หมู่ท่ี 1 ต.ส ำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270
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2,204 0115563000566 บจ.นำนำ เฮมพ์ จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         46499 ประกอบกิจกำรค้ำสินค้ำจำกวัสดุ

ธรรมชำติสำมำรถย่อยสลำยได้ เช่น หลอด

 จำน ชำม แก้ว ถ้วย ช้อนส้อม กล่อง

อำหำร

188/85  หมู่ท่ี 8 ต.เทพำรักษ์ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

2,205 0115563000671 บจ.กรำฟ โปรดักช่ัน เฮ้ำส์ จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         59122 ประกอบกิจกำรบริกำรท ำคอมพิวเตอร์

กรำฟฟิกแอนิเมช่ันและเทคนิคพิเศษ

234/572  หมู่บ้ำน นันทวัน หมู่ท่ี 6 

ซอยนันทสิริ 15 ถนนศรีนครินทร์

ต.บำงเมือง อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

2,206 0115563000701 บจ.โก ทู โกล โซลูช่ัน จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         46599 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์จำกต่ำงประเทศ

18/22  หมู่ท่ี 3 ต.บำงเมือง อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

2,207 0115563000761 บจ.รุจิร เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         43221 ประกอบกิจกำรรับติดต้ัง วำงระบบน้ ำพุ 

สปริงเกอร์ ระบบสุขำภิบำล ท้ังนอก

อำคำรและในอำคำรทุกประเภท

175/126  หมู่ท่ี 1 ต.เทพำรักษ์ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

2,208 0115563000809 บจ.ดี. เพอร์เฟคท์ แมเนจเม้นท์ 

จ ำกัด

10/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงท่ีไม่ใช่ท่ีพักอำศัย 3077  หมู่ท่ี 10 ต.ส ำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

2,209 0115563000833 บจ.ดีเค วนิดำ จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         47722 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยหัวน้ ำหอม 99/582  หมู่ท่ี 6 ต.บำงเมือง อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

2,210 0115563001325 บจ.พอลิน แอนด์ โค จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         46206 ค้ำ ผลิต จ ำหน่ำย ผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เล้ียง 233/551  หมู่บ้ำน นันทวัน หมู่ท่ี 6 

ซอยนันทนนท์ 4

ต.บำงเมือง อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

2,211 0115563001341 บจ.อะโทม่ี เทพำรักษ์ ท็อปเซ็น

เตอร์ จ ำกัด

16/1/2563 1,000,000         96104 เป็นท่ีปรึกษำ-ค ำแนะน ำ ให้บริกำร

ฝึกอบรมกำรบ ำรุงรักษำสุขภำพ ควำมงำม

1715  หมู่ท่ี 4 ต.เทพำรักษ์ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

2,212 0115563001350 บจ.เอสพีที เซอร์วิสเคลม จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         66210 ให้บริกำรด้ำนตรวจสอบกำรเกิดอุบัติเหตุ

ประกันภัย

2016/39  หมู่ท่ี 7 ต.เทพำรักษ์ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

2,213 0115563001422 บจ.โพ-เซ่ ออกำไนซ์ จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         82301 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ รับ

จัดกำรฝึกอบรม สัมนำ จัดประชุม จัด

แสดงผลงำนและแสดงสินค้ำ

83  หมู่ท่ี 2 ต.บำงโปรง อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

2,214 0115563001571 บจ.เอ็ม แอนด์ เอ็น อลูมิเนียม 

จ ำกัด

20/1/2563 1,000,000         43309 ประกอบกิจกำรติดต้ังกระจก 1313/30  หมู่ท่ี 4 ถนนศรีนครินทร์ ต.ส ำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

2,215 0115563001601 บจ.บรอส อินโนเวชัน จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         62012 กิจกรรมกำรจัดท ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5/353  หมู่ท่ี 6 ต.บำงเมือง อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

2,216 0115563001881 บจ.เอส.อำร์. เอเลเวเทอร์ จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         33200 ประกอบกิจกำรรับติดต้ัง จ ำหน่ำย ลิฟต์ 

บันไดเล่ือน

70/255  หมู่บ้ำน บ้ำนพฤกษำ 47/2 หมู่ท่ี

 4

ต.บำงเมือง อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

2,217 0115563001937 บจ.พำวเวอร์เบลท์ เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ำกัด

22/1/2563 1,000,000         46599 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสำยพำน

เคร่ืองจักร

79  ซอย7 (อุดมเดช) ถนนสุขุมวิท ต.ปำกน้ ำ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

2,218 0115563002003 บจ.52ออโต้ช๊อป จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         45302 ประกอบกิจกำรขำยปลีกขำยส่งและบริกำร

เก่ียวกับยำงรถยนต์ทุกประเท

2988  หมู่ท่ี 2 ซอยแบร่ิง 52 ถนนสุขุมวิท

 107

ต.ส ำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,219 0115563002097 บจ.ปิยะรักษ์ แฟช่ัน แฟคตอร่ี จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         14120 ประกอบกิจกำรออกแบบ ตัดเย็บ ผลิต 

จ ำหน่ำยเส้ือผ้ำส ำเร็จรูป

999/4  หมู่ท่ี 5 ถนนศรีนครินทร์ ต.ส ำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

2,220 0115563002241 บจ.ดรัมแอนด์โรสท์ จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         46421 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ จ ำหน่ำย 

เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ์ รวมท้ัง

วัตถุดิบในกำรท ำร้ำนอำหำรเคร่ืองด่ืม

2095/3  หมู่ท่ี 7 ต.ส ำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

2,221 0115563002496 บจ.เจทูพี โลจิสติกส์ จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งทุกชนิด 59/13  หมู่ท่ี 6 ถนนเทพำรักษ์ ต.บำงเมือง อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

2,222 0115563002518 บจ.เอ็น.ที.แอล พลัส จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         46699 ประกอบกิจกำรตัวแทนจ ำหน่ำยฟิลม์

กรองแสง ส ำหรับรถยนต์และอำคำร

247/3  หมู่ท่ี 5 ต.ส ำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

2,223 0115563002569 บจ.โอแอลแอลโอ จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         47912 กำรขำยปลีกทำงอินเทอร์เน็ต 19/187  หมู่ท่ี 6 ต.บำงเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

2,224 0115563002577 บจ.โกเวล แมชชีนเนอร่ี จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         46593 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองจักร

อุตสำหกรรมทุกชนิด

8/180  หมู่ท่ี 8 ต.เทพำรักษ์ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

2,225 0115563002691 บจ.โปร สตำฟ คอนซัลแทนท์ จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบกิจกำรให้บริกำรให้ค ำปรึกษำ

และรับจ้ำงเหมำแรงงำนในสำขำต่ำงๆ

7/298  หมู่ท่ี 7 ต.เทพำรักษ์ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

2,226 0115563002739 บจ.เอซีซี คอนซัลแทนท์ จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         69200 ให้บริกำรรับท ำบัญชีวำงระบบบัญชี 245/17  หมู่ท่ี 1 ต.เทพำรักษ์ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

2,227 0115563002879 บจ.ธนำ อินดัสทรี จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         28230 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำยช้ินส่วน/

แม่พิมพ์ชนิดต่ำงๆ

585/29  หมู่ท่ี 1 ซอยเทพำรักษ์ 106 ถนน

เทพำรักษ์

ต.เทพำรักษ์ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

2,228 0115563002887 บจ.บิซครีเอคอน จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบธุรกิจท่ีปรึกษำทำงธุรกิจให้บริษัท

หรือองค์กรต่ำงๆท้ังภำครัฐและเอกชน 

ด้ำนกำรตลำด ด้ำนกำรออกแบบสินค้ำ

และผลิตภัณฑ์ ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกร

มนุษย์และจัดฝึกอบรมด้ำนครีเอทีฟ 

นวัตกรรม ต่อยอด

100/4  หมู่ท่ี 10 ต.บำงเมือง อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

2,229 0115563002950 บจ.นิวสิบเอ็ดกรำฟฟิก จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         18119 ประกอบกิจกำรผลิตและพิมพ์ป้ำยงำนอินค์

เจ็ท

1568  หมู่ท่ี 2 ต.ส ำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

2,230 0115563002968 บจ.91 ดีกรี พลัส จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 99/5  หมู่ท่ี 6 ต.บำงเมือง อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

2,231 0113563000149 หจ.รุ่งดีเจริญกิจ แมชชีนทูลส์ 9/1/2563 1,000,000         46622 ประกอบกิจกำรค้ำอะไหล่โลหะทุกชนิด 199/170  หมู่ท่ี 3 ต.แพรกษำใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

2,232 0113563000165 หจ.พีเอ เจ็ดแปดเก้ำ เซอร์วิส เอ็นจิ

เนียร่ิง แอนด์ ซัพพลำย

13/1/2563 1,000,000         33200 ประกอบกิจกำรรับเหมำติดต้ัง ซ่อมแซม 

และบ ำรุงรักษำ รวมถึงบริกำรต่ำงๆ ท่ี

เก่ียวข้องกับเคร่ืองจักร เคร่ืองมือกล 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำและงำนท่ีเก่ียวข้องทุก

ประเภท

564/47  หมู่ท่ี 6 ต.แพรกษำ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

2,233 0113563000386 หจ.จงดี ไทยกำรค้ำ 24/1/2563 1,000,000         47511 ประกอบกิจกำรค้ำผ้ำผ้ำทอจำกใย

สังเครำะห์ด้ำยด้ำยยำงยืด

2005/383  หมู่ท่ี 8 ต.บำงปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

2,234 0113563000459 หจ.ภรจรัส 63 28/1/2563 1,000,000         25111 ประกอบกิจกำรรับงำนเช่ือมเหล็ก

โครงสร้ำงงำนสแตนเลส

897  หมู่ท่ี 6 ต.แพรกษำ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

2,235 0115563000019 บจ.ควอลิต้ี คอมพลีท จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         81210 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงท ำควำมสะอำด

รับจ้ำงเฝ้ำยำม

200/435  หมู่ท่ี 5 ต.แพรกษำ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

2,236 0115563000078 บจ.ทีเอ็นซี เซอร์วิสเซส จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         78200 ประกอบกิจกำรรับเหมำแรงงำนในโรงงำน

อุตสำหกรรม

199/1260  หมู่ท่ี 3 ต.แพรกษำใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

2,237 0115563000086 บจ.โจแนน บิวต้ี จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         86202 ประกอบกิจกำรบริกำรคลินิกศัลยกรรม 

ฉีดโบท็อก ตำสองช้ัน ถุงใต้ตำ ฯ

998/10  หมู่ท่ี 6 ต.แพรกษำ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

2,238 0115563000108 บจ.อิน คัม มำเก็ตต้ิง จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         47912 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำทำง

อินเตอร์เน็ต

994  หมู่ท่ี 4 ต.บำงปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

2,239 0115563000167 บจ.ไทหยูหลง จ ำกัด 6/1/2563 1,000,000         46695 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยของเก่ำของท่ีใช้แล้ว 781  หมู่ท่ี 2 ต.บำงปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

2,240 0115563000337 บจ.ย้ิมหวำน เดนทอล จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         86203 ประกอบกิจกำรกิจกรรมทำงทันตกรรม 88  หมู่ท่ี 5 ต.แพรกษำ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

2,241 0115563000621 บจ.ชัยวัฒนำ แทนเนอรี จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         10802 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยอำหำร

สัตว์

176/1,1480  หมู่ท่ี 1 ถนนสุขุมวิท ต.ท้ำยบ้ำน อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

2,242 0115563000639 บจ.นันทิวำ จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         42202 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงดูแลระบบและ

อุปกรณ์เก่ียวกับงำนด้ำนกำรส่ือสำร

109/615  หมู่ท่ี 2 ต.แพรกษำใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

2,243 0115563000752 บจ.เคดับบลิว ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

10/1/2563 1,000,000         11044 กำรผลิตเคร่ืองด่ืมให้พลังงำนรวมถึง

เคร่ืองด่ืมเกลือแร่

242/61  หมู่บ้ำน ดีพร้อมแกรนด์ หมู่ท่ี 5 

ถนนพุฒสี เทพำรักษ์

ต.แพรกษำ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

2,244 0115563000817 บจ.พีที.แอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ 

จ ำกัด

10/1/2563 1,000,000         47595 จ ำหน่ำยเคร่ืองปรับอำกำศและบ ำรุงรักษำ

ซ่อมแซมระบบเคร่ืองปรับอำกำศ

183/2-3  หมู่ท่ี 3 ต.แพรกษำ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

2,245 0115563000876 บจ.ดับบลิวเอส.ที.กำรบัญชีและ

บริกำร จ ำกัด

13/1/2563 1,000,000         69200 ประกอบกิจกำรบริกำรรับท ำบัญชีภำษี

และรับตรวจสอบบัญชี

99/71  หมู่ท่ี 3 ต.แพรกษำใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

2,246 0115563000965 บจ.แอโร่ว์เฮด โรโบติคส์ แอนด์ ออ

โตเมช่ัน จ ำกัด

14/1/2563 1,000,000         33121 ซ่อมแซมบ ำรุงติดต้ังหุ่นยนต์เคร่ืองยนต์

งำนไฟฟ้ำ

909/227  หมู่ท่ี 2 ต.แพรกษำใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

2,247 0115563001015 บจ.เอส.ซี.เค. ซัพพลำย แอนด์ ทูล

 จ ำกัด

14/1/2563 1,000,000         46593 ประกอบกิจกำรขำยสินค้ำส่งโรงงำน

ประเภท วัสดุส้ินเปลือง เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช้ อุปกรณ์ส ำนักงำนทุกชนิด

201/9  หมู่ท่ี 8 ต.ท้ำยบ้ำนใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

2,248 0115563001031 บจ.วีชำยน์คลินิค จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         86202 เพ่ือเสริมควำมงำม 18  หมู่ท่ี 6 ต.แพรกษำ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280
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2,249 0115563001082 บจ.ย่ิงสุข คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ต่อเติม

อำคำร รับออกแบบตกแต่งภำยอำคำร

ภำยในและภำยนอกอำคำร งำนโครงสร้ำง

อำคำร งำนวิศวกรรม

817/72  หมู่ท่ี 7 ต.ท้ำยบ้ำนใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

2,250 0115563001147 บจ.ไอโอ เมดิคอล จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         46441 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ตัวแทนจ ำหน่ำย

 น ำเข้ำและส่งออก อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทำงกำรแพทย์ เวชภัณฑ์

 อุปกรณ์ส ำหรับผู้สูงอำยุและผู้ป่วย สินค้ำ

เพ่ือสุขภำพทุกชนิด รวมท้ังวัสดุอุปกรณ์

ทำงกำรแพทย์

247/135  หมู่ท่ี 1 ต.แพรกษำใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

2,251 0115563001171 บจ.บี.เอ.ที.คัมลี จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         20232 รับผลิตซ้ือมำขำยไปสินค้ำประเภท

เคร่ืองส ำอำงทุกชนิด

200/86  หมู่ท่ี 5 ต.แพรกษำ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

2,252 0115563001198 บจ.ทีเอ็ม พรีซิช่ัน พำร์ท จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         28199 ประกอบกิจกำรผลิตจ ำหน่ำยรับจ้ำงท ำ

อะไหล่ช้ินส่วนเก่ียวกับเคร่ืองจักร

591/15  หมู่ท่ี 3 ต.แพรกษำ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

2,253 0115563001236 บจ.โซลูช่ัน แอนด์ เอ็นไวรอนเม้นท์ 

เซอร์วิส จ ำกัด

16/1/2563 1,000,000         38219 เป็นตัวแทนนำยหน้ำจัดกำรของเสีย

อันตรำยและไม่เป็นอันตรำย

164  หมู่ท่ี 6 ต.แพรกษำใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

2,254 0115563001376 บจ.เทรดอิมพอร์ต จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         46109 ประกอบธุรกิจส่งออกสินค้ำตำมกำรส่ังซ้ือ

สินค้ำของลูกค้ำ

849/22  หมู่ท่ี 6 ต.แพรกษำ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

2,255 0115563001406 บจ.บีอำร์ 2020 พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         68201 ประกอบกิจกำร นำยหน้ำหรือตัวแทนใน

กำรขำย หรือเช่ำอสังหำริมทรัพย์ หรือ

อสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

153  หมู่ท่ี 3 ถนนบำงพลี-ต ำหรุ ต.แพรกษำใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

2,256 0115563001414 บจ.เอรำวัณ กำรบัญชี จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         69200 ประกอบกิจกำรบริกำรรับท ำบัญชี ย่ืนภำษี

 ประกันสังคม และปิดงบกำรเงิน

244/225  หมู่ท่ี 1 ต.แพรกษำใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

2,257 0115563001457 บจ.ทรัพย์อินคัม ทรำนสปอร์ต 

จ ำกัด

17/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่ง 389/1  หมู่ท่ี 1 ต.แพรกษำใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

2,258 0115563001465 บจ.เท็น คลีนน่ิง จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         81210 ประกอบธุรกิจให้บริกำรงำนท ำควำม

สะอำดแม่บ้ำนและงำนสวน

541  หมู่ท่ี 2 ต.ท้ำยบ้ำนใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

2,259 0115563001708 บจ.ศูนย์กระจำยสินค้ำวัสดุ จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         47525 ประกอบกิจกำรค้ำปลีก ค้ำส่ง วัสดุ

ก่อสร้ำง อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน

กำรก่อสร้ำงทุกชนิด

899  หมู่ท่ี 2 ต.ท้ำยบ้ำนใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

2,260 0115563001767 บจ.ออนไลน์โตไว จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         73101 ประกอบกิจกรรมของบริษัทโฆษณำ 88/12  หมู่ท่ี 4 ต.บำงปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

2,261 0115563001805 บจ.พีบี คอนสตรัคช่ัน แอนด์ เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ำกัด

21/1/2563 1,000,000         41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงบ้ำน 

อำคำร โรงงำน

99/78  หมู่บ้ำน ศุภำลัยวิลล์ หมู่ท่ี 4 ซอย

อ่ำวไทย 5

ต.แพรกษำ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280
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2,262 0115563001856 บจ.มงคลถำวร ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำ 199/2264  หมู่บ้ำน พฤกษำ 15 หมู่ท่ี 3 ต.แพรกษำใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

2,263 0115563001872 บจ.ทีทีเอ็น.บีเค เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         28199 ประกอบกิจกำรผลิต ประกอบ ติดต้ัง 

แก้ไข ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ เคร่ืองจักร

219/7  หมู่ท่ี 5 ต.แพรกษำ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

2,264 0115563001899 บจ.ธำรำอิมอร์ทัล จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         47721 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำย ผลิตภัณฑ์เพ่ือ

สุขภำพ เคร่ืองมือ-อุปกรณ์กำรแพทย์ ยำ 

และเวชภัณฑ์ทุกชนิด

869  หมู่ท่ี 2 ต.บำงปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

2,265 0115563001911 บจ.โอ.ดับเบ้ิลยู.เทคโนโลยี จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         28299 กำรผลิตเคร่ืองจักรเพ่ือใช้งำนเฉพำะอย่ำง

อ่ืนๆ

81/40  หมู่ท่ี 5 ถนนพุทธรักษำ ต.แพรกษำใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

2,266 0115563001961 บจ.เอ.วี.ที.รุ่งอรุณ แมชชีน จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         25922 ประกอบกิจกำร กลึง กัด มิลล่ิง เฟือง 461/3  หมู่ท่ี 1 ต.แพรกษำใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

2,267 0115563001988 บจ.พีเอ อินฟินนิต้ี กรุ๊ป จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร

88/86  หมู่ท่ี 5 ต.แพรกษำใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

2,268 0115563002020 บจ.ล้ ำเลิศ เซฟต้ี แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน จ ำกัด

22/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยอุปกรณ์เซฟต้ี 

ทุกชนิดแบบครบวงจร เช่น หมวก รองเท้ำ

 ชุดป้องกันสำรเคมี

369/218  หมู่ท่ี 3 ต.บำงปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

2,269 0115563002101 บจ.รวยโคตรโคตร จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรซ้ือมำขำยไป นม นมผง 

อำหำรเสริม ผ้ำอ้อม(แพนเพิส)ส ำหรับเด็ก

และผู้ใหญ่

97/57  หมู่ท่ี 5 ต.แพรกษำใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

2,270 0115563002160 บจ.วรภัทรมอเตอร์เวอร์ค จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         25922 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงผลิตออกแบบ

ช้ินงำน เหล็ก ทองแดง สแตนเลส โลหะ 

พลำสติก หรือวัสดุอ่ืนตำมแบบ ทุกชนิด

413/81  หมู่ท่ี 7 ต.แพรกษำ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

2,271 0115563002178 บจ.เคบีเอส ซัพพลำย แอนด์ 

เซอร์วิส จ ำกัด

23/1/2563 1,000,000         43210 ประกอบกิจกำร รับออกแบบ ติดต้ัง 

บ ำรุงรักษำ ระบบไฟฟ้ำ

104  หมู่ท่ี 3 ต.แพรกษำใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

2,272 0115563002488 บจ.พีเอ็ม สมำร์ท ซัพพลำย จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         71102 ประกอบกิจกำรให้บริกำรตรวจสอบ

ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ระบบไฟฟ้ำ

995/56  หมู่ท่ี 5 ต.ท้ำยบ้ำนใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

2,273 0115563002585 บจ.บ้ำนรวย ศิริทรัพย์ พร็อพเพอร์

ต้ี จ ำกัด

29/1/2563 1,000,000         68201 ประกอบกิจกำรเป็นนำยหน้ำ ตัวแทน กำร

ซ้ือขำยอสังหำริมทรัพย์

199/138  หมู่ท่ี 3 ต.แพรกษำใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

2,274 0115563002747 บจ.เค. ขีดขนส่ง จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         49323 ขนส่ง-ขนถ่ำยสินค้ำ คนโดยสำรท้ังทำง

บก/น้ ำ/อำกำศ ท้ังภำยใน-ระหว่ำงประเทศ

1/2  หมู่ท่ี 6 ต.แพรกษำใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

2,275 0115563002763 บจ.โซเจ โซอิง เซอร์วิส จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         28269 ประกอบกิจกำรผลิตน ำเข้ำส่งออกจักรเย็บ

ผ้ำทุกชนิด

1279/659  หมู่ท่ี 6 ต.ท้ำยบ้ำนใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

2,276 0115563002780 บจ.ที แอนด์ ดี พรีเม่ียม โปรดักส์ 

จ ำกัด

30/1/2563 1,000,000         46439 จัดท ำจัดหำจัดซ้ือจัดจ้ำงรับส่ังผลิตงำนออ

เดอร์ของพรีเม่ียม

181  หมู่ท่ี 6 ต.ท้ำยบ้ำน อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

2,277 0115563002810 บจ.พีเจ เซฟต้ี จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         47525 ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุก่อสร้ำงอุปกรณ์

และเคร่ืองมือใช้ในกำรก่อสร้ำง

777/131  หมู่ท่ี 1 ต.แพรกษำใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

2,278 0115563002909 บจ.กำนต์ คอนโปร เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ำกัด

31/1/2563 1,000,000         71102 ประกอบกิจกำรส ำรวจออกแบบและ

ทดสอบระบบสำยส่งไฟฟ้ำ

586/421  หมู่ท่ี 2 ต.บำงปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

2,279 0113563000050 หจ.พุทธเจริญลำภ 6/1/2563 1,000,000         82110 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหำรงำน

เก่ียวกับด้ำนพำณิชยกรรม กำรตลำดและ

จัดจ ำหน่ำย

316  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

2,280 0113563000092 หจ.แก้วพิกุลเจริญทรัพย์ 7/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำรท่ี

พักอำศัย อำคำรพำณิชย์ รวมท้ังรับท ำงำน

โยธำทุกประเภท

298  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

2,281 0113563000599 หจ.โชคอุดมรุ่งเรืองเครน 999 31/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่ง 789/150  หมู่ท่ี 10 ต.ในคลองบำงปลำกด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

2,282 0115563000302 บจ.นิติ อินสเปคช่ัน เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ำกัด

7/1/2563 1,000,000         71102 ประกอบธุรกิจบริกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ 

บริกำรตรวจสอบรับรองงำนด้ำนวิศวกรรม

220/1380  หมู่ท่ี 4 ต.ในคลองบำงปลำกด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

2,283 0115563000469 บจ.พีเอเอส พลัส (ไทยแลนด์) จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         43299 ประกอบกิจกำรงำนบริกำรและงำนบริกำร

ติดต้ังระบบต่ำงๆ ซ้ือมำ ขำยไป อุปกรณ์

ระบบทำงด้ำนวิศวกรรม

88/418  หมู่ท่ี 8 ต.นำเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

2,284 0115563000582 บจ.แอดวำนซ์ เทคโนโลยี โซลูช่ันส์

 จ ำกัด

9/1/2563 1,000,000         46599 ประกอบกิจกำรขำยสินค้ำ เคร่ืองจักร วัสดุ

 อุปกรณ์ และระบบงำน ท่ีเก่ียวกับงำน

ด้ำนพลังงำนควำมร้อนและควำมเย็น

461/18  หมู่ท่ี 10 ต.ในคลองบำงปลำกด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

2,285 0115563000949 บจ.เอเอสซี ลูบ จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         46612 ประกอบกิจกำรค้ำน้ ำมันอุตสำหกรรมทุก

ชนิด

261  หมู่ท่ี 4 ต.นำเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

2,286 0115563001040 บจ.รุ่งแสงทอง ออพติคอล จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         46491 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยแว่นตำ กรอบ

แว่นตำ เลนส์แว่นตำ และอุปกรณ์ท่ี

เก่ียวกับแว่นตำ

189/213  หมู่ท่ี 3 ต.ในคลองบำงปลำกด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

2,287 0115563001589 บจ.นับเงิน สตอร่ี จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         46414 ประกอบกิจกำรค้ำส่ง ค้ำปลีก น ำเข้ำ 

ส่งออก ขำยออนไลน์ เส้ือผ้ำส ำเร็จรูป 

เคร่ืองประดับ สินค้ำเเฟช่ัน

699/58  หมู่บ้ำน ไลบรำร่ี ทำวน์ หมู่ท่ี 10 ต.ในคลองบำงปลำกด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

2,288 0115563001732 บจ.เจพีเอ็น 55 จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำฝึกอบรม

รับจัดกำรธุรกิจเก่ียวกับกำรบริหำรงำนขำย

818/275  หมู่ท่ี 10 ต.ในคลองบำงปลำกด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290
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2,289 0115563001775 บจ.เซอร์คูลำร์ อินดัสทร้ี จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         13999 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย 

อุตสำหกรรมส่ิงทอ

212  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

2,290 0115563001830 บจ.รุ้งอรุณ  สกรีนเทค จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         46499 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย น ำเข้ำและ

ส่งออก รวมท้ังรับพิมพ์และสกรีนลวดลำย

 ลงบนภำชนะพลำสติกและกระดำษ

579/36  หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

2,291 0115563001929 บจ.คู่สร้ำงสมำร์ทโฟน จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         46104 กำรขำยส่งคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองมือ

ส่ือสำรโดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำม

สัญญำจ้ำง

125/10  หมู่ท่ี 1 ต.ปำกคลองบำงปลำกด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

2,292 0115563002836 บจ.คู่คิด สตูดิโอ ดีไซน์ จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         74101 ประกอบกิจกำรบริกำรรับออกแบบ 

ตกแต่งภำยใน

220/215  หมู่ท่ี 4 ต.ในคลองบำงปลำกด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

2,293 0113563000033 หจ.โกลแคร์ เนอร์สซ่ิง เซอร์วิส 3/1/2563 1,000,000         86201 ประกอบกิจกำรจัดหำแพทย์ พยำบำล 

ประจ ำห้องพยำบำล โรงงำนอุตสำหกรรม 

โรงเรียน โรงแรม

33/3  หมู่ท่ี 1 ต.หนองปรือ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,294 0113563000041 หจ.บีเอ็นพี พำวเวอร์ ซิสเต็ม 3/1/2563 1,000,000         46521 ประกอบกิจกำรขำยอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิคส์และอะไหล่

64/258  หมู่ท่ี 13 ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,295 0113563000106 หจ.ฟิฟเซอร์วิส 7/1/2563 1,000,000         45302 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยยำงรถยนต์ 

แบตเตอร่ี อุปกรณ์รถยนต์ อุปกรณ์ประดับ

ยนต์

98/47  หมู่ท่ี 8 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,296 0113563000114 หจ.โก้-เมนเพำเวอร์ 2019 8/1/2563 1,000,000         43210 ประกอบกิจกำร รับเหมำติดต้ังระบบไฟฟ้ำ

 ระบบโซล่ำเซลล์ ตู้ควบคุม แผงวงจร 

ระบบเดินท่อไฟฟ้ำ

44/6  หมู่ท่ี 8 ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,297 0113563000131 หจ.เอ็นทูโมโตซ่ี 9/1/2563 1,000,000         45302 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยล้อแม็กซ์รถยนต์ 

ผลิตภัณฑ์ดูแลรถยนต์ทุกประเภท รวมท้ัง

ให้บริกำรตกแต่ง ซ่อมบ ำรุง

19/127  หมู่บ้ำน นิรันดร์ วิลล์ 9 หมู่ท่ี 12 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,298 0113563000190 หจ.ทรี วี.อำร์.ซัพพลำยแอนด์

เซอร์วิส

13/1/2563 1,000,000         82990 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงผลิตอุปกรณ์

ส ำหรับติดส่ือโฆษณำ และบริกำรติดต้ังส่ือ

โฆษณำ

125/203  หมู่ท่ี 7 ต.บำงโฉลง อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,299 0113563000254 หจ.นับตังค์ อิมพอร์ต แอนด์ เอกซ์

ปอร์ต

14/1/2563 1,000,000         46900 ประกอบกิจกำร น ำเข้ำ-ส่งออก ส่ัง

สินค้ำเข้ำมำจ ำหน่ำยในประเทศและ

ส่งออกไปจ ำหน่ำยยังต่ำงประเทศ

62/29  หมู่ท่ี 8 ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,300 0113563000335 หจ.เกิดทรัพย์ศิริไพศำล 21/1/2563 1,000,000         49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำทุกประเภท

ทำงถนนโดยยำนพำหนะ

131/20  หมู่ท่ี 20 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540
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2,301 0113563000351 หจ.ไอคิว มัลติ-เฟอร์นิเจอร์ 21/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ ท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำกำร

 ถนน สะพำน เข่ือน

95/17  หมู่ท่ี 12 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,302 0113563000408 หจ.ทองแสนทรำนสปอร์ต 24/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งทุกประเภท 56/1  หมู่ท่ี 15 ถนนบำงพลี-ต ำหรุ ต.บำงปลำ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,303 0113563000491 หจ.เพียงเจริญ 28/1/2563 1,000,000         45302 จ ำหน่ำยอะไหล่รถยนต์น้ ำมันเคร่ือง 85/24-27  หมู่ท่ี 7 ต.บำงโฉลง อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,304 0113563000530 หจ.กฤษณะ ทรำเวล (2020) 30/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ

และคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ ท้ังภำยในและระหว่ำงประเทศ

12  หมู่ท่ี 20 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,305 0115563000035 บจ.อันเดอร์กรำวด์ กรุ๊ป จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         71102 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำ ออกแบบ 

ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง ซ้ือขำย ติดต้ัง 

และบริกำรท ำกำรค้ำของสถำนีบริกำร

น้ ำมัน ระบบท่อน้ ำมัน

199/144  หมู่บ้ำน คัลเลอร์ส บำงนำ-วง

แหวนฯ 2 หมู่ท่ี 4

ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,306 0115563000175 บจ.โอมำกำเซะ มอเตอร์ จ ำกัด 6/1/2563 1,000,000         46591 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ-ส่งออก จ ำหน่ำย

เรือ เจ็สกี อุปกรณ์กีฬำทำงน้ ำ

112/12  หมู่ท่ี 12 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,307 0115563000221 บจ.ปล๊ัก เอ็น เพย์ จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         71102 ประกอบกิจกำรให้ค ำแนะน ำปรึกษำกำร

จัดกำรพลังงำน และซ่อมบ ำรุงในอำคำร

ให้แก่ภำครัฐและเอกชน

301/8  หมู่ท่ี 15 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,308 0115563000256 บจ.เน็กซ์มี เทคโนโลยี จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         47412 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยซอฟแวร์ และ

รวมถึงให้บริกำรติดต้ัง

198/70  หมู่ท่ี 12 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,309 0115563000426 บจ.เอทีเอ็มที เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         46421 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ติดต้ัง 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำระบบเคร่ืองปรับอำกำศและ

เคร่ืองท ำควำมร้อน

33/248  หมู่ท่ี 14 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,310 0115563000434 บจ.เอส.บี. อินเตอร์ พลำสเทค 

จ ำกัด

7/1/2563 1,000,000         22220 กำรผลิตบรรจุภัณฑ์พลำสติก 19/93  หมู่ท่ี 7 ต.บำงโฉลง อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,311 0115563000451 บจ.เคเอ็น เทค2020 จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         28230 ประกอบกิจกำรผลิตจ ำหน่ำยรับจ้ำงท ำ

แม่พิมพ์งำนท่ีท ำจำกวัสดุทุกประเภท

19/22  หมู่ท่ี 3 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,312 0115563000485 บจ.โฟร์ เอ แอนด์ เอส แพ็คเกจจ้ิง

 จ ำกัด

8/1/2563 1,000,000         17020 ประกอบกิจกำรผลิตจ ำหน่ำยท้ังค้ำปลีก

และค้ำส่งสินค้ำประเภท กล่องกระดำษ 

และกล่องบรรจุภัณฑ์

234/178  หมู่ท่ี 3 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,313 0115563000523 บจ.ซีเอ็นซี คอนแทรคท์ จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         41001 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 300/76  หมู่บ้ำน เสนำ กรีนวิลล์ หมู่ท่ี 11 ต.บำงปลำ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,314 0115563000558 บจ.เอ็น.ที.เค ซัพพลำย แอนด์ 

เซอร์วิส จ ำกัด

8/1/2563 1,000,000         46593 กำรขำยส่งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์เพ่ือใช้ใน

งำนอุตสำหกรรม

89/83  หมู่ท่ี 11 ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540
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2,315 0115563000574 บจ.สมำร์ท พ้อยท์ ไอที โซลูช่ัน 

จ ำกัด

9/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรออกแบบ ก่อสร้ำง ต่อเติม

 ร้ือถอน ซ่อมบ ำรุง ปรับปรุงพ้ืนท่ี ของ

อสังหำริมทรัพย์

42/189  หมู่บ้ำน เดอะคอนเนคสุวรรณภูมิ

 (3) หมู่ท่ี 11

ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,316 0115563000655 บจ.ฮอสพิทอลลิต้ี วำยฟำย 

(ประเทศไทย) จ ำกัด

9/1/2563 1,000,000         46104 ประกอบกิจกำรขำยอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองมือส่ือสำรโดย

ได้รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง

25/34  หมู่ท่ี 13 ซอยก่ิงแก้ว25/1 ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,317 0115563000663 บจ.เอสเอ็นดี ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งทุกชนิด 222/14  หมู่ท่ี 1 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,318 0115563000728 บจ.เอเชียน กอล์ฟ อะลำคำร์ท 

จ ำกัด

10/1/2563 1,000,000         79909 ประกอบกิจกำรให้บริกำรจองสนำมกอล์ฟ

ผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต

222/151  หมู่บ้ำน พลีโน่ศรีนครินทร์ หมู่

ท่ี 16 ซอยศรีด่ำน 22

ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,319 0115563000736 บจ.ลิงซ์ วิศวกรรม จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         43223 กำรติดต้ังระบบระบำยอำกำศ กำรต่อเติม 

กำรเปล่ียนแปลง กำรซ่อม และบ ำรุงรักษำ

ระบบและอุปกรณ์ต่ำง ๆ

196/175  หมู่บ้ำน เดอะคัลเลอร์สบำงนำ-

วงแหวนฯ หมู่ท่ี 7

ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,320 0115563000744 บจ.เดอะ สไตล์ ริช จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         46105 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก และ

จ ำหน่ำยสินค้ำประเภทเคร่ืองจักร อะไหล่

เคร่ืองจักร

42/20  หมู่ท่ี 14 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,321 0115563000779 บจ.ทีไอเค. ซัพพอร์ท แมชชีน จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         33121 ประกอบกิจกำรให้บริกำรซ่อมบ ำรุง 

จ ำหน่ำย ผลิต ประกอบเคร่ืองจักร รวมถึง

แม่พิมพ์ของเคร่ืองจักรทุกชนิด

9/15  หมู่ท่ี 20 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,322 0115563000787 บจ.ไทย-รีบำร์ คอนสตรัคช่ัน ดี

เวลลอปเมนท์ จ ำกัด

10/1/2563 1,000,000         42102 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงทำงรถไฟและรถ

ใต้ดิน

109/14  หมู่ท่ี 9 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,323 0115563000825 บจ.รักษ์โลกดอทคอม จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         46900 ซ้ือสินค้ำและน ำเข้ำสินค้ำทุกชนิดมำเพ่ือ

จ ำหน่ำยท้ังปลีกและส่ง และจ ำหน่ำยท้ัง

ในประเทศและส่งออก

90/165  หมู่ท่ี 15 ถนนลำดกระบัง-อ่อน

นุช

ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,324 0115563000850 บจ.ธีร เวนเจอร์ส จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบธุรกิจให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำ กำร

บริหำรงำนอ่ืนๆทุกชนิด ทุประเภท

99/31  หมู่ท่ี 9 ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,325 0115563000906 บจ.รีเฟอร์พลัส จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         33159 ประกอบกิจกำรให้บริกำรท ำควำมเย็น

ซ่อมล้ำงและอ่ืนๆเก่ียวกับตู้คอนเทนเนอร์

91/1  หมู่ท่ี 15 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,326 0115563000922 บจ.มำร์เรล คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         46319 ประกอบกิจกำร น ำเข้ำ อำหำรสด อำำ

รแห้ง อำหำรส ำเร็จรูป ฯ

56/157  หมู่ท่ี 2 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,327 0115563000931 บจ.ชวภณ คลีนเนอร์ จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         20231 ประกอบกิจกำรผลิตจ ำหน่ำยน้ ำสบู่ล้ำงจิว

เวลร่ี

121/39  หมู่ท่ี 3 ถนนเทพำรักษ์ ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,328 0115563000973 บจ.เทนโช อินเตอร์เทรด จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         46411 ประกอบกิจกำรค้ำถุงมือแพทย์ถุงมือผ้ำผ้ำ

ปิดจมูก

88/29  หมู่ท่ี 3 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540
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2,329 0115563001023 บจ.ว.ณัฐกร เมคคำนิค จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         25922 ประกอบกิจกำรค้ำรับป๊ัมโลหะทุกชนิด 81/4  หมู่ท่ี 3 ต.บำงโฉลง อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,330 0115563001058 บจ.คลองส่งน้ ำ(เฮียมุ่ย) จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         45101 ซ้ือขำยแลกเปล่ียนรถยนต์และ

รถจักรยำนยนต์

1  หมู่ท่ี 7 ต.บำงปลำ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,331 0115563001121 บจ.โชคธ ำรงทรัพย์ จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         11049 ประกอบกิจกรรมจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

109/134  หมู่ท่ี 9 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,332 0115563001155 บจ.มินำโมโตะ โอมำคำเสะ (ไทย

แลนด์) จ ำกัด

15/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรบริกำรด้ำนอำหำรใน

ภัตตำคำร/ร้ำนอำหำร

30/89  อำคำรมินำโมโตะ หมู่ท่ี 13 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,333 0115563001163 บจ.เรณิตำ จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         73101 กิจกรรมของบริษัทโฆษณำ 159/265  หมู่บ้ำน มัณฑนำ ศรีนครินทร์ 

บำงนำ ถนนหนำมแดงบำงพลี

ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,334 0115563001180 บจ.ทีวำยพี เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         43210 กำรติดต้ังไฟฟ้ำ 98/17  หมู่บ้ำน สุภำลัย เบลล่ำ เทพำรักษ์ ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,335 0115563001244 บจ.ทีทีเจ โคทต้ิงส์ จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         20299 ประกอบกิจกำรผลิต ซ้ือ ขำย วัสดุ 

เคมีภัณฑ์ สำรเคลือบผิว และผลิตภัณฑ์

อ่ืนๆท่ีมีคุณภำพสูงและเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม

104/73  หมู่ท่ี 12 ต.บำงปลำ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,336 0115563001279 บจ.นอร์ธ สตำร์ ฟู้ด จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         56101 ร้ำนขำยอำหำร 18/1  หมู่ท่ี 12 ถนนสำยหลังวัดบำงพลี

ใหญ่ใน

ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,337 0115563001384 บจ.พ่อสร้ำง อีเล็คทริค จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         46521 ประกอบกิจกำรตัวแทนและจ ำหน่ำย

อุปกรณ์ไฟฟ้ำทุกชนิด

103/1  หมู่ท่ี 6 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,338 0115563001392 บจ.เพชรนิลงำม ทรำนสปอร์ต 

จ ำกัด

17/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำท้ัง

ทำงบก ทำงน้ ำ และทำงอำกำศ

748/13  หมู่ท่ี 7 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,339 0115563001431 บจ.เอเช่ียน คัลเจอร์ เอ็ดดูเคช่ัน 

ดีเวล็อปเมนท์ จ ำกัด

17/1/2563 1,000,000         85500 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำด้ำน

กำรศึกษำต่อต่ำงประเทศ

999/25  หมู่ท่ี 2 ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,340 0115563001473 บจ.พีพี ออร์แกนิค จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         46209 ประกอบกิจกำรขำยส่งพืชผลกำรเกษตร 44/48  หมู่ท่ี 9 ต.บำงปลำ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,341 0115563001503 บจ.เบสท์ เซฟว่ิง กรุ๊ป จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         71102 บริกำรงำนด้ำนวิศกรรมและกำรบริหำร 

กำรประหยัดพลังงำน งำนระบบไฟฟ้ำ

รวมถึงกำรจัดกำรด้ำนพลังงำน กำร

อนุรักษ์พลังงำนและพลังงำนทดแทนทุก

ชนิด

89/118  หมู่ท่ี 1 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,342 0115563001520 บจ.นัยน์ชนก คอนสตรัคช่ัน2019 

จ ำกัด

20/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 99/66  หมู่ท่ี 5 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,343 0115563001538 บจ.แอบโซลูท พรีซิช่ัน พำร์ท 

แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด

20/1/2563 1,000,000         28199 ประกอบกิจกำรผลิตช้ินส่วนเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้อุปกรณ์ท่ีใช้ส ำหรับงำน

อุตสำหกรรม

9/15  หมู่ท่ี 20 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,344 0115563001546 บจ.ซีจีสแควร์ คอนซัลต้ิง จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         70209 กิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำร

จัดกำรอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

12677  หมู่ท่ี 15 ซอยบำงนำ-ตรำด 37 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,345 0115563001554 บจ.เอมเมิร์จ กรุ๊ป จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         73101 ประกอบธุรกิจบริกำรโฆษณำ 

ประชำสัมพันธ์ ส่งเสริมกำรตลำด

88/55  หมู่บ้ำน วิลล่ำอะคำเดีย หมู่ท่ี 12

 ซอยศรีด่ำน 22 ถนนศรีนครินทร์

ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,346 0115563001643 บจ.วิภำดำ โซลูช่ัน จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรรับขนส่งสินค้ำและเป็น

ตัวแทนขนส่งสินค้ำ

59/16  หมู่ท่ี 2 ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,347 0115563001651 บจ.ฑิฆัมพร คอร์เปอเรช่ัน จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         46422 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำสินค้ำประเภท

อุปกรณ์ไฟฟ้ำและขำยส่งต่อร้ำนค้ำ

59/16  หมู่ท่ี 2 ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,348 0115563001660 บจ.เมโทรลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         46599 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำสินค้ำประเภทไส้

กรองไฟฟ้ำและขำยส่งต่อโรงไฟฟ้ำ

59/16  หมู่ท่ี 2 ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,349 0115563001716 บจ.พี.ฟีลด์แลนซ์ ดีไซน์ มีเดีย จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         18119 ประกอบกิจกำรออกแบบและผลิตส่ือ

ส่ิงพิมพ์ทุกรูปแบบ

117/57  หมู่ท่ี 3 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,350 0115563001759 บจ.บุญพำมำพบ จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         59111 ประกอบกิจกรรมกำรผลิตภำพยนตร์และ

วีดิทัศน์

305/97  หมู่บ้ำน โนเบิลพำร์ค หมู่ท่ี 11 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,351 0115563001902 บจ.สกำย ทรำเวล อินเตอร์เนช่ัน

แนล คอมพำนี (ไทยแลนด์) จ ำกัด

22/1/2563 1,000,000         79909 ประกอบกิจกำร เป็นนำยหน้ำตัวแทนรับ

จองโรงแรม

109/485  หมู่ท่ี 4 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,352 0115563002038 บจ.มิกซ์  ฟอร์ยู จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         96101 ประกอบกิจกำรสถำนบริกำรสปำ 333/219  หมู่ท่ี 11 ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,353 0115563002046 บจ.เอ็มเบรส โลจิสติกส์ จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 82/404  หมู่ท่ี 20 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,354 0115563002054 บจ.ทีเชิร์ตดีไอวำย จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         47711 ร้ำนขำยปลีกเส้ือผ้ำ 88/78  หมู่บ้ำน โกลเด้น วิลเลจ บำงนำ-

ก่ิงแก้ว หมู่ท่ี 1 ถนนก่ิงแก้ว

ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,355 0115563002062 บจ.อีซีโอ เอ็กซ์เพรส จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         51201 กำรขนส่งสินค้ำทำงอำกำศท่ีมีตำรำงเวลำ 299/53  หมู่บ้ำน กัสโต้-ก่ิงแก้วสุวรรณภูมิ

 หมู่ท่ี 14 ซอยก่ิงแก้ว 37/5 ถนนก่ิงแก้ว

ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,356 0115563002071 บจ.กรเอก เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         43210 ประกอบกิจกำรผลิตและวำงระบบไฟฟ้ำ 

ท้ังเคร่ืองร้อนและเคร่ืองเย็น

270/31  หมู่ท่ี 7 ต.บำงโฉลง อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,357 0115563002143 บจ.ฮำโก ซีแพนด้ำ จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         78101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรจัดกำรกิจกำร

ของดำรำนักแสดง

999/25  หมู่ท่ี 2 ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,358 0115563002186 บจ.รำชำบอลลูน จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         47739 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์-บริกำร

ตกแต่งสถำนท่ีด้วยลูกโป่ง/บอลลูน และอี

เว้นท์งำนต่ำงๆ

78/136  หมู่ท่ี 9 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,359 0115563002194 บจ.ฮำโก ไซแคท จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         78101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรจัดกำรกิจกำร

ของดำรำนักแสดงนักร้อง

999/25  หมู่ท่ี 2 ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,360 0115563002216 บจ.โอเมก้ำ รีเทล จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         47219 ร้ำนขำยปลีกอำหำรอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภท

ไว้ในท่ีอ่ืน

99/82  หมู่ท่ี 8 ต.บำงโฉลง อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,361 0115563002224 บจ.ชิเซน เซอร์วิส แอนด์ โลจิสติก 

จ ำกัด

24/1/2563 1,000,000         49323 กำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ รวมถึงคน

โดยสำร

49/31  หมู่ท่ี 12 ถนนก่ิงแก้ว ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,362 0115563002275 บจ.ประทำนพร เข็มเจำะ จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         43901 ประกอบกิจกำรบริกำรรับตอกเสำเข็ม รับ

ขุดเจำะ

222/39  หมู่ท่ี 11 ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,363 0115563002305 บจ.พิชฌำย์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         46443 ประกอบกิจกำรซ้ือมำขำยไปเคร่ืองส ำอำง

ครีมบ ำรุงผิว

95/58  หมู่บ้ำน บริทำเนีย บำงนำ กม.12

 หมู่ท่ี 12 ถนนสุขำภิบำล 6

ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,364 0115563002313 บจ.เอส.เค.เอ็ม. ไทยโกโก้ช็อกโก 

อินเตอร์ จ ำกัด

27/1/2563 1,000,000         01121 ประกอบกิจกำรด้ำนเกษตรกรรมท ำนำ ท ำ

สวนท ำไร่

199/61  หมู่ท่ี 7 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,365 0115563002321 บจ.บีดับเบ้ิลยู2020 จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         45101 ประกอบกิจกำรค้ำ ให้บริกำรล้ำงรถ ซ่อม

รถ เปล่ียนยำงอะไหล่

5/56  หมู่ท่ี 16 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,366 0115563002330 บจ.กรณ์รัฐ เทคนิค จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         43210 ประกอบกิจกำร รับเหมำติดต้ังระบบไฟฟ้ำ

 ระบบน้ ำประปำ ระบบสุขำภิบำล ระบบ

ท ำควำมเย็น งำนโยธำ

88/489  หมู่ท่ี 10 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,367 0115563002364 บจ.เดอะ ปร๊ินเซส แองเจลิน่ำ 

รอยัล แกรนด์ พำเลซ 2100 อันโค

ออร์โปเรโตเครซ่ี จ ำกัด

27/1/2563 1,000,000         55101 ประกอบกิจกำรโรงแรมสถำนท่ีผักผ่อน 35/131  หมู่ท่ี 16 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,368 0115563002372 บจ.เค ซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ติดต้ัง 

(ประเทศไทย) จ ำกัด

27/1/2563 1,000,000         33200 ประกอบกิจกำรรับออกแบบและติดต้ัง

เคร่ืองจักร

34/6  หมู่ท่ี 9 ต.บำงปลำ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,369 0115563002500 บจ.โกรท เฮลธ์แคร์ จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         86909 ประกอบกิจกำรบริกำรสถำนรักษำพยำบำล 585  หมู่บ้ำน กรีนวัลเลย์ หมู่ท่ี 2 ซอย5/6

 ถนนเทพรัตน์ กม.15

ต.บำงโฉลง อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,370 0115563002526 บจ.ภัทรนนท์ อิเล็คทริค จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         43210 ประกอบกิจกำรบริกำรติดต้ังวำงระบบเดิน

ระบบงำนไฟฟ้ำ

178/15  หมู่ท่ี 1 ต.บำงโฉลง อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,371 0115563002542 บจ.ไมนอส เมด กรุ๊ป จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         47721 ประกอบกิจกำรค้ำ ยำ ยำรักษำโรค เภสัช

ภัณฑ์เคมีภัณฑ์เคร่ืองมือแพทย์ เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ทำงวิทยำศำสตร์

109/150  หมู่ท่ี 9 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,372 0115563002631 บจ.หงส์ไทยฟู้ดแพคเกจจ้ิง จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         17020 ประกอบกิจกำรผลิตและพิมพ์บรรจุภัณฑ์

ต่ำงๆ และกระดำษเคลือบส ำหรับบรรจุ

ภัณฑ์สัมผัสอำหำร

112/10  หมู่ท่ี 7 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส

ไปรษณีย์

2,373 0115563002640 บจ.ต้นเอก คำร์บอนไฟเบอร์ จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         46693 ประกอบกิจกำรซ้ือมำขำยไปงำนคอร์บอน

และไฟเบอร์

99/304  หมู่ท่ี 3 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,374 0115563002721 บจ.วีภัทรำ อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         46900 ประกอบกิจกำรธุรกิจซ้ือมำขำยไปสินค้ำ

อุปโภคบริโภค

559/45  หมู่ท่ี 16 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,375 0115563002755 บจ.ปำนรดำ สตูดิโอ จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         14112 ประกอบกิจกำรผลิต เคร่ืองนุ่งห่ม เส้ือผ้ำ 299/165  หมู่ท่ี 14 ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,376 0115563002828 บจ.สิริทรัพย์พิบูลย์ จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         46499 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยถุงซิปล็อค

สูญญำกำศ ทุกประเภท

12/174  หมู่ท่ี 14 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,377 0115563002917 บจ.หยวนเทง โลจิสติกส์ แอนด์ 

ชิปป้ิง จ ำกัด

31/1/2563 1,000,000         52292 ประกอบกิจกำรรับเป็นผู้ปฏิบัติพิธีกำร

ศุลกำกร

88/59  หมู่ท่ี 1 ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,378 0115563002976 บจ.ลิตเต้ิล เรด โอเว่น จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรค้ำพิซซ่ำ อำหำร เคร่ืองด่ืม

 และกำรจัดส่ง

640  หมู่ท่ี 1 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,379 0115563002984 บจ.ทีเอ็น ฟลำวมิลล์ จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         10622 ประกอบกิจกำรโรงงำนโม่แป้งมันส ำปะหลัง 333/32  หมู่ท่ี 6 ต.บำงปลำ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,380 0113563000271 หจ.พีพีพี โลจิสติกส์ เซอร์วิส 17/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งทุกชนิด 398/25  หมู่ท่ี 2 ต.บำงบ่อ อ.บำงบ่อ จ.สมุทรปรำกำร 10560

2,381 0113563000289 หจ.ควิคล่ี ทรำนสปอร์ต เซอร์วิส 17/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 68/6  หมู่ท่ี 6 ต.บำงพลีน้อย อ.บำงบ่อ จ.สมุทรปรำกำร 10560

2,382 0113563000432 หจ.พยัคฆ์สยำม 27/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง เเละงำน

ก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด

444/381  หมู่ท่ี 2 ต.บำงบ่อ อ.บำงบ่อ จ.สมุทรปรำกำร 10560

2,383 0115563000248 บจ.ดิจิตอลเนทีฟ แอท ทีเอช จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         62012 ประกอบกิจกำรให้บริกำรพัฒนำระบบซอฟ

เเวร์ รับท ำส่ือโฆษณำ วำงแผนกำรตลำด 

รับท ำกำรตลำด

89/31  หมู่ท่ี 9 ต.บำงบ่อ อ.บำงบ่อ จ.สมุทรปรำกำร 10560

2,384 0115563000281 บจ.รุ่งเจริญ ฟู้ด เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         28160 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยระบบ

สำยพำนล ำเลียงเคร่ืองจักรอุปกรณ์โรงงำน

ของใช้ท ำจำกสเตนเลสทุกชนิด

373/630  หมู่ท่ี 2 ต.บำงบ่อ อ.บำงบ่อ จ.สมุทรปรำกำร 10560

2,385 0115563000507 บจ.แมสสึโม่ โลจิสติกส์ จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         52292 ประกอบกิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดกำร

ขนส่งสินค้ำและตัวแทนออกของ (ตัวแทน

ด ำเนินพิธีกำรศุลกำกร)

42/55  หมู่ท่ี 5 ต.บำงบ่อ อ.บำงบ่อ จ.สมุทรปรำกำร 10560

2,386 0115563000591 บจ.ซี.ดี.เจ.เพอซิช่ัน จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด 444/337  หมู่ท่ี 2 ต.บำงบ่อ อ.บำงบ่อ จ.สมุทรปรำกำร 10560

2,387 0115563000710 บจ.พี.ที.ยู. เปเปอร์ แอนด์ 

เทคโนโลยี จ ำกัด

10/1/2563 1,000,000         46614 ค้ำน้ ำมันท่ีใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรม ผลิต

บรรจุภัณฑ์กระดำษ กระดำษลูกฟูก

24/2  หมู่ท่ี 3 ต.บำงเพรียง อ.บำงบ่อ จ.สมุทรปรำกำร 10560

2,388 0115563001007 บจ.เอพี เทค ซีเอ็นซี พำร์ท แอนด์ 

เซอร์วิส จ ำกัด

14/1/2563 1,000,000         33121 ประกอบกิจกำรรับงำนบริกำรซ่อม

เคร่ืองจักรอุตสำหกรรม

9/388  หมู่ท่ี 9 ต.บำงบ่อ อ.บำงบ่อ จ.สมุทรปรำกำร 10560

2,389 0115563001201 บจ.รักษำควำมปลอดภัย แคร์ จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         80100 ประกอบธุรกิจด้ำนรักษำควำมปลอดภัย 345/20  หมู่ท่ี 1 ต.บำงบ่อ อ.บำงบ่อ จ.สมุทรปรำกำร 10560



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี
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รหัส

ไปรษณีย์

2,390 0115563001511 บจ.ซิลพิน เอเชีย จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         46102 ตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำประเภทกล่ินและหัว

เช้ือต่ำงๆท่ีใช้ส ำหรับผสมเคร่ืองด่ืมและ

อำหำรท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ

246/1  หมู่ท่ี 4 ต.บำงเพรียง อ.บำงบ่อ จ.สมุทรปรำกำร 10560

2,391 0115563001970 บจ.ที.เอส.อำร์.โลจิสติกส์ จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำทุกชนิด 699/48  หมู่ท่ี 2 ต.บำงบ่อ อ.บำงบ่อ จ.สมุทรปรำกำร 10560

2,392 0115563002119 บจ.ค็อท มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         46313 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์แปรรูป

จำกอินทผลัมทุกชนิด

300/174  หมู่ท่ี 2 ต.บำงเพรียง อ.บำงบ่อ จ.สมุทรปรำกำร 10560

2,393 0115563002402 บจ.ภูฟ้ำ ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         10799 ประกอบกิจกำรผลิตอำหำร เเละเคร่ืองด่ืม

 ทุกชนิด

15/3  หมู่ท่ี 1 ต.เปร็ง อ.บำงบ่อ จ.สมุทรปรำกำร 10560

2,394 0115563002623 บจ.ที.พี.อำร์. พำร์ท จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         28230 ประกอบกิจกำรรับสร้ำงและซ่อมแซม

บ ำรุงรักษำงำนแม่พิมพ์ทุกชนิด

6/5  หมู่ท่ี 2 ต.บำงพลีน้อย อ.บำงบ่อ จ.สมุทรปรำกำร 10560

2,395 0113563000017 หจ.ช่ำงแก่เซอร์วิส 2/1/2563 1,000,000         45201 รับซ่อมเคร่ืองยนต์เคำะปะผุพ่นสี 55/5  หมู่ท่ี 9 ต.บำงเสำธง อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10570

2,396 0113563000173 หจ.สุพจน์ ไดคัท 13/1/2563 1,000,000         17020 ประกอบกิจกำรผลิตกระดำษลอนลูกฟูก

และกระดำษแข็ง

132/162  หมู่ท่ี 2 ถนนเทพำรักษ์ ต.บำงเสำธง อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10570

2,397 0115563000051 บจ.ซี-ทรำนส์ อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส 

จ ำกัด

2/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ

และคนโดยสำรท้ังทำงบกทำงน้ ำทำงอำกำศ

381/37  หมู่ท่ี 1 ถนนเทพำรักษ์ ต.บำงเสำธง อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10570

2,398 0115563000388 บจ.อ ำนำจ เบ้ียกลำง ทรำนสปอร์ต

 จ ำกัด

7/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำและผู้โดยสำร 203/268  หมู่ท่ี 1 ต.บำงเสำธง อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10570

2,399 0115563000680 บจ.ปัณณพัชร  เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         71101 ประกอบกิจกำรออกแบบก่อสร้ำงต่อเติม

ร้ือถอนซ่อมบ ำรุงปรับปรุงพ้ืนท่ีของ

อสังหำริมทรัพย์

193  หมู่ท่ี 15 ต.บำงเสำธง อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10570

2,400 0115563001104 บจ.เป็นเร่ืองเป็นรำว จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         85492 ประกอบกิจกำรบริกำรฝึกอบรมสัมมนำ

เก่ียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบ

ออนไลน์

100/216  หมู่ท่ี 1 ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10570

2,401 0115563001287 บจ.บีเจเค อิเล็คทริค จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         43210 ประกอบกิจกำรรับเหมำงำนระบบครบ

วงจร งำนระบบไฟฟ้ำ ไฟอรำม CCTV 

เน็ตเวิร์ค

88/114  หมู่ท่ี 6 ซอยวัดศรีวำรีน้อย ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10570

2,402 0115563001317 บจ.บีบี ช้อปป้ิง จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         47912 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยสินค้ำบริกำรโดยใช้

ส่ืออิเล็คทรอนิกส์ผ่ำนระบบเครือข่ำย

อินเตอร์เน็ต

43  หมู่ท่ี 4 ต.บำงเสำธง อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10570

2,403 0115563001490 บจ.เอสเอ็น อินเตอร์พลัส 88 จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         68201 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทนนำยหน้ำ รับ

จองท่ีพัก และซ้ือขำยอสังหำริมทรัพย์ทุก

ประเภท

99/459  หมู่ท่ี 1 ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10570
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2,404 0115563001686 บจ.ลักก้ีอินเตอร์คอมเมิร์ซ จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         46421 ประกอบกำรค้ำ เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำและ

อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน

55/774  หมู่บ้ำน ศุภลัยไพร์ต บำงนำ-

ลำดกระบัง หมู่ท่ี 3

ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10570

2,405 0115563002208 บจ.สบำยดี กำรไฟฟ้ำ จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         47593 ประกอบกิจกำรค้ำอุปกรณ์ไฟฟ้ำทุกชนิด 30/238  หมู่ท่ี 12 ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10570

2,406 0115563002267 บจ.พี2พี ออโต ริช จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         45201 ประกอบกิจกำรให้บริกำรซ่อมเเซม

บ ำรุงรักษำระบบเคร่ืองยนต์เเละช้ินส่วน

ยำนยนต์

100/199  หมู่ท่ี 1 ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10570

2,407 0115563002291 บจ.มำสเตอร์ ทรู จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         45201 ประกอบกิจกำรให้บริกำรซ่อมเเซม

บ ำรุงรักษำระบบเคร่ืองยนต์เเละช้ินส่วน

ยำนยนต์

89/104  หมู่ท่ี 2 ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10570

2,408 0115563002348 บจ.ซูลคำต้ำ โลจิสติกส์ จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งขนถ่ำยสินค้ำ 88/356  หมู่ท่ี 5 ต.บำงเสำธง อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10570

2,409 0115563002356 บจ.พี แอนด์ พี เซอร์วิส 2020 

จ ำกัด

27/1/2563 1,000,000         47739 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์วัสดุ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้เก่ียวกับงำนด้ำนควำม

สะอำดท่ัวไป

488  หมู่ท่ี 1 ซอยซิต้ีปำร์ค ถนนเทพำรักษ์ ต.บำงเสำธง อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10570

2,410 0115563002470 บจ.ทองไทยวิศวกรรม จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         26103 ผลิต ซ้ือมำขำยไป น ำเข้ำ ส่งออก อุปกรณ์

อิเล็คทรอนิกส์ แผ่นวงจร

88/330  หมู่ท่ี 6 ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10570

2,411 0115563002551 บจ.ซูโกสเวร่ีริช จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         47219 จ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคเช่นอำหำรเสริมเพ่ือ

สุขภำพ

122/17  หมู่ท่ี 16 ถนนเทพำรักษ์ ต.บำงเสำธง อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10570

2,412 0115563001091 บจ.เทคโนโลยีดีไซน์ แอนด์ ซัพ

พอร์ต จ ำกัด

15/1/2563 500,000            70209 ประกอบธุรกิจบริกำรรับเป็นท่ีปรึกษำและ

ให้ค ำแนะน ำปัญหำเก่ียวกับกำรด้ำน

อุตสำหกรรม กำรผลิต บัญชี

5/1  หมู่ท่ี 19 ต.บำงหญ้ำแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130

2,413 0115563001821 บจ.ศ.ศุภกิตต์ิ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 21/1/2563 500,000            41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงโรงงำน 

อำคำรพำณิชย์ บ้ำนเรือน โครงสร้ำงบ้ำน 

บ้ำนจัดสรร โครงหลังคำ

36/53  หมู่ท่ี 7 ต.บำงจำก อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130

2,414 0113563000157 หจ.เดอ ริช อเวนิว 10/1/2563 500,000            68104 บริกำรให้เช่ำพ้ืนท่ีขำยอำหำรและสินค้ำ 155  หมู่ท่ี 7 ถนนศรีนครินทร์ ต.บำงเมือง อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

2,415 0113563000505 หจ.เอพีเค เอเชีย กรุ๊ป 28/1/2563 500,000            47723 จัดซ้ือและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์สกินแคร์ 61/86  หมู่ท่ี 5 ซอยภัทรนิเวศน์ ถนน

เทพำรักษ์

ต.บำงเมือง อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

2,416 0113563000564 หจ.เอ็ม.เอส.เอ็ม ซัคเซส 31/1/2563 500,000            70209 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก้ไข

ปัญหำด้ำนกระบวนกำรผลิตสินค้ำ

27/283  หมู่ท่ี 9 ซอยมิตรไมตรี 27/10 

ถนนสุขุมวิท

ต.บำงเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

2,417 0115563002534 บจ.ซีเอ็นซี.เมดิคอล-อินเตอร์เนช่ัน

แนล จ ำกัด

28/1/2563 500,000            86909 ประกอบกิจกำรให้บริกำรตรวจสุขภำพ

ตำมมำตรฐำนสำกล หรือ มำตรฐำนทำง

กำรแพทย์

74/23  หมู่ท่ี 5 ต.บำงเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

2,418 0113563000319 หจ.พี.เค. คอมปำนี โปรดักส์ 17/1/2563 500,000            14120 ประกอบกิจกำร ตัดเย็บเส้ือผ้ำ เคร่ืองแต่ง

กำย

942/17  หมู่ท่ี 6 ต.แพรกษำ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

2,419 0113563000360 หจ.เอ็น.ที. 2020 มำรีน 22/1/2563 500,000            49323 ประกอบกิจกำรให้บริกำรขนส่งและขน

ถ่ำยสินค้ำ

189/362  หมู่ท่ี 2 ต.แพรกษำใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

2,420 0113563000394 หจ.เอที แฟคทอร่ี ซัพพลำย 24/1/2563 500,000            33200 ประกอบกิจกำรบริกำรติดต้ังเคร่ืองจักร

และอุปกรณ์

339/86  หมู่บ้ำน นครทองซิต้ี หมู่ท่ี 5 ต.แพรกษำใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

2,421 0115563000205 บจ.มือทองคอนสตรัคช่ันแอนด์ซัพ

พลำย จ ำกัด

6/1/2563 500,000            41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์

199/2154  หมู่ท่ี 3 ต.แพรกษำใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

2,422 0115563001252 บจ.วี.เอส.ดี ทรำนสปอร์ต 2020 

จ ำกัด

16/1/2563 500,000            49333 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงขนส่งด้วย

ยำนพำหนะ

200/232  หมู่ท่ี 5 ต.แพรกษำ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

2,423 0113563000327 หจ.เพลงไอทีโซลูช่ัน 20/1/2563 500,000            47411 ซ้ือขำย แลกเปล่ียน คอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์เก่ียวเน่ืองทุกชนิด

298/409  หมู่ท่ี 4 ต.ในคลองบำงปลำกด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

2,424 0113563000424 หจ.สมบรูณ์ ทรำนสปอร์ต 2020 27/1/2563 500,000            49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและกำรขนถ่ำยสินค้ำ 77/216  หมู่บ้ำน สินทวีแกรนด์วิลล์ หมู่ท่ี

 3

ต.บ้ำนคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

2,425 0113563000076 หจ.เซฟว่ิง ออน เทรดด้ิง 6/1/2563 500,000            46900 กำรขำยส่งสินค้ำท่ัวไป 819/208  หมู่บ้ำน สรุุยำเพลส ถนนบัว

นครินทร์

ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,426 0113563000262 หจ.ภพัฒน์พลำส 17/1/2563 500,000            22220 ประกอบกิจกำรให้บริกำรจัดท ำ ออกแบบ 

จ ำหน่ำย บรรจุภัณฑ์ท ำจำกพลำสติก 

กระดำษ เช่น ถุง

335/14  หมู่ท่ี 4 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,427 0113563000483 หจ.พีแอนด์ทีเฮ้ำส์(2020) 28/1/2563 500,000            68103 ประกอบกิจกำรให้เช่ำอพำร์ทเม้นท์ 32/5  หมู่ท่ี 10 ถนนเทพำรักษ์ ต.บำงปลำ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,428 0115563002666 บจ.โปรสมำร์ท  อินเตอร์พลัส จ ำกัด 29/1/2563 500,000            41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงต่อเติม

ดัดแปลงและตกแต่งภำยใน

222/43  หมู่ท่ี 11 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,429 0113563000122 หจ.รัตนอุดม 9/1/2563 500,000            46109 ประกอบกิจกำรตัวแทนจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์

สินค้ำของแอมเวย์

288/21  หมู่บ้ำน เพฟ บำงนำ (PAVE 

BANGNA) หมู่ท่ี 2

ต.บำงเพรียง อ.บำงบ่อ จ.สมุทรปรำกำร 10560

2,430 0113563000581 หจ.สปิริต ออฟ นำวำ 31/1/2563 500,000            25921 ประกอบกิจกำรบริกำรตกแต่งขัดเคลือบ

ช้ินส่วนอุปกรณ์อะไหล่รถยนต์

499/126  หมู่ท่ี 1 ต.บำงเพรียง อ.บำงบ่อ จ.สมุทรปรำกำร 10560

2,431 0113563000475 หจ.ที.เอ็น.อำย. เทรดด้ิงแอนด์ซัพ

พลำย

28/1/2563 500,000            82990 ประกอบกิจกำรเป็นนำยหน้ำ และคนกลำง

 ในกำรด ำเนินงำนต่ำงๆแทนผู้ว่ำจ้ำง

2038/16  หมู่ท่ี 15 ต.บำงเสำธง อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10570

2,432 0113563000246 หจ.ไวท์ ลิลล่ี เฮ้ำส์ 14/1/2563 350,000            56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร จัดจ ำหน่ำย

อำหำรและเคร่ืองด่ืม

90/97  หมู่บ้ำน เซนโทร บำงนำ กม.7 

หมู่ท่ี 8

ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,433 0113563000572 หจ.เอส พี พี เจริญรุ่งเรืองกำรช่ำง 31/1/2563 300,000            25922 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงเช่ือมสร้ำงประกอบ

ช้ินงำน

286  หมู่ท่ี 1 ถนนปู่เจ้ำสมิงพรำย ต.ส ำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130

2,434 0115563002445 บจ.โกลเดนเบตตำ จ ำกัด 27/1/2563 300,000            47734 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยผลิตปลำสวยงำม

และสินค้ำผลิตภัณฑ์ส่ือประชำสัมพันธ์

95/56  หมู่ท่ี 3 ซอยบุญศิริ 16 ต.บำงเมือง อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270
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2,435 0113563000343 หจ.ศักด์ิสิทธ์ิ (2020) 21/1/2563 250,000            25113 ประกอบกิจกำรผลิตประตู หน้ำต่ำง 

กรอบประตู หน้ำต่ำง ประตูใหญ่ และ 

ผลิตภัณฑ์ท่ีคล้ำยกันท่ีท ำจำกโลหะ

63/1  หมู่ท่ี 7 ต.บำงโฉลง อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,436 0113563000068 หจ.รุ่งเรืองวิทย์ ทรำนสปอร์ต 6/1/2563 200,000            49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 34/13  หมู่ท่ี 5 ต.บำงจำก อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130

2,437 0113563000203 หจ.วินดำคิดส์ช้อป 14/1/2563 200,000            46900 ประกอบกำรค้ำตลอดจนน ำเข้ำเคร่ือง

อุปโภค บริโภค ของเล่น อุปกรณ์ต่ำงเพ่ือ

จ ำหน่ำย

750/822  หมู่ท่ี 4 ต.ส ำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

2,438 0113563000211 หจ.แม็ก 247 14/1/2563 200,000            46900 ประกอบกิจกำรค้ำ ตลอดจนน ำเข้ำเคร่ือง

อุปโภค บริโภค ของเล่น อุปกรณ์ต่ำงเพ่ือ

จ ำหน่ำย

750/822  หมู่ท่ี 4 ต.ส ำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

2,439 0115563002399 บจ.ฟำวเวอร์ โคล้ทต้ิง จ ำกัด 27/1/2563 200,000            47711 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเส้ือผ้ำ ปลีกและส่ง 99/206  หมู่ท่ี 8 ต.บำงเมือง อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

2,440 0113563000238 หจ.คนโปรดแฮปป้ีริช 14/1/2563 200,000            46103 ประกอบกิจกำรเป็นนำยหน้ำ ตัวแทน จัด

จ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคบริโภค เช่น สบู่ ยำ

สีฟัน และของใช้อ่ืนในครัวเรือนท่ีเก่ียวข้อง

478  หมู่ท่ี 5 ต.ท้ำยบ้ำนใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

2,441 0115563001813 บจ.ขอบคุณ กำรบัญชีและท่ีปรึกษำ

 จ ำกัด

21/1/2563 200,000            69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีกำรท ำบัญชีและ

กำรตรวจสอบบัญชี กำรให้ค ำปรึกษำด้ำน

ภำษี

1235/116  หมู่บ้ำน บ้ำนสวัสดี เพลส 

หมู่ท่ี 4 ซอยแพรกษำ10

ต.แพรกษำ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

2,442 0113563000220 หจ.บ้ำนแม่ปุ๊ก 14/1/2563 200,000            46900 ประกอบกิจกำรค้ำ ตลอดจนน ำเข้ำเคร่ือง

อุปโภค บริโภค ของเล่น อุปกรณ์ต่ำงเพ่ือ

จ ำหน่ำย

19/10  หมู่บ้ำน แฮปป้ีเพลส หมู่ท่ี 17 

ซอยก่ิงแก้ว 1

ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,443 0115563000299 บจ.พัฒนพรรณกำรบัญชี 

สมุทรปรำกำร จ ำกัด

7/1/2563 200,000            69200 ประกอบกิจกำรให้บริกำร ให้ค ำปรึกษำ 

วำงระบบและดูแลจัดท ำบัญชี

199/21  หมู่ท่ี 13 ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,444 0115563001210 บจ.นิวคิดส์ออน (ไทย) จ ำกัด 16/1/2563 200,000            46443 ประกอบธุรกิจน ำเข้ำขำยขำยส่งขำยปลีก

ขำยออนไลน์เคร่ืองส ำอำง

91/4  หมู่ท่ี 15 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,445 0113563000467 หจ.อัษศดิณย์ 28/1/2563 150,000            82110 ประกอบกิจกำรรับเป็นผู้บริหำรเก่ียวกับ

ด้ำนพำณิชยกรรม อุตสำหกรรม กำรตลำด

 และกำรจัดจ ำหน่ำย

91/99  หมู่ท่ี 8 ต.บำงครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130

2,446 0113563000548 หจ.ธีรดำพำณิชย์ 30/1/2563 150,000            82110 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหำรงำน

เก่ียวกับด้ำนพำณิชยกรรม อุตสำหกรรม 

กำรตลำด และกำรจัดจ ำหน่ำย เป็นต้น

898/115  หมู่ท่ี 10 ต.ในคลองบำงปลำกด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

2,447 0115563001724 บจ.เน็กซ์ทริกเกอร์ จ ำกัด 20/1/2563 100,000            73101 กิจกรรมของบริษัทโฆษณำ 140/68  หมู่ท่ี 4 ซอยสุขสวัสด์ิ68 ถนน

สุขสวัสด์ิ

ต.บำงพ่ึง อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,448 0115563002674 บจ.เอที อีคอมเมิร์ซ โลจิสติกส์ 

จ ำกัด

29/1/2563 100,000            53200 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับจ้ำงส่ง

เอกสำรพัสดุ

90/28  หมู่ท่ี 18 ต.บำงพ่ึง อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130

2,449 0113563000556 หจ.ทูเก็ทเตอร์ แอ็คเคำท์ 30/1/2563 100,000            69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีกำรท ำบัญชีและ

กำรตรวจสอบบัญชี

2992  หมู่ท่ี 1 ซอยแบร่ิง 48 ต.ส ำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

2,450 0113563000181 หจ.บี.เค.บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ 

2020

13/1/2563 100,000            70209 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ ให้ควำมรู้

 และให้ค ำแนะน ำด้ำนงำนขำย บริหำรงำน

 และกำรพัฒนำคุณภำพบุคคลำกรขำย 

กำรส่งเสริมกำรขำย กำรรับจ้ำง

บริหำรงำนขำยและกำรรับจ้ำงขยำยงำน

222/168  หมู่ท่ี 11 ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,451 0113563000441 หจ.เอเอส เชอร์วิส 27/1/2563 100,000            41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร และงำนต่อเติม แก้ไข้ ไฟฟ้ำ 

ประปำ สำธรณูประโภคต่ำงๆ

444/88  หมู่บ้ำน เดอะแพลนท์ บำงนำ 

หมู่ท่ี 12

ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,452 0115563000884 บจ.โกลบอล ซัสเทนเอเบ้ิล โซลูช่ัน 

(ไทยแลนด์) จ ำกัด

13/1/2563 100,000            70209 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำในกำรท ำ

ระบบตำมมำตรฐำนไทยและสำกล

33/83  หมู่ท่ี 1 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,453 0115563001562 บจ.เว็บคอมเมิร์ซ ซิสเต็ม จ ำกัด 20/1/2563 100,000            26303 ประกอบกิจกำรออกแบบ ผลิต ติดต้ัง 

จ ำหน่ำย กล้องวงจรปิด อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ระบบเครือข่ำย 

อุปกรณ์ระบบควำมปลอดภัย

1/70  หมู่ท่ี 8 ต.บำงโฉลง อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

2,454 0113563000084 หจ.ป.กฤษรุ่งเรือง ทรำนสปอร์ต 6/1/2563 100,000            49339 ประกอบกิจกำร ขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ

ทำงบก

117  หมู่ท่ี 3 ต.บำงบ่อ อ.บำงบ่อ จ.สมุทรปรำกำร 10560

2,455 0113563000378 หจ.ดีเพ่ิม 99 เซอร์วิส 23/1/2563 100,000            46421 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ จ ำหน่ำย ส่งออก 

สินค้ำประเภทเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ ท่ีใช้ใน

บ้ำนเรือนเเละท่ีใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรม

57/27  หมู่ท่ี 10 ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10570

2,456 0115563000124 บจ.บริกำรส่วนกลำงทรัพย์ทวี 3 

จ ำกัด

3/1/2563 30,000             82110 ประกอบกิจกำรบริหำรส่วนกลำง 190  หมู่ท่ี 8 ต.ในคลองบำงปลำกด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

2,457 0113563000025 หจ.แสนสุข ไทยเมียนมำร์ 2/1/2563 20,000             41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง บ้ำน 

อำคำรพำณิชย์ อพำร์ทเม้นท์ ส ำนักงำน 

คอนโด ท่ีพักอำศัย  โรงงำนทุกประเภท

236/549  หมู่ท่ี 4 ต.ในคลองบำงปลำกด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

2,458 0123563000017 หจ.เพชรเหรียญทอง 448 2/1/2563 500,000            70209 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ ฝึกอบรม

 รับจัดกำรธุรกิจเก่ียวกับกำรบริหำรงำน

ขำยและกำรขยำยตลำด

107/146  หมู่ท่ี 4 ต.บำงกร่ำง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
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วันท่ี

จดทะเบียน
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2,459 0123563000025 หจ.เอเชีย อินเตอร์ เทรดด้ิง แอนด์

 คอนซัลต้ิง

6/1/2563 1,000,000         46101 ประกอบธุรกิจส่งออกและน ำเข้ำสินค้ำ

ทำงกำรเกษตร อุตสำหกรรม วัสดุก่อสร้ำง 

เคร่ืองจักรกล

88/30  หมู่ท่ี 5 ต.บำงรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,460 0123563000068 หจ.อินฟรำ เทรดด้ิง แอนด์ คอน

ซัลต้ิง

8/1/2563 1,000,000         46101 ประกอบธุรกิจส่งออกและน ำเข้ำสินค้ำ

ทำงกำรเกษตรกรรม อุตสำหกรรม วัสดุ

ก่อสร้ำง เคร่ืองจักรกล

88/30  หมู่ท่ี 5 ต.บำงรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,461 0123563000114 หจ.ส ำนักงำน ส่ีเอ ออดิท 10/1/2563 50,000             69200 ประกอบกิจกำรเก่ียวกับบัญชี กำรท ำบัญชี

และกำรตรวจสอบบัญชีกำรให้ค ำปรึกษำ

ด้ำนภำษี

119/1073  หมู่บ้ำน เพอร์เฟค เพลส (3) 

รัตนำธิเบศร์ หมู่ท่ี 1

ต.ไทรม้ำ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,462 0123563000211 หจ.วีซ่ำ เทคนิค 14/1/2563 300,000            62012 ประกอบธุรกิจพัฒนำ ซอฟต์แวร์

คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์และ

เครือข่ำย ระบบไอโอที ระบบซีซีทีวี และ

จ ำหน่ำย อุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

136/4  หมู่ท่ี 1 ต.บำงศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,463 0123563000246 หจ.กชพรรษ แคร์ฟอร์ 16/1/2563 1,000,000         87301 รับดูแลผู้สูงอำยุและผู้ป่วยพักฟ้ืน 13/21  ซอยติวำนนท์ 3 แยก 19 ต.ตลำดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,464 0123563000254 หจ.ฟินเดลเลส คอลลำเจน 16/1/2563 1,000,000         47721 ค้ำผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร 132/12  หมู่ท่ี 8 ต.บำงกร่ำง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,465 0123563000262 หจ.เอสที คอนเน็คทีฟ 17/1/2563 2,000,000         43210 ประกอบกิจกำรรับบเหมำติดต้ังระบบ

เครือข่ำยอินเตอร์เน็ต ระบบส่ือสำร

โทรคมนำคม จำนดำวเทียม เคร่ืองมือ

ส่ือสำรทุกชนิด รวมท้ังจ ำหน่ำยอุปกรณ์

อะไหล่สินค้ำดังกล่ำว

9/308  หมู่ท่ี 5 ต.บำงกร่ำง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,466 0123563000289 หจ.โอเค ดีไซน์แอนด์บิลด์ 17/1/2563 1,000,000         41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 2  หมู่ท่ี 2 ซอยงำมวงศ์วำน 23 แยก 4 

ถนนงำมวงศ์วำน

ต.บำงเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,467 0123563000297 หจ.พำวเวอร์เกิร์ลส์ 20/1/2563 1,000,000         47221 จ ำหน่ำยสุรำ/แอลกอฮอล์ต่ำงๆ 2/121  ซอยเรวดี 46 ต.ตลำดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,468 0123563000327 หจ.รวมทรัพย์ 168 22/1/2563 1,000,000         82110 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหำรงำน

เก่ียวกับด้ำนพำณิชยกรรม อุตสำหกรรม 

กำรตลำด และกำรจัดจ ำหน่ำย

134/202  ถนนนนทบุรี ต.ท่ำทรำย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,469 0123563000335 หจ.รับทรัพย์ 168 22/1/2563 1,000,000         82110 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหำรงำน

เก่ียวกับด้ำนพำนิชยกรรม อุตสำหกรรม 

กำรตลำด และกำรจัดจ ำหน่ำย

134/202  ถนนนนทบุรี ต.ท่ำทรำย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,470 0123563000343 หจ.ชำยน์เฮิร์บกรุ๊ป 23/1/2563 500,000            47721 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกสินค้ำทำง

เภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์

11  ซอยติวำนนท์ 24 แยก 2/3 ถนนติวำ

นนท์

ต.บำงกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,471 0123563000408 หจ.ภัสร์ลวดี เนอร์สซ่ิงโฮม 29/1/2563 2,000,000         87301 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับดูแลผู้สูงอำยุ 3  ซอยเรวดี 16 ต.ตลำดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
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2,472 0123563000416 หจ.ฟิวเออร์ 30/1/2563 1,000,000         46441 กำรขำยส่งสินค้ำทำงเภสัชภัณฑ์และทำง

กำรแพทย์

116/19  หมู่บ้ำน เศรษฐีวิลล่ำ ถนน

นนทบุรี

ต.ท่ำทรำย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,473 0123563000424 หจ.รุ่งโรจน์ แอนฟีลด์ คอนซัลท์ 30/1/2563 100,000            70209 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำให้ควำมรู้

และค ำแนะน ำด้ำนกำรขำยบริหำรงำน

และพัฒนำคุณภำพบุคลำกรขำย

104  ซอยเล่ียงเมืองนนทบุรี 15 ต.บำงกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,474 0105563000299 บจ.เซเว่น เอทต้ีไนน์ พร๊อพเพอร์ต้ี 

จ ำกัด

2/1/2563 1,000,000         68201 เป็นนำยหน้ำ ตัวแทน เก่ียวกับ

อสังหำริมทรัพย์

18  ซอยกรุงเทพนนท์ 13 แยก 2 ต.บำงเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,475 0125563000116 บจ.อำซ้อ ฟู๊ดแอนด์มำร์เก็ตต้ิง 

จ ำกัด

2/1/2563 1,000,000         47219 ขำยปลีก-ขำยส่ง อำหำรเเละเคร่ืองด่ืม 

เเละสินค้ำอุปโภค บริโภค ท่ัวไปใน

ชีวิตประจ ำวัน

222/123  หมู่ท่ี 5 ต.บำงรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,476 0125563000132 บจ.อำวุโซะ กรุ๊ป จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         47721 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์และ

เคร่ืองใช้ส ำหรับกำรดูแลสุขภำพผู้สูงวัย

105/374  หมู่บ้ำน ปริญลักษณ์ ไลท์ 

พระรำม 5 ซอย 1 หมู่ท่ี 4 ถนนรำชพฤกษ์

ต.บำงกร่ำง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,477 0125563000141 บจ.โกลบอล ช็อปเปอร์ส (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

3/1/2563 1,000,000         46102 ประกอบกิจกำร น ำเข้ำและส่งออก ได้แก่ 

อำหำรเสริม เคร่ืองส ำอำง

337/60  ถนนนนทบุรี ต.ท่ำทรำย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,478 0125563000213 บจ.เดย์ เมกเกอร์ เอเจนซ่ี จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         82302 ประกอบกิจกำรรับจัดงำนอีเว้นท์ต่ำงๆ 

งำนเปิดตัวสินค้ำ

119/1178  หมู่ท่ี 1 ต.ไทรม้ำ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,479 0125563000299 บจ.โซลโว อิมพลำนท์ (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

6/1/2563 1,000,000         47721 จ ำหน่ำยอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ และส่วน

อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกัน

220  ถนนรัตนำธิเบศร์ ต.บำงกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,480 0125563000329 บจ.ภัทรชัย ออพติค จ ำกัด 7/1/2563 670,000            47731 ประกอบกิจกำรค้ำ แว่นตำ กรอบแว่นตำ 

เลนส์ตำ เลนส์แว่นตำ คอนแทรคเลนส์ 

น้ ำยำท ำควำมสะอำดแว่นตำ รวมท้ัง

อุปกรณ์อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ทุกย่ีห้อ ทุก

ประเภท และตรวจวัดสำยตำประกอบแว่น

500  ถนนรัตนำธิเบศร์ ต.บำงกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,481 0125563000400 บจ.ครีเอทีฟ แมนส์ จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         82301 กำรจัดกำรประชุม 98/135  หมู่ท่ี 6 ต.บำงรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,482 0125563000418 บจ.เทสต้ีซอส จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         10799 ประกอบกิจกำรผลิตและจัดจ ำหน่ำย

อำหำรก่ึงส ำเร็จรูปและอำหำรส ำเร็จรูป 

ผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรแช่แข็ง

2  ถนนเรวดี ต.ตลำดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,483 0125563000434 บจ.พีดี แอนด์ โค ออดิท จ ำกัด 8/1/2563 100,000            69200 บริกำรท ำบัญชี กำรตรวจสอบบัญชี และ

กำรให้ค ำปรึกษำด้ำนภำษี

5/26  หมู่บ้ำน เดอะ ทรัสต์ ซิต้ี งำมวงศ์

วำน 25 ซอยงำมวงศ์วำน 25 ถนนงำมวงศ์

วำน

ต.บำงเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,484 0125563000451 บจ.นัท ซัพพลำย จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         41001 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 79/2  ถนนประชำช่ืนนนทบุรี ต.บำงเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,485 0125563000469 บจ.นัท ซีวิล จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         41001 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 79/2  ถนนประชำช่ืนนนทบุรี ต.บำงเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
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 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,486 0125563000477 บจ.ทำมัส เทค โซลูช่ัน จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         46599 ประกอบกิจกำร น ำเข้ำ จัดจ ำหน่ำย 

สินค้ำและบริกำร เช่ำ ให้เช่ำ ท่ีปรึกษำ

โครงกำรฯ ท่ีปรึกษำกำรวำงระบบควบคุม

กำรเข้ำออกสถำนท่ี

106/14  หมู่บ้ำน พฤกษำทำวน์ หมู่ท่ี 10 

ถนนรำชพฤกษ์

ต.บำงกร่ำง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,487 0125563000639 บจ.โลตัส ดีไซน์ แอนด์เดคคอร์ 

จ ำกัด

9/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยของใช้ส ำหรับ

โรงแรม รีสอร์ท อพำร์ทเม้น ผ้ำปูท่ีนอน

โรงแรม เตียงโรงแรม

99/64  หมู่ท่ี 5 ต.ไทรม้ำ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,488 0125563000841 บจ.ส ำนักกฎหมำยรู้คุณ จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         69100 ประกอบกิจกำรบริกำรด้ำนกฎหมำย เป็น

ท่ีปรึกษำกฎหมำย และทนำยควำมว่ำต่ำง

แก้ต่ำงคดีในช้ันศำล

21/200  ซอยนนทบุรี 20 แยก 1 ต.บำงกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,489 0125563000850 บจ.เบเนฟิต ออฟ ลีฟว่ิง จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         58202 ประกอบธุรกิจบริกำรซอฟต์แวร์ด้ำนกำร

บริหำรงำนทรัพยำกรมนุษย์ รวมท้ังกำรจัด

สัมนำให้ควำมรู้และเป็นท่ีปรึกษำในธุรกิจ

ดังกล่ำว

23  ซอยกรุงเทพนนท์ 3 แยก 2 ต.บำงเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,490 0125563000868 บจ.หอแว่นบ๊ิกซีบำงนำ จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         47731 ประกอบกิจกำรค้ำ แว่นตำ กรอบแว่นตำ 

เลนส์ตำ เลนส์แว่นตำ คอนแทรคเลนส์ น ำ

ยำท ำควำมสะอำดแว่นตำ รวมท้ังอุปกรณ์

อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ทุกย่ีห้อ ทุกประเภท และ

ตรวจวัดสำยตำประกอบแว่น

500  ถนนรัตนำธิเบศร์ ต.บำงกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,491 0125563000884 บจ.ซินเนอร์เจติกซ์ จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         71102 ประกอบกิจกรรมงำนวิศวกรรมและกำรให้

ค ำปรึกษำทำงด้ำนเทคนิค ท่ีเก่ียวข้อง

23  ซอยสำมัคคี 58/10 ถนนสำมัคคี ต.ท่ำทรำย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,492 0125563000892 บจ.ไพบูลย์ เจมส์ จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         47732 ประกอบกิจกำรค้ำ ทอง นำก เงิน เพชร 

พลอย และอัญมณีอ่ืน รวมท้ังวัตถุท ำเทียม

ส่ิงดังกล่ำว

66/13  หมู่ท่ี 11 ต.ตลำดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,493 0125563000949 บจ.ปัณณ์ปริณ จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         14112 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยเส้ือผ้ำ

ส ำเร็จรูป

211/151  หมู่ท่ี 4 ต.บำงไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,494 0125563000973 บจ.นำริ เวลเนส กรุ๊ป จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         86201 บริกำรสถำนพยำบำลประเภทท่ีไม่รับ

ผู้ป่วยค้ำงคืน

99/133  หมู่ท่ี 5 ต.บำงรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,495 0125563001007 บจ.เอสดี แอนด์ ไทย แอสโซซิ

เอทส์ จ ำกัด

10/1/2563 500,000            47612 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์เคร่ืองใช้

ส ำนักงำน เคร่ืองเขียน และสินค้ำเบ็ดเตล็ด

360  ช้ันท่ี 3 ถนนสนำมบินน้ ำ-นนทบุรี ต.บำงกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,496 0125563001023 บจ.บีอีซี เอ็นจิเนียร่ิง 2020 จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ประมูล

งำน ออกแบบ ต่อเติม ตกแต่งภำยใน 

ตกแต่งจัดสวน งำนระบบไฟฟ้ำ งำนระบบ

ประปำ รับเหมำ ขุดลอก หนอง คลอง บึง

 ห้วย ฝำยก้ันน้ ำ

45/35  หมู่ท่ี 5 ต.บำงกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,497 0125563001040 บจ.ฮอลล์เซนเทรด จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ รับ

ฝึกอบรม ฝึกสอน และสัมมนำเชิง

ปฏิบัติกำร เก่ียวกับกำรตลำด

19/80  หมู่บ้ำน เวนิว พระรำม 5-2 หมู่ท่ี

 5

ต.บำงศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,498 0125563001058 บจ.ดรำก้อน ไนท์ สตูดีโอ จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         59122 ประกอบกิจกำรบริกำรท ำคอมพิวเตอร์

กรำฟฟิกแอนิเมช่ันและเทคนิคพิเศษ

9  ซอยติวำนนท์ 18 แยก 5 ต.ตลำดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,499 0125563001121 บจ.พี.เอ็ม.เอวี จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         47595 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอะไหล่และ

อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ เคร่ืองเสียง 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองอิเลคทรอนิกส์ 

ทุกประเภท

50  ซอยเรวดี 26 ต.ตลำดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,500 0125563001201 บจ.ไพรม์ ออยล์ จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         46612 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยน้ ำมันเช้ือเพลิง 

และพลังงำนเช้ือเพลิงทุกชนิด

129/437  หมู่ท่ี 3 ต.บำงรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,501 0125563001244 บจ.ดีดี โฮม พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         68201 ประกอบกิจกำรเป็นนำยหน้ำขำย

อสังหำริมทรัพย์

62/117  หมู่ท่ี 1 ต.บำงกร่ำง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,502 0125563001261 บจ.พำร์ทส์ไดนำมิกส์ จ ำกัด 14/1/2563 2,000,000         45302 กำรขำยปลีกช้ินส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่

ของยำนยนต์

42/129  ซอยเล่ียงเมืองนนทบุรี 10 ต.บำงกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,503 0125563001295 บจ.พี 108 เดคคอร์เรช่ัน จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         13929 ประกอบกิจกำร ผลิตและจ ำหน่ำย พร้อม

ติดต้ัง ผ้ำม่ำน มู่ล่ี ม่ำนปรับแสง ฉำงกัน

ห้อง พรม และ วอลล์เปเปอร์

62/27  หมู่ท่ี 8 ต.บำงกร่ำง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,504 0125563001392 บจ.ออล อิน เทรดด้ิง จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองแต่ง

กำย เคร่ืองหนัง รองเท้ำ-กระเป๋ำ เคร่ือง

อุปโภคอ่ืน

35/253  ซอยสำมัคคี 58/20 ต.ท่ำทรำย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,505 0125563001431 บจ.ท้ำวจตุมหำรำช เมตตำ จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         47595 ประกอบกิจกำรขำยปลีก ขำยส่ง 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ และอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ

ทุกประเภท

109/19  ช้ันท่ี 3 ต.ไทรม้ำ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,506 0125563001465 บจ.ยู เวล แคร์ จ ำกัด 15/1/2563 3,000,000         46319 ประกอบกิจกำรอำหำรสด อำหำรแห้ง 

อำหำรส ำเร็จรูป

119/914  หมู่ท่ี 1 ต.ไทรม้ำ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

2,507 0125563001481 บจ.เค.จี. เทคโนโลยี จ ำกัด 15/1/2563 5,000,000         43210 ประกอบกิจกำรรับเหมำ รับจ้ำง ติดต้ัง 

ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำอุปกรณ์ไฟฟ้ำและ

ระบบไฟฟ้ำ

6  ซอยเรวดี 7 ต.ตลำดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,508 0125563001520 บจ.บิสซิเนส พำร์ทเนอร์ โซลูช่ัน 

จ ำกัด

15/1/2563 100,000            69200 ประกอบกิจกำรบริกำรท ำบัญชี ภำษี 

น ำส่งงบกำรเงินให้ค ำปรึกษำทำงด้ำนบัญชี

,ภำษี,กำรเงินและวำงระบบบัญชี

101/31  หมู่ท่ี 2 ซอยมณียำ ซอย 7 ต.ไทรม้ำ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,509 0125563001597 บจ.ดีเอส มำร์เก็ต ซัพพลำย จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         47711 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย น ำเข้ำ สินค้ำ

ประเภท เส้ือผ้ำ กระเป๋ำ

25/223  หมู่บ้ำน พฤกษำวิลล์ 63/1 หมู่ท่ี

 4

ต.บำงไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,510 0125563001694 บจ.ไอว่ีแมทเทรสดีไซน์ จ ำกัด 16/1/2563 5,000,000         49323 ประกอบกิจกำรให้บริกำรด้ำนขนส่ง

เฟอร์นิเจอร์ เช่น ท่ีนอน,เตียง,ตู้

33/93  หมู่ท่ี 4 ต.บำงไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,511 0125563001708 บจ.ไททรอนิกซ์ จ ำกัด 16/1/2563 2,000,000         71102 บริกำรด้ำนวิศวกรรม/สำรสนเทศ/

ส่ือสำร/คอมพิวเตอร์

42/144  หมู่บ้ำน กลำงเมือง รัตนำธิเบศร์

 ซอยเล่ียงเมืองนนทบุรี 10

ต.บำงกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,512 0125563001724 บจ.ซีซีโอ มำร์เก็ตต้ิง 2020 จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ประมูล

งำน ออกแบบ ต่อเติม ตกแต่งภำยใน

45/35  หมู่ท่ี 5 ต.บำงกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,513 0125563001732 บจ.รีเสิร์ช ดิจิตอล มำร์เก็ตต้ิง 

(ประเทศไทย) จ ำกัด

16/1/2563 100,000            73200 รับจ้ำงวิจัยตลำด 92  หมู่บ้ำน เป่ียมสุข ซอยพิบูลสงครำม 2

 ถนนพิบูลสงครำม

ต.บำงเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,514 0125563001741 บจ.โกลบอล เอ็นเนอร์ยี ครีเอช่ัน 

จ ำกัด

16/1/2563 1,000,000         71102 ประกอบกิจกำรงำนสถำปัตยกรรมและ

วิศวกรรม กำรให้ค ำปรึกษำทำงด้ำน

เทคนิคท่ีเก่ียวข้อง

27  ซอยนนทบุรี 30 ถนนสนำมบินน้ ำ ต.ท่ำทรำย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,515 0125563001830 บจ.ทิงค์บ๊ิกวิช่ัน จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบกิจกำรบริกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ

และให้ค ำแนะน ำปัญหำเก่ียวกับด้ำน

บริหำรงำน

3/320  หมู่บ้ำน เศรษฐสิริประชำช่ืน 

ถนนประชำช่ืน

ต.ท่ำทรำย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,516 0125563001988 บจ.บุญยำง ออโต้ไทร์ จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         45302 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยยำงรถยนต์ ล้อ

แม็ก บริกำรซ่อมยำงรถยนต์ ล้อแม็ก ช่วง

ล่ำงรถยนต์

65,67  ถนนติวำนนท์ ต.ท่ำทรำย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,517 0125563002038 บจ.เอ.เอ็น. เมคคำนิคอล จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         45301 กำรขำยส่งช้ินส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่

ของยำนยนต์

129  ซอยนนทบุรี 38 ถนนสนำมบินน้ ำ ต.ท่ำทรำย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,518 0125563002216 บจ.ดีเวลล่ิง แอ๊ดวำนซ์ จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         74101 ประกอบกิจกำรรับออกแบบอำคำร และ

งำนตกแต่งภำยใน ผลิตและจ ำหน่ำย

เฟอร์นิเจอร์

33/32  หมู่บ้ำน พนำลี 26 หมู่ท่ี 4 ต.บำงไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,519 0125563002259 บจ.ดีไซ กรุ๊ป (2020) จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         82920 กิจกรรมท่ีเก่ียวกับกำรบรรจุภัณฑ์ 88/11  หมู่ท่ี 5 ต.บำงกร่ำง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,520 0125563002267 บจ.จี โอ เวนเจอร์ ดีเวลลอปเมนท์

 จ ำกัด

22/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร

102/2  หมู่ท่ี 4 ต.ไทรม้ำ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,521 0125563002291 บจ.เอสเอเอ็นจี ออดิท จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         69200 ประกอบกิจกำรตรวจสอบัญชี ให้บริกำร

รับท ำบัญชี ให้บริกำรให้ค ำปรึกษำ

ทำงด้ำนบัญชีและภำษีอำกร

62/391  หมู่ท่ี 9 ต.บำงกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,522 0125563002348 บจ.รสเอกโอชำ จ ำกัด 22/1/2563 4,500,000         56101 บริกำรด้ำนอำหำรในภัตตำคำร/ร้ำนอำหำร

 ค้ำขำยอำหำรสด อำหำรปรุงสุก 

อำหำรแห้ง อำหำรส ำเร็จรูป ค้ำขำย

เคร่ืองด่ืมกระป๋อง ค้ำปลีก ค้ำส่ง และ

รูปแบบแฟรนไชส์

116  ซอยนนทบุรี 8 แยก 20 ต.บำงกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,523 0125563002372 บจ.เอ็มที แอนด์ ดับบลิว คอร์

ปอเรท จ ำกัด

23/1/2563 1,000,000         46319 ประกอบกิจกำร ซ้ือมำ ขำยไป ผลิตภัณฑ์

เสริมอำหำร เสริมควำมงำม และ

ผลิตภัณฑ์อุปโภค บริโภค

24/22  หมู่ท่ี 1 ถนนนนทบุรี 1 ต.บำงศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,524 0125563002381 บจ.พรอสเพอร์พลัส ออดิท จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         69200 ประกอบกิจกำรตรวจสอบบัญชี กำรให้

ค ำปรึกษำด้ำนภำษี

19  หมู่ท่ี 1 ซอยประชำนิเวศน์ 3 ซอย 

13/4 ถนนสำมัคคี

ต.ท่ำทรำย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,525 0125563002399 บจ.ดี เอส อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต  

(ไทยแลนด์) จ ำกัด

23/1/2563 2,000,000         47912 ประกอบกิจกำรขำยปลีกทำงอินเทอร์เน็ต 22  ซอยประชำช่ืนนนทบุรี 2 แยก1 ต.บำงเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,526 0125563002461 บจ.ริช คอล เมเนจเมนท์ จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         82990 ให้บริกำรติดตำมทวงถำม เร่งรัด หน้ีสิน 

ยึด อำยัดทรัพย์ขำยทอดตลำดบังคับคดี

และรับรองเอกสำร ภำยใต้ขอบเขตตำม

กฎหมำยก ำหนด

346  ซอยรณสิทธิพิชัย 4 ต.บำงกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,527 0125563002518 บจ.สยำมบิลด้ิง อินเตอร์เทรด จ ำกัด 24/1/2563 2,000,000         47525 ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุก่อสร้ำง อุปกรณ์

และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในกำรก่สร้ำง 

เคร่ืองมือช่ำงทุกประเภท สี

125/1,125/2  ถนนนนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,528 0125563002534 บจ.สวัสดีสถำพร จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         69200 รับท ำบัญชี วำงระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี

 เป็นท่ีปรึกษำเก่ียวกับทำงด้ำนบัญชี 

กฎหมำยสรรพำกร

86/190  หมู่ท่ี 5 ต.ไทรม้ำ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,529 0125563002585 บจ.เอส เอ เอส คอนซัลแทนท์ 

จ ำกัด

27/1/2563 1,000,000         68201 ประกอบกิจกรรมของตัวแทนและ

นำยหน้ำอสังหำริมทรัพย์โดยได้รับ 

ค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง

81/30  หมู่ท่ี 4 ต.ไทรม้ำ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,530 0125563002640 บจ.รักม่ำน จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         47591 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย รับจ้ำงออกแบบ

 ตกแต่ง ติดต้ัง ดูแลรักษำเฟอร์นิเจอร์ทุก

ชนิด ผ้ำม่ำน มูล่ี ฉำกก้ันห้อง

99/325  หมู่ท่ี 10 ต.บำงกร่ำง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,531 0125563002704 บจ.เจเอ็นเจ เมเนจเมนท์ จ ำกัด 27/1/2563 5,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร

211/94  หมู่ท่ี 1 ต.บำงไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,532 0125563002755 บจ.เทพธรรมกำรบัญชีและภำษี

อำกร จ ำกัด

27/1/2563 1,000,000         69200 ประกอบกิจกำรให้บริกำรจัดท ำบัญชี 169/1  หมู่ท่ี 4 ต.บำงรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,533 0125563002771 บจ.ณ.อัมพร จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร

พำณิชย์ ท่ีพักอำศัย สถำนท่ีรำชกำร และ

งำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด

5/65  ซอยทำนสัมฤทธ์ิ 27 ต.ท่ำทรำย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,534 0125563002810 บจ.คีพพิง.ซี จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         46414 กำรขำยส่งเส้ือผ้ำ 36/35  ถนนนนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,535 0125563002836 บจ.อำร์ ซี ที คอนซัลแทนท์ จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         47413 ประกอบกิจกำรธุรกิจจ ำหน่ำย ออกแบบ 

ติดต้ัง วำงระบบสินค้ำเทคโนโลยี ภำพและ

เสียง

35  ซอยประชำนิเวศน์ 3 ซอย 23 ต.ท่ำทรำย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,536 0125563002844 บจ.อินสเกล โปรดักส์ จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำต่อเติม ออกแบบ

และตกแต่งภำยใน รับเหมำก่อสร้ำง

9  ซอยงำมวงศ์วำน 23 แยก 6 ต.บำงเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,537 0125563003026 บจ.วี โปรดักท์ อินเตอร์ กรุ๊ป จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         20232 กำรผลิตเคร่ืองหอม เคร่ืองส ำอำง และ

ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ ำ

200/20  หมู่ท่ี 5 ต.ไทรม้ำ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,538 0125563003042 บจ.คีระ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         46105 ประกอบกิจกำรขำยส่งเคร่ืองจักร

อุตสำหกรรมโดยได้รับค่ำตอบแทนหรือ

ตำมสัญญำจ้ำง

98/62  หมู่บ้ำน มำยอิสระ หมู่ท่ี 5 ต.บำงศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,539 0125563003051 บจ.รักษำควำมปลอดภัย ซีเอสเอ 

จ ำกัด

29/1/2563 1,000,000         80200 ประกอบกิจกรรมกำรบริกำรระบบรักษำ

ควำมปลอดภัย

95/18  อำคำรแอทออฟฟิศ หมู่ท่ี 9 ต.บำงเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,540 0125563003093 บจ.เอพีซี ลอว์ จ ำกัด 29/1/2563 100,000            69100 ประกอบกิจกำรด้ำนกฎหมำยท่ัวไป 123/179  หมู่ท่ี 3 ต.บำงรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,541 0125563003158 บจ.อังเคิล เรเนียน เอ็กซ์ วัน จ ำกัด 29/1/2563 3,000,000         20231 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย น้ ำยำ

ล้ำงจำน น้ ำยำซักผ้ำ สบู่เหลว แชมพูสระ

ผม ครีม

12  ซอยนนทบุรี 17 ต.บำงกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,542 0125563003166 บจ.ทชณิตร วี สตูดิโอ จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         74200 รับถ่ำยภำพน่ิงและเคล่ือนไหว 111/327  หมู่ท่ี 3 ต.บำงรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,543 0125563003174 บจ.เกรท ไอเทม จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         47912 ขำยปลีกทำงอินเตอร์เนท 119/951  หมู่บ้ำน เพอร์เฟค เพลส 

รัตนำธิเบศร์ หมู่ท่ี 1

ต.ไทรม้ำ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,544 0125563003212 บจ.แมกนีออน จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         27101 กำรผลิตมอเตอร์ไฟฟ้ำและเคร่ืองก ำเนิด

ไฟฟ้ำ

95/18  อำคำรแอทออฟฟิศ หมู่ท่ี 9 ถนน

ประชำช่ืน

ต.บำงเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,545 0125563003263 บจ.วีวัน เทค เซอร์วิสเซส จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         62011 กิจกรรมกำรจัดท ำโปรแกรมเว็บเพจและ

เครือข่ำยตำมวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

278  ซอยพิบูลสงครำม 16 ถนนพิบูล

สงครำม

ต.บำงเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,546 0125563003271 บจ.สมำร์ท เมดิแคร์ จ ำกัด 30/1/2563 2,000,000         86903 ประกอบกิจกำรให้บริกำรห้องแล็ป และ

บริกำรตรวจสุขภำพ

47/11  หมู่ท่ี 5 ต.บำงศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,547 0125563003298 บจ.บำงกอก เฮลท์แคร์ โฮลด้ิง 

จ ำกัด

30/1/2563 11,029,600       68102 ประกอบกิจกำรซ้ือขำย จ ำน ำ จ ำนอง เช่ำ

 อสังหำริมรทัพย์ และท่ีดิน

89/1225  หมู่ท่ี 3 ต.บำงศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,548 0125563003336 บจ.เจ.ทู ออโต้ เซอร์วิส จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         45405 ประกอบกิจกำรอู่ซ่อมรถจักรยำนยนต์ 

ระบบเคร่ืองยนต์ อะไหล่ และช้ินส่วน

รถจักรยำนยนต์ทุกประเภท

17/28  หมู่ท่ี 1 ต.บำงศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,549 0125563003344 บจ.อีเวเคเตอร์ จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         56210 ประกอบกิจกำรบริกำรรับจัดงำนสันทนำ

กำรผสมเคร่ืองด่ืม ให้แก่บุคคล คณะบุคคล

 นิติบุคคล ภำคเอกชน

98/158  หมู่บ้ำน เพอร์เฟคพำร์ค รำช

พฤกษ์ หมู่ท่ี 6

ต.บำงรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,550 0125563003492 บจ.เอ็มทีซี ลักชัวร่ี แคร์ จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         86202 ประกอบกิจกำรคลีนิกเวชกรรมให้บริกำร

ด้ำนควำมงำม

60  ถนนติวำนนท์ ต.ตลำดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,551 0125563003506 บจ.วี เค โปร จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         82110 ประกอบกิจกรรมบริกำรเพ่ือกำรบริหำร

ส ำนักงำนแบบเบ็ดเสร็จ

36/110  หมู่ท่ี 4 ต.บำงกร่ำง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2,552 0123563000041 หจ.ซูชิ ซัปโปโร 6/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรขำยซูชิ 222  หมู่ท่ี 2 ต.บำงบัวทอง อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,553 0123563000050 หจ.บีวำย กำรำจ 7/1/2563 500,000            45302 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย เคร่ืองยนต์ 

อะไหล่ ช้ินส่วนประกอบเคร่ืองยนต์ 

ยำนพำหนะ เคร่ืองมือกลฯ

88  หมู่ท่ี 10 ต.บำงบัวทอง อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,554 0123563000076 หจ.เซย์ไฮ โซลูช่ัน 8/1/2563 100,000            47595 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ติดต้ัง ท ำควำม

สะอำด ซ่อมบ ำรุง ดูแลรักษำ 

เคร่ืองปรับอำกำศ

90/55  หมู่ท่ี 3 ต.บำงรักใหญ่ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,555 0123563000084 หจ.ค ำภำ ออกแบบตกแต่งภำยใน 8/1/2563 1,000,000         74101 ประกอบกิจกำรรับเหมำออกแบบ ตกแต่ง

ภำยใน บ้ิวอิน ทุกชนิดทุกประเภท

47  หมู่ท่ี 8 ต.บำงรักพัฒนำ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,556 0123563000181 หจ.คลังแอร์ กล้องวงจรปิด เซอร์วิส 14/1/2563 1,000,000         46522 ซ้ือมำ-ขำยไป ติดต้ัง กล้องวงจรปิด 196/26  หมู่ท่ี 7 ต.พิมลรำช อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,557 0123563000203 หจ.วีเวล โลจิสติกส์ 14/1/2563 1,000,000         49323 รับจ้ำงขนส่ง-ถ่ำยสินค้ำทุกชนิดทุกประเภท 75/208  หมู่ท่ี 9 ต.ละหำร อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,558 0123563000220 หจ.แอดไวเซอร์ แอคเคำน์ต้ิง 14/1/2563 500,000            69200 ประกอบกิจกำรบริกำรทำงด้ำนบัญชี 337/109  หมู่ท่ี 3 ถนนบำงกรวย-ไทรน้อย ต.บำงรักพัฒนำ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,559 0123563000301 หจ.พีวีเอส เทรดด้ิง 22/1/2563 1,000,000         14112 ประกอบกิจกำรผลิตและจัดจ ำหน่ำย

เส้ือผ้ำส ำเร็จรูปทุกชนิด

119/208  หมู่ท่ี 8 ต.ล ำโพ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,560 0123563000319 หจ.มินิ กูรู มินิ คูเปอร์ เซอร์วิส 22/1/2563 500,000            45201 บริกำรซ่อมรถยนต์ทุกชนิด 12/4  หมู่ท่ี 6 ต.ล ำโพ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,561 0123563000386 หจ.ดับบลิว แอนด์ ที แอคเคำน์ต้ิง 29/1/2563 1,000,000         69200 ประกอบกิจกรรมเก่ียวกับบัญชีกำรท ำ

บัญชีและกำรตรวจสอบบัญชี กำรให้

ค ำปรึกษำด้ำนภำษี

136/123  หมู่ท่ี 4 ต.บำงรักพัฒนำ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,562 0123563000394 หจ.วีรำ เอ็นเอ็น 29/1/2563 20,000             69100 ประกอบกิจกำรบริกำรทำงด้ำนกฎหมำย 

ทำงบัญชี ทำงวิศวกรรม ทำง

สถำปัตยกรรม รวมท้ังกิจกำรโฆษณำ

99/494  หมู่ท่ี 5 ต.บำงบัวทอง อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,563 0123563000441 หจ.ชำตรี กำรส ำรวจ 30/1/2563 1,000,000         71103 ประกอบกิจกำร บริกำร ตรวจสอบ รังวัด 

วัดระดับ พ้ืนท่ีดิน ด้วยกล้องตรวจวัดระดับ

 ส ำรวจ หน้ำดิน โรงงำน อำคำร ถนน 

และงำนก่อสร้ำงทุกประเภท

224/41  หมู่ท่ี 4 ต.บำงบัวทอง อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,564 0123563000459 หจ.ทรงทอง ซัพพลำย 30/1/2563 500,000            47411 ค้ำอุปกรณ์กำรพิมพ์ 95/211  หมู่ท่ี 8 ต.บำงรักพัฒนำ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,565 0123563000475 หจ.เอส โปรเจคท์ 31/1/2563 100,000            47711 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเส้ือผ้ำ เคร่ือง

แต่งกำย สินค้ำแฟช่ันทุกชนิด

89/361  หมู่บ้ำน ทำวน์อเวนิวเมิร์จรัตนำธิ

เบศร์

ต.บำงรักใหญ่ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,566 0733563000216 หจ.เสำวภำคย์ 2020 28/1/2563 1,000,000         46312 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำปลำน้ ำจืด ปลำ

น้ ำเค็ม และปลำทุกชนิดจำกต่ำงประเทศ

82/2  หมู่ท่ี 4 ต.บำงรักพัฒนำ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,567 0125563000035 บจ.เดอะ วิสดอม คอนซัลแทนท์ 

(ประเทศไทย) จ ำกัด

2/1/2563 1,000,000         69200 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำ

ทำงบัญชี ภำษีอำกร และกำรเงิน เพ่ือกำร

จัดท ำบัญชีและภำษีท่ีถูกต้อง

78/16  หมู่ท่ี 9 ต.ละหำร อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,568 0125563000086 บจ.เอ็นมีเดียโปรดักช่ันกรุ๊ป จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         73101 ประกอบกิจกำรออกแบบและผลิตส่ือด้ำน

กำรประชำสัมพันธ์แบบครบวงจร

204/285  หมู่บ้ำน ชัยพฤกษ์ หมู่ท่ี 1 

ถนนบำงกรวย-ไทรน้อย

ต.พิมลรำช อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,569 0125563000167 บจ.อดิสรณ์ กำรช่ำง จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         74101 ประกอบกิจกำรรับออกเเบบ ตกเเต่ง ต่อ

เติมภำยนอกเเละภำยใน

2/101  หมู่ท่ี 13 ต.บำงรักพัฒนำ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,570 0125563000175 บจ.เวิลด์ กู๊ดไทม์ จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         20232 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย น ำเข้ำ 

ส่งออก เคร่ืองส ำอำง สบู่ และจ ำหน่ำย

ทำงอินเตอร์เน็ต

49/9  หมู่บ้ำน ไอริส พำร์ค ชัยพฤกษ์-วง

แหวน หมู่ท่ี 12

ต.บำงบัวทอง อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,571 0125563000205 บจ.พิมแพทต้ี พีอำร์ มำร์เก็ตต้ิง 

จ ำกัด

3/1/2563 1,000,000         63111 ประกอบกิจกำรบริกำรจัดเก็บ รวบรวม 

จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลกำรตลำด

123/224  หมู่บ้ำน เพอร์เฟค พำร์ค บำง

บัวทอง หมู่ท่ี 13

ต.บำงบัวทอง อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,572 0125563000337 บจ.ไรส์ สตำร์ ทรำเวลล่ิง จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         79120 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเก่ียวกับกำรน ำ

เท่ียว และ จัดหำท่ีพัก ท้ังในและนอก

ประเทศ

205/2  หมู่ท่ี 1 ต.พิมลรำช อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,573 0125563000345 บจ.เคลเลอร์แมน (ไทยแลนด์) จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         73101 ประกอบกิจกำรเก่ียวกับโฆษณำ รับจ้ำง

ถ่ำยท ำวีดีโอและส่ือโฆษณำออนไลน์

93/66  หมู่บ้ำน เป่ียมสุข หมู่ท่ี 1 ต.พิมลรำช อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส

ไปรษณีย์

2,574 0125563000396 บจ.พร็อพเพอร์ต้ี ฟิต จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         68201 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทน

อสังหำริมทรัพย์  กำรบริหำรจัดกำร

อสังหำริมทรัพย์ ตกแต่ง ออกแบบ ต่อเติม

 ก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย์

89/342  หมู่บ้ำน ทำวน์อเวนิว เมิร์จ 

รัตนำธิเบศร์ หมู่ท่ี 10 ถนนรัตนำธิเบศร์

ต.บำงรักใหญ่ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,575 0125563000591 บจ.วันบุ๊ค จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         62090 กิจกรรมกำรบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ

และคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ

89/91  หมู่บ้ำน ทำวน์อเวนิว เมิร์จ 

รัตนำธิเบศร์ หมู่ท่ี 10

ต.บำงรักใหญ่ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,576 0125563000604 บจ.ไอแอม เอม จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         85493 ประกอบกิจกรรมกำรกวดวิชำท่ัวไป 89/365  หมู่ท่ี 10 ต.บำงรักใหญ่ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,577 0125563000663 บจ.งำนป้ำย จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         73101 ประกอบกิจกำรกำรออกแบบผลิต จัด

จ ำหน่ำย ติดต้ัง ป้ำยโฆษณำ ส่ือส่ิงพิมพ์ 

เว็บไซต์

38/9  หมู่ท่ี 3 ต.บำงรักใหญ่ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,578 0125563000680 บจ.ที พลัส เบทเทอร์ เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ำกัด

9/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 219/69  หมู่ท่ี 1 ต.บำงรักพัฒนำ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,579 0125563000698 บจ.โกลด์ แบ็ก 99 จ ำกัด 9/1/2563 500,000            47912 ประกอบกิจกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำประเภท

เส้ือผ้ำ เคร่ืองแต่งกำย เคร่ืองประดับ 

กระเป๋ำ รองเท้ำและสินค้ำท่ีเก่ียวข้องผ่ำน

เน็ต

120/70  หมู่ท่ี 5 ต.บำงรักพัฒนำ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,580 0125563000779 บจ.สมำร์ท อินซูเลช่ัน แอนด์ เทรด

ด้ิง จ ำกัด

9/1/2563 1,000,000         47525 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกวัสดุก่อสร้ำง

หลำยชนิด

73/62  หมู่ท่ี 7 ต.ละหำร อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,581 0125563000825 บจ.แธส ซัพพลำย แอนด์ เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ำกัด

9/1/2563 500,000            43210 ประกอบกิจกำรรับออกแบบค ำนวณ ติดต้ัง

 บ ำรุงรักษำ ซ่อมแซม ตรวจสอบ ให้

ค ำแนะน ำ จัดบรรยำยให้กำรฝึกหัด

ควบคุมระบบไฟฟ้ำแรงสูงและแรงต่ ำทุก

ประเภท

98/197  หมู่ท่ี 11 ต.บำงบัวทอง อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,582 0125563000833 บจ.เอ็กซ์พี แอสเซต จ ำกัด 9/1/2563 5,000,000         70209 ประกอบกิจกำร บริกำรให้ค ำปรึกษำ 

กำรค้ำขำย

59/62  หมู่ท่ี 2 ต.บำงรักพัฒนำ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,583 0125563000906 บจ.ที.ซี.พี.แอล. จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         41002 รับเหมำก่อสร้ำงอำคำร อำคำรพำณิชย์ 

อำคำรท่ีพักอำศัย

16/2  หมู่ท่ี 10 ต.บำงรักใหญ่ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,584 0125563000981 บจ.นิยม ค้ำปลีก-ค้ำส่ง จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         56101 จ ำหน่ำย อำหำร เคร่ืองด่ืม สินค้ำท่ีใช้ใน

ครัวเรือน

121/24  หมู่ท่ี 5 ต.โสนลอย อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,585 0125563000990 บจ.รักษำควำมปลอดภัย ฟินิกซ์ ซิ

เคียวริต้ี เซอร์วิส จ ำกัด

10/1/2563 5,000,000         80100 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรักษำควำม

ปลอดภัยสถำนท่ี ของทำงรำชกำร เอกชน

59/132  หมู่ท่ี 5 ต.ละหำร อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,586 0125563001015 บจ.เคทูพีเอส อินโนเวช่ัน จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         63113 บริกำรตลำดกลำงในกำรขำยสินค้ำหรือ

บริกำร อี-มำร์เก็ตเพลส

5/28  หมู่ท่ี 14 ต.บำงบัวทอง อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี
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2,587 0125563001031 บจ.คอนตินิวอัส จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรขำยปลีกสินค้ำอ่ืนๆใน

ร้ำนค้ำท่ัวไป

123/298  หมู่บ้ำน เพอร์เฟคพำร์คบำงบัว

ทอง หมู่ท่ี 13 ซอย23

ต.บำงบัวทอง อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,588 0125563001112 บจ.บีอี ออโตเมช่ัน จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         28199 ประกอบกิจกำรออกแบบ ผลิต ค้ำ และ

ซ่อมบ ำรุง เคร่ืองแกะสลีกซีเอ็นซี และ 

อุปกรณ์ไฟฟ้ำอ่ืนๆ

29/86  หมู่ท่ี 4 ต.ล ำโพ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,589 0125563001139 บจ.พีพีเอ็ม เน็ตเวิร์ค จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         46510 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยและติดต้ังระบบ

คอมพิวเตอร์

199/81  หมู่ท่ี 2 ต.พิมลรำช อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,590 0125563001171 บจ.ฟู้ด โคลเวอร์ จ ำกัด 13/1/2563 2,000,000         46319 ประกอบกิจกำรขำยส่งผลิตภัณฑ์อำหำร

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

48/139  หมู่ท่ี 6 ถนนบำงกรวย-ไทรน้อย ต.บำงรักใหญ่ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,591 0125563001180 บจ.ดู อิท ออล อินทีเรีย จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         43301 ประกอบกิจกำรรับตกแต่งภำยใน ตกแต่ง 

ติดต้ัง ต่อเติม จัดสร้ำงเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน

90/236  หมู่บ้ำน บ้ำนแสงบัวทองวิลล่ำ 

หมู่ท่ี 8 ถนนตล่ิงชัน-สุพรรณบุรี

ต.ละหำร อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,592 0125563001198 บจ.อำร์ ยู เอ็น จี ทรำนเซอร์วิส 

จ ำกัด

13/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำ และ

ขนถ่ำยสินค้ำ ภำยในประเทศ

19/8  หมู่ท่ี 7 ต.พิมลรำช อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,593 0125563001210 บจ.ณภัทรพล เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         46593 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยและให้บริกำร 

เคร่ืองจักร อะไหล่ โรงงำนอุตสำหกรรม

85/84  หมู่ท่ี 4 ต.บำงคูรัด อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,594 0125563001317 บจ.ฟิวช่ัน ฮับ จ ำกัด 14/1/2563 5,000,000         45302 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ช้ินส่วน และ

อุปกรณ์เสริมของรถยนต์

89/27  หมู่ท่ี 8 ต.บำงรักพัฒนำ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,595 0125563001333 บจ.ทีพีดับบลิวเอ จ ำกัด 14/1/2563 5,000,000         86201 ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำลคลินิคเวช

กรรมท่ีไม่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน รักษำโรค

ท่ัวไปแก่คนไข้

199/11  หมู่ท่ี 1 ต.บำงรักใหญ่ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,596 0125563001368 บจ.ซีทีเอ็ม เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด

14/1/2563 3,000,000         41001 ให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงท่ีอยู่อำศัย 188/46  หมู่ท่ี 6 ต.บำงรักพัฒนำ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,597 0125563001490 บจ.ทศรัสม์ิ จ ำกัด 15/1/2563 500,000            62011 ประกอบกิจกำรให้บริกำร จัดท ำซอฟแวร์ 

จัดเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

88/89  หมู่ท่ี 2 ต.บำงคูรัด อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,598 0125563001538 บจ.เอ็มที สมำยล์เทรดด้ิง จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         46104 กำรขำยส่งคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองมือ

ส่ือสำรโดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำม

สัญญำจ้ำง

27  หมู่ท่ี 10 ต.บำงคูรัด อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,599 0125563001619 บจ.ดีเวิร์ก เทรดด้ิง จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         47525 ประกอบกิจกำรขำยเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน

งำนก่อสร้ำง

198/22  หมู่ท่ี 13 ต.บำงบัวทอง อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,600 0125563001651 บจ.ท ำคดี จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         69100 ประกอบกิจกำร บริกำรทำงด้ำนกฏหมำย 78/630  หมู่ท่ี 9 ต.ละหำร อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,601 0125563001660 บจ.ซียู แกรนด์ กรุ๊ปส์ จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         86201 กิจกรรมคลินิกโรคท่ัวไป 109/154  หมู่บ้ำน เดอะโมดิช หมู่ท่ี 5 

ซอย27 ถนนล ำโพ29

ต.ล ำโพ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,602 0125563001678 บจ.ลำดปลำดุกพัฒนำ จ ำกัด 16/1/2563 3,000,000         47732 ประกอบกิจกำรค้ำ ทอง นำก เงิน เพชร 

พลอย และอัญมณีอ่ืน รวมท้ังวัตถุท ำเทียม

ส่ิงดังกล่ำว

88/90  หมู่ท่ี 6 ถนนกำญจนำภิเษก ต.บำงรักพัฒนำ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,603 0125563001767 บจ.สยำม ภู โปรดักช่ัน จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         59111 ประกอบกิจกำรจัดสร้ำงภำพยนตร์ 14/1349  หมู่ท่ี 13 ต.บำงบัวทอง อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,604 0125563001805 บจ.พิทักษ์อริยะทรัพย์ จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         74101 ประกอบกิจกำรรับจ้ำง ออกแบบ ตกแต่ง 

ติดต้ัง ปรับปรุงซ่อมแซม ภำยนอกและ

ภำยในอำคำรทุกประเภท

2/35  หมู่ท่ี 7 ต.บำงรักพัฒนำ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,605 0125563001821 บจ.พรีม่ำ บี ริช จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         46319 ประกอบกิจกำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์

อำหำรเสริม

222/727  หมู่ท่ี 3 ถนนตล่ิงชัน-สุพรรณบุรี ต.พิมลรำช อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,606 0125563001864 บจ.เอ็คเซลเล็นท์ คอมพลำย จ ำกัด 17/1/2563 2,000,000         46421 ประกอบกิจกำรขำยส่งเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำและ

อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน

91/17  หมู่บ้ำน บ้ำนพฤกษำ 14 บี หมู่ท่ี 2 ต.บำงคูรัด อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,607 0125563001929 บจ.บุญถำวร รวมวัสดุ จ ำกัด 17/1/2563 5,000,000         46639 ประกอบกิจกำรขำยส่ง วัสดุก่อสร้ำงทุก

ชนิด

39/88  หมู่ท่ี 6 ถนนบำงไผ่-หนองเพรำงำย ต.บำงรักพัฒนำ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,608 0125563001996 บจ.อิเลคโทรเทคเซอร์วิส จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         46521 ประกอบกิจกำรให้บริกำรจ ำหน่ำย ติดต้ัง 

บริกำร งำนอุปกรณ์ทำงด้ำนอิเลคทรอนิคส์

34/1  หมู่ท่ี 3 ซอยเทศบำล 2 ถนนบำง

กรวย-ไทรน้อย

ต.บำงรักพัฒนำ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,609 0125563002003 บจ.เอ็น.เค.เอ็น.แลนด์สเคป จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         81300 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำออกแบบและ

งำนปรับปรุงภูมิทัศน์ครบวงจร

199/143  หมู่ท่ี 7 ต.พิมลรำช อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,610 0125563002054 บจ.หกสิบห้ำโฟโต้ซีนีม่ำ แปดโปร

ดักช่ันส์ จ ำกัด

20/1/2563 2,000,000         70209 ประกอบกิจกำรให้บริกำร รับเป็นท่ีปรึกษำ

 เเละให้ค ำเเนะน ำ เก่ียวกับกำรถ่ำยภำพ 

วีดีโอ ท้ังภำพน่ึงเเละภำพเคล่ือนไหวทุก

ประเภท

36/76  หมู่ท่ี 6 ต.บำงบัวทอง อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,611 0125563002127 บจ.ซีเจ แมททีเรียล ซัพพลำย จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         47524 ประกอบกิจกำรค้ำขำย วัสดุก่อสร้ำง 89/63  หมู่ท่ี 4 ต.บำงคูรัด อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,612 0125563002135 บจ.ดับบลิวดับบลิวเอช กรุ๊ป จ ำกัด 21/1/2563 2,000,000         47723 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกเคร่ืองส ำอำง 162/124,126  หมู่บ้ำน ป.ผำสุขนิเวศน์ 

หมู่ท่ี 3 ถนนตล่ิงชัน-สุพรรณบุรี

ต.พิมลรำช อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,613 0125563002143 บจ.เบนซ์ บีบีที จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         45201 ประกอบกิจกำรบ ำรุงรักษำและกำรซ่อม

ระบบเคร่ืองยนต์และช้ินส่วนยำนยนต์

143/1  หมู่ท่ี 3 ต.พิมลรำช อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,614 0125563002232 บจ.รวยวัน รวยคืน อินเตอร์เทรด 

(ประเทศไทย) จ ำกัด

22/1/2563 1,000,000         46594 กำรขำยส่งเคร่ืองจักรอุปกรณ์และ

เฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในส ำนักงำน

286/88  หมู่ท่ี 2 ต.บำงบัวทอง อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,615 0125563002241 บจ.เอสเอสเอ แอคเคำน์ต้ิง จ ำกัด 22/1/2563 500,000            69200 บริกำรรับจัดท ำบัญชี ย่ืนจดทะเบียนบ

บริษัท จดทะเบียนห้ำงหุ้นส่วน รับจด

ทะเบียนเคร่ืองหมำยกำรค้ำ

55/37  หมู่บ้ำน มนวดี-เอ็กซ์คลูซีพ หมู่ท่ี 

5 ถนนบ้ำนกล้วย-ไทรน้อย

ต.พิมลรำช อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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ไปรษณีย์

2,616 0125563002356 บจ.ภัทรภรยอชต์ จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         46591 ประกอบกิจกำรขำยส่งอุปกรณ์ขนส่ง 

(ยกเว้นยำนยนต์จักรยำนยนต์และจักรยำน)

269/110  หมู่ท่ี 6 ต.โสนลอย อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,617 0125563002364 บจ.เอ็ม.ที.เอส. เซลส์แอนด์เซอร์วิส

 จ ำกัด

23/1/2563 1,000,000         33121 ประกอบกิจกำรซ่อมเคร่ืองจักร กล่อง

ควบคุมเคร่ืองอิเลคทรอนิคทุกชนิด

100/831  หมู่ท่ี 8 ต.บำงรักพัฒนำ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,618 0125563002526 บจ.จันทน์เจ้ำจอม จ ำกัด 24/1/2563 3,000,000         43909 ประกอบกิจกำรรับเหมำติดต้ังระบบหลังคำ

 รวมท้ังจ ำหน่ำยวัสดุท่ีเก่ียวข้องกับงำน

หลังคำทุกชนิด

219/194  หมู่ท่ี 1 ต.พิมลรำช อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,619 0125563002569 บจ.นำวำ เคลย์ แอนด์ เซรำมิคส์ 

จ ำกัด

27/1/2563 1,000,000         74109 ประกอบกิจกำร ออกแบบและจ้ำง

โรงงำนผลิต สินค้ำประเภทดินเผำ เซรำมิค

100/26  หมู่ท่ี 8 ต.บำงรักพัฒนำ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,620 0125563002623 บจ.ใจบุญ999 จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         47525 ประกอบกิจกำรค้ำ วัสดุก่อสร้ำงทุกชนิด

และจัดจ ำหน่ำย

239/122  หมู่ท่ี 7 ต.พิมลรำช อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,621 0125563002666 บจ.ปิยรมย์ จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         64202 ประกอบกิจกำรเข้ำถือหุ้น ในนิติบุคคล

หรือร่วมกิจกำรกับบุคคล หรือนิติบุคคล

119/362  หมู่ท่ี 8 ต.ล ำโพ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,622 0125563002712 บจ.ต้นพีช โปรดักช่ัน จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         82302 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับจัดงำนอีเว้นท์

 ให้กับบุคคลธรรมดำ นิติบุคคล ส่วน

รำชกำร และหน่วยงำนอ่ืนๆ

115/57  หมู่ท่ี 6 ต.บำงรักพัฒนำ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,623 0125563002861 บจ.พำวเวอร์อัพ คอนสตรัคช่ัน 

จ ำกัด

28/1/2563 2,000,000         41002 รับเหมำก่อสร้ำงโกดังอำคำรเก็บสินค้ำ 

อำคำรพำณิชย์

11/9  หมู่ท่ี 5 ต.ล ำโพ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,624 0125563002879 บจ.สหชัย เมทัลชีท นนทบุรี จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         46631 ซ้ือมำขำยไปหลังคำเหล็ก เมทัลชีท ท้ัง

ปลีกเเละส่ง

54/4  หมู่ท่ี 11 ต.บำงบัวทอง อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,625 0125563002917 บจ.ส.นุชด ำรงค์ จ ำกัด 28/1/2563 2,000,000         82990 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงยึดรถจักรยำนยนต์ 

เอกชน

77/48  หมู่ท่ี 5 ต.บำงคูรัด อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,626 0125563003000 บจ.เจ กรุ๊ป สยำมเซอร์เวย์ จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         66210 ประกอบกิจกำรส ำรวจอุบัติเหตุ ซ้ือขำย

รถยนต์และจักรยำนยนต์มือสอง รวมท้ัง

อะไหล่และซำกรถยนต์

332/116  หมู่บ้ำน วิช่ัน สมำร์ทไลฟ์ หมู่ท่ี

 3

ต.บำงรักพัฒนำ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,627 0125563003034 บจ.ดีคอน31 จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร 

บันพักอำศัย สถำนท่ีท ำกำร ถนน สะพำน 

งำนก่อสร้ำงทุกชนิด

50/1798  หมู่บ้ำน พฤกษำ 3 หมู่ท่ี 5 

ซอย70/5 ถนนวัดลำดปลำดุก

ต.บำงคูรัด อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,628 0125563003123 บจ.กูรูเกษตร จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         46692 ประกอบกิจกำรขำยส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์

ทำงกำรเกษตร

205/13  หมู่บ้ำน ชัยพฤกษ์ บำงบัวทอง 

หมู่ท่ี 1 ซอย5/2 ถนนบำงกรวย-ไทรน้อย

ต.พิมลรำช อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,629 0125563003140 บจ.อินด้ี เอ็กซ์ เอส โปรเจคท์ จ ำกัด 29/1/2563 100,000            46443 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์เสริม

ควำมงำม

89/361  หมู่บ้ำน ทำวน์อเวนิวเมิร์จรัตนำธิ

เบศร์ หมู่ท่ี 10

ต.บำงรักใหญ่ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,630 0125563003221 บจ.แอทลำส มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         46900 ประกอบกิจกำรค้ำปลีกและค้ำส่งสินค้ำ

อุปโภค บริโภค ออนไลน์และออฟไลน์

127/121  หมู่ท่ี 5 ต.โสนลอย อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,631 0125563003239 บจ.เปำเทอล่ีเมอร่ี จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         90001 ประกอบธุรกิจรับผลิตสคริปต์รำยกำรทีวี 188/67  หมู่ท่ี 1 ต.บำงรักพัฒนำ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,632 0125563003409 บจ.เออำร์ ฟู้ดส์ ซัพพลำย จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         47219 ประกอบกิจกำรร้ำนค้ำปลีก ขำยอำหำร 

ธัญพืช

209/191  ถนนจันทร์ทองเอ่ียม ต.บำงรักพัฒนำ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,633 0125563003441 บจ.เอสบีทีแอนด์เค อินเตอร์เทรด 

จ ำกัด

31/1/2563 1,000,000         52292 กิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดกำรขนส่ง

สินค้ำและตัวแทนออกของ (ตัวแทน

ด ำเนินพิธีกำรศุลกำกร)

1/64  หมู่บ้ำน รัตนำธิเบศร์ หมู่ท่ี 12 ต.บำงรักพัฒนำ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,634 0125563003484 บจ.แอสแปลนส์ จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         31001 ประกอบกิจกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ 91/1  หมู่ท่ี 4 ต.บำงบัวทอง อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2,635 0123563000033 หจ.ไข่หวำนบ้ำนซูชิ ปำกเกร็ด 6/1/2563 1,000,000         56101 ผลิตและจ ำหน่ำยซูชิ 55/37  หมู่ท่ี 5 ต.ปำกเกร็ด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,636 0123563000131 หจ.ทุเรียนจันทบุรี 13/1/2563 40,000             46692 ประกอบกิจกำรค้ำปุ๋ย 67/411  หมู่ท่ี 5 ต.ปำกเกร็ด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,637 0123563000165 หจ.มะลิลำ แฟบริค สตูดิโอ 13/1/2563 200,000            47912 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง 

เคร่ืองแต่งกำย เส้ือผ้ำ สินค้ำอุปโภค

บริโภค ขำยสินค้ำออนไลน์

100/533  หมู่ท่ี 8 ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,638 0123563000190 หจ.เอ็น แอนด์ บี แวนทัวร์ 14/1/2563 30,000             77101 บริกำรเช่ำรถยนต์ แบบรำยวัน/สัปดำห์/

เดือน

69/90  หมู่บ้ำน เซนโทรชัยพฤกษ์-แจ้ง

วัฒนะ หมู่ท่ี 3

ต.คลองพระอุดม อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,639 0123563000238 หจ.บรรจงศิลป์ไทย 15/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรค้ำ เคร่ืองแต่งกำย 

เคร่ืองประดับกำย เพชร พลอย เคร่ืองหนัง

 รองเท้ำ กระเป๋ำ ส่ิงทอ

94/97  หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนใหม่ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,640 0123563000351 หจ.พำวเวอร์กรีน ไฟร์ เซฟต้ี 27/1/2563 1,000,000         80200 ประกอบกิจกรรมกำรบริกำรระบบรักษำ

ควำมปลอดภัย

31/5  หมู่ท่ี 5 ต.บำงพลับ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,641 0125563000043 บจ.เค.เอ็ม. กำร์ดแอนด์เซอร์วิส 

จ ำกัด

2/1/2563 1,000,000         80100 ประกอบกิจกำรรักษำควำมปลอดภัย 35/154  หมู่ท่ี 8 ต.บำงตลำด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,642 0125563000051 บจ.วูเมน แคน ดู จ ำกัด 2/1/2563 2,000,000         82302 ประกอบกิจกำรรับจัดงำนอีเว้นท์ งำนบุญ 

งำนพิธี งำนข้ึนบ้ำนใหม่ รวมถึงงำนมงคล

ทุกประเภท

58/85  หมู่ท่ี 3 ต.คลองเกลือ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,643 0125563000060 บจ.สตำร์ คอฟฟ่ี บำย อิน แอนด์ 

เอล์ม จ ำกัด

2/1/2563 2,000,000         56302 ประกอบกิจกำรร้ำนกำแฟ ร้ำนชำ 

ร้ำนอำหำรและเคร่ืองด่ืม ร้ำนจ ำหน่ำย

สินค้ำท่ีระลึก

30/124  หมู่ท่ี 9 ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,644 0125563000094 บจ.รักษำควำมปลอดภัย วี.เอส.

อินเตอร์กำร์ด จ ำกัด

2/1/2563 1,000,000         80100 ประกอบกิจกำรรักษำควำมปลอดภัย

ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล อำคำร

สถำนท่ี ทรัพบ์สินต่ำงๆของรำชกำร และ

เอกชนท่ัวไป รวมถึงให้บริกำรรักษำควำม

สะอำดอำคำรสถำนท่ีทุกประเภท

8/209  หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนใหม่ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,645 0125563000108 บจ.จัดกำรต้นไม้ จ ำกัด 2/1/2563 3,000,000         01302 ประกอบกิจกำรรับจ้ำง ดูแล ขยำยพันธ์ 

ติดต้ัง ต้นไม้

4/69  หมู่ท่ี 4 ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,646 0125563000124 บจ.เรดแลมป์ จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         58202 ประกอบกิจกำรจัดท ำซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูป 

(ยกเว้นซอฟต์แวร์เกมส ำเร็จรูป)

89/127  หมู่บ้ำน ลภำวัน 15 หมู่ท่ี 2 

ซอย11 ถนนรำชพฤกษ์

ต.บำงพลับ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,647 0125563000230 บจ.เสนำแอสเสทแมนเนจเม้นท์ 

จ ำกัด

3/1/2563 25,000,000       64991 ประกอบกิจกำรรับซ้ือรับโอนสินทรัพย์

ด้อยคุณภำพของสถำบันกำรเงินรวม

ตลอดจนหลักประกันของสินทรัพย์

79/11  หมู่ท่ี 2 ต.บำงพลับ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,648 0125563000256 บจ.โฟร์ ซัคเซส ออแกไนเซอร์ จ ำกัด 6/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำในกำรพัฒนำ

ธุรกิจ เป็นตัวแทน วำงแผนกลยุทธ์

บริหำรงำนขยำยตลำด วำงแผนกำรบริหำร

68/14  หมู่ท่ี 3 ต.คลองพระอุดม อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,649 0125563000281 บจ.เอ็มซี อิมพอร์ต จ ำกัด 6/1/2563 1,000,000         46421 จ ำหน่ำย เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ อุปกรณ์

อิเล็คทรอนิกส์ จอภำพ

89/191  หมู่บ้ำน เศรษฐสิริ ชัยพฤกษ์-

แจ้งวัฒนะ หมู่ท่ี 5

ต.บำงพลับ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,650 0125563000370 บจ.เนเจอร์ เฮลท์ โปรดักส์ จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         46692 ประกอบกิจกำรขำยสินค้ำเคมีภัณฑ์ทำง

กำรเกษตร อำหำรสัตว์

9/136  หมู่ท่ี 4 ต.อ้อมเกร็ด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,651 0125563000515 บจ.แอคพีเดีย จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีกำรท ำบัญชีและ

กำรตรวจสอบบัญชี กำรให้ค ำปรึกษำด้ำน

ภำษี

19/540  หมู่ท่ี 1 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,652 0125563000523 บจ.ดอลล์ คอสเมติกส์ เอส จ ำกัด 8/1/2563 5,000,000         46443 ขำยส่ง-ขำยปลีกสินค้ำประเภท

เคร่ืองส ำอำง ครีมบ ำรุงผิวพรรณ 

ผลิตภัณฑ์เสริมควำมงำม

120/32  หมู่ท่ี 5 ต.ปำกเกร็ด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,653 0125563000558 บจ.แฟมิล่ี-ดี จ ำกัด 8/1/2563 1,500,000         46109 ประกอบกิจกำรตัวแทนจ ำหน่ำย น ำเข้ำ 

ส่งออก สินค้ำ อุปกรณ์ส ำนักงำน

89/92  หมู่ท่ี 5 ต.บำงพลับ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,654 0125563000582 บจ.พรชนันต์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง รับ

ออกแบบตกแต่งต่อเติม อำคำรท่ีพักอำศัย

 อำคำรส ำนักงำน

24/13  หมู่ท่ี 3 ต.บำงตลำด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,655 0125563000647 บจ.ศรัณย์สิริ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร ท่ี

ท ำกำร และงำนโยธำทุกประเภท

25/54  หมู่ท่ี 6 ต.บำงตลำด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส

ไปรษณีย์

2,656 0125563000655 บจ.สินทรัพย์นิมมำน โฮลด้ิง จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         68102 ประกอบกิจกำรอสังหำริมทรัพย์รวมท้ังซ้ือ

 ขำย โอนกรรมสิทธิ

40/1  ช้ันท่ี 4 หมู่ท่ี 3 ถนนสุขำประชำ

สรรค์

ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,657 0125563000710 บจ.ข้ำวสำร เรคคอร์ด จ ำกัด 9/1/2563 5,000,000         59202 ประกอบกิจกำรค่ำยเพลง จัดพิมพ์

จ ำหน่ำยหรือดนตรี จ ำหน่ำยเพลงและ

ลิขสิทธ์ิ

62/1  หมู่ท่ี 1 ต.อ้อมเกร็ด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,658 0125563000736 บจ.สยุมภู จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         46414 ประกอบกิจกำร ซ้ือมำขำยไป เส้ือผ้ำ

แฟช่ัน เคร่ืองแต่งกำย รองเท้ำ กระเป๋ำ 

นำฦิกำ แว่นตำ เคร่ืองประดับ

14/21  หมู่ท่ี 5 ต.บำงพลับ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,659 0125563000744 บจ.พีเอ็น. คอน-เดค จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย รวมท้ัง

รับท ำงำนโยธำทุกประเภท

65/19  หมู่ท่ี 3 ต.คลองพระอุดม อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,660 0125563000752 บจ.ซิเทค อินเตอร์เนช่ันแนล กรุ๊ป 

(ไทยแลนด์) จ ำกัด

9/1/2563 3,000,000         63111 ประกอบกิจกำรให้บริกำรจัดหำอุปกรณ์ 

และก่อสร้ำงศูนย์ข้อมูล ตลอดจน

ให้บริกำรบ ำรุงรักษำและกำรสนับสนุน

หลังกำรขำย

89  อำคำรคอสโม ออฟฟิศ พำร์ค ช้ัน 7 

ยูนิต เจ ถนนป๊อปปูล่ำ

ต.บ้ำนใหม่ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,661 0125563000787 บจ.สวีทแครกเกอร์ จ ำกัด 9/1/2563 2,000,000         10799 ประกอบกิจกำรผลิตและขำยอำหำร 

เคร่ืองด่ืม ขนม เบเกอร่ี ท้ังขำยปลีกและ

ขำยส่ง

29/526  หมู่ท่ี 9 ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,662 0125563000809 บจ.เคลียร์ เอเอ็มที แมนเนจเม้นท์ 

จ ำกัด

9/1/2563 1,000,000         71102 ประกอบกิจกำรท่ีปรึกษำ ส ำรวจ ออกแบบ

 ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย ระบบก ำจัดขยะ 

ระบบสุขำฯ

55/119  หมู่ท่ี 5 ต.ปำกเกร็ด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,663 0125563000817 บจ.โกลบอล แคร์ โคออพเปอเรช่ัน

 จ ำกัด

9/1/2563 1,000,000         46443 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง 

ครีมบ ำรุงผิว น้ ำหอม  ผลิตภัณฑ์เสริม

ควำมงำม อำหำรเสริม อุปกรณ์

49/380  หมู่ท่ี 2 ต.บำงตลำด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,664 0125563000876 บจ.ด๊ัก เฮฟเว่น จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         20232 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยอุปกรณ์

ด้ำนควำมงำม

92/95  หมู่ท่ี 5 ต.บ้ำนใหม่ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,665 0125563000922 บจ.ซิมพลิฟลำย จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         79120 ประกอบกิจกำรน ำเท่ียว ให้บริกำรจัดกรุ๊ป

ทัวร์ และบริกำรอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับกำร

ท่องเท่ียวทุกชนิด

86/9  หมู่ท่ี 2 ต.บำงพลับ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,666 0125563000957 บจ.ออโรร่ำ แอดวำนซ์ จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         46441 ประกอบกิจกำรค้ำ ผลิต น ำเข้ำภำยนอก

ประเทศ เป็นตัวแทนจัดจ ำหน่ำย 

เคร่ืองมือแพทย์ เคร่ืองมือวิทยำศำสตร์

50/912  หมู่ท่ี 6 ต.บ้ำนใหม่ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,667 0125563001074 บจ.สัมมำ โปรดักส์ จ ำกัด 13/1/2563 400,000            56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรเเละ

เคร่ืองด่ืม รวมท้ังออกบูธท้ังในเเละนอก

สถำนท่ี

37/7  หมู่ท่ี 5 ถนนติวำนนท์ ต.ปำกเกร็ด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,668 0125563001104 บจ.ริชเวย์ เดคอเรช่ัน จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         46412 ประกอบกิจกำรขำยส่งของใช้ในครัวเรือน

ท่ีท ำจำกส่ิงทอ

53/29  หมู่ท่ี 9 ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,669 0125563001147 บจ.เฟรช ฟู้ด แพลนเน็ต 168 จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         46313 ประกอบกิจกำรค้ำ ผัก ผลไม้ พืชผลทำง

กำรเกษตรทุกชนิด

24/50  หมู่ท่ี 5 ต.คลองข่อย อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,670 0125563001155 บจ.เอสเวลเนสสหคลินิก จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         86202 ประกอบกิจกรรมคลินิกโรคเฉพำะทำง 19/1  หมู่ท่ี 5 ซอยปำกเกร็ด-แจ้งวัฒนะ 

39 ถนนแจ้งวัฒนะ

ต.บ้ำนใหม่ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,671 0125563001228 บจ.คิดบวกพอเพียง จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         47222 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ผลิต จัดจ ำหน่ำย

 เคร่ืองด่ืม กำแฟ ทุกประเภท

5/47  หมู่ท่ี 9 ต.บำงตลำด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,672 0125563001236 บจ.เฮงเจริญทรัพย์ 888 จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         47525 ร้ำนขำยปลีกวัสดุก่อสร้ำงหลำยชนิด

รวมถึงวัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือชนิด

น ำไปใช้ท ำงำนได้ด้วยตัวเอง

55/94  หมู่ท่ี 5 ต.บำงพลับ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,673 0125563001287 บจ.เพ็ญพิมพ์พิศำ ช. จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         46109 เป็นนำยหน้ำตัวแทน ตัวแทนค้ำต่ำง ใน

กิจกำรและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ใน

ธุรกิจประกันภัย

88/144  หมู่ท่ี 6 ต.คลองพระอุดม อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,674 0125563001309 บจ.ไทม์ทูบิลด์ สตีล บิลด้ิงส์ จ ำกัด 14/1/2563 3,000,000         41002 รับเหมำก่อสร้ำง 47/319  อำคำรคอนโดมิเนียม

อุตสำหกรรม อำคำรไคตัค ห้องเลขท่ี 

K005042 ช้ันท่ี 5 ถนนป๊อปปูล่ำ

ต.บ้ำนใหม่ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,675 0125563001325 บจ.ร็อคเพำเวอร์ จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         11041 ประกอบกิจกำรผลิต และจ ำหน่ำย น้ ำด่ืม 

เคร่ืองด่ืมชูก ำลัง ทุกชนิด

59/18  หมู่ท่ี 3 ต.คลองข่อย อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,676 0125563001376 บจ.แอลบีเอส เอ็นจิเนียร่ิง ซัพ

พลำย จ ำกัด

14/1/2563 1,000,000         46593 กำรขำยส่งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์เพ่ือใช้ใน

งำนอุตสำหกรรม

98/142  หมู่ท่ี 1 ถนนรำชพฤกษ์ ต.อ้อมเกร็ด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,677 0125563001384 บจ.เซำเทิร์น เพำเวอร์ เอ็นเนอร์จี 

จ ำกัด

15/1/2563 1,000,000         35101 ประกอบกิจกำร จัดกำรติดต้ังระบบ

พลังงำนแสงอำทิตย์ แผงโซล่ำร์เซลล์

94/21  หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนใหม่ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,678 0125563001414 บจ.มีนำ ดีเทล จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         14112 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยเส้ือผ้ำ 49/42  หมู่ท่ี 2 ต.บำงตลำด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,679 0125563001422 บจ.ลิลล่ีคลินิก จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค

บริโภค น ำเข้ำสินค้ำ

120/1071  หมู่ท่ี 9 ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,680 0125563001449 บจ.ดี 2510 เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         43223 ประกอบกิจกำรติดต้ังระบบระบำยอำกำศ 

ระบบท ำควำมเย็น เคร่ืองปรับอำกำศ ต่อ

เติม ซ่อมและบ ำรุงรักษำระบบ

144/244  หมู่ท่ี 1 ต.ปำกเกร็ด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

2,681 0125563001562 บจ.โพรมิธิอุส เทคโนโลยี จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         47912 ประกอบธุรกิจท่ีมีกำรซ้ือขำยสินค้ำหรือ

บริกำรให้ลูกค้ำผ่ำนอินเทอร์เน็ต

77/89  หมู่ท่ี 2 ต.บำงพลับ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,682 0125563001571 บจ.บิลรอสท์ เทคโนโลยี จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         47912 ประกอบธุรกิจท่ีมีกำรซ้ือขำยสินค้ำหรือ

บริกำรให้ลูกค้ำผ่ำนอิเล็กเทอร์เน็ต

77/89  หมู่ท่ี 2 ต.บำงพลับ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,683 0125563001589 บจ.เลด้ี แฟช่ันฟุ้ต จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยรองเท้ำแฟช่ัน 

จ ำหน่ำยเส้ือผ้ำ จ ำหน่ำยกระเป๋ำสินค้ำ

แฟช่ันทุกชนิด

180/303  หมู่บ้ำน เดอะคิทท์ติวำนนท์ 

อำคำรเอ 3 หมู่ท่ี 5

ต.ปำกเกร็ด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,684 0125563001627 บจ.บีแอลเอชวำยสิบส่ี จ ำกัด 16/1/2563 50,000,000       01121 ประกอบกิจกำรท ำนำ ท ำสวน ท ำไร่ 91/86  หมู่บ้ำน พำทิโอ หมู่ท่ี 5 ต.บ้ำนใหม่ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,685 0125563001643 บจ.โพรเฟส ฟู๊ด เซอร์ติฟิเคท จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         72102 ประกอบกิจกำร ตรวจสอบมำตรำฐำนกำร

ผลิตอำหำร สินค้ำเกษตร

89/212  หมู่ท่ี 5 ต.บำงพลับ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,686 0125563001686 บจ.จิงเกอร์บิลด์ จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         41002 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีไม่ใช่ท่ีพักอำศัย 55/44  หมู่บ้ำน โกลเด้น อเวนิว แจ้ง

วัฒนะ-ติวำนนท์ หมู่ท่ี 3 ถนนสุขำประชำ

สรรค์ 3

ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,687 0125563001716 บจ.พี.ดี.อำร์ โกลด์ 2019 จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         47732 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยเคร่ืองประดับ 

เช่น ทอง ทองค ำแท่งและทองรูปพรรณ

14/24  หมู่ท่ี 5 ต.บำงพลับ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,688 0125563001775 บจ.วีนัส วี คอนซัลท์ จ ำกัด 17/1/2563 2,000,000         74101 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงออกแบบตกแต่ง

ก่อสร้ำง ท้ังภำยในและภำยนอกอำคำร

99/287  หมู่บ้ำน มัณฑนำ หมู่ท่ี 5 ต.บำงพลับ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,689 0125563001872 บจ.อัลทิเมท ทรูพ จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         73101 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงโฆษณำ จัดสถำนท่ี

ในกำรถ่ำยท ำ ออกแบบและบริกำรจัดหำ

อุปกรณ์ประกอบกำรถ่ำยหนัง

43/31  หมู่ท่ี 6 ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,690 0125563001911 บจ.ดี เอ็น เวิลด์ จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ อุปโภค 

บริโภค สุมนไพร สินค้ำแม่และเด็ก

59/169  หมู่ท่ี 3 ต.คลองข่อย อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,691 0125563001953 บจ.มิสเตอร์ ซี 63 จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         52292 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทนจัดกำรรับ

ขนส่งถ่ำยสินค้ำ และบริกำรขนส่งสินค้ำ

ให้แก่ลูกค้ำภำยในประเทศ

53/219  หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนใหม่ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,692 0125563001970 บจ.ดีเอ็นเอส โซลูช่ัน จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         63113 ประกอบกิจกำรสนับสนุนกำรตลำดดิจิทัล 

ส่งเสริมกำรขำยออนไลน์ ท ำกำรค้ำผ่ำน

แพรตฟอร์มอินเตอร์เน็ต

20/262-264  หมู่ท่ี 9 ถนนประชำช่ืน ต.บำงตลำด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,693 0125563002101 บจ.ทรำนส์ฟอร์ม อินโนเวช่ัน จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         46593 ซ้ือมำ ขำยไป น ำเข้ำและขำยอะไหล่

เคร่ืองจักร และระบบอัตโนมัติอุตสำหกรรม

99/6999  หมู่ท่ี 2 ต.ท่ำอิฐ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,694 0125563002119 บจ.ฮงเส็ง คอนสตรัคช่ัน 2020 

จ ำกัด

20/1/2563 1,000,000         41001 รับเหมำก่อสร้ำงบ้ำนและท่ีพักอำศัย 44/66  หมู่บ้ำน ศรีทับทิม หมู่ท่ี 2 ถนน

สุขำประชำสรรค์

ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

2,695 0125563002160 บจ.ออร่ำ อินเทลลิเจนท์ จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบกิจกำรบริกำรรับท ำกำรตลำด

ออนไลน์

47/315  อำคำรไคตัค  ห้องเลขท่ี 

K005015 ช้ันท่ี 5 ถนนป๊อบปูล่ำ

ต.บ้ำนใหม่ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,696 0125563002178 บจ.ซูวัยบะห์ โกลบอล (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

21/1/2563 2,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำรท่ี

พักอำศัย

216/58  ถนนบอนด์สตรีท ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,697 0125563002194 บจ.โซลำร์ไทย แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ำกัด

21/1/2563 1,000,000         35101 ประกอบกิจกำรออกแบบ ติดต้ัง ซ่อมบ ำรุง

 จัดจ ำหน่ำย ระบบโซล่ำเซลล์ผลิตไฟฟ้ำ

พลังงำนแสงอำทิตย์รวมถึงอุปกรณ์ของ

สินค้ำ

77/179  หมู่บ้ำน เดอะคอนเนค 41 หมู่ท่ี

 5 ถนนติวำนนท์

ต.บ้ำนใหม่ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,698 0125563002224 บจ.แอลโค เทรด จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         46441 ประกอบกิจกำรบริกำรทำงด้ำนเคร่ืองมือ

แพทย์ เคร่ืองมือวิทยำศำสตร์

11/26  หมู่ท่ี 8 ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,699 0125563002275 บจ.ดิ แกลเลอร่ี คลินิก จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         96104 กิจกรรมกำรดูแลควำมงำมแต่งเล็บมือและ

เล็บเท้ำ

92/5  หมู่ท่ี 5 ต.ปำกเกร็ด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,700 0125563002283 บจ.รัตนภัทร (2020) จ ำกัด 22/1/2563 5,000,000         46206 ขำยอำหำรสัตว์ 19  หมู่ท่ี 5 ต.คลองข่อย อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,701 0125563002437 บจ.นิว เอเซีย ฟอร์ส จ ำกัด 23/1/2563 5,000,000         46900 ประกอบกิจกำรกิจกรรมขำยส่งส่ิงทอ 

เส้ือผ้ำ เคร่ืองประดับ เคร่ืองเล่นเด็ก 

อุปกรณ์ส ำนักงำน

53/227  หมู่ท่ี 9 ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,702 0125563002453 บจ.แกรนด์ มำร์เวล จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         69100 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกฎหมำย

 เร่งรัดหน้ีสินทำงโทรศัพท์และภำคสนำม

98/117  หมู่ท่ี 5 ต.บำงพลับ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,703 0125563002488 บจ.เค.ที. โปรเฟสช่ัน จ ำกัด 24/1/2563 5,000,000         41002 รับเหมำก่อสร้ำงอำคำรพำนิชย์ 56/111  หมู่ท่ี 5 ต.ปำกเกร็ด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,704 0125563002551 บจ.นิวเทรนด์ เอ็กซิบิช่ัน จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         82302 ประกอบธุรกิจให้บริกำรจัดงำนแสดงสินค้ำ

 เปิดตัวสินค้ำ รับจัดนิทรรศกำร งำน

เปิดบริำุท ห้ำงร้ำน งำนเปิดโรงงำน พิธี

ทำงศำสนำ งำนประชุม สัมมนำ งำนกีฬำสี

 กิจกรรมนันทนำกำร จัดงำนเล้ียง งำนปี

ใหม่ รับจัดงำนคอนเสิร์ต รับออกแบบ

โครงสร้ำงบูธและผลิตบูธพร้อมติดต้ัง 

รวมท้ังรับจัดงำนอีเว้นท์ งำนดีไซน์ และ

งำนออร์แกไนเซอร์ทุกประเภท

94/62  หมู่บ้ำน พนำลี 27 หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนใหม่ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,705 0125563002577 บจ.ดับเบ้ิลยู ที ออลล์ เอ็นจิเนียร่ิง 

โซลูช่ันส์ จ ำกัด

27/1/2563 1,000,000         43210 ประกอบกิจกำรรับซ่อมแซมงำนระบบ

อุปกรณ์ส่วนควบ งำนระบบไฟฟ้ำทุก

ประเภท

47/319  อำคำรไคตัค  ห้องเลขท่ี เค 

5034 ช้ันท่ี 5 ถนนป๊อปปูล่ำ

ต.บ้ำนใหม่ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,706 0125563002615 บจ.นิลภัทร์ ดีเวลลอป สตีล จ ำกัด 27/1/2563 3,000,000         71101 ประกอบกิจกำรออกแบบ ท ำกำรก่อสร้ำง

อำคำรท่ีพักอำศัย

18/553  หมู่ท่ี 5 ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,707 0125563002674 บจ.นกก้ีเดรสซ่ี จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         47912 ประกอบกิจกำรขำยเส้ือผ้ำทำงอินเตอร์เน็ต 91/24  หมู่ท่ี 1 ต.บำงตะไนย์ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,708 0125563002682 บจ.พี.โอ อีควิปเม้นท์ จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         46441 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์

กำรแพทย์ เคร่ืองมือทำงกำรแพทย์

47/315  ถนนป๊อบปูล่ำ ต.บ้ำนใหม่ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,709 0125563002747 บจ.เทียร่ำ คอสเมติกส์ จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         46443 ประกอบกิจกำรขำยส่ง เคร่ืองส ำอำง 

รวมถึงส่ิงปรุงแต่งส ำหรับประทินร่ำงกำย 

หรือประเทืองโฉม ครีมบ ำรุงผิว โลช่ัน

97/26  หมู่ท่ี 2 ต.บำงพลับ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,710 0125563002763 บจ.ไข่ข้นเสวย จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร จ ำหน่ำย

อำหำรและเคร่ืองด่ืมทุกชนิด

55/1  หมู่ท่ี 5 ต.บ้ำนใหม่ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,711 0125563002780 บจ.นิวไทย เอ็กซ์ตร้ำ อินเตอร์ 

เฟอร์ทิไลเซอร์ จ ำกัด

27/1/2563 1,000,000         20121 ประกอบกิจกำรโรงงำนผลิตปุ๋ยและ

วัตถุดิบท่ีใช้ในกำรผลิตปุ๋ย วัสดุอุปกรณ์

และเคร่ืองจักรท่ีใช้ในกำรผลิตปุ๋ยทุกชนิด

79/139  หมู่ท่ี 2 ต.บำงพลับ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,712 0125563002798 บจ.จีเอ็นเอ็น เฮ้ำส์ แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน จ ำกัด

27/1/2563 1,000,000         74101 ประกอบกิจกำรรับออกแบบ ตกแต่ง

ภำยนอก ภำยใน ทำสี รับเหมำก่อสร้ำง

อำคำร อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย 

สถำนท่ีท ำกำร

38/382  หมู่ท่ี 9 ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,713 0125563002801 บจ.จัสติส อิน เดคคอเรช่ัน จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         74101 ประกอบกิจกำรรับเหมำ ตกแต่งภำยใน 

งำนก่อสร้ำง รวมท้ังเป็นท่ีปรึกษำ งำน

โครงกำรต่ำงๆ

88/77  หมู่ท่ี 3 ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,714 0125563002933 บจ.แมลงปอ จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         59201 ประกอบกิจกำรผลิต รับจ้ำงผลิต ขำย

ปลีก-ส่ง แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภำพ

 จำนเสียง ท้ังชนิดบันทึกเสียง

144/46  หมู่ท่ี 1 ต.ปำกเกร็ด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,715 0125563002950 บจ.รีลีฟนำว จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         58202 ประกอบกิจกำรเก่ียวกับกำรจัดท ำซอรต์

แวร์ส ำเร็จรูป

111/270-271  หมู่ท่ี 9 ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,716 0125563002976 บจ.ซีซีพีอำร์ จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         73101 ประกอบกิจกำรท่ีปรึกษำทำงด้ำนโฆษณำ 

ประชำสัมพันธ์

55/3  หมู่บ้ำน เมืองทองธำนี หมู่ท่ี 9 ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,717 0125563002992 บจ.อินเครดิเบ้ิล เรสโซลูท จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         70209 บริกำรเพ่ือกำรสนับสนุนธุรกิจ ให้

ค ำแนะน ำ ปรึกษำ ด้ำนต่ำงๆ

20/246  หมู่ท่ี 9 ต.บำงตลำด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,718 0125563003018 บจ.ทีม ออเรนจ์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         59201 ประกอบกิจกำรผลิต รับจ้ำงผลิต ขำย

ปลีก-ส่ง แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภำพ

 จำนเสียง ท้ังชนิดบันทึกเสียง

144/46  หมู่ท่ี 1 ต.ปำกเกร็ด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,719 0125563003069 บจ.บีทูทู อินเตอร์เทรด จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         46900 ประกอบกิจกำรขำยส่งสินค้ำท่ัวไป 74/9  หมู่ท่ี 5 ถนนรัตนำธิเบศร์ ต.ท่ำอิฐ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,720 0125563003115 บจ.ฟอร์บิลด์ อินเตอร์ กรุ๊ป จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงและ

รับเหมำติดต้ังงำนระบบไฟฟ้ำทุกชนิด

39/9  หมู่บ้ำน เดอะรูฟ 1 หมู่ท่ี 6 ถนน

แจ้งวัฒนะ-ปำกเกร็ด 24

ต.บำงตลำด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,721 0125563003191 บจ.แปดสิบแปด ออนซ์ กรุ๊ป จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         56301 กำรบริกำรด้ำนเคร่ืองด่ืม 9/85  หมู่ท่ี 4 ถนนรำชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ ต.อ้อมเกร็ด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,722 0125563003204 บจ.เอ็มพีซี อินโนเวช่ัน จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         47723 ประกอบกิจกำรค้ำส ำอำง อุปกรณ์และ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้เสริมควำมงำม

29/116  หมู่ท่ี 7 ต.บำงตลำด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,723 0125563003301 บจ.พรรณทิพำ.เอ จ ำกัด 30/1/2563 2,000,000         90001 กิจกรรมกำรสร้ำงสรรค์ศิลปะ 89/144  หมู่บ้ำน อำรียำเดอะคัลเลอร์ 

หมู่ท่ี 2 ถนนติวำนนท์

ต.ปำกเกร็ด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,724 0125563003328 บจ.เมโมเรเบิล จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         73101 ประกอบกิจกรรมของบริษัทโฆษณำ 

ตัวแทนขำยส่ือโฆษณำ

50/918  หมู่ท่ี 9 ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,725 0125563003352 บจ.แฮปป้ี เวิร์ค จ ำกัด 31/1/2563 5,000,000         61101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรระบบออนไลน์

ส ำหรับธุรกิจและลูกค้ำ

72/64  หมู่ท่ี 3 ถนนเล่ียงเมืองนนทบุรี ต.บำงตลำด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,726 0125563003387 บจ.บิลเล่ียน เวลเนส จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำร และ

เคร่ืองด่ืมทุกชนิดทุกประเภท รับจัดเล้ียง

นอกสถำนท่ี

77/181  หมู่บ้ำน เดอะคอนเนค 41 หมู่ท่ี

 5

ต.บ้ำนใหม่ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,727 0125563003395 บจ.ฮำคุน่ำ มำทำท่ำบำร์ จ ำกัด 31/1/2563 5,000,000         56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร จ ำหน่ำย

อำหำร และเคร่ืองด่ืมทุกชนิด

5/49  หมู่ท่ี 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,728 0125563003417 บจ.พีแอนด์เอช อีทเทอร่ี จ ำกัด 31/1/2563 5,000,000         56101 ประกอบกิจกำรภัตตำคำรอำหำร 

ร้ำนอำหำรนำนำชำติ ร้ำนอำหำร และร้ำน

ขำยเคร่ืองด่ืมต่ำงๆ

50/1211  อำคำรโครงกำรบีไฮฟ์  ห้อง

เลขท่ี E201-E202 ช้ันท่ี 2 หมู่ท่ี 9 ถนน

บอนด์สตรีท

ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,729 0125563003450 บจ.วอทช์วอเตอร์พลัส (ไทยแลนด์)

 จ ำกัด

31/1/2563 1,000,000         46599 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย อุปกรณ์กรองน้ ำ

บริสุทธ์ิ อุปกรณ์ผลิตน้ ำด่ำง

473  ถนนบอนด์สตรีท ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,730 0125563003468 บจ.โนเบิล พีบีโอ จ ำกัด 31/1/2563 2,000,000         64202 ประกอลกิจกำรลงทุนในบริษัทต่ำงๆ 

รวมถึงบริษัทลูกและบริษัทในเครือ

88/312  หมู่ท่ี 5 ต.บ้ำนใหม่ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,731 0125563003476 บจ.จ็อบ4ไลฟ์ จ ำกัด 31/1/2563 2,000,000         78200 ประกอบกิจกำรให้บริกำรด้ำนก ำลังคน 

โดยจัดส่งเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทเข้ำไป

ให้บริกำร

88/312  หมู่ท่ี 5 ต.บ้ำนใหม่ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2,732 0123563000106 หจ.เอแอนด์ที ช้อปสตูดิโอ 9/1/2563 100,000            46414 ประกอบกิจกำรขำยส่งเส้ือผ้ำ 88/196  หมู่ท่ี 2 ต.วัดชลอ อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,733 0123563000149 หจ.พี.โอ.เอ็น.ดี. พร็อพเพอร์ต้ี 

แมเนจเม้นท์ แอนด์ แอคเคำน์ต้ิง

13/1/2563 300,000            69200 ประกอบกิจกำรบริกำรงำนรับท ำบัญชี 

ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบภำษีฯ

129/307  หมู่บ้ำน ดรีมเพลส หมู่ท่ี 7 

ซอย27

ต.มหำสวัสด์ิ อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,734 0123563000157 หจ.นำยำ99 13/1/2563 1,000,000         47912 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง 

เคร่ืองแต่งกำย เส้ือผ้ำ สินค้ำอุปโภค

บริโภค ขำยสินค้ำออนไลน์

50/171  หมู่ท่ี 5 ต.มหำสวัสด์ิ อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,735 0123563000271 หจ.รวยสมใจดี 17/1/2563 200,000            47593 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ จ ำหน่ำยอุปกรณ์

ไฟฟ้ำ อุปกรณ์ส่องสว่ำง และตัวแปลงไฟ

54/240  หมู่ท่ี 5 ต.ศำลำกลำง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,736 0125563000027 บจ.พอพร้อมท์ จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         47112 ดิสเคำท์สโตร์/ซุปเปอร์เซ็นเตอร์/ไฮเปอร์

มำร์เก็ต

99/93  หมู่บ้ำน นนทรี รีเจ้นท์ หมู่ท่ี 4 ต.บำงขนุน อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,737 0125563000078 บจ.ออกซิเจน เฮลท์ แอนด์ เวลเนส

 จ ำกัด

2/1/2563 1,000,000         93112 ประกอบกิจกำรให้บริกำรสถำนท่ีออก

ก ำลังกำยและบริหำรร่ำงกำย

222  หมู่ท่ี 3 ต.บำงขุนกอง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,738 0125563000221 บจ.ออล ดรีม เรียล เอสเตท จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         68102 ประกอบกิจกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ 138/49  หมู่ท่ี 1 ต.บำงขุนกอง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,739 0125563000264 บจ.บีที ครีเอช่ัน จ ำกัด 6/1/2563 5,000,000         73102 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเป็นส่ือกลำงใน

กำรจัดซ้ือเวลำในกำรออกอำกำศสถำนี

วิทยุและโทรทัศน์ต่ำงๆ

36  หมู่ท่ี 1 ต.ปลำยบำง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,740 0125563000272 บจ.พรีเชียส อะเวค จ ำกัด 6/1/2563 2,000,000         70209 ประกอบธุรกิจบริกำรรับเป็นท่ีปรึกษำและ

วำงแผนกำรตลำด คิดกลยุทธ์ทำงธุรกิจ 

วำงแผนธุรกิจ

142/90  หมู่บ้ำน รติรมย์ 3 ซอย 4/4 หมู่

ท่ี 5 ซอยสวนผัก 32

ต.มหำสวัสด์ิ อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,741 0125563000442 บจ.อัปเปอร์เวสต์ จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         62023 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำทำงด้ำน

ระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ำย ควำม

ปลอดภัยและควำมเป็นส่วนตัว ไอที 

ปัญญำประดิษฐ์ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

วิทยำกำรข้อมูล เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน 

ธุรกิจกำรเงิน

26/79  หมู่ท่ี 6 ต.วัดชลอ อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,742 0125563000485 บจ.ครีเอทีฟ ทัวร์ กูรู (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

8/1/2563 1,000,000         79120 ประกอบกิจกำรบริกำรน ำเท่ียว ท้ังภำยใน

และนอกประเทศ

81/215  หมู่ท่ี 3 ต.ศำลำกลำง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,743 0125563000493 บจ.ดีไลท์ ลิงก์ จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         43210 บริกำรเดินสำย ติดต้ัง ถอดถอน ระบบ

สำยไฟฟ้ำ เคเบิล ไฟเบอร์ออฟติก 

สัญญำณเครือข่ำยโทรคมนำคม

95/125  หมู่ท่ี 5 ต.มหำสวัสด์ิ อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,744 0125563000507 บจ.เคเอ็นเอ็ม ออดิท จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         69200 กำรตรวจสอบบัญชีและกำรตรวจสอบ

ภำยใน

109/110  หมู่บ้ำน รติรมย์ 2 หมู่ท่ี 2 

ถนนกรุงนนท์ จงถนอม

ต.มหำสวัสด์ิ อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,745 0125563000531 บจ.ซีเอชเอ็น แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำและรับท ำ

กำรตลำด รวมถึงรับท ำโฆษณำสินค้ำ

188/69  หมู่ท่ี 6 ต.บำงกรวย อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,746 0125563000566 บจ.อีเว้นท์เวิลด์ไวด์ จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         73101 ประกอบกิจกำรรับออกแบบ ผลิต 

จ ำหน่ำยส่ือโฆษณำ และส่ือออนไลน์ทุก

ชนิด

142/72  หมู่ท่ี 5 ต.มหำสวัสด์ิ อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,747 0125563000574 บจ.เอส.ดี. อินทิเกรช่ัน จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         62012 กำรจัดท ำโปรเเกรมคอมพิวเตอร์ตำม

วัตถุประสงค์ของผู้ใช้ (ยกเว้นโปรเเกรมเว็บ

เพจเเละเครือข่ำย)

95/28  หมู่ท่ี 6 ต.ศำลำกลำง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,748 0125563000612 บจ.ต๊ิกแคท จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ เป็น

ตัวแทน ติดต่อประสำนงำนในหน่วยงำน

รำชกำร

166/29  หมู่ท่ี 4 ต.ปลำยบำง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,749 0125563000701 บจ.เดอะ ครีเอทีฟ แลนด์ จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         59111 ประกอบกิจกรรมกำรผลิตภำพยนตร์และ

วีดิทัศน์

57/224  หมู่บ้ำน โมดิ วิลล่ำ ป่ินเกล้ำ-วง

แหวน หมู่ท่ี 1

ต.ศำลำกลำง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,750 0125563000761 บจ.สำกลแลนด์มำร์ค จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         81300 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงออกแบบ ตกแต่ง 

ซ่อมบ ำรุง จัดสวน ท้ังในสถำนท่ีและนอก

สถำนท่ีในประเทศและต่ำงประเทศ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ท้ังในประเทศและ

ต่ำงประเทศ จัดหำต้นไม้ไทยหรือต้นไม้

นอก อุปกรณ์ประดับตกแต่งสวน

7/38  หมู่ท่ี 7 ต.บำงกรวย อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,751 0125563000795 บจ.ปิยะ เนอร์สซ่ิงโฮม จ ำกัด 9/1/2563 500,000            87301 ประกอบกิจกรรมกำรดูแลรักษำในสถำนท่ี

ท่ีมีท่ีพักและมีคนดูแลประจ ำส ำหรับ

ผู้สูงอำยุ

139/9  ซอยร่วมใจพัฒนำ ต.บำงขุนกอง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,752 0125563000914 บจ.เออำร์ เซอร์วิสเซส จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         46599 ประกอบกิจกำรค้ำ ผลิต และให้บริกำร

ประกอบติดต้ังเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้วัสดุ

อุปกรณ์ไฟฟ้ำ รำงวำงสำยไฟฯลฯ

159/9  หมู่ท่ี 6 ต.บำงกรวย อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,753 0125563000965 บจ.ทีมธีม โปรดักช่ัน จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         59112 กิจกรรมกำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์ 16/323  หมู่บ้ำน คณำสิริ พุทธมณฑล

สำย4-ศำลำยำ หมู่ท่ี 5

ต.ศำลำกลำง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,754 0125563001163 บจ.สุวรรณศรี อีควิปเม้นท์ คอน

สตรัคช่ัน จ ำกัด

13/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง 190/154  หมู่ท่ี 7 ต.มหำสวัสด์ิ อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,755 0125563001503 บจ.ส. มงคลชัย ซัพพลำย จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         46900 ประกอบกิจกำรค้ำ น ำเข้ำ ส่งออก ขำย

ปลีก สินค้ำเบ็ดเตล็ด

81/15  หมู่ท่ี 4 ต.ปลำยบำง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,756 0125563001554 บจ.มีรัค คำเฟ่ จ ำกัด 16/1/2563 8,000,000         56101 กำรบริกำรด้ำนอำหำรในภัตตำคำร/

ร้ำนอำหำร

89/109  หมู่ท่ี 4 ถนนรำชพฤกษ์ ต.บำงขนุน อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,757 0125563001783 บจ.คิง แอนด์ เฟรนด์ จ ำกัด 17/1/2563 2,000,000         46319 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย น ำเข้ำ ส่งออก 

อำหำรแปรรูปจำกพืชและสัตว์ ทุกชนิด

88/149  หมู่ท่ี 6 ต.บำงขุนกอง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,758 0125563001813 บจ.ต้น กล้ำ ท ำ จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         82302 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงจัดงำน งำนแสดง

สินค้ำ งำนแสดง งำนอีเว้นท์ ทุกประเภท

102/2  หมู่ท่ี 9 ต.บำงกรวย อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

2,759 0125563001848 บจ.บริง อะ บอร์ด จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         32409 ประกอบกิจกำรผลิตเกมและของเล่นอ่ืนๆ

ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

98/419  หมู่บ้ำน ธำรำ รำชพฤกษ์-ป่ิน

เกล้ำ ถนนปลำยบำง

ต.มหำสวัสด์ิ อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,760 0125563001856 บจ.พี ดี เค เฮลท์แคร์ จ ำกัด 17/1/2563 3,000,000         46441 ประกอบกิจกำรเก่ียวกับ น ำเข้ำ ส่งออก 

จ ำหน่ำย อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ เตียงผู้

ป่ำย รถเข็น ท้ังปลีกและส่ง

26/264  หมู่ท่ี 6 ต.วัดชลอ อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,761 0125563001899 บจ.ศิริอำชำ แมชชีน จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         82990 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงท ำของ ประกอบ

ช้ินงำน เคร่ืองจักรกล ซ่อมบ ำรุง

89/14  หมู่ท่ี 3 ต.บำงขุนกอง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,762 0125563001945 บจ.ฟำร์มเมอร์ สเปซ จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         62012 ออกแบบและพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เพ่ือให้ใช้ทำงกำรเกตรและส่ิงแวดล้อมกำร

วิเครำะห์

5/32  หมู่ท่ี 4 ต.บำงกรวย อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,763 0125563002011 บจ.ไอเบลล่ีช็อป จ ำกัด 20/1/2563 100,000            47711 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยชุดช้ันใน ชุดนอน

ส ำหรับ บุรุษ สตรี และเด็ก เช่น ชุดนอน 

เส้ือคลุมชุดนอน

109/51  หมู่ท่ี 8 ต.วัดชลอ อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,764 0125563002470 บจ.วังหน้ำ โลจิสติกส์ จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         49339 กำรขนส่งสินค้ำอ่ืนๆทำงถนนซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

98/255  หมู่บ้ำน พลำโน่ป่ินเกล้ำ-จรัญ 

หมู่ท่ี 8

ต.วัดชลอ อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,765 0125563002593 บจ.บำงกอก คัฟเวอร์ จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         47512 ประกอบกิจกำรค้ำผ้ำคลุมรถ ซ่ึงเป็น

ผลิตภุณฑ์จำกผ้ำใบและผ้ำอ่ืนๆท่ีคล้ำยกัน

 รวมถึงพลำสติก

188/97 บ้ำนกลำงเมือง ป่ินเกล้ำ-จรัญฯ  

หมู่ท่ี 6 ถนนเลียบทำงรถไฟ

ต.บำงกรวย อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,766 0125563002607 บจ.ป๊อปอัพแฟช่ัน จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง 

เส้ือผ้ำแฟช่ัน อำหำรเสริม

159/29  หมู่บ้ำน อีโคเฮ้ำล์ (ป่ินเกล้ำ-

ศำลำยำ) หมู่ท่ี 4

ต.ศำลำกลำง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,767 0125563002658 บจ.แอร์เซิร์ฟ โซลูช่ัน จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         47595 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยติดต้ัง ซ่อมแซม 

เคร่ืองปรับอำกำศ

11/27  หมู่ท่ี 5 ต.ปลำยบำง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,768 0125563002852 บจ.ดูฮอสเมด จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         47721 ประกอบกิจกำรขำยครุภัณฑ์กำรแพทย์ 134/144  หมู่ท่ี 1 ต.บำงคูเวียง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,769 0125563002925 บจ.เทเล เทค เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         43210 ประกอบกิจกำรรับติดต้ังระบบไฟฟ้ำ 22/10  หมู่ท่ี 3 ต.บำงขนุน อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,770 0125563003077 บจ.1ดี เวดด้ิง จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         56210 ประกอบกิจกำรบริกำรด้ำนกำรจัดเล้ียง 90/167  หมู่บ้ำน โกลเด้น ซิต้ี ป่ินเกล้ำ-

จรัญสนิทวงศ์ หมู่ท่ี 1

ต.วัดชลอ อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,771 0125563003085 บจ.เพำเวอร์ ยูสคำร์ เซ็นเตอร์ 

จ ำกัด

29/1/2563 1,000,000         45101 ประกอบกิจกำรขำย โอน จ ำน ำ 

แลกเปล่ียน รับฝำกขำยรถยนต์ และเป็น

นำยหน้ำขำยรถยนต์

50/257 ต.มหำสวัสด์ิ อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,772 0125563003131 บจ.เจทีเอ็น อินฟินิต้ี จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร คอฟฟ่ีช็อป 

ไนต์คลับ บำร์ ภัตตำคำร จ ำหน่ำยอำหำร

และเคร่ืองด่ืมทุกชนิด

199/163  หมู่ท่ี 5 ต.บำงขนุน อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,773 0125563003247 บจ.บลู สเฟียร์ โกลบอล จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         20232 ผลิต ขำยส่ง ขำยปลีก น ำเข้ำและส่งออก 

สินค้ำเคร่ืองส ำอำง ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม

และสินค้ำสุขภำพ

98/214  หมู่ท่ี 5 ต.บำงคูเวียง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,774 0125563003280 บจ.พีเอที ออดิทต้ิง จ ำกัด 30/1/2563 100,000            69200 ประกอบกิจกำรตรวจสอบบัญชี 11/99  หมู่บ้ำน สัมมำกร หมู่ท่ี 5 ซอย9 

ถนนนครอินทร์

ต.บำงขุนกอง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,775 0125563003361 บจ.วันทรักษ์ อินเตอร์ เซอร์วิส 

จ ำกัด

31/1/2563 4,000,000         10799 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย แปรรูป

 อำหำร ผัก ผลไม้ และ เน้ือสัตว์ต่ำงๆ ท้ี

งสดและแห้ง บรรจุในกระป๋องหรือใน

ผลิตภัณฑ์ หีบห่อต่ำงๆ

19/10  หมู่ท่ี 5 ต.บำงกรวย อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,776 0125563003425 บจ.โอเชียน ไทย ดีเวลลอปเม้นท์ 

จ ำกัด

31/1/2563 5,000,000         68102 ประกอบกิจกำรค้ำอสังหำริมทรัพย์ 95  หมู่ท่ี 1 ถนนรำชพฤกษ์ ต.บำงขนุน อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,777 0125563003514 บจ.ส.ยังสวัสด์ิ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 153/128  หมู่บ้ำน อินนิซิโอ ป่ินเกล้ำ-วง

แหวน 2 หมู่ท่ี 3

ต.ศำลำกลำง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

2,778 0125563003522 บจ.ชลหทัย ก่อสร้ำง (2020) จ ำกัด 31/1/2563 3,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 100/910  หมู่ท่ี 5 ต.บำงรักพัฒนำ อ.บำงบัวทอง นนทบุรี 11130

2,779 0123563000092 หจ.ไบโอ-วัน เกษตรอินทรีย์ 8/1/2563 1,000,000         46692 กำรขำยส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทำงกำรเกษตร 73/332  หมู่บ้ำน พฤกษำวิลเลจ 28 หมู่ท่ี

 5

ต.เสำธงหิน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,780 0123563000360 หจ.สติกเกอร์ เมคโอเวอร์ 27/1/2563 1,000,000         45301 ประกอบกิจกำรขำยส่งช้ินส่วนและ

อุปกรณ์เสริมใหม่ของยำนยนต์

76/27  หมู่ท่ี 13 ถนนกำญจนำภิเษก-ป่ิน

เกล้ำ

ต.บำงม่วง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,781 0123563000378 หจ.ซัคเซส ไลฟ์ 2020 28/1/2563 200,000            46109 ประกอบกิจกำรเป็นนำยหน้ำ ตัวแทน จัด

จ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค บริโภค

59/317  หมู่ท่ี 1 ต.เสำธงหิน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,782 0123563000432 หจ.พรีม เดนทัล 30/1/2563 300,000            86203 คลีนิก ทำงทันตกรรมของทันตแพทย์

พ้ืนฐำนและทันตแพทย์เฉพำะทำง

119/2  หมู่ท่ี 3 ต.บำงม่วง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,783 0123563000467 หจ.เอสทูเอ็น คอนซัลแทนท์ 31/1/2563 10,000             69200 ประกอบกิจกรรมเก่ียวกับบัญชีกำรท ำ

บัญชีและกำรตรวจสอบบัญชี กำรให้

ค ำปรึกษำด้ำนภำษี

89/108  หมู่ท่ี 15 ต.บำงม่วง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,784 0125563000159 บจ.เจริญรุ่งเรืองไพศำล คอสเมติกส์

 จ ำกัด

3/1/2563 1,000,000         46443 ประกอบกิจกำรค้ำยำสีฟัน สบู่ ครีมอำบน้ ำ

 น้ ำยำบ้วนปำก

59/14  หมู่ท่ี 8 ต.เสำธงหิน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,785 0125563000183 บจ.แอทเวิร์คพลัส จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         71102 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ 

บริหำรงำนก่อสร้ำง ให้ค ำแนะน ำ ควบคุม

งำนอำคำรท่ีพักอำศัยและอำคำรทุกชนิด

55/21  หมู่ท่ี 4 ถนนบำงรักใหญ่-บ้ำนใหม่ ต.บำงแม่นำง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,786 0125563000191 บจ.แปลงสุวรรณ กรุ๊ป จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         46319 ประกอบกิจกำรค้ำอำหำรสด อำหำรแห้ง 

อำหำรส ำเร็จรูป เคร่ืองกระป่อง 

เคร่ืองปรุงรสอำหำร

89/386  หมู่ท่ี 8 ต.เสำธงหิน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,787 0125563000248 บจ.ปำณิศำ 2020 จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         86202 ประกอบกิจกำรคลีนิคเฉพำะทำง เสริม

ควำมงำม

9/7  หมู่ท่ี 4 ต.บำงแม่นำง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,788 0125563000302 บจ.ไอ.เอฟ. เฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด 6/1/2563 15,000,000       82990 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงท ำของ จัดท ำ 

ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ ติดต้ังอุปกรณ์ เคร่ือง

เรือน เฟอร์นิเจอร์ต่ำง ๆ

9/12  หมู่ท่ี 4 ซอยแก้วอินทร์ ถนน

กำญจนำภิเษก

ต.บำงแม่นำง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,789 0125563000311 บจ.ทรัพย์ธีระพำนิช จ ำกัด 7/1/2563 2,000,000         47524 ประกอบกิจกำรค้ำแผ่นยิปซ่ัมทุกชนิด 41/197  หมู่บ้ำน พฤกษำ 45/1 หมู่ท่ี 11 ต.บำงแม่นำง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,790 0125563000353 บจ.ฟิลธ่ี ริช กรุ๊ป จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         68104 ประกอบกิจกำรให้เช่ำ เช่ำ พ้ืนท่ีจัด

จ ำหน่ำยสินค้ำ พ้ืนท่ีจัดงำนแสดงสินค้ำ

พ้ืนท่ีจัดบูธ พ้ืนท่ีจัดนิทรรศกำร

31/192  หมู่ท่ี 1 ต.บำงใหญ่ อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,791 0125563000361 บจ.ทิรำคำร์เพท จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรค้ำและจ ำหน่ำยพรม เทป

กำว สต๊ิกเกอร์ พลำสติก แผ่นฟิล์มกันล่ืน 

ทุกชนิด

45/6  หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนใหม่ อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,792 0125563000426 บจ.เอ็กซ์ทิคส์ จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         62022 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำและให้

ค ำแนะน ำปัญหำเก่ียวกับกำรบริหำรงำน

ด้ำนออกแบบและ พัฒนำซอฟต์แวร์ 

ฮำร์ดแวร์ ติดต้ัง บ ำรุงรักษำ

1/93  หมู่บ้ำน Grande pleno รัตนำธิ

เบศร์ หมู่ท่ี 8

ต.บำงเลน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,793 0125563000540 บจ.คุณ  เอสเตท  แกรนด์  โฮเทล 

จ ำกัด

8/1/2563 5,000,000         55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม รีสอร์ท บ้ำนพัก 

ห้องประชุมสัมมนำ ห้องคำรำโอเกะ

79/332  หมู่ท่ี 10 ต.บำงแม่นำง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,794 0125563000621 บจ.อินฟอร์เมช่ัน โซลูช่ัน โพรไว

เดอร์ จ ำกัด

9/1/2563 1,000,000         43210 ประกอบกิจกำรรับเหมำติดต้ังระบบไฟฟ้ำ

สำยจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเดินสำยท้ังภำยในและ

ภำยนิกอำคำร

35/105  หมู่ท่ี 3 ถนนบำงกรวย-ไทรน้อย ต.บำงเลน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,795 0125563000671 บจ.สิริกร โลจิสติกส์ จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ

และคนโยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ ท้ังภำยในประเทศและระหว่ำง

ประเทศ ทุกชนิด

89/197  หมู่ท่ี 5 ต.เสำธงหิน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,796 0125563000728 บจ.พชรดล 2020 จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด

ทุกประเภท

51/123  หมู่ท่ี 6 ต.เสำธงหิน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,797 0125563000931 บจ.กรีนไลท์ กรุ๊พ (2020) จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         46900 ประกอบกิจกำร ซ้ือ ขำย สินค้ำอุปโภค 

บริโภค รวมท้ังอะไหล่และอุปกรณ์ดังกล่ำว

89/158  หมู่ท่ี 8 ต.เสำธงหิน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,798 0125563001066 บจ.เอส เค โปรคอน 2020 จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 26/9  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนใหม่ อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,799 0125563001082 บจ.ร่มไพรพฤกษ์  อพำร์ทเมนท์ 

จ ำกัด

13/1/2563 1,000,000         68103 ประกอบกิจกำรให้เช่ำสังหำริมทรัพย์และ

อสังหำริมทรัพย์ เช่น อพำร์ทเมนท์

99/1  หมู่ท่ี 10 ต.บำงเลน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

2,800 0125563001091 บจ.ต้นกล้ำ กำรโยธำ จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร

และรับออกแบบตกแต่งภำยในทุกชนิด

119/252  หมู่ท่ี 8 ต.เสำธงหิน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,801 0125563001252 บจ.ฟองงำม จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         77400 ประกอบกิจกำรแฟรนไชส์ รวมถึงกำร

ได้รับหรือให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ

ต่ำงๆ

43/10  หมู่ท่ี 8 ต.เสำธงหิน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,802 0125563001341 บจ.ดับเบ้ิล เอฟ เทรดด้ิง แอนด์ 

เซอร์วิส จ ำกัด

14/1/2563 1,000,000         96201 ประกอบกิจกำร ให้บริกำรซักอบรีด ผ้ำ 

ทุกชนิด

2/6  ช้ันท่ี 1 หมู่ท่ี 1 ต.บำงแม่นำง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,803 0125563001350 บจ.เอ็มดี เอ็กซ์เพรส แอร์ ท๊ิกเก็ต 

จ ำกัด

14/1/2563 1,000,000         79110 ตัวแทนธุรกิจกำรเดินทำง 41/20  หมู่ท่ี 3 ต.บำงใหญ่ อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,804 0125563001406 บจ.ซีเอ็มจี มีเดีย แพลน จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         82200 กิจกรรมศูนย์บริกำรลูกค้ำทำงโทรศัพท์ 9/53  หมู่ท่ี 8 ต.บำงเลน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,805 0125563001457 บจ.อินโนทีฟ จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         46104 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำย 

รับซ่อม เคร่ืองใช้ส ำนักงำน เคร่ืองถ่ำย

เอกสำร จอคอมพิวเตอร์ เคร่ือง

คอมพิวเตอร์

9/14  หมู่ท่ี 6 ถนนรัตนำธิเบศร์ ต.เสำธงหิน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,806 0125563001473 บจ.เวดด้ิงมีสตูดิโอ จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         74200 ประกอบกิจกำรรับถ่ำยภำพพรีเวดด้ิงใน

และนอกสถำนท่ี ถ่ำยภำพและวิดีโองำน

แต่ง รวมถึงงำนต่ำงๆ ทุกประเภท

119/34  หมู่ท่ี 8 ต.เสำธงหิน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,807 0125563001511 บจ.ชำนิ อินเตอร์กรุ๊ฟ จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรให้บริกำรซ้ือ-ขำยสินค้ำ 

สินค้ำแฟช่ันทุกชนิด

21/1  หมู่ท่ี 3 ต.เสำธงหิน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,808 0125563001546 บจ.สุธัชชำ คลินิก จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         86201 กิจกรรมคลินิกโรคท่ัวไป 39/30  หมู่ท่ี 10 ถนนบำงกรวยไทรน้อย ต.บำงเลน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,809 0125563001601 บจ.ศิญำวำ จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย ฯ

99/29  หมู่ท่ี 4 ต.บำงใหญ่ อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,810 0125563001791 บจ.แมกซิโม่ แอสเซท จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         71102 ประกอบกิจกำรบริกำรออกแบบงำน

ทำงด้ำนวิศวกรรม งำนทำงด้ำน

สถำปัตยกรรม และงำนตกแต่ง อำคำรทุก

ประเภท

73/57  หมู่ท่ี 5 ถนนแก้วอินทร์ ต.เสำธงหิน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,811 0125563001881 บจ.พลัส เอ็ดดูเซ็นเตอร์ จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         85493 ประกอบกิจกำรโรงเรียนกวดวิชำ  (เม่ือ

ได้รับอนุญำตจำกหน่วยงำนทุ่ีเก่ีวข้องแล้ว)

99/18  หมู่ท่ี 3 ต.บำงเลน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,812 0125563001902 บจ.วิน ท็อป กำรโยธำ จ ำกัด 17/1/2563 5,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 79/43  หมู่ท่ี 4 ต.บำงใหญ่ อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,813 0125563002020 บจ.รู้ดี เฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         47591 จ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ส ำนักงำน 

อุปกรณ์ไฟฟ้ำ อุปกรณ์ไอที เคร่ืองเขียน 

เคร่ืองตกแต่งอำคำรทุกชนิด

29/14  หมู่ท่ี 8 ต.บำงเลน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,814 0125563002046 บจ.คิวดิจิทัลแอนด์เทคโนโลยี จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         62011 ประกอบธุรกิจออกแบบโครงสร้ำงและ

เน้ือหำของเว็บเพจและหรือและเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

79/220  หมู่ท่ี 8 ต.เสำธงหิน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,815 0125563002062 บจ.เอ็กซ์สแมชเกมสตูดิโอ จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         59122 ผลิตเกมส์และส่ือบันเทิง 88/58  หมู่บ้ำน ธนำคลัสเตอร์สถำนี

เซ็นทรัล-บำงใหญ่ หมู่ท่ี 10

ต.บำงแม่นำง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,816 0125563002071 บจ.คิว บิวต้ี จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         13999 ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยหน้ำกำก

อนำมัย

79/220  หมู่ท่ี 8 ต.เสำธงหิน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,817 0125563002089 บจ.คิวเพย์ เอเชีย จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         47912 ประกอบธุรกิจพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 79/220  หมู่ท่ี 8 ต.เสำธงหิน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,818 0125563002097 บจ.คิวมำร์เก็ต เอเชีย จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         46900 ประกอบธุรกิจน ำเข้ำและส่งออกสินค้ำ

อุปโภคและบริโภคต่ำงๆ

79/220  หมู่ท่ี 8 ต.เสำธงหิน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,819 0125563002151 บจ.จ่ันสีทอง เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         46692 ประกอบกิจกำรขำยส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์

ทำงกำรเกษตร

18/215  หมู่ท่ี 9 ต.บำงม่วง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,820 0125563002208 บจ.สมำร์ทโลเคช่ัน จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         68201 กิจกรรมบริกำรอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับ

อสังหำริมทรัพย์โดยได้รับ ค่ำตอบแทน

หรือตำมสัญญำจ้ำง

11/55  หมู่บ้ำน นันทวัน ถนนกำญจนำ

ภิเษก

ต.เสำธงหิน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,821 0125563002305 บจ.เวลลัคส์ จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         71101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรทำงด้ำนท่ี

ปรึกษำและกำรออกแบบงำนก่อร้ำงกำร

ปรับปรุงแก้ไขกำรพัฒนำกำรผลิต

9/622  หมู่ท่ี 8 ต.เสำธงหิน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,822 0125563002313 บจ.สวนพุทธ27 อินทีเรียร์ จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         74101 ประกอบกิจกำร รับเหมำตกแต่งภำยใน 

เฟอร์นิเจอร์บ้ิวอิน รีโนเวท

11/16  หมู่ท่ี 8 ต.เสำธงหิน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,823 0125563002321 บจ.กู๊ดไลน์ ไอที จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         47892 กำรขำยปลีกเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำและ

อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือนบนแผง

ลอยและตลำด

17/177  หมู่บ้ำน พนำลี 33 หมู่ท่ี 9 ต.บำงม่วง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,824 0125563002330 บจ.เอ.เจ. เอ็นจิเนียร่ิง 2019 จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         43299 กำรติดต้ังส่ิงก่อสร้ำงอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

74/37  หมู่บ้ำน พระป่ิน 3 หมู่ท่ี 17 ต.บำงแม่นำง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,825 0125563002402 บจ.ทรำน พลัส ทรำเวล จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำและ

คนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงอำกำศ ท้ัง

ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ

69  หมู่ท่ี 5 ต.เสำธงหิน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,826 0125563002429 บจ.ปำลิ บิสซิเนส คอนซัลแทนท์ 

จ ำกัด

23/1/2563 100,000            70209 ประกอบกิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำร

บริหำรจัดกำรอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้

ในท่ีอ่ืน

50/94  หมู่ท่ี 8 ต.เสำธงหิน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,827 0125563002445 บจ.ไท โกลด์ลีฟ จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         46439 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก ผลิต และ

จ ำหน่ำยแผ่นทองค ำเปลว

41/38  หมู่ท่ี 6 ต.บำงใหญ่ อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,828 0125563002496 บจ.เค.เอส.เพ่ิมพูนทรัพย์ จ ำกัด 24/1/2563 500,000            47912 ประกอบกิจกำรขำยปลีกทำงอินเทอร์เน็ต 55/172  หมู่ท่ี 1 ต.บำงใหญ่ อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,829 0125563002500 บจ.สหมิตร อินเตอร์โกร จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร

พำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำกำร

 ถนน สะพำน เข่ือน อุโมงค์

95/634  หมู่ท่ี 10 ต.บำงแม่นำง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,830 0125563002542 บจ.เอ็นเทอร์ อินโนเวทีฟ จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         58202 กำรจัดท ำซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูป (ยกเว้น

ซอฟต์แวร์เกมส ำเร็จรูป)

69/95  หมู่บ้ำน คุณำลัย-รัตนำธิเบศร์ หมู่

ท่ี 7 ถนนรัตนำธิเบศร์

ต.เสำธงหิน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,831 0125563002691 บจ.ซูเพิร์บ อิงลิช จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         85491 ประกอบกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนภำษำ 9/115  หมู่บ้ำน รัชชำ5 หมู่ท่ี 14 ซอย5 ต.บำงม่วง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,832 0125563002721 บจ.จีแซด เมดิเทค จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         46441 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำเคร่ืองมือแพทย์ 98/465  หมู่บ้ำน พฤกษ์ลดำ-วงแหวน 

รัตนำธิเบศร์ หมู่ท่ี 10 ถนนตล่ิงชัน-

สุพรรณบุรี

ต.บำงแม่นำง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,833 0125563002739 บจ.วอร์คซ์ออร์เดอร์ จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         62023 ประกอกบิจกำรให้บริกำรออกแบบตกแต่ง

 จัดหำ และติดต้ังดูแลคอมพิวเตอร์ วัสดุ

อุปกรณ์ส่ือส่ิงพิมพ์ทุกชนิด

89/490  หมู่ท่ี 3 ต.บำงแม่นำง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,834 0125563002828 บจ.เนิฟไนน์ จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         47721 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองมือแพทย์ 65/14  หมู่ท่ี 10 ต.บำงเลน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,835 0125563002895 บจ.เอส-เกต ปำร์ค จ ำกัด 28/1/2563 2,000,000         45101 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย รถยนต์ ท่ีดิน 

บ้ำน โรงเรือน อำคำรพำณิชย์ อำคำรชุด 

จัดสรรท่ีดิน บ้ำนจัดสรร

95/414  หมู่ท่ี 10 ต.บำงแม่นำง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,836 0125563002909 บจ.ซี พี มีดีน่ำ จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         47524 ประกอบกิจกำรค้ำ หิน ยำงมะตอย ยำง

มะตอยน้ ำ ยำงเเอสพัสท์ติกเเละผลิตภัณฑ์

ท่ีท ำจำกยำงมะตอมทุกชนิด

32/35  หมู่ท่ี 7 ต.บำงม่วง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,837 0125563002941 บจ.วีเรซซ่ิง ออโต้ จ ำกัด 28/1/2563 2,000,000         45302 ประกอบกิจกำรค้ำ ล้อแม็กรถยนต์ ยำง

รถยนต์ อะไหล่ยนต์และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกับ

รถยนต์

95/411  หมู่ท่ี 10 ต.บำงแม่นำง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,838 0125563002968 บจ.โพธิวำ กำรพำณิชย์ จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         46900 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค

บริโภค

78/2  หมู่ท่ี 4 ต.บำงใหญ่ อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,839 0125563002984 บจ.ไชน่ำ ชำร์จจ้ิง จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         27909 ประกอบกิจกำรผลิต ขำยปลีก ขำยส่ง 

น ำเข้ำ และส่งออก ให้เช่ำ แบตเตอร์ร่ี

ส ำรอง (Power Bank)

88/230  หมู่ท่ี 9 ต.บ้ำนใหม่ อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,840 0125563003107 บจ.ไกรเลิศกำรช่ำง จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร ท่ี

พักอำศัย

62/132  หมู่ท่ี 12 ต.บำงแม่นำง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,841 0125563003182 บจ.ศรีศุภำนัน กำรบัญชีและภำษี 

จ ำกัด

30/1/2563 1,000,000         69200 บริกำรท ำบัญชีและตรวจสอบบัญชีให้

ค ำปรึกษำด้ำนภำษี

71/124  หมู่ท่ี 5 ต.เสำธงหิน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,842 0125563003433 บจ.ลูน่ำร์ เทคโนโลยี จ ำกัด 31/1/2563 2,000,000         26209 ประกอบกิจกำรผลิตให้เช่ำ และจ ำหน่ำย

อุปกรณ์ไอทีออนไลน์ และสินค้ำอ่ืนๆตำม

วัตถุประสงค์ของผู้ใช้

89/1095  หมู่ท่ี 5 ถนนประชำอุทิศ ต.บำงแม่นำง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2,843 0123563000173 หจ.ดับบลิว.เค.จี 19 กรุ๊ป 13/1/2563 1,000,000         47411 ประกอบกิจกำรขำยสินค้ำ น ำเข้ำสินค้ำไอที 88/48  หมู่ท่ี 9 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

2,844 0125563000388 บจ.เอพีซี กรุ๊ปแอนด์เซอร์วิส จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         81293 ประกอบกิจกำรรับเหมำก ำจัดปลวก มด 

แมลงสำบ หนู สัตว์รบกวนทุกชนิด และ

รับวำงระบบป้องกันปลวก

10/21  หมู่ท่ี 1 ต.คลองขวำง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

2,845 0125563001279 บจ.ไบโอ เมก้ำ กรุ๊ป จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         46443 ประกอบกิจกำร น ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำย

สินค้ำเพ่ือสุขภำพและควำมงำม

151/12  หมู่ท่ี 6 ต.ทวีวัฒนำ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

2,846 0125563001635 บจ.วุฒิเจริญเคมีเกษตร จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         46209 ประกอบธุรกิจซ้ือขำย ปัจจัยกำรผลิตทำง

กำรเกษตรทุกชนิด

133  หมู่ท่ี 5 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

2,847 0125563001759 บจ.วีที เมดิฟำร์มำ จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         46441 ประกอบกิจกำรค้ำยำ ยำรักษำโรค 

เวชภัณฑ์ เวชส ำอำง เภสัชภัณฑ์ เคร่ืองมือ

แพทย์

90/200  หมู่บ้ำน จิรกำนต์ หมู่ท่ี 4 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

2,848 0125563001937 บจ.อีซ่ี (2020) จ ำกัด 17/1/2563 5,000,000         46591 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำส่งออก ผลิตและ

จ ำหน่ำย โดรนและอะไหล่ ช้ินส่วนและ

อุปกรณ์ทุกชนิด

24/10  หมู่ท่ี 4 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

2,849 0125563001961 บจ.เพ่ือนรักสัตวแพทย์ จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         75000 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเก่ียวสัตวแพทย์ 109/5  หมู่ท่ี 1 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

2,850 0125563002186 บจ.ทีแอนด์ที แปดแปด ทรำน

สปอร์ต จ ำกัด

21/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงขนส่งทำงบก ทำง

น้ ำทำงอำกำศ

65/70  หมู่ท่ี 7 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

2,851 0125563002411 บจ.บ้ำนนำ กำรไฟฟ้ำ จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         47595 ประกอบกิจกำรรับจ้ำง จ ำหน่ำย รับเหมำ

ติดต้ังระบบไฟฟ้ำ ประกอบตู้ไฟฟ้ำ 

เคร่ืองปรับอำกำศตำมสถำนท่ีต่ำง ๆ

49  หมู่ท่ี 3 ต.คลองขวำง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

2,852 0125563002631 บจ.ริทเทค เน็ตเวิร์ค จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         47413 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยแลกเปล่ียน ติดต้ัง 

บ ำรุงรักษำ ซ่อมแซม ตัวแทนจ ำหน่ำย รับ

ปรึกษำ จัดหำเจ้ำหน้ำท่ีดูแลระบบ

โทรศัพท์ อุปกรณ์ส่วนประกอบ-ต่อเพ่ิม

17/499  หมู่ท่ี 5 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

2,853 0125563002887 บจ.บอส คำร์ทูลส์(ไทยแลนด์) จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         45302 ประกอบกิจกำรค้ำอะไหล่ ช้ินส่วน วัสดุ

และอุปกรณ์ส ำหรับยำนยนต์

34/260  หมู่ท่ี 11 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

2,854 0125563003255 บจ.โพลีเบลนด์ คัลเลอร์ จ ำกัด 30/1/2563 10,000,000       20221 ผลิตและจ ำหน่ำยเม็ดสีน ำเข้ำส่งออก 99/47  หมู่ท่ี 6 ต.หนองเพรำงำย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

2,855 0125563003310 บจ.ที เอส อำร์168 เอ็กซ์ปอร์ต 

จ ำกัด

31/1/2563 400,000            46530 ประกอบกิจกำรขำยส่งเคร่ืองจักรอุปกรณ์

และเคร่ืองใช้ทำงกำรเกษตร

150/316  หมู่ท่ี 1 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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2,856 0125563003379 บจ.พีแอนด์โอ ซัพพลำย จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         43299 ประกอบกิจกำรติดต้ังส่ิงก่อสร้ำงอ่ืนๆซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

15/4  หมู่ท่ี 5 ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

2,857 0135563000272 บจ.แอ็คเซส ไทย อินเทลลิเจ้นท์ 

เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ำกัด

7/1/2563 10,000,000       28199 ประกอบกิจกำรผลิต เคร่ืองจักร ช้ินส่วน 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่ำงๆ ใช้ส ำหรับ

คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์

60/106  ช้ันท่ี 2 หมู่ท่ี 19 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

2,858 0135563000281 บจ.ฉำงโจว ซุ้นต๋ำ รีฟริกเจอเรช่ัน 

เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ำกัด

7/1/2563 10,000,000       28191 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย เคร่ือง

ท ำควำมเย็นคอนเดนเซอร์ เคร่ืองระเหย

และช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง

60/106  ช้ันท่ี 1 หมู่ท่ี 19 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

2,859 0135563001317 บจ.ทุนธนศิริ (ปทุมธำนี) จ ำกัด 16/1/2563 10,000,000       64929 ประกอบธุรกิจสินเช่ือรำยย่อย ระดับ

จังหวัดภำยใต้กำรก ำกับ (ธุรกิจสินเช่ือพิโก

ไฟแนนซ์ ประเภทพิโกพลัส)

49/256  หมู่ท่ี 5 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

2,860 0135563000671 บจ.ชลนำถ 2529 บิซซิเนส จ ำกัด 9/1/2563 5,000,000         66210 ประกอบกิจกำรให้บริกำรตรวจสอบ

อุบัติเหตุ และรับแจ้งเหตุทุกชนิด

27  หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนใหม่ อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

2,861 0135563001228 บจ.ท้ังพรมพำณิชย์รุ่งเรือง จ ำกัด 16/1/2563 5,000,000         56101 ประกอบกิจกำรเปิดศูนย์กำรค้ำอำหำร

และเครุ่ืองด่ืม โรงแรม

111/1  หมู่ท่ี 7 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

2,862 0135563001341 บจ.โคเน็กซ์ กรุ๊ป 88 จ ำกัด 16/1/2563 5,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำ 222/4  หมู่บ้ำน เมททำวน์ ปทุม-ติวำนนท์

 หมู่ท่ี 3

ต.บ้ำนฉำง อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

2,863 0135563002127 บจ.บัวหลวง กำรช่ำง จ ำกัด 24/1/2563 5,000,000         47525 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง 

อุปกรณ์ แพล้นปูน และเคร่ืองมือใช้ในกำร

ก่อสร้ำง

135/4  ถนนปทุมสำมโคก ต.บำงปรอก อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

2,864 0135563000850 บจ.วิเทค แอสพิด้ำ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

13/1/2563 5,000,000         46691 ประกอบธุรกิจค้ำ น้ ำยำฆ่ำเช้ือ วัตถุดิบ 

เคร่ืองจักรและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในกำร

ผลิตน้ ำยำฆ่ำเช้ือ ทุกชนิด

97/22  หมู่ท่ี 2 ต.บึงน้ ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110

2,865 0135563001015 บจ.ดีดีเอ็ม เซอร์วิส 99 จ ำกัด 14/1/2563 5,000,000         78200 ประกอบกิจกำรบริกำรรับเหมำค่ำแรง เพ่ือ

รับจ้ำงเหมำแรงงำน บริกำรท่ัวไป หรือ

ตำมท่ีผู้ว่ำจ้ำงต้องกำร

58/259  หมู่บ้ำน ซ่ือตรง ชมสวน หมู่ท่ี 6 ต.บึงน้ ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110

2,866 0135563002178 บจ.ดีเลิศ คอนกรีต โปรเฟสช่ัน 

จ ำกัด

24/1/2563 5,000,000         23951 ประกอบกิจกำรรับเหมำช่วงผลิตเสำเข็ม 

คอนกรีตอัดแรง แผ่นพ้ืนร้ัวส ำเร็จ และ

ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจำกคอนกรีต

130/202  หมู่ท่ี 1 ต.ล ำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110

2,867 0135563000167 บจ.เพชรกล้ำ เด็กชำยน ำโชค จ ำกัด 6/1/2563 5,000,000         23932 ประกอบกิจกำรผลิต และจ ำหน่ำยวัตถุ

มงคล เช่น ตะกรุด ว่ำนมงคล เซ็ทมงคล

36/266  หมู่ท่ี 2 ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

2,868 0135563002496 บจ.ปิยะผล พรีเม่ียม เฟอร์นิเจอร์ 

จ ำกัด

28/1/2563 5,000,000         47591 จ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ 68-68/2  หมู่ท่ี 12 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120
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2,869 0135563002330 บจ.เคทูเอ็น จิวเวลร่ี โกลด์ จ ำกัด 27/1/2563 5,000,000         47732 ประกอบกิจกำรค้ำ ทอง นำก เงิน อัญมณี

 และเคร่ืองมือประดับอ่ืน

711/322  ถนนรังสิต-นครนำยก ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

2,870 0135563002739 บจ.เอ็กซิม เวิร์ค จ ำกัด 30/1/2563 5,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด 131/73  หมู่ท่ี 9 ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

2,871 0135563000485 บจ.อินด้ี โซป จ ำกัด 8/1/2563 5,000,000         20232 กำรผลิตเคร่ืองหอม เคร่ืองส ำอำง และ

ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ ำ

29/2  หมู่ท่ี 5 ต.คลองพระอุดม อ.ลำดหลุมแก้ว จ.ปทุมธำนี 12140

2,872 0135563002224 บจ.168 อลูมิเนียม ปทุมธำนี จ ำกัด 24/1/2563 5,000,000         46621 ประกอบกิจกำรซ้ือขำย จ ำหน่ำย น ำเข้ำ 

ส่งออก แลกเปล่ียน อลูมิเนียมทุกประเภท

 รวมท้ังผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวเน่ือง

กับอลูมิเนียมหรือท่ีท ำจำกอลูมิเนียม

6/50  หมู่ท่ี 8 ต.คูบำงหลวง อ.ลำดหลุมแก้ว จ.ปทุมธำนี 12140

2,873 0135563001104 บจ.เซสท์ เอ็กซ์คลูซิฟ แคปปิตอล 

(ไทยแลนด์) จ ำกัด

15/1/2563 5,000,000         47912 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำผ่ำนระบบ

เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตซ่ึงสินค้ำอุปโภค 

บริโภคทุกชนิด

63/44  หมู่ท่ี 4 ต.บึงค ำพร้อย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

2,874 0135563001121 บจ.อำร์ ซี วำย เพอร์ซันแนล 

คอนซัลแทนท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด

15/1/2563 5,000,000         81210 ประกอบกิจกำรรักษำควำมสะอำด 

ส ำนักงำน ท่ีพักอำศัย

65/138  หมู่ท่ี 4 ต.บึงค ำพร้อย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

2,875 0135563001422 บจ.บุญน ำพำ 59 จ ำกัด 17/1/2563 5,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยอสังหำริมทรัพย์ 42/159  หมู่ท่ี 14 ต.บึงค ำพร้อย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

2,876 0133563000033 หจ.เอ็ม.ลำล เจมส์ แอนด์ เจเวลส์ 

อินเตอร์เนช่ันแนล

3/1/2563 4,000,000         47190 ประกอบกิจกำรค้ำ ผัก ผลไม้ หน่อไม้ 

พริกไทย พืชสวน บุหร่ี ยำเส้น เคร่ืองด่ืม 

น้ ำด่ืม น้ ำแร่ น้ ำผลไม้ สุรำ เบียร์ อำหำร

สด อำหำรแห้ง

42/210  หมู่ท่ี 8 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

2,877 0135563001724 บจ.เจ่ียชิโหง อินเตอร์เนช่ันแนล เท

รดด้ิง จ ำกัด

21/1/2563 4,000,000         46102 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก 

อำหำรแห้งและเคร่ืองบริโภคอ่ืน

91/41  หมู่ท่ี 10 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

2,878 0135563001902 บจ.ไทยโย ดีไซน์ แอนด์ เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ำกัด

23/1/2563 4,000,000         71102 ประกอบกิจกำร รับออกแบบ วำงระบบ 

ในธุรกิจอุตสำหกรรม

13/10  หมู่ท่ี 6 ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

2,879 0135563000086 บจ.ก่ิงไท่ โฮลด้ิง (ไทยแลนด์) จ ำกัด 3/1/2563 4,000,000         68102 ประกอบกิจกำรค้ำเก่ียวกับอสังหำริมทรัพย์ 8/10  หมู่ท่ี 4 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

2,880 0135563000108 บจ.ก่ิงไท่ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ำกัด 3/1/2563 4,000,000         68102 ประกอบกิจกำรค้ำเก่ียวกับอสังหำริมทรัพย์ 8/10  หมู่ท่ี 4 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

2,881 0135563001163 บจ.ฉัตรเฉลิมวุฒิปิโตรเลียม จ ำกัด 15/1/2563 3,000,000         47300 ประกอบกิจกำรค้ำสถำนีกำรน้ ำมัน

เช้ือเพลิง จ ำหน่ำยรำคำปลีก-รำคำส่ง 

สถำนีบริกำรแก๊สรถยนต์

43/4  หมู่ท่ี 2 ถนนปทุมธำนี-ลำดหลุมแก้ว ต.บ้ำนฉำง อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

2,882 0135563002411 บจ.ศรี-ปทุม ฮำร์ดแวร์ จ ำกัด 28/1/2563 3,000,000         47524 ร้ำนขำยปลีกวัสดุก่อสร้ำง 58/6-7  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนฉำง อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

2,883 0135563002356 บจ.รักษำควำมปลอดภัย ไนน์ต้ีไนน์

 จ ำกัด

27/1/2563 3,000,000         80200 ประกอบกิจกำร ให้บริกำร บริหำรและ

จัดกำรดูแลระบบรักษำควำมปลอดภัย

119/48  หมู่ท่ี 1 ต.ล ำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,884 0135563002909 บจ.กตัญญูกตเวที จ ำกัด 31/1/2563 3,000,000         68201 ประกอบกิจกำรรับประเมินรำคำทรัพย์ ท้ัง

สังหำริมทรัพย์ และอสังหำริมทรัพย์ ท่ัว

รำชอำณำจักร

49/160  หมู่ท่ี 1 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110

2,885 0135563000817 บจ.มำรวยเบลท์ กรุ๊ป 2020 จ ำกัด 10/1/2563 3,000,000         33200 ออกแบบและติดต้ังซ่อมแซมสำยพำน

ล ำเลียงทุกชนิดและงำนระบบล ำเลียง

(LINE CONVEYOR)

145/347  หมู่ท่ี 14 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

2,886 0135563001716 บจ.ชำนเลคโฮม จ ำกัด 21/1/2563 3,000,000         68101 ประกอบกิจกำรซ้ือ และ ขำย

อสังหำริมทรัพย์ สร้ำงบ้ำนขำย

70/692  หมู่ท่ี 3 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

2,887 0135563002534 บจ.เอ็กซ์พำร์ทเนอร์ส จ ำกัด 28/1/2563 3,000,000         96104 ประกอบกิจกำร ให้บริกำรเก่ียวกับควำม

งำม ดูเเลผิวพรรณ รูปร่ำง ผิวหน้ำ ผิวกำย

 ขจัดไขมันทุกส่วน

73  หมู่ท่ี 3 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

2,888 0135563002691 บจ.ออพติมัม ดร้ิงส์ จ ำกัด 30/1/2563 3,000,000         10619 ประกอบกิจกำรผลิตจ ำหน่ำย สำรอำหำร 

และอำหำรเสริม

8/68  หมู่ท่ี 5 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

2,889 0135563002208 บจ.คอสโมโกลด์ จ ำกัด 24/1/2563 3,000,000         47732 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยทองค ำรูปพรรณ 

ทองค ำแท่ง

2/67  ซอยรังสิต-นครนำยก 34/1 ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

2,890 0135563000604 บจ.ดองยู เทคโนโลยี อิเลคโทรนิค 

จ ำกัด

9/1/2563 3,000,000         46510 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก เคร่ือง

คอมพิวเตอร์

88/100  หมู่ท่ี 5 ถนนล ำลูกกำ ต.ล ำลูกกำ อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

2,891 0135563002020 บจ.พีน่ำ ดิเวลลอปเมนท์ จ ำกัด 23/1/2563 3,000,000         47595 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย 

เคร่ืองปรับอำกำศ เคร่ืองท ำควำมเย็น 

ติดต้ังระบบท ำควำมเย็น เคร่ืองปรับอำกำศ

45/8  หมู่ท่ี 11 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

2,892 0135563001112 บจ.หก ดำว จ ำกัด 15/1/2563 2,500,000         46102 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออกและซ้ือขำย

ปลีก ขำยส่ง ผัก ผลไม้

36/101  หมู่ท่ี 12 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

2,893 0133563000050 หจ.ลำสเบล่ำ โกลบอล 6/1/2563 2,000,000         46103 กำรขำยส่งส่ิงทอเส้ือผ้ำรองเท้ำเคร่ืองหนัง

และของใช้ในครัวเรือนโดยได้รับ

ค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง

1205  หมู่บ้ำน สินธร หมู่ท่ี 3 ซอยดี2 

ถนนรังสิต-ปทุมธำนี

ต.บำงพูน อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

2,894 0133563000114 หจ.พี เอ็ม มำร์เก็ตต้ิง 2020 

(ประเทศไทย)

10/1/2563 2,000,000         47511 ค้ำผ้ำ ผ้ำทอจำกใยสังเครำะห์ ด้สย ด้ำย

ยำงยืด เส้นใยไนล่อน ใยสังเครำะห์

386/14  หมู่ท่ี 6 ต.บำงพูน อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

2,895 0135563001678 บจ.ปพัชญำ แอคเคำน์ต้ิง จ ำกัด 20/1/2563 2,000,000         69100 ประกอบกิจกำรบริกำรทำงด้ำนกฎหมำย 

ทำงบัญชี

111/393  หมู่บ้ำน พนำลี แจ้งวัฒนะ-รำช

พฤกษ์ หมู่ท่ี 5

ต.บำงคูวัด อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

2,896 0135563002305 บจ.ฮัมเบอร์เลอร์ จ ำกัด 27/1/2563 2,000,000         73101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรผลิต และถ่ำยท ำ

โฆษณำ วิดิโอ ภำพเคล่ือนไหว ภำพน่ิง ทุก

ชนิด

108/92  หมู่ท่ี 4 ต.บำงกะดี อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส
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2,897 0135563002526 บจ.ชิอมำ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด 28/1/2563 2,000,000         46319 ค้ำ ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน 

บุหร่ี ยำเส้น เคร่ืองด่ืม น้ ำด่ืม น้ ำแร่ น้ ำ

ผลไม้ สุรำ เบียร์ อำหำรสด อำหำรแห้ง ส่ัง

เข้ำมำจ ำหน่ำยในประเทศและส่งออกไป

จ ำหน่ำยยังต่ำงประเทศซ่ึงสินค้ำตำมท่ี

ก ำหนดไว้ในวัตถุท่ีประสงค์

68/2  หมู่ท่ี 7 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

2,898 0135563000175 บจ.ปทุม ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 6/1/2563 2,000,000         52291 บริหำรจัดกำรด้ำนกำรขนส่งและสถำนท่ี

เก็บสินค้ำ

66/53  หมู่ท่ี 19 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

2,899 0135563000205 บจ.ทรำนสโป โลจิสติกส์ จ ำกัด 6/1/2563 2,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 20/22-23  หมู่ท่ี 3 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

2,900 0135563001350 บจ.เมกะ เดนทัล จ ำกัด 16/1/2563 2,000,000         86203 ประกอบกิจกำรคลินิกทันตกรรม 88  หมู่ท่ี 9 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

2,901 0135563001805 บจ.ดิ ออริจ้ิน ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด 22/1/2563 2,000,000         68101 ประกอบกิจกำรขำยบ้ำน ท่ีดิน และรับจด

จ ำนอง บ้ำน ท่ีดิน ทุกประเภท

37/62  หมู่ท่ี 3 ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

2,902 0135563000906 บจ.วำยเรสซ่ิง  บอด้ี  เซอร์วิส จ ำกัด 13/1/2563 2,000,000         45201 ประกอบกิจกำรซ่อมรถยนต์ทุกประเภท 

ซ่อมสีและบริกำรท ำสีรถยนต์ทุกประเภท

22/10  หมู่ท่ี 18 ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

2,903 0135563001074 บจ.ศรีจันทร์ โลจิสติกส์ 2112 จ ำกัด 15/1/2563 2,000,000         49339 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงขนส่งสินค้ำท่ัว

รำชอำณำจักร

56/251  หมู่ท่ี 2 ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

2,904 0135563001368 บจ.ดี ฟำสต์ ยุโรป จ ำกัด 16/1/2563 2,000,000         46109 ประกอบกิจกำรส่ังของต่ำงประเทศ ขำย

ต่ำงประเทศ เหมือนเทรดด้ิง(trasding) 

พวกคำร์บอนไฟเบอร์ อุปกรณ์แต่งรถ 

อะไหล่ และบริกำรด้ำนเอ็นจิเนียร่ิง

124  ซอยรังสิต-นครนำยก 64 ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

2,905 0135563002810 บจ.บ้ิลท์ชีท จ ำกัด 31/1/2563 2,000,000         43909 ประกอบกิจกำรรับเหมำ จ ำหน่ำยหลังคำ

ทุกชนิดพร้อมบริกำรติดต้ัง รวมท้ังกำรเป็น

ตัวแทนจ ำหน่ำยซ่ึงสินค้ำดังกล่ำว

120/191  หมู่ท่ี 1 ต.บึงย่ีโถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

2,906 0133563000301 หจ.เอ็มเอส แอร์เซอร์วิส 22/1/2563 2,000,000         47912 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง 

เคร่ืองแต่งกำย เส้ือผ้ำ สินค้ำอุปโภค

บริโภค ขำยสินค้ำออนไลน์

70/1  หมู่ท่ี 9 ต.ระแหง อ.ลำดหลุมแก้ว จ.ปทุมธำนี 12140

2,907 0135563001261 บจ.ธนำมงคลวัฒน์ กำรช่ำง จ ำกัด 16/1/2563 2,000,000         41002 รับเหมำก่อสร้ำงซ่อมแซมต่อเติมอำคำร 6/28  หมู่ท่ี 5 ต.คูบำงหลวง อ.ลำดหลุมแก้ว จ.ปทุมธำนี 12140

2,908 0135563000787 บจ.เอ็นทีแอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด 10/1/2563 2,000,000         68104 ประกอบกิจกำรให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ 

สังหำริมทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืนๆ รวมท้ัง

ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับกำรจัดเก็บ

ผลประโยชน์จำกทรัพย์ดังกล่ำว

55/97  หมู่บ้ำน คำซ่ำวิลล์ หมู่ท่ี 18 ต.บึงค ำพร้อย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150
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2,909 0135563001031 บจ.ก่อสร้ำง หัวหง (ไทย) จ ำกัด 15/1/2563 2,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง งำน

ออกแบบ งำนตกแต่ง ท้ังภำยในแนะ

ภำยนอก โรงงำน บ้ำน ส ำนักงำน

99/11  หมู่ท่ี 5 ต.ล ำลูกกำ อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

2,910 0135563002160 บจ.เลเยอร์อินฟินิต้ีกรุ๊ป จ ำกัด 24/1/2563 2,000,000         47732 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยจิวเวลร่ี 

เคร่ืองประดับทุกชนิด

77/299  หมู่ท่ี 17 ต.บึงค ำพร้อย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

2,911 0135563002852 บจ.อรุณรุ่ง เรียลเอสเตท จ ำกัด 31/1/2563 2,000,000         68102 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอสังหำริมทรัพย์

และสังหำริมทรัพย์ทุกประเภท

68/43  หมู่บ้ำน ดิสคอฟเวอร่ี บำหลีก้ำ 

หมู่ท่ี 5

ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

2,912 0135563000540 บจ.บีจีไอ คอนสตรัคช่ัน แมทที

เรียล จ ำกัด

9/1/2563 2,000,000         47524 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง 

ได้แก่ ปูนผสม ปูนส ำเร็จ อิฐ หิน ทรำย 

เหล็กเส้น เป็นต้น

12/3  หมู่ท่ี 2 ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธำนี 12170

2,913 0135563002798 บจ.เค.ที.ดี.สตีล กรุ๊ป จ ำกัด 30/1/2563 2,000,000         46639 กำรขำยส่งวัสดุก่อสร้ำงอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

61/48  หมู่ท่ี 8 ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธำนี 12170

2,914 0135563001058 บจ.พีดีเอสเอฟำร์ม่ำ จ ำกัด 15/1/2563 1,500,000         46441 ประกอบกิจกำรค้ำ ยำ ยำรักษำโรค เภสัช

ภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เคร่ืองมือแพทย์ เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ทำงวิทยำศำสตร์

130/173  หมู่ท่ี 4 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110

2,915 0135563002933 บจ.กัลย์นำรี เทรดด้ิง จ ำกัด 31/1/2563 1,500,000         46109 ประกอบกิจกำรส่ังเข้ำมำจ ำหน่ำยใน

ประเทศและส่งออกไปจ ำหน่ำยยัง

ต่ำงประเทศซ่ึงสินค้ำตำมท่ีก ำหนดไว้ตำม

วัตถุประสงค์ท้ังหมด

7/30  หมู่ท่ี 8 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

2,916 0135563001244 บจ.มีชัย แมชชีน ทูลส์ จ ำกัด 16/1/2563 1,500,000         47521 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองมือช่ำงทุก

ประเภท สี เคร่ืองมือทำสี เคร่ืองมืออู่สี 

วัสดุส้ินเปลือง วัสดุก่อสร้ำง

235  ซอยรังสิต-นครนำยก 61 ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

2,917 0135563001198 บจ.ที.ซี.เอส แอร์ เอ็นจิเนียร่ิง 

แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด

16/1/2563 1,500,000         43223 ประกอบกิจกำรรับเหมำติดต้ังระบบ

เคร่ืองปรับอำกำศ ระบบควำมเย็นทุก

ประเภทรวมถึงขำย รับซ่อมเเละบ ำรุง

62/118  หมู่บ้ำน มโนรมย์ เพลส 7 หมู่ท่ี 6 ต.ล ำลูกกำ อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

2,918 0133563000335 หจ.โอเวอร์ไทม์ เซอร์วิส ซัพพลำย 23/1/2563 1,000,000         43210 ประกอบกิจกำรติดต้ังไฟฟ้ำ 10/4  หมู่ท่ี 7 ซอยบัวทองพัฒนำ ต.บำงหลวง อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

2,919 0133563000394 หจ.เอส.เอ็น.แซด. เลเบอร์แอนด์

เซอร์วิส

27/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบกิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำร

บริหำรจัดกำรอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้

ในท่ีอ่ืน

166/1  หมู่ท่ี 5 ต.บำงกะดี อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

2,920 0135563000027 บจ.เช็คโฮม จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         71102 ประกอบกิจกำรรับตรวจบ้ำน คอนโด 

อำคำรพำณิชย์ โรงงำน

149/22  หมู่ท่ี 10 ต.บำงคูวัด อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

2,921 0135563000124 บจ.เคแอลพี คอฟฟ่ี จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         56302 ประกอบกิจกำรธุรกิจกำรลูกค้ำทำงด้ำน

กำรขำยเบเอกร่ี ร้ำนกำแฟ

47/8  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนฉำง อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000
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2,922 0135563000248 บจ.บีเอสเอฟ เซอร์วิส จ ำกัด 6/1/2563 1,000,000         43210 ประกอบกิจกำรให้บริกำร ติดต้ัง ซ่อมแซม

บ ำรุงรักษำ ตรวจสอบแก้ไขอุปกรณ์

เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตทุกประเภท

50/8  หมู่ท่ี 1 ถนนเลียบคลองบำงโพธ์ิ ต.บ้ำนฉำง อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

2,923 0135563000329 บจ.ศรีโยธำ คำร์เซ็นเตอร์ จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         45102 ประกอบกิจกำร ซ้ือ ขำย ซ่อม รถยนต์ทุก

ประเภท รถดัดแปลง รถบรรทุก ทุกขนำด 

รถพ่วง เคร่ืองจักรหนัก รถสไต์ รถเทเลอร์ 

รถแทรกเตอร์

70  หมู่ท่ี 6 ต.บำงพูน อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

2,924 0135563000361 บจ.เพอร์ฟอร์แมนซ์ เอกซ์เซลเลนซ์

 เซนเตอร์ จ ำกัด

7/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำด้ำน

กำรบริหำรจัดกำรองค์กร ด ำเนินกำร

ส ำรวจ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือกำรพัฒนำ

องค์กร

55/249  หมู่บ้ำน เมืองเอก หมู่ท่ี 7 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

2,925 0135563000434 บจ.เพำเวอร์กริดส์ จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         71102 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำ ออกแบบ 

ติดต้ัง และขำยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ

ส่ือสำรโทรคมนำคม

165/121  หมู่ท่ี 3 ถนนเลียบคลองเปรม

ประชำ

ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

2,926 0135563000442 บจ.โซไซต้ี ริชเชอร์ จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         62011 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเครือข่ำยสังคม

ออนไลน์ (โซเช่ียลเน็ตเวิร์ค) เเละบริกำร

อ่ืนใดเก่ียวข้องกับข่ำยสังคมออนไลน์

120/210  หมู่ท่ี 5 ต.บำงเด่ือ อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

2,927 0135563000647 บจ.ย ำตำแตก จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรภัตตำคำร 77/19  หมู่ท่ี 7 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

2,928 0135563000701 บจ.ทรูแมน แอ็ค จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         69200 ประกอบกิจกำรรับท ำบัญชี 1068  หมู่ท่ี 3 ต.บำงพูน อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

2,929 0135563000736 บจ.ทีจี-เรซซ่ิง ช้อป จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         22292 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย ติดต้ัง ท่อ

รถกระบะดีเซล ท่อรถเบนซินทุกรุ่น

11/4  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนกลำง อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

2,930 0135563000779 บจ.รสมือแม่ 1993 จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

29/3  ถนนคลองวัดโส ต.บำงปรอก อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

2,931 0135563000868 บจ.ภุมม์สิทธิโชค จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         77305 ประกอบกิจกำรให้เช่ำและกำรให้เช่ำแบบ

ลิสซ่ึงเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำร

ก่อสร้ำงและงำนวิศวกรรม

51/26  หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนฉำง อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

2,932 0135563000914 บจ.ศรีมีสุข จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         45202 ประกอบกิจกำรบริกำรซ่อมตัวถังรถยนต์

และท ำสีรถยนต์ทุกชนิด

88  หมู่ท่ี 1 ซอยร่วมสุข 4/3 ต.บ้ำนใหม่ อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

2,933 0135563001007 บจ.ปัญญ์ธรรม อินเตอร์เนช่ันแนล 

ลอว์ ออฟฟิศ จ ำกัด

14/1/2563 1,000,000         69100 ประกอบธุรกิจให้ค ำปรึกษำด้ำนกฎหมำย 99/69  หมู่ท่ี 8 ต.บำงคูวัด อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

2,934 0135563001210 บจ.เอชเอ็น เรสเตอรองท์ กรุ๊ป 

จ ำกัด

16/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร ภัตตำคำร บำร์ 99/257  หมู่ท่ี 4 ต.บำงกะดี อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

2,935 0135563001252 บจ.ไพแสน คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         46695 ประกอบกิจกำรค้ำขำยของเก่ำทุกประเภท 52/083  หมู่ท่ี 7 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000
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2,936 0135563001457 บจ.ดับบลิวพี เมอร์ชำนท์ จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         46201 ประกอบกิจกำรค้ำ ข้ำว ข้ำวโพด มัน

ส ำปะหลัง กำแฟ ถ่ัว งำ ปำล์มน้ ำมัน พืชไร่

 และผลิตภัณฑ์จำกสินค้ำดังกล่ำว

222/404  หมู่ท่ี 1 ต.บำงคูวัด อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

2,937 0135563001465 บจ.เวิร์ค ดิจิทัล เอเจนซ่ี จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         59121 ประกอบกิจกำรบริกำรตัดต่อภำพและเสียง 84/98  หมู่ท่ี 5 ต.บำงพูน อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

2,938 0135563001589 บจ.มิธริล มำเนจเม้นท์ จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         45101 ประกอบกิจกำร นำยหน้ำขำยรถยนต์กับ

รถจักรยำนยนต์มือสอง

52/766  หมู่ท่ี 7 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

2,939 0135563001601 บจ.วีอำร์พี เทค จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         46593 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองมือ,เคร่ืองจักร,

สินค้ำอุตสำหกรรมเเละบริกำรซ่อมเเซม

เคร่ืองมือเคร่ืองจักรทุกนิด

99/308  หมู่ท่ี 4 ถนนติวำนนท์ ต.บำงกะดี อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

2,940 0135563001627 บจ.พำวิน อินเตอร์ จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร น ำเข้ำ เพ่ือ

จ ำหน่ำยและกิจกำรร้ำนค้ำ

170/24  หมู่ท่ี 5 ต.บำงกะดี อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

2,941 0135563001635 บจ.สแม็ค โบบำ จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         56101 ร้ำนอำหำร 55/469  หมู่ท่ี 5 ต.บำงคูวัด อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

2,942 0135563001767 บจ.88 ฮำร์ดแวร์ จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         47525 ประกอบกิจกำรค้ำ วัสดุก่อสร้ำง อุปกรณ์

และเคร่ืองมือใช้ในกำรก่อสร้ำง เคร่ืองมือ

ช่ำงทุกประเภท สี

32/88  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนฉำง อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

2,943 0135563001775 บจ.อิลลัสโตร จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         72109 ประกอบกิจกำรให้บริกำรด้ำนกำรวิจัย

และพัฒนำระบบปรับอำกำศ

5/10  หมู่ท่ี 4 ต.บำงคูวัด อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

2,944 0135563002054 บจ.เค.ทิชำ จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ ให้กำร

ฝึกอบรม รับจัดกำรธุรกิจเก่ียวกับกำร

บริหำรงำนขำยและฝึกอบรมและให้

ค ำแนะน ำในด้ำนกำรขำยและกำรขยำย

ตลำด ตลอดจนกำรจัดประชุมและสัมมนำ

เชิงวิชำกำร

432/100  หมู่บ้ำน พฤกษำวิลเลจ 43/2 

หมู่ท่ี 4

ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

2,945 0135563002062 บจ.ก้องภพ แมชชีนเนอร่ี จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         46599 ประกอบกิจกำรเป็นผู้จ ำหน่ำยเคร่ืองสูบน้ ำ 399/109  หมู่ท่ี 4 ต.บำงเด่ือ อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

2,946 0135563002283 บจ.เดโคซอร์ส โฮลด้ิง จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         64202 ประกอบกิจกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วนจ ำกัด

ควำมรับผิดในห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เป็นผู้ถือ

หุ้นในบริษัทจ ำกัดและบริษัทมหำชนจ ำกัด

111/21  หมู่ท่ี 4 ต.บำงกะดี อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

2,947 0135563002364 บจ.สิริ เรสเตอรองท์ จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม 

พร้อมบริโภค

105/182  หมู่ท่ี 1 ต.บำงขะแยง อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

2,948 0135563002399 บจ.เอแอนด์พี ซับ เซอร์วิส จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         78200 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงเหมำแรงงำน 

ให้แก่บุคคล นิติบุคคล คระบุคคล ส่วน

รำชกำร องค์กำรของรัฐเอกชน

222/13  หมู่บ้ำน เมททำวน์ ปทุม-ติวำ

นนท์ หมู่ท่ี 3

ต.บ้ำนฉำง อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000
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วันท่ี

จดทะเบียน
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2,949 0135563002429 บจ.อัศวะ ซีไนน์ จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         46414 ประกอบกิจกำรค้ำซ้ือมำ ขำยไป เส้ือผ้ำ

ส ำเร็จรูป กระเป๋ำ รองเท้ำทุกชนิดทุก

ประเภท

77/53  ซอยสมประสงค์ ต.บำงปรอก อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

2,950 0135563002470 บจ.ฟูลแคมป์ จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         46103 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำย 

อุปกรณ์ออกแคมป์ทุกประเภท

52/243-5  หมู่ท่ี 7 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

2,951 0135563002771 บจ.ข้ำวหอมทอง ค้ำข้ำว จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         46315 ประกอบกิจกำรขำยข้ำวสำรและ

ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จำกโรงสีข้ำว เช่น ข้ำวเจ้ำ 

ข้ำวเหนียว ร ำ เศษอ่ืนๆของข้ำว

29/3  ถนนปทุมสัมพันธ์ ต.บำงปรอก อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

2,952 0135563002801 บจ.ลำโบนิต้ำ จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรขำยสินค้ำอุปโภคบริโภค 153/28  หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนกลำง อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

2,953 0135563002828 บจ.แกรนด์ โลจิสติกส์ จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสนค้ำ

และคนโดยสำรทำงน้ ำ ทำงบก ทำง

อำกำศท้ังภำยในและระหว่ำงประเทศ

52/19  หมู่ท่ี 5 ต.บำงพูน อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

2,954 0135563002861 บจ.ประเสริฐศรี โนเบิลเพลส จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         68102 ประกอบกิจกำรค้ำท่ีดิน อำคำรและอำคำร

ชุด

516  หมู่ท่ี 1 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

2,955 0135563002917 บจ.ธนกันต์45 จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         47711 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกเส้ือผ้ำ 189/191  หมู่ท่ี 1 ต.บำงขะแยง อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

2,956 0135563002941 บจ.หลิน หลิน เซอร์วิส แอนด์ 

แมนูแฟคเจอร่ิง จ ำกัด

31/1/2563 1,000,000         82920 ประกอบกิจกำรรับจ้ำง รับเหมำงำนบรรจุ

ภัณฑ์ แพ็คก้ิงสินค้ำ จัดเรียงสินค้ำ และ

ให้บริกำรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกำรบรรจุ

ภัณฑ์สินค้ำทุกประเภท

225  หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนฉำง อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

2,957 0133563000190 หจ.เหม่ยอิงล้ ำเลิศ 16/1/2563 1,000,000         47723 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ขำยปลีก ขำยส่ง

 อำหำรเสริมลดน้ ำหนัก อำหำรเสริม

ส ำหรับผิวพรรณและควำมงำมของผู้หญิง

11/383  หมู่ท่ี 1 ต.บึงน้ ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110

2,958 0133563000459 หจ.โชคธนำ คอนสตรัคช่ัน 30/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 109/540  หมู่ท่ี 1 ต.ล ำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110

2,959 0133563000475 หจ.เค เอ็น คอนสตรัคช่ัน วัสดุ

ก่อสร้ำง

30/1/2563 1,000,000         41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน อุโมงค์

96/138  หมู่บ้ำน เทพธำรินทร์ หมู่ท่ี 1 ต.บึงน้ ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110

2,960 0135563000060 บจ.แม็ค เอ็กซ์เซอร์จี จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         27101 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ือง

ก ำเนิดกระแสไฟฟ้ำ พลังงำนไฟฟ้ำ ซ้ือ 

ขำย จัดหำ ติดต้ัง สร้ำง บ ำรุงรักษำ สะสม

 ส ำรองและด ำเนินกำรและธุรกิจต่ำงๆท่ี

เก่ียวข้องกับพลังงำนไฟฟ้ำ

49/410  หมู่ท่ี 1 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,961 0135563000388 บจ.บ้ำนกรีน ฟิตเนส จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         93112 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเคร่ืองออกก ำลัง

กำย กิจกรรมส่งเสริมสุขภำพ กำรปรับ

บุคลิกภำพ กำรออกก ำลังกำย

39/20-21  หมู่ท่ี 1 ต.บึงน้ ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110

2,962 0135563000493 บจ.ธำรทิพยะ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         68101 ประกอบกิจกำรพัฒนำอสังหำริมทรพัย์ 94/9  หมู่ท่ี 2 ต.ล ำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110

2,963 0135563000621 บจ.ธนภัทร 999 จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร

พำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำกำร

34  หมู่ท่ี 2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110

2,964 0135563001040 บจ.กู๊ด เฮลท์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

15/1/2563 1,000,000         46441 ประกอบกิจกำรค้ำ ยำ ยำรักษำโรค ยำ

บ ำรุงร่ำงกำย ยำแผนปัจจุบัน และยำแผน

โบรำณ เภสัชภัณฑ์เคมีภัณฑ์

143  หมู่ท่ี 3 ต.บึงน้ ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110

2,965 0135563001473 บจ.มินทรำ คอนสตร๊ัคช่ัน จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 109/935  หมู่ท่ี 1 ต.ล ำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110

2,966 0135563001741 บจ.แคทธี ช้อป จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         47912 ประกอบกิจกำรขำยเส้ือส ำเร็จรูป เคร่ือง

ตกแต่งเส้ือผ้ำ ส ำหรับบุรุษ สตรี เด็ก และ

เด็กอ่อน ทำงออนไลน์

264/35  หมู่ท่ี 1 ต.ล ำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110

2,967 0135563001945 บจ.พีพี 8 โปรดักช่ัน กรุ๊ป จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         43301 ประกอบกิจกำรตกแต่งภำยในสถำนท่ี

จ ำหน่ำยสินค้ำ ช้ันวำงโชว์สินค้ำ ช้ันวำง

เฟอร์นิเจอร์ ผนังก้ันห้อง

88/28  หมู่ท่ี 3 ต.ล ำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110

2,968 0135563002313 บจ.บ๊ิก เบ้ิม อินเตอร์ กรุ๊ป จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         43223 ประกอบกิจกำรรับเหมำงำนติดต้ัง

ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำระบบปรับอำกำศ

5/50  หมู่ท่ี 3 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110

2,969 0135563002577 บจ.ศิริกุล เทรนน่ิง 2202 จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         82301 ประกอบกิจกำรเก่ียวกับกิจกรรมจัดกำร

ฝึกอบรมและจัดกำรสัมมนำ

49/42  หมู่ท่ี 2 ต.บึงสน่ัน อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110

2,970 0135563002682 บจ.บ้ำนเกษตรโลหะกิจ จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         25922 ประกอบกิจกำรโรงกลึง กัด ไส โลหะทุก

ชนิด และรับท ำช้ินงำนตำมวัตถุประสงค์

ทุกชนิด ทุกประเภท

99/118  หมู่ท่ี 3 ต.บึงสน่ัน อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110

2,971 0135563002844 บจ.อินฟีนิกซ์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด

31/1/2563 1,000,000         71102 ประกอบกิจกำรบริกำรด้ำนวิศวกรรม 

สถำปัตยกรรม ออกแบบ เขียนแบบ 

ควบคุมงำนก่อสร้ำงก่อสร้ำงทุกประเภท

39/215  หมู่ท่ี 1 ต.บึงน้ ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110

2,972 0133563000025 หจ.พูห์ เพอร์ฟูม ช้อป 3/1/2563 1,000,000         20232 ประกอบกิจกำร ผลิตและจ ำหน่ำย ซ้ือมำ 

ขำยไป น้ ำหอมและสำรแต่งกล่ิน ทุกชนิด

ทุกประเภท

33/49  หมู่ท่ี 12 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

2,973 0133563000068 หจ.เอส อำร์ เค แอล 7/1/2563 1,000,000         68103 ประกอบกิจกำรสถำนพักตำกอำกำศ 

อำคำรท่ีพักอำศัย อพำร์ทเม้นต์

55  หมู่ท่ี 3 ต.คลองห้ำ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

2,974 0133563000076 หจ.เค.เอ็ม.พี เซอร์วิส 9/1/2563 1,000,000         25921 ประกอบกิจกำรตกแต่งและกำรเคลือบ

โลหะ

16/08204  หมู่ท่ี 10 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120
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รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,975 0133563000084 หจ.โสภณ ซัพพลำย อิควิปเม้นท์ 

2019

9/1/2563 1,000,000         77305 ประกอบกิจกำรบริกำรให้เช่ำเคร่ืองจักรใน

งำนก่อสร้ำง

7/10  หมู่ท่ี 14 ต.คลองส่ี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

2,976 0133563000149 หจ.วสันต์ ทรำนสปอร์ต แอนด์ 

เซอร์วิส

13/1/2563 1,000,000         49339 ประกอบกิจกำรรับขนส่งสินค้ำท่ัว

รำชอำณำจักรไทย

146/233  หมู่ท่ี 13 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

2,977 0133563000165 หจ.เอสซี เบสท์ เอ็นจิเนียร่ิง 15/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง สถำนี

รถไฟฟ้ำ ในแรงดันต่ ำและแรงดันสูง

99/126  หมู่บ้ำน ไทยสมบูรณ์ 3 หมู่ท่ี 4 ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

2,978 0133563000203 หจ.เอส โอ เอ็ม คอนสตรัคช่ัน 2019 16/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรท่ีพักอำศัย อำคำรส ำนักงำนและ

งำนโยธำทุกประเภท

1/8  หมู่ท่ี 12 ต.คลองส่ี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

2,979 0133563000262 หจ.ผู้ชำยขำยอกไก่ 21/1/2563 1,000,000         47211 ประกอบกิจกำรขำยปลีก ขำยส่ง เน้ือไก่ 

อกไก่ อกไก่ประงรส อกไก่แช่แข็ง 

ผลิตภัณฑ์จำกเน้ือไก่ทุกชนิด

46/322  หมู่ท่ี 16 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

2,980 0133563000343 หจ.สถำพร อำหำรสด 23/1/2563 1,000,000         47212 ประกอบกิจกำรขำยปลีก ขำยส่ง 

ปลำหมึกสด ปลำหมึกแห้ง ปลำหมึกแช่

แข็ง อำหำรทะเลทุกชนิดทุกประเภท

59/149  หมู่ท่ี 9 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

2,981 0133563000441 หจ.ไออุ่นไทย 30/1/2563 1,000,000         46102 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ-ส่งออกผลไม้ 59/202  หมู่ท่ี 7 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

2,982 0133563000491 หจ.คอสม่ำ เอนเตอร์ไพรส์ 31/1/2563 1,000,000         46443 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำงฯ 53/137  หมู่ท่ี 1 ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

2,983 0135563000019 บจ.เค ที เสำเข็ม เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         23951 ประกอบกิจกำรรับท ำเสำเข็ม เสำเข็มเจำะ

 ตอกเสำเข็มรวมถึงกำรก่อสร้ำงฐำนรำก

โดยมีผู้ควบคุม

44/33  หมู่ท่ี 15 ต.คลองส่ี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

2,984 0135563000094 บจ.อะเมซ่ิง ดีไซน์ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

3/1/2563 1,000,000         28199 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย 

เคร่ืองจักร รวมท้ังอุปกรณ์และช้ินส่วนท่ี

เก่ียวข้อง ทุกชนิดทุกประเภท

23/23  หมู่ท่ี 13 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

2,985 0135563000132 บจ.วีที ออยล์ จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         46599 ประกอบกิจกำรส่งออกตู้น้ ำมันและ

อุปกรณ์ประกอบ อุปกรณ์ตู้น ำมันและ

ซอฟท์แวร์ท่ีเก่ียวข้องกับตู้น้ ำมัน

14/199  หมู่บ้ำน พฤกษำ 66 หมู่ท่ี 11 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

2,986 0135563000191 บจ.มำดำมเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 6/1/2563 1,000,000         28199 ประกอบกิจกำรรับผลิต ช้ินส่วนเคร่ืองจักร

อุตสำหกรรมทุกประเภท

59/92  หมู่ท่ี 5 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

2,987 0135563000264 บจ.ศุภรัสม์ิ โกลบอล เอ็ดดูเคช่ัน 

คอนซัลแทนท์ จ ำกัด

7/1/2563 1,000,000         96309 ประกอบกิจกำรบริกำรรับย่ืน รับ

ด ำเนินกำรด้ำนเอกสำรต่ำงๆ บริกำรรับ

ด ำเนินกำรในกำรขอวีซ่ำท่ัวไป

17/508  หมู่บ้ำน โครงกำรบ้ำนเอ้ืออำทร

ระยะท่ี 3/2 หมู่ท่ี 4

ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,988 0135563000299 บจ.เอ อำร์ อำคิเทคเจอร์ 24 จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร

88/47  หมู่ท่ี 1 ต.คลองส่ี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

2,989 0135563000311 บจ.แพลนเน็ต โปร คอร์ปอเรช่ัน 

จ ำกัด

7/1/2563 1,000,000         46109 ประกอบกิจกำรส่ังเข้ำมำจ ำหน่ำยใน

ประเทศเเละส่งออกไปจ ำหน่ำยยัง

ต่ำงประเทศ ซ่ึงสินค้ำตำมท่ีก ำหนดไว้ใน

วัตถุท่ีประสงค์

98/117  หมู่ท่ี 6 ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

2,990 0135563000353 บจ.เอ็น.โอ.พี. เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

ซัพพลำย จ ำกัด

7/1/2563 1,000,000         33200 ประกอบกิจกำร รับเหมำก่อสร้ำง ติดต้ัง

เคร่ืองจักร ระบบไฟฟ้ำ และระบบ

สุขำภิบำลของโรงงำน

45/363  หมู่ท่ี 4 ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

2,991 0135563000370 บจ.ซีเอ็ม คำร์บอด้ี เซอร์วิส จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         45202 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงซ่อมตัวถังรถยนต์ 

และรับจ้ำงพ่นสีรถยนต์

28/10  หมู่ท่ี 8 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

2,992 0135563000400 บจ.โกโก้มี จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         46319 ประกอบกิจกำรขำยส่งและขำยปลีก

อำหำรบ ำรุงสุขภำพ รวมถึงอำหำรบ ำรุง

สุขภำพท่ีท ำจำกโกโก้

36/133  หมู่ท่ี 2 ถนนเลียบคลองสำม ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

2,993 0135563000426 บจ.ชยำภรณ์ 2560 จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร

51/552  หมู่ท่ี 14 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

2,994 0135563000582 บจ.โกรฟ อะโกร จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         46692 ประกอบกิจกำรค้ำจ ำหน่ำยปุ๋ยน้ ำส ำหรับ

พืช

23/42  หมู่ท่ี 11 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

2,995 0135563000639 บจ.แอร์เทค เซอร์วิส แอนด์ พำร์ท

 จ ำกัด

9/1/2563 1,000,000         33200 ประกอบกิจกำรติดต้ังและซ่อมแซม

เคร่ืองจักรไฟฟ้ำ ป๊ัมลม อุปกรณ์ไฟฟ้ำและ

เคร่ืองจักรกลไฟฟ้ำทุกชนิด

13/12  หมู่ท่ี 6 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

2,996 0135563000663 บจ.ฉัตรดำรำ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีเป็นท่ีพัก

อำศัยทุกประเภท

14/5  หมู่ท่ี 13 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

2,997 0135563000744 บจ.พรทิพย์ คอนสตรัคช่ัน 2020 

จ ำกัด

10/1/2563 1,000,000         43901 ให้บริกำรสร้ำงฐำนรำก ตอกเสำเข็ม ป้ันจ่ัน

 และงำนท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงกำรจ ำหน่ำย

และให้เช่ำเคร่ืองจักรและอุปกรณ์

77/5  หมู่ท่ี 11 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

2,998 0135563000825 บจ.พีทีเอ็น เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         28199 ประกอบกิจกำรผลิต ประกอบ

เคร่ืองจักรกลหนัก รถยนต์ และจ ำหน่ำย

29/1024  หมู่ท่ี 2 ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

2,999 0135563000931 บจ.วันวิสดอม ดีเวลลอปเม้นท์ 

จ ำกัด

13/1/2563 1,000,000         28299 ประกอบกิจกำรผลิตประกอบและติดต้ัง

เคร่ืองจักร ได้แก่เคร่ืองจักรประกอบ

อำหำรสัตว์

62/19  หมู่ท่ี 14 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,000 0135563000957 บจ.เอพีเอ็นแอล อินสเปคช่ัน จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         71102 ประกอบกิจกำรรับตรวจสอบ ทดสอบ 

ฝึกอบรม ให้บริกำรงำนด้ำนวิศวกรรมและ

ให้ค ำปรึกษำด้ำนวิศวกรรม

31/1007  หมู่ท่ี 2 ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

3,001 0135563000981 บจ.168 อินเตอร์ เทรดด้ิง คอน

ซัลท์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด

14/1/2563 1,000,000         47190 ค้ำปลีก ค้ำส่ง สินค้ำ อำหำร ของใช้ใน

ครัวเรือน

89/70  หมู่บ้ำน เดอะ พำลำซเซตโต้ 

คลองหลวง หมู่ท่ี 6

ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

3,002 0135563000990 บจ.ที ทู เค บิสซิเนส จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         43210 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงติดต้ังให้บริกำร

ซ่อมแซมอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์

29/1168  หมู่ท่ี 2 ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

3,003 0135563001066 บจ.พีทู ไซเอนทิฟิค จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         46900 ประกอบกิจกำรค้ำและให้บริกำรท่ี

เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ทำงวิทยำศำสตร์ ทำง

กำรแพทย์และผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 

รวมถึงเคร่ืองอุปโภค บริโภค

99/250  หมู่ท่ี 1 ต.คลองส่ี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

3,004 0135563001155 บจ.เกรซ วิน จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         46322 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย เคร่ืองด่ืมน้ ำ

สมุนไพร เคร่ืองด่ืมน้ ำผลไม้ ทุกชนิด ทุก

ประเภท ชำ กำแฟส ำเร็จรูป

3/99  หมู่ท่ี 6 ต.คลองส่ี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

3,005 0135563001171 บจ.เอสเอ็มเอส ออดิทต้ิง จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         69200 ประกอบกิจกำรบริกำรตรวจสอบบัญชี 49/19  หมู่ท่ี 2 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

3,006 0135563001333 บจ.ซีโอ.อี. ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         26201 กำรผลิตคอมพิวเตอร์และ/หรือกำร

ประกอบคอมพิวเตอร์

79/113  หมู่ท่ี 17 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

3,007 0135563001431 บจ.สมโภชม่ังมี จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         71102 ประกอบกิจกำรรับส ำรวจและออแบบงำน

เก่ียวกับโทรคมนำคม เก่ียวกับกำรจัดวำง

สำยโทรศัพท์

59/245  หมู่ท่ี 7 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

3,008 0135563001449 บจ.ซู เดียน จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         66191 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนข้อมูล 

กำรจัดกำรกำรลงทุน

91/110  หมู่ท่ี 6 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

3,009 0135563001481 บจ.บิวต้ี เอ็ดจ์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         46443 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ และจ ำหน่ำย

เคร่ืองส ำอำง ครีมบ ำรุงผิว

84/43  หมู่ท่ี 3 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

3,010 0135563001490 บจ.ก๊ีคเทค จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         72109 ประกอบกิจกำรวิจัยและพัฒนำเชิงทดลอง

ด้ำนวิศวกรรมและเทคโนโลยีอ่ืนๆซ่ึงมิได้

จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

22/18  หมู่ท่ี 13 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

3,011 0135563001546 บจ.เค.ซี.อินฟินิต้ี คอนเซนเทรท 

จ ำกัด

17/1/2563 1,000,000         46103 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำส่งออก 

เคร่ืองปรับอำกำศ อุปกรณ์และอะไหล่และ

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำทุกชนิด

40/1083  หมู่ท่ี 4 ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

3,012 0135563001571 บจ.พีเอ็นเอ โลจิสติกส์2020 จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่ง ขนส่งสินค้ำ ให้กับ

ทุกหน่วยงำนทุกภำคส่วน

31/5  หมู่ท่ี 13 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

3,013 0135563001597 บจ.อินอำม ดีลล่ิง จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         46313 ประกอบกิจกำรค้ำผัก ผลไม้ พืชสวน 

อำหำรสด อำหำรแห้ง และเคร่ืองบริโภค

อ่ืนทุกชนิดทุกประเภท

38/14  หมู่ท่ี 13 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

3,014 0135563001643 บจ.ภัทรทรัพย์ ออโต้ (2020) จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         45302 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองยนต์ 

อะไหล่เคร่ืองยนต์ อะไหล่รถยนต์รวมถึง

อุปกรณ์ส่วนควบท้ังเก่ำและใหม่

32/311  หมู่ท่ี 1 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

3,015 0135563001708 บจ.เก๋ำ (2020) จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         10761 ประกอบกิจกำร โรงสี เมล็ดกำแฟ และ

พืชผลทำงเกษตรทุกชนิด

40/19  หมู่ท่ี 4 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

3,016 0135563001759 บจ.แฟ้บ เอเจนซ่ี จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         73101 ประกอบกิจกำรรับท ำโฆษณำ ส่ือโฆษณำ

ออนไลน์ ออกเเบบเว็บไซต์ วำงเเผน

กำรตลำด ท ำกำรตลำดออนไลน์

37/3272  หมู่บ้ำน พฤกษำ 13 หมู่ท่ี 4 

ซอย26/3

ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

3,017 0135563001848 บจ.เอ็น เค แอนด์ ที เอนจิเนียร่ิง 

2020 จ ำกัด

22/1/2563 1,000,000         28221 กำรผลิตเคร่ืองจักรท่ีใช้ในกำรข้ึนรูปโลหะ 44/13  หมู่ท่ี 10 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

3,018 0135563001864 บจ.ฮิปโป มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรค้ำขำยสินค้ำอุปโภคทุก

ชนิด รวมถึงเคร่ืองส ำอำง อำหำรเสริมและ

วิตำมิน เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้ทุกชนิด

99/99  หมู่ท่ี 1 ต.คลองส่ี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

3,019 0135563001872 บจ.นัฏฐิยำ ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

ท้ังภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ

38/197  หมู่ท่ี 7 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

3,020 0135563001937 บจ.ศรีสยำมมหัศจรรย์ไทย จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         46209 ประกอบกิจกำรค้ำพืชผลทำงกำรเกษตร 40/1274  หมู่ท่ี 4 ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

3,021 0135563001953 บจ.รัตน์คำร์เซ็นเตอร์ 2020 จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         45103 ประกอบกิจกำร รับซ้ือ จ ำหน่ำย จ ำน ำ 

รถยนต์มือสองทุกชนิด

45/8  หมู่ท่ี 6 ต.คลองส่ี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

3,022 0135563002038 บจ.ดี เจนเนอรัล ซัพพอร์ต จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         46599 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอะไหล่เคร่ืองจักร

อุตสำหกรรม(อิเล็คทรอนิกส์)และบริกำร

งำนซ่อมท่ัวไป

30/501  หมู่บ้ำน พฤกษำ 11 หมู่ท่ี 2 ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

3,023 0135563002046 บจ.ออลล์ คอนกรีต จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         43302 ประกอบกิจกำรปูพ้ืนและผนัง 28/792  หมู่บ้ำน พฤกษำ9 หมู่ท่ี 2 ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

3,024 0135563002089 บจ.ทวีพิชิตทรัพย์ จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         96309 ประกอบกิจกำรรับบริกำร กำรโอน ต่อ

ภำษี ขำยเลขทะเบียนสวย

99/88  หมู่ท่ี 1 ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

3,025 0135563002135 บจ.จีริชเอฟเวร่ีเดย์ จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         47732 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองประดับ 31/997  หมู่บ้ำน พฤกษำ 12 หมู่ท่ี 2 

ซอย2/12

ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

3,026 0135563002232 บจ.หกแปด เบท จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         47739 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์และ

น้ ำยำก ำจัดแมลง

88/142  หมู่ท่ี 3 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

3,027 0135563002348 บจ.คิดดีท ำดี ออดิท จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         69200 ประกอบกิจกำรงำนตรวจสอบบัญชีและ

ภำษีอำกร

35/141  หมู่ท่ี 1 ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120
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3,028 0135563002381 บจ.พรคมสัน พำวเวอร์ อิเล็คทริค 

จ ำกัด

27/1/2563 1,000,000         46599 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำย เช่ำ และ

ให้บริกำรเก่ียวกับระบบไฟฟ้ำ ระบบงำน

เคร่ืองกล

40/02419  หมู่ท่ี 13 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

3,029 0135563002437 บจ.วิบูลย์แอร์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         47595 ประกอบกิจกำรค้ำ เคร่ืองปรับอำกำศ 

ตู้เย็น ตู้เเช่ เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำทุกชนิดรวมถึง

อุปกรณ์เเละอะไหล่

41/72-73  หมู่ท่ี 8 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

3,030 0135563002488 บจ.คลองหลวงไบค์ จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         47630 ประกอบกิจกำรค้ำ จักรยำน อะไหล่และ

อุปกรณ์ตกแต่งจักรยำนทุกชนิด

40/26  หมู่ท่ี 7 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

3,031 0135563002500 บจ.เพำเวอร์แม็กซ์เอ็นจิเนียร่ิง 

แอนด์ ซิสเต็ม จ ำกัด

28/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด 37/1798  หมู่ท่ี 4 ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

3,032 0135563002542 บจ.สยำม เอ็นจิเนียร่ิง อินสเปคช่ัน 

โปรเฟสช่ันนอล จ ำกัด

28/1/2563 1,000,000         33200 บริกำรติดต้ัง ซ่อมแซม ตรวจสอบ

เคร่ืองมือวัดทำงเคร่ืองกล และเคร่ืองมือ

ตรวจสอบระบบไฟฟ้ำ

61/78  หมู่ท่ี 13 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

3,033 0135563002569 บจ.พำวิณ เซอร์วิสเซส แอนด์ 

แมเนจเม้นท์ จ ำกัด

29/1/2563 1,000,000         45203 ประกอบกิจกำรบ ำรุงรักษำยำนยนต์ท่ัวไป 43  หมู่ท่ี 4 ถนนเลียบคลองสำม ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

3,034 0135563002593 บจ.ภักดี ทีม ไปป้ิง เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ำกัด

29/1/2563 1,000,000         71102 ประกอบกิจกำรให้บริกำรออกแบบ ติดต้ัง 

รับเหมำวำงระบบท่อ ท่อสแตนเลสท่ีใช้ใน

โรงงำนอุตสำหกรรมทุกประเภท

31/2245  หมู่ท่ี 2 ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

3,035 0135563002704 บจ.โชติวัฒน์ อินเตอร์ เซอร์เวย์ 

จ ำกัด

30/1/2563 1,000,000         66210 เป็นตัวแทนตรวจสอบควำมเสียหำยให้

บริษัทประกันภัย และกำรบัญชี ซ่อมแซม 

ยำนยนต์ จักรยำนยนต์ รถยนต์

88/369  หมู่บ้ำน พลีโน่รังสิตคลองส่ี-วง

แหวน หมู่ท่ี 1

ต.คลองส่ี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

3,036 0135563002721 บจ.ธนะ เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         46613 จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ 99  หมู่ท่ี 1 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

3,037 0135563002747 บจ.เอ็ม.เจ.พี.เค. มอเตอร์ กรุ๊ป 

จ ำกัด

30/1/2563 1,000,000         33121 รับซ่อมและพันมอเตอร์เคร่ืองจักรใน

โรงงำนอุตสำหกรรม เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำท

รำนฟรอมเมอร ฮีตเตอร์ไฟฟ้ำ

30/1061  หมู่ท่ี 2 ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

3,038 0135563002879 บจ.กัญญณัช เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

ซัพพลำย จ ำกัด

31/1/2563 1,000,000         47411 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกคอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์

41/330  หมู่ท่ี 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

3,039 0135563002968 บจ.ไทชิกัน (ประเทศไทย) จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         96309 กิจกรรมกำรบริกำรอ่ืน ๆ ส่วนบุคคลซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

98/109  หมู่ท่ี 13 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

3,040 0133563000131 หจ.ภมรวิศว์ กรุ๊ป 13/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร 

บ้ำนพัก ท่ีอยู่อำศัย ถนน รวมงำนด้ำน

โยธำทุกประเภท

89/43  หมู่ท่ี 6 ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130
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3,041 0133563000173 หจ.ยูฟ่ำโลจิสติกส์ 16/1/2563 1,000,000         82990 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทน จัดหำรถยนต์ 

รถสิบล้อ รถหกล้อ รถเทรลเลอร์ หัวลำก 

รถบรรทุก รถชนิดพิเศษ รถเคร่ืองจักรกล 

เพ่ือใช้ในกำรขนส่งทุกชนิดทุกประเภท

800/156  หมู่ท่ี 12 ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

3,042 0133563000211 หจ.ยู โปรเฟสชันนอล 17/1/2563 1,000,000         23910 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย ซ่อม และ

ติดต้ังวัสดุทนไฟ ปูนทนไฟ และคอนกรีต

ทนไฟพร้อมท้ังฉนวน

909/337  ถนนรังสิต-นครนำยก ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

3,043 0133563000297 หจ.ดอกบัวหอม 2019 22/1/2563 1,000,000         47711 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเส้ือผ้ำ 40/65  หมู่ท่ี 5 ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

3,044 0133563000319 หจ.เจียงลูกช้ินปลำ รังสิตคลอง 3 22/1/2563 1,000,000         56101 ขำยก๋วยเต๋ียว ลูกช้ิน ข้ำว 30/1  หมู่ท่ี 2 ต.บึงย่ีโถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

3,045 0133563000360 หจ.รังสันต์ ทรำนสปอร์ต 24/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 56  ซอยรังสิต-นครนำยก 34 ถนนรังสิต-

นครนำยก

ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

3,046 0135563000035 บจ.เกรทเฟรนด์ กรุ๊ป จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         46510 ประกอบกิจกำรขำย เช่ำ ระบบ และ

ให้บริกำรดูแลระบบ พัฒนำซอฟต์แวร์ 

จ ำหน่ำยอุปกรณ์ฮำร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

13/321  หมู่ท่ี 18 ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

3,047 0135563000051 บจ.ฟินิกซ์ 9 รุ่งเรือง จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน อุโมงค์ และ

งำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิดรวมท้ังรับ

ท ำงำนโยธำทุกประเภท

72/3  หมู่ท่ี 3 ต.บึงย่ีโถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

3,048 0135563000159 บจ.วิริยะกิจรุ่งเรือง จ ำกัด 6/1/2563 1,000,000         46321 ประกอบกิจกำรค้ำ น ำเข้ำ และส่งออก 

สุรำ เบียร์ บุหร่ี และเคร่ืองด่ืมทุกชนิด

2/37  ซอยรังสิต-นครนำยก 34/1 ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

3,049 0135563000302 บจ.อำร์ทสเปคทีฟ สตูดิโอ จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         71101 ประกอบกิจกำรเก่ียวกับออกแบบด้ำน

สถำปัตยกรรม รวมท้ังให้ค ำปรึกษำท่ี

เก่ียวข้องทุกประเภท

1/821  หมู่ท่ี 17 ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

3,050 0135563000418 บจ.ซิมเป้ิล โปร จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         82302 ประกอบกิจกำรรับจัดกิจกรรม ออกแบบ 

วำงแผนจัดนิทรรศกำร กิจกรรม

ประชำสัมพันธ์ในหน่วยงำนภำครัฐและ

เอกชน

506/45  หมู่บ้ำน แหวนยอด 3 หมู่ท่ี 3 

ถนนล ำลูกกำ 21

ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

3,051 0135563000477 บจ.วีพี บิสซิเนส แอคเคำท์ จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         69200 ให้บริกำรท ำบัญชี ตรวจสอบบัญชี และจด

ทะเบียนธุรกิจทุกประเภท

91/925  หมู่ท่ี 3 ถนนรังสิต-นครนำยก ต.บึงย่ีโถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

3,052 0135563000507 บจ.ซี.คลีน เพำเวอร์ จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         29109 ประกอบกิจกำรผลิต ติดต้ัง ซ้ือ ขำย เช่ำ 

ให้เช่ำ เช่ำซ้ือ ยำนยนต์ไฟฟ้ำประเภทและ

แบตเตอร่ี

37  หมู่ท่ี 1 ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,053 0135563000523 บจ.ทัวร์ยุโรปทรำเวล แอนด์ 

เซอร์วิส จ ำกัด

8/1/2563 1,000,000         79120 จัดทัวร์ท่องเท่ียวท้ังในและต่ำงประเทศ 34/20  ถนนเสมำฟ้ำครำม ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

3,054 0135563000531 บจ.วิค ทรำนสปอร์ต เอเชีย จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         77101 ประกอบกิจกำร ให้เช่ำรถยนต์ทุกชนิด ท้ัง

ในประเทศและต่ำงประเทศ

306  หมู่ท่ี 5 ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

3,055 0135563000655 บจ.เกรท วอเตอร์ โซลูช่ัน จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         43221 ประกอบกิจกำรติดต้ังระบบประปำและ

ระบบน้ ำ กำรต่อเติม กำรเปล่ียนแปลง 

กำรซ่อมและบ ำรุงรักษำระบบ-อุปกรณ์

ต่ำงๆ

76  หมู่บ้ำน ฟ้ำลำกูน ซอย20 ถนนรังสิต-

นครนำยก 44

ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

3,056 0135563000680 บจ.ทีดี สมำร์ท โซลูช่ัน จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         75000 ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล 

โรงพยำบำล สถำนท่ีพักช่ัวครำว ของสัตว์

รวมถึงกิจกำรท่ีเก่ียวทุกประเภท

12/449  หมู่ท่ี 4 ต.บึงย่ีโถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

3,057 0135563000833 บจ.ระพีพงษ์อุดมทรัพย์ จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         47211 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย เน้ือสัตว์สด แช่

แข็ง

95/34  หมู่ท่ี 5 ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

3,058 0135563000841 บจ.ไทเกอร์ มำร์เก็ต อินเตอร์เนช่ัน

เนล จ ำกัด

10/1/2563 1,000,000         46103 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำย

เส้ือผ้ำใหม่ เส้ือผ้ำใช้แล้ว กระเป๋ำใหม่ 

กระเป๋ำมือสอง อำหำรสด อำหำรส ำเร็จรูป

 โสมเกำหลีทุกชนิด ในประเทศ

2/127  ซอยรังสิต-นครนำยก 34/1 ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

3,059 0135563000965 บจ.สิรินำรี จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         82301 ประกอบกิจกำรจัดอบรมและสัมมนำ 92/145  หมู่ท่ี 3 ต.บึงย่ีโถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

3,060 0135563001139 บจ.บลูม เมจิก จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         46109 ประกอบกิจกำรประมูลเพ่ือขำยสินค้ำและ

รับจ้ำงท ำของตำมวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคล

 คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนรำชกำรและ

องค์กรของรัฐ

978/250  ถนนเลียบคลองรังสิต ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

3,061 0135563001147 บจ.นุ ออลล์ เซอร์วิส จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         43210 ประกอบกิจกำรรับบริกำร ซ่อมแซม 

บ ำรุงรักษำ ระบบสำธำรณูปโภค

188  ซอยรังสิต-นครนำยก 13 ซอย 7 ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

3,062 0135563001201 บจ.นิว พำวเวอร์ แม็กเน็ต จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         28199 ประกอบกิจกำรออกแบบ ผลิต ติดต้ัง

อุปกรณ์แม่เหล็ก เคร่ืองจักร สำยพำน

ล ำเลียง และอุปกรณ์ต่ำงๆในโรงงำน

94  ซอยรังสิต-นครนำยก 13 ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

3,063 0135563001236 บจ.เอกพนธ์ เมฆำสวัสด์ิ 

ทนำยควำม จ ำกัด

16/1/2563 1,000,000         69100 ประกอบกิจกำรส ำนักงำนกฎหมำย 697/357  หมู่ท่ี 3 ต.บึงย่ีโถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

3,064 0135563001406 บจ.นำโนสตูดิโอ จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง 

เส้ือผ้ำแฟช่ัน อำหำรเสริม

1178/66  ถนนเลียบคลองรังสิต ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,065 0135563001503 บจ.สรรค์สร้ำง2020 จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

รับสร้ำงบ้ำน ถนน สะพำน รับออกแบบ 

จัดสวน ตกแต่งภำยใน

38/4  หมู่ท่ี 2 ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

3,066 0135563001511 บจ.เอ็มวำยเอ็ม เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ำกัด

17/1/2563 1,000,000         86903 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเก่ียวกับ

ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ กำรทดสอบ

ทำงห้องแล็บ และกำรตรวจคุณภำพสินค้ำ

จ ำพวกผลิตภัณฑ์ควำมงำม

21/7  หมู่ท่ี 6 ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

3,067 0135563001520 บจ.จีพี เวิลด์ โซลูช่ัน จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         46421 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำย ติดต้ัง ซ่อมแซม

 รับเหมำงำนไฟฟ้ำ ระบบไฟฟ้ำ อุปกรณ์

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำทุกชนิด

1222/160  ถนนเลียบคลองรังสิต ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

3,068 0135563001562 บจ.โปรเฟสช่ันนอลริช จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค 

และบริโภคท่ัวไป เช่น เคร่ืองนวดตัว 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ ของตกแต่งบ้ำน

76  หมู่ท่ี 1 ต.บึงย่ีโถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

3,069 0135563001619 บจ.เค เทค โค๊ตต้ิง เพ้นท์ จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         31009 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย 

เฟอร์นิเจอร์ งำนตกแต่งภำยใน ท่ีผลิตจำก

เหล็ก สแตนเลส ไม้ทุกชนิด

93/172  หมู่ท่ี 3 ต.บึงย่ีโถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

3,070 0135563001732 บจ.พ่อบ้ำนบ้ำคอนโด จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         73101 ประกอบกิจกำรจัดท ำข้อมูลประชำสัมพันธ์

โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ เผยแพร่ ข่ำวสำร

 วงกำรอสังหำริมทรัพย์

56/197  หมู่บ้ำน ซ่ือตรง หมู่ท่ี 2 ซอยล ำ

ลูกกำ 11/10 ถนนล ำลูกกำ

ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

3,071 0135563001783 บจ.มำร์ซันเต๋อร์ จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         47190 กำรขำยปลีกสินค้ำอ่ืนๆในร้ำนค้ำท่ัวไป 808/66  อำคำรเดอะเซ็นเตอร์ 

คอนโดมิเนียม 1 หมู่ท่ี 8 ซอยพหลโยธิน 72

ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

3,072 0135563001830 บจ.เพลททินัมทูเกทเทอร์ จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         71102 กิจกรรมงำนวิศวกรรมและกำรให้

ค ำปรึกษำทำงด้ำนเทคนิค ท่ีเก่ียวข้อง

50/6  หมู่ท่ี 3 ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

3,073 0135563001929 บจ.เอ็ม.ซี.เค.อินโนเวช่ัน จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         46593 ประกอบกิจกำรขำยส่งเคร่ืองจักรและ

อุปกรณ์เพ่ือใช้ในงำนอุตสำหกรรม

7/85  ซอยรังสิต-นครนำยก 34/1 ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

3,074 0135563001996 บจ.วันเดอร์ คอสเมติก จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         46900 ประกอบกิจกำรตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำ เช่น

 เคร่ืองส ำอำงค์ ของท่ีระลึก ของเล่นเดHก

 และสินค้ำเบ็ดเตล็ด ตัวแทนธุรกิจ

727  หมู่ท่ี 8 ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

3,075 0135563002186 บจ.พีซีเอ็นฟู้ด จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         47111 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ขำยส่ง อำหำร

สด อำหำรส ำเร็จรูป ทุกชนิด

239  ซอยรังสิต-ปทุมธำนี 29 ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

3,076 0135563002241 บจ.บีกรีนพีซ จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         46206 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรสัตว์ 

เคมีภัณฑ์ทำงกำรเกษตร ทุกชนิด

29/98   ห้องเลขท่ี 101 หมู่ท่ี 5 ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,077 0135563002259 บจ.โมเดิร์น วู๊ด คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ระบ

เหมำงำนระบบ รับเหมำติดต้ังงำน

โครงสร้ำง รับเหมำตกแต่งต่อเติม ทุก

ประเภท

349  ซอยรังสิต-นครนำยก 21 ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

3,078 0135563002275 บจ.อีสำนแลนด์ จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         10139 ประกอบกิจกำรแปรรูป น ำเข้ำ ส่งออก 

เน้ือสัตว์ทุกชนิด

2/31  ซอยรังสิต-นครนำยก 34/1 ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

3,079 0135563002402 บจ.เวสมณี จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         46109 ประกอบกิจกำรนำยหน้ำ ตัวแทน ตัวแทน

ค้ำต่ำงๆในกิจกำรและธุรกิจทุกประเภท

2/51  หมู่บ้ำน ทรงพล หมู่ท่ี 2 ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

3,080 0135563002445 บจ.แอล เรคคอร์ด จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         59201 ประกอบกิจกำรผลิต รับจ้ำงผลิต รับจ้ำง

ท ำของ หรือจ ำหน่ำยด้วยประกอบอ่ืนใด 

บันทึกเสียง วีดีโอเทป วัสดุวีดีทัศน์ 

ผลิตภัณฑ์ซีดี และวัสดุอ่ืนๆ เคร่ืองดนตรี 

เคร่ืองมือในกำรส่ือสำร โทรคมนำคมต่ำงๆ 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ

20/8  หมู่ท่ี 4 ต.บึงย่ีโถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

3,081 0135563002461 บจ.4 กำร์เด้น เรสเตอรองท์ จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         56101 กำรบริกำรด้ำนอำหำรในภัตตำคำร/

ร้ำนอำหำร

87  หมู่ท่ี 1 ต.บึงย่ีโถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

3,082 0135563002585 บจ.พีเคเอส ซิสเต็มส์ จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         73101 ประกอบกิจกำรรับออกแบบโฆษณำและ

งำนมัลติมีเดียทุกชนิด

235  ถนนซอยรังสิต-ปทุมธำนี 31 ซอย 1 ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

3,083 0135563002666 บจ.ม๊อตต้ี เรสเทอรองต์ จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืม

98/90  หมู่ท่ี 4 ต.บึงย่ีโถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

3,084 0135563002780 บจ.ข้ำวทิพย์ไทย ฟู้ด จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         46315 ประกอบกิจกำรค้ำ น ำเข้ำส่งออก ข้ำว 

ข้ำวโพด มันส ำปะหลัง มันส ำปะหลัง

อัดเม็ด กำแฟ ถ่ัว งำ ละหุ่ง

27  ถนนรังสิต-คูคต ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

3,085 0135563002836 บจ.ซันน่ี มันน่ี จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         66123 ประกอบธุรกิจซ้ืออขำยแลกเปล่ียนเงินตรำ

ต่ำงประเทศ (เม่ือได้รับอนุญำตจำก

หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง)

59/32  หมู่ท่ี 2 ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

3,086 0135563002895 บจ.เดอะ วอร์โดรบ แบงค็อก จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         47711 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกเส้ือผ้ำ 49/74  หมู่บ้ำน เอกกวิน 3 รังสิตคลอง 2

 ซอยรังสิต-นครนำยก 46 ถนนรังสิต-

นครนำยก

ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

3,087 0135563002925 บจ.พี.ที.เอ็ม.  อินเตอร์ จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         78200 ประกอบกิจกำรรับเหมำแรงงำน รับจ้ำง

ท ำของ พนักงำนท ำควำมสะอำด พนักงำน

ขับรถ พนักงำนรับส่งเอกสำร

250/6  หมู่ท่ี 11 ซอยแข็งขัน 1 ถนน

พหลโยธิน

ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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3,088 0133563000289 หจ.นำรำดำ อินเตอร์เทรด 22/1/2563 1,000,000         56210 รับบริกำร ขำย ให้เช่ำเก่ียวกับกำรจัดเล้ียง

ทุกประเภท

6/39  หมู่ท่ี 6 ต.ระแหง อ.ลำดหลุมแก้ว จ.ปทุมธำนี 12140

3,089 0135563000221 บจ.เอ็ม ครีเอทีฟ จ ำกัด 6/1/2563 1,000,000         46439 ประกอบกิจกำรค้ำ สินค้ำของท่ีระลึก ตำม

รูปแบบควำมต้องกำรของลูกค้ำ

29/95  หมู่ท่ี 3 ต.คลองพระอุดม อ.ลำดหลุมแก้ว จ.ปทุมธำนี 12140

3,090 0135563000256 บจ.สยำมเบด เฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด 6/1/2563 1,000,000         31003 ประกอบกิจกำรผลิตท่ีนอน จ ำหน่ำย

อุปกรณ์ท่ีนอน เฟอร์นิเจอร์ ซ้ือมำ ขำยไป

 ขำยปลีก ขำยส่ง

3/7  หมู่ท่ี 2 ต.ลำดหลุมแก้ว อ.ลำดหลุมแก้ว จ.ปทุมธำนี 12140

3,091 0135563000612 บจ.เอเอส กรุ๊ป คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย

90/76  หมู่ท่ี 9 ต.คูบำงหลวง อ.ลำดหลุมแก้ว จ.ปทุมธำนี 12140

3,092 0135563001279 บจ.บี.เอ.เค. เอ็กซ์เพรส ทรำน

สปอร์ต จ ำกัด

16/1/2563 1,000,000         49339 ประกอบกิจกรรมรับจ้ำงรถขนส่งสินค้ำ 

ขนย้ำยส่ิงของอ่ืนๆ

42/42  หมู่บ้ำน ทัศนีย์ หมู่ท่ี 10 ต.คูบำงหลวง อ.ลำดหลุมแก้ว จ.ปทุมธำนี 12140

3,093 0135563001538 บจ.เอสเค  27 จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         33200 ประกอบกิจกำรรับเหมำติดต้ังเคร่ืองป่ันไฟ 90/103  หมู่ท่ี 9 ต.คูบำงหลวง อ.ลำดหลุมแก้ว จ.ปทุมธำนี 12140

3,094 0135563001660 บจ.เฮลต้ี วี แคร์ เซอร์วิส จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         47219 ประกอบกิจกำรค้ำ อำหำรเสริม อำหำร

บ ำรุงร่ำงกำย

36/6  หมู่ท่ี 8 ต.หน้ำไม้ อ.ลำดหลุมแก้ว จ.ปทุมธำนี 12140

3,095 0135563001856 บจ.กอร์ล่ีดีไซน์ 2019 จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         74101 กำรออกแบบและตกแต่งภำยใน 2/19  หมู่ท่ี 6 ต.หน้ำไม้ อ.ลำดหลุมแก้ว จ.ปทุมธำนี 12140

3,096 0135563002194 บจ.เพ่ิมทรัพย์.ดี. จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         74109 ประกอบกิจกำรรับเหมำตกแต่งภำยใน 

งำนเฟอร์นิเจอร์ งำนสี งำนปูน ฝ้ำ เพดำน

21/2  หมู่ท่ี 6 ต.บ่อเงิน อ.ลำดหลุมแก้ว จ.ปทุมธำนี 12140

3,097 0135563002216 บจ.ไอโทนเมททอล จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         43309 ประกอบกิจกำรรับเหมำ ออกแบบงำน

ระบบตกแต่งภำยใน ติดต้ังกระจก ฟ้ำ 

อลูมิเนียม บิวอินด์

14/13  หมู่ท่ี 2 ต.คลองพระอุดม อ.ลำดหลุมแก้ว จ.ปทุมธำนี 12140

3,098 0135563002887 บจ.ณิชำ เบฟเวอเรจ จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         47219 ประกอบกิจกำรขำยปลีกอำหำรอ่ืนๆ ซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

28/7-8  หมู่ท่ี 2 ต.คลองพระอุดม อ.ลำดหลุมแก้ว จ.ปทุมธำนี 12140

3,099 0133563000017 หจ.ไมโครซี ไบโอเทค 2/1/2563 1,000,000         46692 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยจุลินทรีย์บ ำบัดน้ ำ

เสีย  จัดจ ำหน่ำยผลไม้

89/41  หมู่ท่ี 9 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

3,100 0133563000424 หจ.พี.ที.แอล ฮำร์ดแวร์ 29/1/2563 1,000,000         47525 ประกอบกิจกำรค้ำ วัสดุก่อสร้ำง อุปกรณ์

และเคร่ืองมือใช้ในกำรก่อสร้ำง เคร่ืองมือ

ช่ำงทุกประเภท

16/7  หมู่ท่ี 5 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

3,101 0135563000183 บจ.เด็กอินเตอร์ คิดส์ ช็อป จ ำกัด 6/1/2563 1,000,000         47711 ร้ำนขำยปลีกเส้ือผ้ำ 95/213  หมู่บ้ำน ศุภำลัย วิลล์ คลอง 5 

หมู่ท่ี 17

ต.บึงค ำพร้อย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

3,102 0135563000230 บจ.วิชวิทย์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

เซอร์วิส จ ำกัด

6/1/2563 1,000,000         43223 ประกอบกิจกำรให้บริกำรติดต้ัง

เคร่ืองปรับอำกำศ ซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 

บ ำรุงรักษำ เติมน้ ำยำ

20/56  หมู่ท่ี 6 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150
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3,103 0135563000337 บจ.รัตตินันท์ เทรดด้ิง จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         20232 ประกอบกิจกำรผลิต น ำเข้ำ ส่งออก 

จ ำหน่ำย เคร่ืองส ำอำง เคร่ืองเสริมควำม

งำมทุกชนิด

55/10  หมู่ท่ี 11 ต.บึงค ำพร้อย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

3,104 0135563000345 บจ.เค.เอส.แอล. ซัพพลำย แอนด์ 

เซอร์วิส จ ำกัด

7/1/2563 1,000,000         47595 ประกอบกิจกำรค้ำ เคร่ืองปรับอำกำศ 

เคร่ืองฟอกอำกำศ รวมท้ังอะไหล่และ

อุปกรณ์ของสินค้ำดังกล่ำว

78/471  หมู่ท่ี 6 ต.บึงค ำพร้อย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

3,105 0135563000469 บจ.บูล ไดเรคท์ จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         47911 ประกอบกิจกำรขำยเคร่ืองส ำอำงและ

ผลิตภัณฑ์เสริมควำมงำมทุกชนิดทำง

โทรศัพท์

98/34  หมู่ท่ี 3 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

3,106 0135563000574 บจ.กอมังดี จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         74101 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงออกแบบ และ

ตกแต่งผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่

51/9  หมู่ท่ี 5 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

3,107 0135563000591 บจ.ทีบี แม็กซ์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         71102 ประกอบกิจกำรออกแบบงำนทำง

วิศวกรรมทุกประเภท รวมถึงรับบริหำร

โครงกำรทำงวิศวกรรมต่ำงๆทุกประเภท

89/70  หมู่บ้ำน โนโววิลล์ วงแหวน ล ำลูก

กำคลอง 5 หมู่ท่ี 17 ซอย6

ต.บึงค ำพร้อย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

3,108 0135563000698 บจ.ไอเนสท์ มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         46499 ประกอบกิจกำรจัดซ้ือและจัดจ ำหน่ำย 

ผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดภำยในบ้ำน

29/3  หมู่ท่ี 10 ต.บึงค ำพร้อย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

3,109 0135563000728 บจ.โซลลูช่ัน โปร จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         82302 ประกอบให้บริกำร รับบริหำรกำรจัดงำน

แบบครบวงจร ให้บริกำรเช่ำอุปกรณ์เพ่ือ

จัดงำนกิจกรรมต่ำงๆ ให้บริกำรด้ำนกำร

ผลิตส่ือเพ่ือกำรน ำเสนอ ให้บริกำร

ออกแบบ ตกแต่งประกอบ ก่อสร้ำงป้ำย

โฆษณำและงำนโครงสร้ำงและตกแต่ง

พ้ืนท่ีส ำหรับงำนแสดงสินค้ำ หรืองำน

นิทรรศกำร

9/39  หมู่ท่ี 18 ต.บึงค ำพร้อย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

3,110 0135563000795 บจ.กรีน โซลูช่ัน แอดวำนซ์ จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         25122 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงผลิตถังสแตนเลส 

งำนเช่ือมโลหะทุกชนิด ติดต้ังเคร่ืองจักร 

วำงระบบท่อและระบบไฟ

88/1  หมู่ท่ี 20 ต.ล ำลูกกำ อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

3,111 0135563000884 บจ.คำน - ฟำโรห์ เอ็นจิเนียร่ิง 

แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด

13/1/2563 1,000,000         43909 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงอำคำร 

โครงสร้ำงหลังคำ โกดังและงำนก่อสร้ำง

อ่ืนๆ

55/66  หมู่ท่ี 11 ต.บึงค ำพร้อย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

3,112 0135563000892 บจ.พีบีเอส วิคตอร่ี จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         45101 ประกอบกิจกำรซ้ือมำขำยไปรถ ส ำหรับใช้

สนำมกอล์ฟทุกประเภท และอะไหล่รถทุก

ประเภทท่ีใช้ในสนำมกอล์ฟ

79/130  หมู่ท่ี 5 ถนนไสวประชำรำษฎร์ ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,113 0135563000973 บจ.อัครำ เอกซ์เซลเลนท์ จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         82301 ประกอบกิจกำรให้บริกำรจัดฝึกอบรมสัมนำ 50/13  หมู่ท่ี 16 ต.บึงค ำพร้อย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

3,114 0135563001023 บจ.เมดเทค แคร์ จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         46441 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ทำงกำร

แพทย์และให้บริกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 

ฝึกอบรมกำรใช้อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ทุก

ประเภท

55/34  หมู่ท่ี 5 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

3,115 0135563001082 บจ.เอ็มเคจีเดคคอร์ จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         43909 ประกอบกิจกำรรับเหมำงำนโครงเหล็ก 

โครงหลังคำ งำนฝ้ำ งำนกระจกอลูมิเนียม 

งำนสแตนเลส

14/6  หมู่ท่ี 6 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

3,116 0135563001091 บจ.เมเจอร์พัฒนำ เทรดด้ิง จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         47525 ประกอบกิจกำรค้ำ วัสดุก่อสร้ำง อุปกรณ์

และเคร่ืองมือใช้ในกำรก่อสร้ำง เคร่ืองมือ

ช่ำงทุกประเภท

8/12  หมู่ท่ี 6 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

3,117 0135563001180 บจ.เบสิคพร็อก จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         62012 กิจกรรมกำรจัดท ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ตำมวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ (ยกเว้นโปรแกรม

เว็บเพจและเครือข่ำย)

55/298  หมู่ท่ี 18 ต.บึงค ำพร้อย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

3,118 0135563001295 บจ.โปรเอส เทค บิซ จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         46594 จ ำหน่ำยเคร่ืองพิมพ์งำนอุตสำหกรรม 89/32  หมู่ท่ี 8 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

3,119 0135563001325 บจ.คิง ไจแอนท์ จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         47525 ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุก่อสร้ำง อุปกรณ์

และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในงำนก่อสร้ำง 

เคร่ืองมือช่ำงทุกประเภท สี เคร่ืองมือทำสี 

เคร่ืองตกแต่งอำคำร เคร่ืองเหล็ก เคร่ือง

ทองแดง เคร่ืองเคลือบ เคร่ืองสุขภัณฑ์

6/15  หมู่ท่ี 9 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

3,120 0135563001376 บจ.อินเฮ้ำส์ มีเดียเวิร์ค จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         73101 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำกำร

วำงแผนส่ือโฆษณำและประชำสัมพันธ์

44/99  หมู่ท่ี 8 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

3,121 0135563001414 บจ.เคอีเอสดี เทค (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

17/1/2563 1,000,000         46599 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย และติดต้ัง

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ระบบงำนไฟฟ้ำ

อุตสำหกรรมทุกชนิด

80/58  หมู่ท่ี 4 ถนนไสวประชำรำษฎร์ ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

3,122 0135563001651 บจ.สุภำษิตเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         25922 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงกลึงงำนช้ินส่วน

โลหะต่ำงๆของเคร่ืองจักรทุกชนิด

39/4  หมู่ท่ี 12 ต.ล ำลูกกำ อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

3,123 0135563001686 บจ.บลูพรอดิจี 2020 จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         46433 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ สินค้ำประเภทกีฬำ

ด ำน้ ำและกีฬำอ่ืนๆเพ่ือจ ำหน่ำยท้ัง

จ ำหน่ำยโดยตรงให้ลูกค้ำผ่ำนหน้ำร้ำนและ

ช่องทำงออนไลน์

56/33  หมู่ท่ี 9 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,124 0135563001694 บจ.แคปิตอล แอสเสท จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         68201 ประกอบกิจกรรมของตัวแทนและ

นำยหน้ำอสังหำริมทรัพย์โดยได้รับ 

ค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง

69/128  หมู่ท่ี 5 ซอย11 ถนนล ำลูกกำ ต.บึงค ำพร้อย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

3,125 0135563001821 บจ.โฟร์มัมส์ จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         47219 ประกอบกิจกำรค้ำผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม 

เคร่ืองด่ืมสุขภำพ ส ำหรับสตรีมีครรภ์และ

ให้นมบุตร

40/3  หมู่ท่ี 4 ต.ล ำลูกกำ อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

3,126 0135563001881 บจ.ดี ดอท บีที อินทีเรีย ดีไซน์ 

จ ำกัด

22/1/2563 1,000,000         74101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรออกแบบ

เฟอร์นิเจอร์ ออกแบบตกแต่งภำยใน เขียน

แบบ ส ำหรับบ้ำน คอนโดมิเนียมและ

อำคำรส ำนักงำนต่ำงๆ

1/187  หมู่ท่ี 1 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

3,127 0135563001899 บจ.เกรซซ่ี แบรนด์ จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรขำยปลีกสินค้ำแฟช่ันใน

ร้ำนค้ำท่ัวไป

99/350  หมู่ท่ี 6 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

3,128 0135563001911 บจ.เอ็นดับบลิว พำวเวอร์ จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         43210 ประกอบกิจกำรรับเหมำติดต้ังระบบไฟฟ้ำ

และเคร่ืองปรับอำกำศทุกชนิด

81/154  หมู่ท่ี 4 ต.บึงค ำพร้อย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

3,129 0135563001961 บจ.ชมแพคเกจจ้ิง จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         74109 ประกอบกิจกำรให้บริกำรออกแบบ ผลิต 

จ ำหน่ำย อุปกรณ์แพคก้ิง และบรรจุภัณฑ์

ทุกชนิด

5/42-43  หมู่ท่ี 8 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

3,130 0135563001970 บจ.สนุกจริง จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         79120 ประกอบกิจกำรให้บริกำรน ำเท่ียว จัดกำร

ท่องเท่ียวในและต่ำงประเทศ

2/119/1  หมู่ท่ี 1 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

3,131 0135563001988 บจ.ศรีสัตตนำ เทรดด้ิง จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         47723 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ขำยปลีก ขำยส่ง 

เคร่ืองส ำอำง เเละอำหำรบ ำรุงสุขภำพ

50/7  หมู่บ้ำน ศุภำลัย เบลล่ำ คลอง 6 

หมู่ท่ี 16

ต.บึงค ำพร้อย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

3,132 0135563002003 บจ.ลำซัน เพลทต้ิง จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         43302 ประกอบกิจกำรรับเคลือบพ้ืนผิวทุกชนิด 

เพ่ือควำมสวยงำมและกันรอยขีดข่วน

30/40  หมู่ท่ี 13 ต.ล ำลูกกำ อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

3,133 0135563002011 บจ.รักษำควำมปลอดภัย พีแอลจี 

กำร์ด จ ำกัด

23/1/2563 1,000,000         81210 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรักษำควำม

สะอำดภัย ท้ังเอกชนและรำชกำร

21/15  หมู่ท่ี 2 ต.ล ำลูกกำ อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

3,134 0135563002071 บจ.บี.อำร์.พี. (2020) จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         43210 ประกอบกิจกำรติดต้ังระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง

 ทุกประเภทในอำคำร เตือนอัคคีภัย

17/3  หมู่ท่ี 9 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

3,135 0135563002143 บจ.เอสเคที ดีไซน์ จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         43301 ประกอบกิจกำรรับเหมำท ำฝ้ำเพดำน ฝ้ำ

ฉำบเรียบ ฝ้ำทีบำร์ ก้ันผนัง ทำสี

88/47  หมู่ท่ี 5 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

3,136 0135563002321 บจ.จตุพร เทรดด้ิง 2019 จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         46599 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทนขำยเคร่ือง

กรองน้ ำ อุปกรณ์และติดต้ังระบบน้ ำและ

อุปกรณ์ก่อสร้ำง

13/6  หมู่ท่ี 5 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)
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รหัส

ไปรษณีย์

3,137 0135563002372 บจ.แฮบไนน์ จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         16102 ประกอบกิจกำรอบสีงำนไม้ เหล็ก วัสดุอ่ืน

ทุกชนิด

33/12  หมู่ท่ี 3 ต.บึงค ำพร้อย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

3,138 0135563002453 บจ.ไอรอน สตำร์ จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         46622 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยปลีก และส่ง 

เหล็กเส็น-เหล็กรูปพรรณ ท้ังใหม่และเก่ำ 

รวมถึงเหล็กอ่ืนๆทุกชนิด

55/48  หมู่ท่ี 9 ต.พืชอุดม อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

3,139 0135563002615 บจ.กรุงไทย ฟู้ด ซัพพลำย จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         46204 ประกอบกิจกำรค้ำสัตว์มีชีวิต เน้ือสัตว์

ช ำแหละ เน้ือสัตว์แช่แข็ง และเน้ือสัตว์

บรรจุกระป๋อง

17/9  หมู่ท่ี 11 ต.ล ำไทร อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

3,140 0135563002631 บจ.ป่ำเดียวกัน จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง บ้ำนท่ี

อยู่อำศัย อำคำรพำณิชย์ สถำนท่ีรำชกำร 

ทุกชนิด

81/306  หมู่บ้ำน บุญฑริก นิวสไตล์ หมู่ท่ี

 5

ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

3,141 0135563002640 บจ.ออล อิน วัน ออโต้ เซอร์วิส 

จ ำกัด

29/1/2563 1,000,000         45201 ประกอบกิจกำรอู่ซ่อมรถยนต์ เคำะพ่นสี 

ซ่อมเคร่ืองนรต์ และซ่อมช่วงล่ำงทุก

ประเภท

7/10  หมู่ท่ี 8 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

3,142 0135563002658 บจ.อินโฟ เอ็ดดูเคช่ัน จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         85500 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ

และให้ค ำแนะน ำเก่ียวกับกำรเรียนต่อท้ัง

ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ ให้บริกำร

ติดต่อและประสำนงำนกับสถำบันต่ำงๆ 

เพ่ือจัดส่งนักศึกษำไปศีกษำต่อ

18/10  หมู่ท่ี 9 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

3,143 0135563002674 บจ.พริมำ มิวสิค จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         90002 รับจ้ำงแสดงดนตรี ร้องเพลง จัดกิจกรรม

กำรแสดง กิจกรรมบนเวที พิธีกร อีเว้นท์ 

งำนแสดงละคร

79/35  หมู่ท่ี 5 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

3,144 0135563002763 บจ.พิชยะ 2020 เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย

26/103  หมู่ท่ี 1 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

3,145 0133563000467 หจ.เอสดับบลิว ดี พำณิชย์ 30/1/2563 1,000,000         66191 ให้ค ำปรึกษำด้ำนธุรกรรมออนไลน์ 45/5  หมู่ท่ี 2 ต.คลองควำย อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี 12160

3,146 0135563000451 บจ.เอ็น.พี.ที. ทรำนสปอร์ต 2020 

จ ำกัด

7/1/2563 1,000,000         49339 ประกอบกิจกำรรับบริกำรขนส่ง น ำส่ง

สินค้ำ เคร่ืองจักร อุปกรณ์ต่ำงๆในงำน

55/137  หมู่ท่ี 3 ต.บำงโพธ์ิเหนือ อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี 12160

3,147 0135563000809 บจ.พีดีเอส เซลส์แอนด์เซอร์วิส 

จ ำกัด

10/1/2563 1,000,000         46699 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย และบริกำรติด

ฟิล์มกรองแสง

59/9  หมู่ท่ี 4 ถนนวัดเสด็จ-ศูนย์ศิลปำ

ชีพบำงไทร

ต.เชียงรำกน้อย อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี 12160

3,148 0135563000876 บจ.ทรัพย์สภัทร โลจิสติกส์ 999 

จ ำกัด

13/1/2563 1,000,000         47524 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย พร้อมขนส่ง อิฐ 

หิน ดิน ทรำย กรวดทุกชนิด

41  หมู่ท่ี 4 ต.เชียงรำกใหญ่ อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี 12160



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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3,149 0135563001287 บจ.ตุ๊ก ออโตพำร์ท จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         45201 ประกอบกิจกำรรับซ่อมรถยนต์ ขำย

อะไหล่รถยนต์เก่ำและใหม่

33  หมู่ท่ี 7 ต.คลองควำย อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี 12160

3,150 0135563001813 บจ.พี เอ็ม เอ ซัพพลำย จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         47525 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย อิฐ หิน ดิน ทรำย

 ลูกรัง และวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำงทุกสร้ำง

39/451  หมู่ท่ี 4 ถนนปทุมธำนี-สำมโคก ต.สำมโคก อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี 12160

3,151 0135563002101 บจ.อินโนสกำย อินโนเวช่ัน จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         72109 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงวิจัยและพัฒนำทำง

วิทยำศำสตร์และทำงกำรแพทย์

84/54 ต.บำงเตย อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี 12160

3,152 0135563002119 บจ.ยู.พี. แลนด์ กรุ๊ป (2020) จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         68102 จ ำหน่ำย ให้เช่ำซ้ืออสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

 รวมถึงประกอบกิจกำรค้ำท่ีดิน พร้อมส่ิง

ปลูกสร้ำงทุกประเภท หรือท ำกำรก่อสร้ำง 

เพ่ือจ ำหน่ำยให้เช่ำซ้ือ

19/6  หมู่ท่ี 8 ถนนไม้ตรำ-ลำดหลุมแก้ว ต.คลองควำย อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี 12160

3,153 0135563002267 บจ.ไนน์ ออโต้พำร์ท จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         45302 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอะไหล่รถยนต์ทุก

ชนิด อุปกรณ์และช้ินส่วนของรถยนต์ทุก

ชนิด รวมท้ังอุปกรณ์ตกแต่ง

150  หมู่ท่ี 3 ต.ท้ำยเกำะ อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี 12160

3,154 0135563002291 บจ.เอแอนด์ที แอสซ่ี เทค จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         22220 ประกอบกิจกำรรับผลิตบรรจุภัณฑ์ 

ประกอบช้ินส่วนและผลิตช้ินงำนตำม

ค ำส่ังท ำทุกประเภท

99/9  หมู่ท่ี 5 ต.เชียงรำกใหญ่ อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี 12160

3,155 0135563002755 บจ.ทริปเป้ิลบี ดีเวลลอปเม้นท์ 

จ ำกัด

30/1/2563 1,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือจัดหำ รับเช่ำ เช่ำซ้ือ

ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ 

และจัดกำรโดยประกำรอ่ืนซ่ึงทรัพย์สิน

ใดๆตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินน้ัน

8/2  หมู่ท่ี 7 ต.บำงเตย อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี 12160

3,156 0135563002950 บจ.สรรเสริญ อินเตอร์เทรด จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         46319 กำรขำยส่งผลิตภัณฑ์อำหำรอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

99/149  หมู่ท่ี 3 ต.เชียงรำกใหญ่ อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี 12160

3,157 0135563002151 บจ.เค แอนด์ เค ทรำนสปอร์ต 

1980 จ ำกัด

24/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งผู้โดยสำรหรือสินค้ำ 

ขนส่งทำงรถไฟ ทำงระบบท่อล ำเลียง ทำง

ถนน ทำงน้ ำ ทำงอำกำศ

157  หมู่ท่ี 6 ต.บึงบำ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธำนี 12170

3,158 0133563000327 หจ.แชมป์ฟิตเนส 23/1/2563 800,000            47630 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองออกก ำลัง 44/212  หมู่บ้ำน พฤกษำ  35 หมู่ท่ี 4 ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

3,159 0135563000213 บจ.อิมเมจิโนสโคป จ ำกัด 6/1/2563 500,000            74200 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงถ่ำยรูป 537  หมู่ท่ี 3 ต.บำงพูน อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

3,160 0135563002518 บจ.เค พี ดี จ ำกัด 28/1/2563 500,000            20232 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย

เคร่ืองส ำอำงทุกชนิด

83  หมู่ท่ี 4 ต.บำงขะแยง อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

3,161 0135563001791 บจ.ดีดี แอคเค้ำน์ต้ิง แอนด์ เซอร์วิส

เซส จ ำกัด

22/1/2563 500,000            70202 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำร

บริหำรจัดกำร กำรเงิน กำรวำงระบบบัญชี

99/386  หมู่ท่ี 3 ต.บึงสน่ัน อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110
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3,162 0133563000220 หจ.ข้ำวสวยแจ่มใส 17/1/2563 500,000            46209 ประกอบกิจกำรผลิต ขำยปลีก ขำยส่ง 

สินค้ำเพ่ือกำรเกษตร ทุกประเภท

60/12  หมู่ท่ี 6 ต.คลองส่ี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

3,163 0133563000271 หจ.เจ แอนด์ ที รับร้ือถอน 21/1/2563 500,000            43110 ประกอบกิจกำรให้บริกำร รับทุบอำคำร 

ร้ือถอนอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืนๆ 

รวมท้ังบริกำรปรับปรุงภูมิทัศน์

27/7  หมู่ท่ี 15 ต.คลองส่ี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

3,164 0133563000378 หจ.ปัณณธร ดีลล่ิง 24/1/2563 500,000            46694 จ ำหน่ำยกล่องบรรจุภัณฑ์ 44/5  หมู่ท่ี 1 ซอยบุญคุ้ม ถนนพหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

3,165 0135563000078 บจ.342 กำรบัญชีและภำษี จ ำกัด 3/1/2563 500,000            69200 ประกอบกิจกำรกิจกรรมเก่ียวกับบัญชีกำร

ท ำบัญชีและกำรตรวจสอบบัญชี กำรให้

ค ำปรึกษำด้ำนภำษี

35/342  หมู่บ้ำน อินนิซิโอ้ ซอย7/2 ถนน

เลียบคลองสำม

ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

3,166 0135563000761 บจ.วีเฮลท์ แอนด์ เวลเนส จ ำกัด 10/1/2563 500,000            86909 ประกอบกิจกำรทำงด้ำนสุขภำพในสถำนท่ี

ประกอบกำรท้ังในและนอกสถำนท่ี

59/350  หมู่ท่ี 7 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

3,167 0135563002607 บจ.วินเนอร์ แอร์ เคลียร์ เซอร์วิส 

จ ำกัด

29/1/2563 500,000            43223 ประกอบกิจกำรให้บริกำรติดต้ังระบบ

ระบำยอำกำศ กำรต่อเติม กำร

เปล่ียนแปลง กำรซ่อมและบ ำรุงรักษำ

40/2740  หมู่ท่ี 4 ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

3,168 0133563000106 หจ.ไทย คอมพลีท ขนส่ง 10/1/2563 500,000            49323 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำ ขนส่งคน

โดยสำรท้ังภำยในและภำยนอกประเทศ

107/101  หมู่ท่ี 6 ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

3,169 0133563000157 หจ.อินฟินิท สกรีน 14/1/2563 500,000            18112 ประกอบกิจกำรรับสกรีนโลโก้สินค้ำ สกรีน

สินค้ำพรีเม่ียมและงำนสกรีนทุกประเภท

107/101  หมู่ท่ี 6 ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

3,170 0133563000432 หจ.รูฟ 168 29/1/2563 500,000            81210 ประกอบกิจกำรท ำควำมสะอำด หลังคำ 

พ่นสีหลังคำ ตกแต่งหลังคำ อำคำร ท่ีพัก

อำศัย สถำนท่ีท ำกำร วัด

1/901  หมู่ท่ี 17 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

3,171 0135563000396 บจ.โทเทิล ดี จ ำกัด 7/1/2563 500,000            41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร

พำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำกำร

และงำนก่อสร้ำง

51/24  หมู่ท่ี 5 ซอยล ำลูกกำ 15 ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

3,172 0135563000949 บจ.แป้งหอม อำร์ตแฮร์ จ ำกัด 14/1/2563 500,000            96103 ประกอบกิจกำรร้ำนเสริมสวย แต่งหน้ำ ตัด

 ดัด แต่งผมและเสริมสวยอ่ืนๆ ครบวงจร

355/59  หมู่ท่ี 15 ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

3,173 0135563001309 บจ.เนค - ไทย เอ็นจิเนียริง คอน

สตรัคช่ัน จ ำกัด

16/1/2563 500,000            41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร

พำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีรำชกำร

 งำนโยธำทุกประเภท

136  ซอยรังสิต-นครนำยก 52 ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

3,174 0135563002551 บจ.ซี แอนด์ เจ ลักก้ี แลบบอรำทอ

ร่ี ซัพพลำย จ ำกัด

28/1/2563 500,000            46599 กำรขำยส่งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์อ่ืนๆซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

498/20  หมู่ท่ี 3 ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130
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3,175 0135563002712 บจ.โปร-กำรบัญชีและภำษี จ ำกัด 30/1/2563 500,000            68102 ประกอบกิจกำรทำงบัญชี กำรสอบบัญชี 

ประกันสังคม เงินเดือน และท่ีปรึกษำ

กฎหมำยธุรกิจ

19/59  หมู่ท่ี 3 ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

3,176 0133563000408 หจ.บีพี โปร 27/1/2563 500,000            25922 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงผลิตงำนตำมแบบ 

ช้ินส่วนอะไหล่เคร่ืองจักรกล

88/76  หมู่ท่ี 6 ต.คูบำงหลวง อ.ลำดหลุมแก้ว จ.ปทุมธำนี 12140

3,177 0133563000351 หจ.ไพศำล 2020 23/1/2563 500,000            45101 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงและให้บริกำร ขำย 

โอน จดจ ำนองรถยนต์ทุกย่ีห้อ

99/92  หมู่ท่ี 3 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

3,178 0135563000752 บจ.อี.เค. ริช โลจิสติกส์ แอนด์ ทรำ

เวล จ ำกัด

10/1/2563 500,000            49323 ประกอบกิจกำรรับบริกำรขนส่ง รับประมูล

งำนเพ่ือกำรขนส่งสินค้ำและโดยสำร

27/74  หมู่ท่ี 16 ต.ล ำลูกกำ อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

3,179 0133563000041 หจ.ถิระวัฒน์ มันน่ี แอนด์ โกลด์ 6/1/2563 400,000            47723 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง  

อำกำรเสริม  เส้ือผ้ำท้ังหน้ำร้ำนและ

ออนไลน์

272/3  หมู่ท่ี 6 ต.บำงพูน อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

3,180 0135563000116 บจ.ทนงศักด์ิ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 3/1/2563 400,000            43299 ประกอบกิจกำรบริกำรรับเหมำติดต้ังงำน

ระบบท่อสแตนเลส อำหำรและยำ

506/1  หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนใหม่ อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

3,181 0133563000483 หจ.เอ็นพีทีดี สตีลแอนด์วิศวกรรม 30/1/2563 400,000            46592 ประกอบกิจกำรน ำ ซ้ือขำย เคร่ืองจักร 

เคร่ืองมือช่ำง

88/170  หมู่ท่ี 6 ต.คูบำงหลวง อ.ลำดหลุมแก้ว จ.ปทุมธำนี 12140

3,182 0133563000386 หจ.เอฟเอฟเอเอ็น คอมแอนด์เทค

โนโลย่ี

27/1/2563 300,000            47413 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยมือถือ อุปกรณ์

มือถือทุกชนิดทุกประเภท รวมท้ัง

คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ด้ำนไอทีทุก

ชนิดทุกประเภท

79/1102  หมู่ท่ี 1 ต.ล ำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110

3,183 0133563000122 หจ.สิทธิศักด์ิ2019 13/1/2563 300,000            47612 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกเคร่ืองเขียน

และเคร่ืองใช้ส ำนักงำน

216  หมู่ท่ี 3 ซอยรังสิตนครนำยก 18 

ถนนรังสิตนครนำยก

ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

3,184 0135563002097 บจ.จูนีย์ จ ำกัด 24/1/2563 300,000            46102 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและส่งออก ได้แก่ 

หอม กระเทียม และ พริกแห้ง เคร่ืองปรุง

รส สินค้ำเบ็ดเตล็ดและสินค้ำอ่ืนๆท่ี

เก่ียวข้อง

355/204  หมู่ท่ี 15 ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

3,185 0135563000515 บจ.ไฮเฟน พลัส จ ำกัด 8/1/2563 250,000            58202 กำรจัดท ำซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูป (ยกเว้น

ซอฟต์แวร์เกมส ำเร็จรูป)

100/269  หมู่บ้ำน เดอะคัลเลอร์ รังสิต-

คลอง4 หมู่ท่ี 6

ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

3,186 0133563000181 หจ.เอ.เอส.เอส อินทีเรียส์ บิลด์ 16/1/2563 200,000            41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ออกแบบ

 ตกแต่งภำยใน อำคำร บ้ำนโรงงำน 

โรงแรม ส ำนักงำน และอ่ืนๆ

431/267  หมู่ท่ี 4 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,187 0133563000238 หจ.เควำยเอ็น 99 เอ็นจิเนียร่ิง 17/1/2563 200,000            43299 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงโครงกำร

สำธำรณูปโภคทุกประเภทอุตสำหกรรม

35/152  หมู่ท่ี 3 ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

3,188 0135563001392 บจ.เดอะสตอร่ีเน็ตเวิร์ค จ ำกัด 17/1/2563 200,000            46109 ประกอบกิจกำรส่ังเข้ำมำจ ำหน่ำยและ

ส่งออกไปยังต่ำงประเทศ สินค้ำตำม

วัตถุประสงค์

1128/143  ถนนเลียบคลองรังสิต ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

3,189 0135563001554 บจ.เอล็อก จ ำกัด 17/1/2563 200,000            49331 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำแช่เย็นหรือแช่

แข็งทำงถนน

506/7  หมู่บ้ำน แหวนยอด3 หมู่ท่ี 3 

ซอยล ำลูกกำ21 ถนนล ำลูกกำ

ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

3,190 0135563002623 บจ.โกอ้ิงเมอร์ร่ี จ ำกัด 29/1/2563 200,000            56299 ประกอบกิจกำรบริกำรด้ำนอำหำรอ่ืนๆซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

506/7  หมู่บ้ำน แหวนยอด3 หมู่ท่ี 3 

ซอยล ำลูกกำ21 ถนนล ำลูกกำ

ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

3,191 0133563000416 หจ.เมอร์คิวร่ี แอร์ ทรำนสปอร์ต 

เซอร์วิส

28/1/2563 200,000            49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำรทำงบก ทำงน้ ำ ทำงอำกำศ

 ท้ังภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ

89/159  หมู่ท่ี 8 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

3,192 0133563000246 หจ.กิจสินรุ่งพำนิช 2 20/1/2563 150,000            82110 ประกอบกิจกำรรับเป็นผู้บริหำรงำน

เก่ียวกับด้ำนพำณิชยกรรม อุตสำหกรรม 

กำรตลำด และกำรจัดจ ำหน่ำย

47/21  หมู่ท่ี 1 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110

3,193 0135563000141 บจ.พียูเอ็ม 52 เทรนน่ิง แท็กซ์ 

จ ำกัด

3/1/2563 100,000            82301 ประกอบกิจกำรบริกำรจัดอบรมสัมมนำ

ด้ำนบัญชีและภำษีอำกร

66/333  หมู่บ้ำน พฤกษำ 50 หมู่ท่ี 6 ต.บำงเด่ือ อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

3,194 0135563000922 บจ.เกรท สต้ัฟ จ ำกัด 13/1/2563 100,000            46102 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำย 

ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม ครีมบ ำรุงผิว

114/44  หมู่ท่ี 2 ต.บำงขะแยง อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

3,195 0133563000092 หจ.เอส.เค.คอมเพรสเซอร์ ซีสเต็ม 9/1/2563 100,000            46593 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองป๊ัมลมและ

อุปกรณ์ในโรงงำนอุตสำหกรรม

98/49  ถนนรังสิต-นครนำยก ต.บึงน้ ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110

3,196 0135563000043 บจ.ไบโอวิสตำ อินเตอร์เนช่ันแนล 

(ประเทศไทย) จ ำกัด

2/1/2563 100,000            46209 ซ้ือขำยเป็นตัวแทนจ ำหน่ำย ท ำกำรตลำด 

น ำเข้ำ และส่งออก อำหำร สำรอำหำร แร่

ธำตุ และผลิตภัณฑ์สุขภำพส ำหรับปศุสัตว์

และสัตว์ทุกประเภท รวมท้ังปัจจัยกำร

ผลิตทำงกำรเกษตรอ่ืนๆ

37/787  หมู่ท่ี 4 ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

3,197 0135563000566 บจ.พีเค โปรดักช่ัน 1979 จ ำกัด 9/1/2563 100,000            90002 ประกอบธุรกิจให้บริกำรระบบแสง สี เสียง

 ทุกประเภท

124/315  หมู่ท่ี 1 ต.บึงย่ีโถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

3,198 0135563000710 บจ.บีเน่อร์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 9/1/2563 100,000            47723 ประกอบกิจกำรขำยปลีกและส่ง

เคร่ืองส ำอำง

103/2  หมู่ท่ี 11 ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

3,199 0135563001384 บจ.แอปเป้ิลยีนส์ช้อป จ ำกัด 17/1/2563 100,000            47912 ประกอบกิจกำรค้ำปลีก ค้ำส่งและขำย

ออนไลน์

206  หมู่ท่ี 9 ต.บำงเตย อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี 12160



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี
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3,200 0135563000558 บจ.เค้ำท์ ทู แฟมีล่ี จ ำกัด 9/1/2563 50,000             68104 ประกอบกิจกำรเช่ำ ให้เช่ำ อสังหำริมทรัพย์ 169/32  หมู่ท่ี 3 ถนนล ำลูกกำ ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

3,201 0133563000254 หจ.เคเอ็นพีพี 20/1/2563 20,000             10751 กำรผลิตอำหำรปรุงส ำเร็จแช่แข็ง 432/284  หมู่ท่ี 4 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

3,202 0145563000141 บจ.โตเกียว โพรเซส เซอร์วิส 

(ประเทศไทย) จ ำกัด

13/1/2563 110,000,000      28199 ประกอบกิจกำรผลิตเพ่ือจ ำหน่ำยเคร่ืองจักร 66/4  หมู่ท่ี 1 นิคมอุตสำหกรรมไฮเทค 

พล็อตเลขท่ี เอส 1/11 เอ

ต.บ้ำนเลน อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 13160

3,203 0145563000434 บจ.อำปิโก ฮโยจิน ออโต้เทค จ ำกัด 28/1/2563 30,000,000       29309 ผลิตและค้ำช้ินส่วนรถยนต์ 99  หมู่ท่ี 1 นิคมอุตสำหกรรมไฮเทค ต.บ้ำนเลน อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 13160

3,204 0145563000256 บจ.ทุนธนศิริ (อยุธยำ) จ ำกัด 17/1/2563 10,000,000       64929 ประกอบกิจกำรสินเช่ือรำยย่อย ระดับ

จังหวัดภำยใต้กำรก ำกับ (ธุรกิจสินเช่ือพิโก

ไฟแนนซ์ ประเภทพิโกพลัส)

193/27  หมู่ท่ี 4 ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยำ 13180

3,205 0145563000400 บจ.ธนพัฒน์โลจิสติกส์ จ ำกัด 27/1/2563 5,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 91  หมู่ท่ี 5 ต.หันตรำ อ.พระนครศรีอยุธยำ จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000

3,206 0145563000167 บจ.รัตนโกสุมภ์ 2020 จ ำกัด 13/1/2563 5,000,000         82990 ประกอบกิจกำรประมูลงำนรำชกำรท่ี

เก่ียวข้องกับอุปกรณ์ส่ือสำรประเภทวิทยุ

คมนำคม

98/173  หมู่ท่ี 9 ต.เชียงรำกน้อย อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 13160

3,207 0145563000507 บจ.ผำสุข เรียลเอสเตทแอนด์พร็อพ

เพอร์ต้ี จ ำกัด

31/1/2563 5,000,000         68101 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย แลกเปล่ียน ขำย

ฝำก เช่ำ ให้เช่ำซ้ือ จ ำนอง ท ำหมู่บ้ำน

จัดสรร หรือจ ำหน่ำยถ่ำยโอนซ่ึง

สังหำริมทรัพย์

9/2  หมู่ท่ี 6 ต.คลองจิก อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 13160

3,208 0145563000515 บจ.เจพี ฟู้ด (2019) จ ำกัด 31/1/2563 5,000,000         82110 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหำรงำน

เก่ียวกับด้ำนพำณิชยกรรม อุตสำหกรรม 

กำรตลำด และกำรจัดจ ำหน่ำย

77/2  หมู่ท่ี 5 ต.ล ำตำเสำ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยำ 13170

3,209 0145563000281 บจ.ห้ำงทองเยำวรำชโรจนะ จ ำกัด 20/1/2563 5,000,000         47732 ประกอบกิจกำรขำยปลีก เคร่ืองประดับ 

กำรขำยทอง นำค เงิน เพชร พลอย

1/168  ช้ันท่ี 1 หมู่ท่ี 5 ต.คำนหำม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยำ 13210

3,210 0145563000086 บจ.ช ำนำญทัพ กรุ๊ป 2019 จ ำกัด 9/1/2563 5,000,000         52109 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำ ให้

เช่ำพ้ืนท่ีวำงสินค้ำ

56/6  หมู่ท่ี 8 ต.โพธ์ิสำมต้น อ.บำงปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยำ 13220

3,211 0145563000361 บจ.อภิรติ เรียลเอสเตท จ ำกัด 23/1/2563 4,000,000         68102 ประกอบกิจกำรจัดสรรท่ีดินเพ่ือขำย ปลูก

สร้ำงอำคำรขำย

89  หมู่ท่ี 1 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยำ 13210

3,212 0145563000078 บจ.ไตรมิตร คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 8/1/2563 3,000,000         10799 ผลิตเเละจ ำหน่ำย อำหำรส ำเร็จรูป 

ประเภท ข้ำวเม่ำ ข้ำวตู

114/10  หมู่ท่ี 1 ต.หนองปลิง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยำ 13260

3,213 0143563000084 หจ.รำบร่ืน มงคล สุข 17/1/2563 2,000,000         46102 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำย 

ขำยปลีก ส่ง อำหำรและเคร่ืองด่ืม

80/40  หมู่ท่ี 11 ต.บ้ำนเลน อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 13160

3,214 0145563000264 บจ.อริณญำ ลีดเดอร์ เซลล์ จ ำกัด 20/1/2563 2,000,000         68104 ให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์และสังหำริมทรัพย์ 59/40  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนกรด อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 13160

3,215 0145563000159 บจ.พันอะไหล่ จ ำกัด 13/1/2563 2,000,000         45303 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองยนต์ อะไหล่ยนต์

เก่ำท่ีใช้แล้ว

206/62-65  หมู่ท่ี 2 ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยำ 13170



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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3,216 0145563000116 บจ.เอ็กซ์ ออโต้คำร์ (2020) จ ำกัด 10/1/2563 2,000,000         45103 ซ้ือ ขำย รถยนต์มือสอง 48/17  หมู่ท่ี 1 ต.คำนหำม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยำ 13210

3,217 0143563000114 หจ.กรวลัญชญ์ 21/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 137  หมู่ท่ี 6 ต.ลุมพลี อ.พระนครศรีอยุธยำ จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000

3,218 0145563000019 บจ.ธนวรรณ อินเตอร์คูล จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         46421 ประกอบกิจกำรค้ำส่ง ค้ำปลีก และบริกำร

ซ่อมเคร่ืองครัว

117/1 หมู่ท่ี 7 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยำ จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000

3,219 0145563000035 บจ.ธนวรรณ เคร่ืองเย็น จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         47595 ประกอบกิจกำรขำยส่งและขำยปลีก ช้ัน

วำงสินค้ำ ตู้เย็น เคร่ืองท ำควำมเย็นทุก

ชนิด รวมท้ังอะไหล่และอุปกรณ์

117 หมู่ท่ี 7 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยำ จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000

3,220 0145563000132 บจ.เอพีพี คอนสทรัคช่ัน จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำกอสร้ำง อำคำร

พำณิชย์ ฯ

149  หมู่ท่ี 6 ต.ลุมพลี อ.พระนครศรีอยุธยำ จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000

3,221 0145563000345 บจ.ดีอีซี กรุ๊ป จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         46107 น ำเข้ำ ส่งออก เหล็กชนิดม้วน เหล็กเส้น 131  หมู่ท่ี 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยำ จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000

3,222 0145563000396 บจ.อำร์เจ แมชชีน เซอร์วิส จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         33200 ประกอบกิจกำรติดต้ัง ซ่อมแซม ซ่อมบ ำรุง

 และจ ำหน่ำย เคร่ืองจักร อะไหล่ 

เคร่ืองจักร รวมท้ังอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง

88/66  หมู่ท่ี 5 ต.เกำะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยำ จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000

3,223 0145563000418 บจ.ที.เอ็น.วำย. บุญทวี จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         47222 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกเคร่ืองด่ืมท่ี

ไม่มีแอลกอฮอล์

40/32  หมู่ท่ี 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยำ จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000

3,224 0145563000451 บจ.ศรสุวรรณ โลจิสติกส์ จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่ง ขนถ่ำยสินค้ำ และ

คนโดยสำร

71  หมู่ท่ี 2 ต.คลองสระบัว อ.พระนครศรีอยุธยำ จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000

3,225 0145563000485 บจ.ดี.คิว.เอ จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         85497 ตรวจประเมินโรงเรียนสอนขับรถเอกชน

รวมถึงสถำบันกำรศึกษำ

40/25  หมู่ท่ี 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยำ จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000

3,226 0145563000523 บจ.วนิดำ ฮำลำล รีสอร์ท จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         55101 ประกอบกิจกำรรีสอร์ท บ้ำนพักตำก

อำกำศ ห้องประชุม ห้องสัมมนำ

80  หมู่ท่ี 10 ต.บ้ำนป้อม อ.พระนครศรีอยุธยำ จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000

3,227 0145563000094 บจ.ก.แสงรุ่งเรือง 888 จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         46521 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยปลีก-ส่งอุปกรณ์

ไฟฟ้ำทุกชนิด

54-54/1  หมู่ท่ี 1 ต.บำงนมโค อ.เสนำ จ.พระนครศรีอยุธยำ 13110

3,228 0145563000183 บจ.เอ็กซ์เพิร์ทออโต้คอม จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         62011 ประกอบกิจกำร รับออกแบบและจัดท ำ

เว็บไซต์เว็บแอพพลิเคช่ันต่ำงๆ อย่ำงครบ

วงจร

63  หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนแถว อ.เสนำ จ.พระนครศรีอยุธยำ 13110

3,229 0145563000213 บจ.โตจัง กำรค้ำ จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรขำยปลีกสินค้ำอุปโภค

บริโภค

63  หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนแถว อ.เสนำ จ.พระนครศรีอยุธยำ 13110

3,230 0145563000477 บจ.เอสเจเจคอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         47413 จ ำหน่ำยวัสดุ อุปกรณ์ กำรส่ือสำร 16/1  หมู่ท่ี 2 ต.เจ้ำเจ็ด อ.เสนำ จ.พระนครศรีอยุธยำ 13110

3,231 0143563000050 หจ.ส.อัสวิน 13/1/2563 1,000,000         43210 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับเหมำงำน

ติดต้ังระบบไฟฟ้ำ ไฟฟ้ำแรงสูง ระบบกำร

ติดต้ังกรำวน์และเคร่ืองมือวัด

47  หมู่ท่ี 9 ต.โคกม่วง อ.ภำชี จ.พระนครศรีอยุธยำ 13140

3,232 0145563000108 บจ.เอไอ โซลูช่ัน ซีซีทีวี จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         47413 จ ำหน่ำย กล้องวงจรปิด อุปกรณ์ไฟฟ้ำ 106/4  หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนขวำง อ.มหำรำช จ.พระนครศรีอยุธยำ 13150
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3,233 0143563000122 หจ.พิมพ์ณภัทร ทัวร์ 23/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่ง และขนถ่ำยสินค้ำ

และคนโดยสำร

443/73  หมู่ท่ี 2 ต.สำมเรือน อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 13160

3,234 0143563000131 หจ.นิสรำ ซีฟู๊ด 24/1/2563 1,000,000         46312 ซ้ือ ขำย อำหำรทะเลทุกชนิด 55/5-6  หมู่ท่ี 5 ต.ตล่ิงชัน อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 13160

3,235 0143563000173 หจ.สรำวุฒิ ทรำนสปอร์ต 28/1/2563 1,000,000         49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำทุกประเภท

ทำงถนนโดยยำนพำหนะ

8/15  หมู่ท่ี 2 ต.บำงกระส้ัน อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 13160

3,236 0145563000060 บจ.เอสเอสดับบลิว สตีล จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         41002 รับเหมำก่อสร้ำง 50/1  หมู่ท่ี 8 ต.เชียงรำกน้อย อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 13160

3,237 0145563000337 บจ.ไอย่ำ พรีซิช่ัน โซลูช่ัน (ไทย

แลนด์) จ ำกัด

22/1/2563 1,000,000         46593 ประกอบกิจกำรซ้ือมำขำยไป รับจ้ำงจัดหำ

 และผลิตอะไหล่ อุปกรณ์ช้ินส่วน

เคร่ืองจักร ท่ีใช้ในโรงงำน

1/220  หมู่ท่ี 16 ต.บำงกระส้ัน อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 13160

3,238 0145563000353 บจ.ทีดับเบ้ิลยูซี  เอ็นจิเนียร่ิง  ซัพ

พลำย จ ำกัด

23/1/2563 1,000,000         26109 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงผลิตและจ ำหน่ำย

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์

37/3  หมู่ท่ี 4 ต.คุ้งลำน อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 13160

3,239 0145563000388 บจ.บีท แมนูแฟคเจอร่ิง จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         28199 บริกำรรับเป็นผู้ประกอบเคร่ืองจักร

อิเล็กทรอนิกส์

114/123  หมู่ท่ี 6 ต.สำมเรือน อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 13160

3,240 0145563000442 บจ.ณัฏฐ์ชนำ จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         81210 ให้บริกำรท ำควำมสะอำดตำมสถำนท่ีท ำ

กำร

18/56  หมู่ท่ี 16 ต.บำงกระส้ัน อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 13160

3,241 0145563000469 บจ.อินพลัส ไอดี เออำร์ สตูดิโอ 

จ ำกัด

29/1/2563 1,000,000         71101 ประกอบกิจกำรออกแบบสถำปัตยกรรม 18/109  หมู่ท่ี 16 ต.บำงกระส้ัน อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 13160

3,242 0145563000221 บจ.บีพีเค ลักก้ี คอนแทรคท์ จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         78109 กิจกรรมของส ำนักงำนจัดหำงำนหรือ

ตัวแทนจัดหำงำนอ่ืนๆ

109/323  หมู่ท่ี 7 ต.บ้ำนสร้ำง อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 13170

3,243 0145563000299 บจ.อำร์ ที เค โกลบอล แมชชีน

เนอร่ี จ ำกัด

20/1/2563 1,000,000         46592 เคร่ืองจักรส ำหรับงำนก่อสร้ำง งำนเหมือง

แร่

51/661  หมู่ท่ี 3 ต.ล ำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยำ 13170

3,244 0145563000302 บจ.ส. มีดีอะไหล่ จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         45201 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย รับซ้ือ 

แลกเปล่ียน รถยนต์ ช้ินส่วน อะไหล่ยำน

ยนต์ทุกชนิด

207/26  หมู่ท่ี 2 ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยำ 13170

3,245 0145563000370 บจ.รักษำควำมปลอดภัย พีดี 

เซอร์วิส จ ำกัด

24/1/2563 1,000,000         80100 ให้บริกำรรักษำควำมปลอดภัย 203/1  หมู่ท่ี 7 ตรอกอำคำรพำณิชย์ ต.ล ำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยำ 13170

3,246 0145563000205 บจ.แกรนด์ วิว ดีไซน์ จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         31009 ประกอบกิจกำรผลิต และจ ำหน่ำย 

เฟอร์นิเจอร์

126  หมู่ท่ี 4 ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยำ 13180

3,247 0143563000106 หจ.ส.หนังสือ กำรโยธำ 21/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 18  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนหีบ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยำ 13210

3,248 0143563000149 หจ.อำร์.เจ.โฮมมำร์ท 27/1/2563 1,000,000         47524 ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุก่อสร้ำง 88  หมู่ท่ี 1 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยำ 13210

3,249 0145563000248 บจ.เอส.เค. เอ็นจิเนียร่ิง ซัพพลำย 

แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด

17/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 44  หมู่ท่ี 12 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยำ 13210
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3,250 0145563000272 บจ.บดินทร์ชำภำ อำร์คิเต็คส์ จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         69100 บริกำรด้ำนกฎหมำย บัญชี วิศวกรรม 

สถำปัตยกรรม โฆษณำ

36/31  หมู่ท่ี 1 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยำ 13210

3,251 0145563000426 บจ.นำวำ โซล่ำร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         35101 ประกอบกิจกำรให้กำรบริกำร ติดต้ัง 

ตรวจสอบ ซ่อมแซม บ ำรุง ระบบโซล่ำร์

เซลล์พลังงำนแสงอำทิตย์

21/202  หมู่ท่ี 1 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยำ 13210

3,252 0145563000051 บจ.บีเอสซี เอ็นจิเนียร์ จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 86/81  หมู่ท่ี 6 ต.บำงปะหัน อ.บำงปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยำ 13220

3,253 0145563000493 บจ.ไทยสินพรีซีช่ัน จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         74109 รับจ้ำงออกแบบ ขำยส่ง แม่พิมพ์ 70  หมู่ท่ี 2 ถนนสำยเอเซีย-นครสวรรค์ ต.หันสัง อ.บำงปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยำ 13220

3,254 0145563000191 บจ.นวสิริ เฉลิมพระเกียรติ (เม้ง) 

จ ำกัด

14/1/2563 1,000,000         45201 ซ่อม บ ำรุง รถยนต์ 74  หมู่ท่ี 2 ต.น้ ำเต้ำ อ.บำงบำล จ.พระนครศรีอยุธยำ 13250

3,255 0145563000175 บจ.สุรพัฒน์ ทวีลำภ จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ

และคนโดนสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ

150/127  หมู่ท่ี 4 ต.บำงระก ำ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยำ 13260

3,256 0145563000027 บจ.ซำฟำ ไทยอิมพอร์ต แอนด์ 

เอ็กซ์ปอร์ต จ ำกัด

3/1/2563 1,000,000         46102 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก เน้ือสัตว์

ช ำแหละ

41/1  หมู่ท่ี 5 ต.บำงซ้ำย อ.บำงซ้ำย จ.พระนครศรีอยุธยำ 13270

3,257 0143563000068 หจ.นำยช่ำง โฮมเซอร์วิส 14/1/2563 1,000,000         43309 กำรตกแต่งอำคำรให้เสร็จสมบูรณ์อ่ืนๆซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

58/10  หมู่ท่ี 4 ต.ช้ำงใหญ่ อ.บำงไทร จ.พระนครศรีอยุธยำ 13290

3,258 0145563000329 บจ.กลำสโกลด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง รับเหมำ

ระบบงำน รับเหมำติดต้ังงำนโครงสร้ำง 

รับเหมำตกแต่งต่อเติม

48/2  หมู่ท่ี 2 ต.เชียงรำกน้อย อ.บำงไทร จ.พระนครศรีอยุธยำ 13290

3,259 0143563000076 หจ.จุฬำพิทักษ์ 16/1/2563 500,000            85493 ประกอบกิจกำรโรงเรียนสอนพิเศษ 70  ถนนเดชำวุธ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยำ จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000

3,260 0143563000211 หจ.ที.เค.เอ็ม คอนสตรัคช่ัน แอนด์ 

เซอร์วิส

29/1/2563 500,000            41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 31/55  หมู่ท่ี 5 ต.ท่ำวำสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยำ จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000

3,261 0145563000043 บจ.ท็อปเท็น เวิร์ล จ ำกัด 7/1/2563 500,000            47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค

บริโภคทุกชนิด

88/8  หมู่ท่ี 8 ต.ข้ำวเม่ำ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000

3,262 0143563000181 หจ.ปำปำโก 28/1/2563 500,000            25922 กำรกลึงกัดไสโลหะ 169  หมู่ท่ี 8 ต.ล ำตำเสำ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยำ 13170

3,263 0145563000230 บจ.โบนันซ่ำเนิร์สซ่ิง จ ำกัด 16/1/2563 500,000            86909 จัดหำแพทย์และพยำบำลปฏิบัติงำนใน

ห้องพยำบำลโรงงำน

100/1332  หมู่ท่ี 7 ซอย26 ต.บ้ำนสร้ำง อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 13170

3,264 0145563000311 บจ.พลับพลิค มีล จ ำกัด 21/1/2563 500,000            10799 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย ท้ังปลีก

และส่งอำหำร เบเกอร่ี ขนมอ่ืนๆ

92  หมู่ท่ี 2 ถนนพหลโยธิน ต.ล ำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยำ 13170

3,265 0143563000025 หจ.สุวรรณสตีล 2019 3/1/2563 500,000            43909 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ออกแบบ

 ตกแต่ง ปรับปรุงและซ่อมแซมงำน

ทำงด้ำนโครงหลังคำ โครงเหล็ก

61/5  หมู่ท่ี 3 ต.โพธ์ิสำมต้น อ.บำงปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยำ 13220



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,266 0143563000017 หจ.เอ เอ็น เนอร์ส 2/1/2563 500,000            86909 งำนบริกำรด้ำนกำรพยำบำล จัดหำ

พยำบำล แพทย์ ประจ ำโรงงำน ชุมชน 

บ้ำนพัก และอ่ืนๆ

43  หมู่ท่ี 5 ต.เต่ำเล่ำ อ.บำงซ้ำย จ.พระนครศรีอยุธยำ 13270

3,267 0143563000041 หจ.เจแอนด์ดี รีไซเคิล เซ็นเตอร์ 9/1/2563 300,000            81299 ประกอบกิจกำรบริกำรท ำควำมสะอำด 

อุปกรณ์และช้ินส่วนต่ำงๆ

187/1  หมู่ท่ี 6 ต.ท่ำช้ำง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยำ 13260

3,268 0143563000157 หจ.ทิวำ 888 27/1/2563 200,000            47190 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำย รองเท้ำ เส้ือผ้ำ

ส ำเร็จรูป เคร่ืองแต่งกำย เคร่ืองประดับ

164/10  หมู่ท่ี 1 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยำ จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000

3,269 0143563000165 หจ.เอแอนด์ที ฟำสท์ 2020 ทรำน

สปอร์ต

27/1/2563 200,000            49339 ประกอบกิจกำรขนส่งรถจักรยำนยนต์และ

สินค้ำอ่ืนๆ

65/14  หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนขวำง อ.มหำรำช จ.พระนครศรีอยุธยำ 13150

3,270 0143563000203 หจ.เออำร์เอซี วู้ด แพลเลท 29/1/2563 200,000            16210 ประกอบกิจกำรโรงไม้ผลิตไม้พำเลท 

รับจ้ำงและขำยปลีกขำยส่ง ไม้พำเลท

31/12  หมู่ท่ี 12 ต.เชียงรำกน้อย อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 13160

3,271 0143563000033 หจ.บรำโว่ แกรนด์ โลจิสติคส์ 9/1/2563 200,000            49323 ประกอบกิจกำรขนส่ง และขนถ่ำยสินค้ำ 100/1974  หมู่ท่ี 7 ต.บ้ำนสร้ำง อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 13170

3,272 0143563000092 หจ.ธัญญ์ธนสิทธ์ิ 168 ทรำนสปอร์ต 17/1/2563 200,000            49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 200/63  หมู่ท่ี 4 ต.ล ำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยำ 13170

3,273 0143563000190 หจ.ป่ินทอง  ซัพพลำย 29/1/2563 100,000            47511 ประกอบกิจกำรค้ำผ้ำ ทอจำกใยสังเครำะห์

 เคร่ืองนุ่งห่ม

71  หมู่ท่ี 7 ต.ล ำตำเสำ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยำ 13170

3,274 0153563000041 หจ.ไก่โมบำยล์โฮมเซ็นเตอร์ 23/1/2563 5,000,000         16220 ประกอบกิจกำรผลิต ติดต้ัง ประกอบ 

จ ำหน่ำย น ำเข้ำ ส่งออก บ้ำนส ำเร็จรูป 

บ้ำนเคล่ือนท่ี (mobile home)และ

อุปกรณ์เคร่ืองตกแต่งบ้ำน เฟอร์นิเจอร์ 

ของบ้ำนส ำเร็จรูป บ้ำนเคล่ือนท่ี (mobile

 home)

10/2  หมู่ท่ี 1 ต.ป่ำง้ิว อ.เมืองอ่ำงทอง จ.อ่ำงทอง 14000

3,275 0155563000078 บจ.ซีเอสดี แทรกเตอร์ จ ำกัด 28/1/2563 5,000,000         45201 ประกอบกิจกำรรับซ่อมและบ ำรุงรักษำ

ยำนยนต์ และรถแม็คโคร เช่น กำรซ่อม

เคร่ืองยนต์ ไดนำโม

16/3  หมู่ท่ี 4 ต.ห้วยไผ่ อ.แสวงหำ จ.อ่ำงทอง 14150

3,276 0155563000019 บจ.ฟอร์ บี ปิโตรเลียม จ ำกัด 3/1/2563 4,000,000         47300 ประกอบกิจกำรค้ำน้ ำมันเช้ือเพลิง สถำนี

บริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง

63/ข  หมู่ท่ี 6 ต.บำงปลำกด อ.ป่ำโมก จ.อ่ำงทอง 14130

3,277 0155563000051 บจ.หมอนภำ กำรแพทย์แผนไทย 

จ ำกัด

16/1/2563 3,000,000         86909 กิจกรรมอ่ืน ๆ ด้ำนสุขภำพของมนุษย์ ซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

141  หมู่ท่ี 8 ต.บำงเจ้ำฉ่ำ อ.โพธ์ิทอง จ.อ่ำงทอง 14120

3,278 0155563000027 บจ.พีพี แอนด์ พี168 เครน จ ำกัด 9/1/2563 2,000,000         46592 ประกอบกิจกำรค้ำ น ำเข้ำ ซ้ือขำย เครน 

อะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้ำดังกล่ำว

107/1  หมู่ท่ี 13 ต.บำงจัก อ.วิเศษชัยชำญ จ.อ่ำงทอง 14110

3,279 0153563000017 หจ.นพวรรณ สิทธิโชค 599 3/1/2563 2,000,000         47524 ประกอบกิจกำรค้ำทรำย 33/4  หมู่ท่ี 7 ต.โรงช้ำง อ.ป่ำโมก จ.อ่ำงทอง 14130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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(บำท)
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วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

3,280 0155563000035 บจ.แกรนด์ เวย์ พลัส จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         47723 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย คลอโรฟิลล์ 

อำหำรเสริมทุกชนิด สมุนไพรต่ำง ๆ 

จ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำงค์ทุกชนิด

53  ถนนอยุธยำ-อ่ำงทอง ต.บำงแก้ว อ.เมืองอ่ำงทอง จ.อ่ำงทอง 14000

3,281 0155563000094 บจ.ไทรทองกำรค้ำ จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         46204 ประกอบกิจกำรซ้ือและจ ำหน่ำย สุกร ทุก

ชนิด

69/28  ถนนอ่ำงทอง-ป่ำโมก ต.บ้ำนแห อ.เมืองอ่ำงทอง จ.อ่ำงทอง 14000

3,282 0155563000043 บจ.ทีเคจี เพำเวอร์ โอเปอเรช่ัน 

จ ำกัด

15/1/2563 1,000,000         46599 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย น ำเข้ำอะไหล่

และสินค้ำ ซ่อมบ ำรุงเคร่ืองจักร หม้อแปลง

 ระบบไฟฟ้ำ อุปกรณ์ต่ำง

345/9  หมู่ท่ี 7 ต.ศำลเจ้ำโรงทอง อ.วิเศษชัยชำญ จ.อ่ำงทอง 14110

3,283 0155563000060 บจ.บีคูลแลบ จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         46599 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ผลิต จัดจ ำหน่ำย 

และซ่อมบ ำรุง อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์และ

อุปกรณ์อุตสำหกรรม

108/1  หมู่ท่ี 6 ต.องครักษ์ อ.โพธ์ิทอง จ.อ่ำงทอง 14120

3,284 0155563000086 บจ.เอเอเอ็นที ทร๊ัค จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ

ทำงบก ท้ังในประเทศและระหว่ำงประเทศ

33/1  หมู่ท่ี 5 ต.บำงพลับ อ.โพธ์ิทอง จ.อ่ำงทอง 14120

3,285 0153563000025 หจ.เอ็ม.เอ.เค. กู๊ดเวิร์ค 22/1/2563 500,000            31009 ผลิตและจ ำหน่ำยช้ินงำนโลหะและไม้ ตำม

ควำมต้องกำร

11/2  หมู่ท่ี 5 ต.อ่ำงแก้ว อ.โพธ์ิทอง จ.อ่ำงทอง 14120

3,286 0153563000033 หจ.เนย์ 88 กรุ๊ป 22/1/2563 500,000            47630 จ ำหน่ำยอุปกรณ์กีฬำ 11  หมู่ท่ี 5 ต.อ่ำงแก้ว อ.โพธ์ิทอง จ.อ่ำงทอง 14120

3,287 0165563000191 บจ.ริศรำ พำณิชย์ จ ำกัด 30/1/2563 5,000,000         27902 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย ติดต้ัง สี

เทอร์โมพลำสติกสะท้อนแสงส ำหรับท ำ

เคร่ืองหมำยบนผิวทำงจรำจร

14/14  หมู่ท่ี 1 ต.กกโก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

3,288 0163563000025 หจ.กรรณิกำร์ มอเตอร์ 10/1/2563 5,000,000         45101 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยรถยนต์ 

รถจักรยำนยนต์ รถบรรทุก รวมถึงอะไหล่

และอุปกรณ์ตกแต่งทุกชนิด

133-135  หมู่ท่ี 6 ต.ล ำนำรำยณ์ อ.ชัยบำดำล จ.ลพบุรี 15130

3,289 0163563000033 หจ.ย่ิงรวย ฟำร์ม 10/1/2563 5,000,000         01499 กำรเล้ียงสัตว์ 204  หมู่ท่ี 9 ต.โคกสลุง อ.พัฒนำนิคม จ.ลพบุรี 15140

3,290 0165563000035 บจ.โอซีเอ็น คอร์เปอเรช่ัน จ ำกัด 7/1/2563 5,000,000         47300 ประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรน้ ำมัน

เช้ือเพลิง ศูนย์บริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง 

จ ำหน่ำยน้ ำมันเช้ือเพลิง

293  หมู่ท่ี 3 ต.ดีลัง อ.พัฒนำนิคม จ.ลพบุรี 15220

3,291 0165563000060 บจ.เก้ำกำรเกษตร (2020) จ ำกัด 9/1/2563 5,000,000         47733 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเมล็ดพันธ์ุพืช ปู๋ย

 ยำฆ่ำแมลง และอุปกรณ์กำรเกษตร ท้ัง

ปลีกและส่ง

45/1  หมู่ท่ี 6 ต.ดีลัง อ.พัฒนำนิคม จ.ลพบุรี 15220

3,292 0165563000124 บจ.เอสเจพีพี พรผุดผ่อง โฮลด้ิง 

จ ำกัด

22/1/2563 4,000,000         64202 กิจกรรมของบริษัทโฮลด้ิงท่ีไม่ได้ลงทุนใน

ธุรกิจกำรเงินเป็นหลัก

11/9  ซอยศรีสุริโยทัย 1 ถนนนำรำยณ์

มหำรำช

ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

3,293 0165563000078 บจ.พิกเพำเวอร์สตีล2020 จ ำกัด 9/1/2563 3,000,000         46622 ประกอบกิจกำรค้ำเหล็กเส้น เหล็ก

รูปพรรณ เหล็กแผ่น

134  หมู่ท่ี 6 ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,294 0165563000051 บจ.โชคดี พีพีเอสเค ฟำร์ม จ ำกัด 9/1/2563 3,000,000         01461 ประกอบกิจกำรเล้ียงไก่ประกันรำคำ 503  หมู่ท่ี 9 ต.พัฒนำนิคม อ.พัฒนำนิคม จ.ลพบุรี 15140

3,295 0163563000084 หจ.บี แอนด์ เอ โชคอนันต์ฟำร์ม 22/1/2563 2,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ

208/3  หมู่ท่ี 8 ต.โคกสลุง อ.พัฒนำนิคม จ.ลพบุรี 15140

3,296 0165563000043 บจ.คิงส์  คอนเฟคช่ันเนอร่ี จ ำกัด 7/1/2563 2,000,000         46316 ประกอบกำรค้ำ ร้ำนเบเกอร่ี ขนมปัง และ

น ำเข้ำแป้งสำลี

217  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนชี อ.บ้ำนหม่ี จ.ลพบุรี 15180

3,297 0163563000076 หจ.น ำโชคแอร์ แอนด์ เซอร์วิส 22/1/2563 2,000,000         47599 ประกอบกิจกำรขำยอะไหล่แอร์ และ

ซ่อมแซมแอร์

73/47  หมู่ท่ี 1 ต.ดีลัง อ.พัฒนำนิคม จ.ลพบุรี 15220

3,298 0165563000094 บจ.ไบโอ บิวต้ี แอนด์ เมดดิคอล 

จ ำกัด

17/1/2563 1,000,000         86202 ประกอบกิจกำรให้บริกำรคลินิกเสริมควำม

งำมนวดหน้ำทรีตเม้นท์สปำหรือบริกำรอ่ืน

ท่ีให้บริกำรโดยพนักงำน

161/2  หมู่ท่ี 2 ต.ท่ำศำลำ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

3,299 0165563000132 บจ.ธ รีไซเค้ิล แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         46695 ประกอบกิจกำรขำยส่งของเสียและเศษ

วัสดุเพ่ือน ำกลับมำใช้ใหม่

142/845  หมู่ท่ี 2 ต.กกโก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

3,300 0165563000159 บจ.ทีเอ็นเค เจริญรุ่งเรืองกิจ จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         46313 น ำเข้ำส่งออกผลไม้สด 5/1  หมู่ท่ี 11 ต.นิคมสร้ำงตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

3,301 0165563000183 บจ.ซิลค์เวย์เทสท์ จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         46103 น ำเข้ำส่งออกเคร่ืองส ำอำง ครีมบ ำรุงผิว 44  หมู่ท่ี 3 ต.ท้ำยตลำด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

3,302 0163563000106 หจ.วิภำ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพ

พลำย

30/1/2563 1,000,000         41002 รับเหมำก่อสร้ำง 30  หมู่ท่ี 7 ต.โพนทอง อ.บ้ำนหม่ี จ.ลพบุรี 15110

3,303 0165563000175 บจ.เอเอ็นที ฟู้ดเทค (ประเทศไทย)

 จ ำกัด

29/1/2563 1,000,000         01500 ประกอบกิจกำรท ำฟำร์มผสมผสำน 222/2  หมู่ท่ี 2 ต.เพนียด อ.โคกส ำโรง จ.ลพบุรี 15120

3,304 0165563000086 บจ.จ ำ กำรค้ำ จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         46209 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยผลิตผลทำงกำร

เกษตร และอำหำรสัตว์ ทุกชนิด

3/3  หมู่ท่ี 2 ต.หนองผักแว่น อ.ท่ำหลวง จ.ลพบุรี 15130

3,305 0165563000205 บจ.วันลดำ ซัพพลำย จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         42101 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ถนน 

สะพำน เข่ือน อุโมงค์ และงำนก่อสร้ำง

อย่ำงอ่ืนทุกชนิด

18/3  หมู่ท่ี 7 ต.ชัยบำดำล อ.ชัยบำดำล จ.ลพบุรี 15130

3,306 0165563000141 บจ.บ้ำนกล้วยและไข่ จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         47219 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ผัก ผลไม้ กำแฟ 

เคร่ืองด่ืม ขนม อำหำร และค้ำปลีกอ่ืนๆ

1  หมู่ท่ี 6 ต.หนองบัว อ.พัฒนำนิคม จ.ลพบุรี 15140

3,307 0165563000167 บจ.เวียโอน่ำ อินคอร์ปอเรช่ัน 

(ประเทศไทย) จ ำกัด

29/1/2563 1,000,000         20232 ประกอบกิจกำรผลิต ค้ำ วิจัย เวชส ำอำงค์ 131/2  หมู่ท่ี 8 ต.ห้วยขุนรำม อ.พัฒนำนิคม จ.ลพบุรี 15140

3,308 0165563000019 บจ.ทีเอ็มไทร์แอนด์เซอร์วิส จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         45302 ประกอบกิจกำรค้ำปลีก ค้ำส่ง ล้อแม็กซ์

รถยนต์เด่ำและใหม่ ยำงรถยนต์เก่ำและใหม่

115/7-8  หมู่ท่ี 3 ต.เขำพระงำม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,309 0163563000092 หจ.นพพร พูลทรัพย์ ทรำนสปอร์ต 27/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ ท้ังภำยในประเทศและต่ำงประเทศ

6  หมู่ท่ี 4 ต.ช่องสำริกำ อ.พัฒนำนิคม จ.ลพบุรี 15220

3,310 0165563000027 บจ.เพ่ือนร่วมทำง 2020 จ ำกัด 6/1/2563 1,000,000         49339 ประกอบกิจกำรให้บริกำรขนส่งและขน

ถ่ำยสินค้ำ

222/2  หมู่ท่ี 7 ต.ช่องสำริกำ อ.พัฒนำนิคม จ.ลพบุรี 15220

3,311 0165563000108 บจ.ทองหล่อ เอสที (2020) จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         49339 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงขนส่งท่ัวไป โดยใช้

รถบรรทุก

153  หมู่ท่ี 4 ต.ท่ำหลวง อ.ท่ำหลวง จ.ลพบุรี 15230

3,312 0163563000068 หจ.มนัส กำรก่อสร้ำง 21/1/2563 500,000            41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 120/14  หมู่ท่ี 4 ต.กกโก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

3,313 0163563000114 หจ.168 เชโก 30/1/2563 500,000            56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืม

171  ถนนรำมเดโช ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

3,314 0163563000149 หจ.พรรณนำรำยณ์ อินเตอร์

(ประเทศไทย)

30/1/2563 500,000            41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง และ

จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับงำนก่อสร้ำง

และงำนโยธำทุกประเภท

82/27  ถนนนเรศวร (ช.6) ต.เขำสำมยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

3,315 0163563000041 หจ.ธำรทรัพย์ก๊ำซ 13/1/2563 500,000            47735 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยแก๊ส อุปกรณ์เตำ

แก๊ส และถังแก๊ส

7/19  หมู่ท่ี 7 ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170

3,316 0163563000017 หจ.สมบูรณ์ แอร์ เซอร์วิส แอนด์ 

ซัพพลำย

6/1/2563 500,000            47595 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำย แอร์ ติดต้ังแอร์ 

รับซ่อมแอร์ ล้ำงแอร์ ทุกชนิด

62  หมู่ท่ี 2 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210

3,317 0165563000116 บจ.ดับเบ้ิลที ช็อป จ ำกัด 22/1/2563 200,000            46411 ประกอบกิจกำรค้ำผ้ำ ผ้ำทอใยสังเครำะห์ 

ด้ำย ใยสังเครำะห์ เส้นด้ำยยืด 

เคร่ืองนุ่งห่ม เส้ือผ้ำส ำเร็จรูป เคร่ืองแต่ง

กำย เคร่ืองประดับ ถุงเท้ำ ถุงน่อง เคร่ือง

หนัง รองเท้ำ กระเป๋ำ ส่ิงทอ อุปกรณ์กำร

เล่นกีฬำ

23/8  หมู่ท่ี 2 ต.นิคมสร้ำงตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

3,318 0163563000050 หจ.เอ็น อี อินเตอร์กรุ๊ป 17/1/2563 100,000            47595 ประกอบกิจกำรค้ำ พัดลม หม้อหุงข้ำว

ไฟฟ้ำ เตำรีดไฟฟ้ำ เตำอบไมโครเวฟ 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ อุปกรณ์ไฟฟ้ำ

181/2  หมู่ท่ี 6 ต.กกโก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

3,319 0173563000025 หจ.ลูกแม่ถวิล (กิมฟุง) 16/1/2563 2,000,000         47732 ประกอบกิจกำรค้ำ ทอง นำก เงิน เพชร 

พลอย และอัญมณีอ่ืน รวมท้ังวัตถุท ำเทียม

ส่ิงดังกล่ำว

199/4  หมู่ท่ี 6 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110

3,320 0173563000033 หจ.โชคอลังกำรกรุ๊ป 23/1/2563 1,000,000         47711 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเส้ือผ้ำเด็ก และ

อุปกรณ์เก่ียวกับเด็กทุกชนิด

648/5  ถนนศรีพรหมโสภิต ต.บำงพุทรำ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000

3,321 0175563000027 บจ.มิตรสมัย คลังไฟฟ้ำ จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         47593 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ไฟฟ้ำทุก

ชนิด

12/7  หมู่ท่ี 6 ต.ต้นโพธ์ิ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)
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วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

3,322 0175563000035 บจ.เทพเณรมิตรนวกิจ จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         47749 ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุเหลือใช้จำก

โรงงำนอุตสำหกรรม และวัสดุเหลือใช้

ท่ัวไปทุกประเภท

39 หมู่ท่ี 3 ต.โพกรวม อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000

3,323 0175563000043 บจ.ธวัช อุตสำหกรรม จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         25952 ผลิตสลักภัณฑ์ น๊อต สกรู ผลิตภัณฑ์

เก่ียวกับโลหะทุกชนิด

33  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120

3,324 0175563000051 บจ.สมหมำยกำรเกษตร 2020 

จ ำกัด

29/1/2563 1,000,000         49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำอ่ืนๆ ทำงถนน

ซ่ึงมิได้จัดประเภทวไว้ในท่ีอ่ืน

24/2  หมู่ท่ี 4 ต.โพชนไก่ อ.บำงระจัน จ.สิงห์บุรี 16130

3,325 0175563000019 บจ.สิงห์ ไลฟ์สต็อก จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         47721 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำทำงเภสัช

ภัณฑ์และเวชภัณฑ์ส ำหรับพืชและสัตว์ทุก

ชนิด

6/4  หมู่ท่ี 1 ต.หนองกระทุ่ม อ.ค่ำยบำงระจัน จ.สิงห์บุรี 16150

3,326 0173563000017 หจ.สุวรรณกรณ์ ดีเซอร์วิส 7/1/2563 700,000            43210 ประกอบกิจกำรรับเหมำติดต้ังซ่อมแซม

บ ำรุงรักษำ ระบบโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต 

ระบบส่ือสำรโทรคมนำคม

84/3  หมู่ท่ี 11 ต.ไม้ดัด อ.บำงระจัน จ.สิงห์บุรี 16130

3,327 0183563000068 หจ.ชัยหทัย 24/1/2563 3,000,000         47524 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง 95/5-6  ถนนพรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนำท จ.ชัยนำท 17000

3,328 0183563000050 หจ.เสริมพำณิชย์ 1948 23/1/2563 2,000,000         47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยปลีกและส่งบุหร่ี 

ไพไทย ไพ่ป๊อกฯ

60/57  ถนนวงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนำท จ.ชัยนำท 17000

3,329 0185563000043 บจ.ดีดีอี ซัพพลำย แอนด์ เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ำกัด

16/1/2563 2,000,000         46521 ประกอบกิจกำรค้ำอะไหล่ ช้ินส่วน วัสดุ 

อุปกรณ์ทำงวิศวกรรม งำนระบบไฟฟ้ำ 

ระบบปรับอำกำศ

236  หมู่ท่ี 7 ต.สำมง่ำมท่ำโบสถ์ อ.หันคำ จ.ชัยนำท 17130

3,330 0185563000019 บจ.สำมชุก  ธรรมชำติ จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         47524 ประกอบกิจกำรค้ำ ทรำย วัสดุก่อสร้ำงทุก

ชนิด

22/1  ซอยท่ำแจง ต.บ้ำนกล้วย อ.เมืองชัยนำท จ.ชัยนำท 17000

3,331 0185563000060 บจ.กำแฟครูต๊ิด จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         56302 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยกำแฟสด 

เคร่ืองด่ืม ขนม อำหำรส ำเร็จรูป

225/12  ถนนพรหมประเสริฐ ต.บ้ำนกล้วย อ.เมืองชัยนำท จ.ชัยนำท 17000

3,332 0185563000078 บจ.แผ่นดิน ทอง กองไสว จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         68103 ประกอบกิจกำรให้เช่ำอพำร์ทเม้นท์ หอพัก

 และบ้ำนพักอำศัย

99  ซอยเทศบำล 32 ต.บ้ำนกล้วย อ.เมืองชัยนำท จ.ชัยนำท 17000

3,333 0185563000035 บจ.รวมมีทรัพย์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย ฯ

155/1  หมู่ท่ี 5 ต.ท่ำฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนำท 17110

3,334 0183563000017 หจ.วีแอนด์วำย 2019 6/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 61/1  หมู่ท่ี 10 ต.วังไก่เถ่ือน อ.หันคำ จ.ชัยนำท 17130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,335 0183563000033 หจ.เจเอ็นที พลัส คอนสตรัคช่ัน 20/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ประมูล

งำน ออกแบบ ต่อเติม ตกแต่งภำยใน 

ตกแต่งจัดสวน งำนระบบไฟฟ้ำ งำนระบบ

ประปำ รับเหมำ ขุดลอก หนอง คลอง บึง

 ห้วย ฝำยก้ันน้ ำ พนังก้ันน้ ำ ทำงรถไฟ ดูด

ทรำย

829/3  หมู่ท่ี 3 ต.หันคำ อ.หันคำ จ.ชัยนำท 17130

3,336 0183563000041 หจ.ธำรำนำคำ บำดำล 23/1/2563 1,000,000         42201 ประกอบกิจกำรให้บริกำรขุดเจำะบ่อน้ ำ

บำดำล ส ำหรับท ำประปำชุมชน ประปำ

หมู่บ้ำนขนำดเล็ก ขนำดกลำง

99  หมู่ท่ี 9 ต.ไพรนกยูง อ.หันคำ จ.ชัยนำท 17130

3,337 0183563000084 หจ.คิดส์เซ็ต บำย ป้ันสวย 31/1/2563 1,000,000         47723 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง 657  หมู่ท่ี 1 ต.หันคำ อ.หันคำ จ.ชัยนำท 17130

3,338 0185563000027 บจ.วิโรจน์99 ก่อสร้ำง จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         41002 บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง รับเหมำงำนระบบ

 รับเหมำติดต้ังงำนโครงสร้ำง รับเหมำ

ตกแต่งต่อเติม ทุกประเภท

265  หมู่ท่ี 4 ต.หันคำ อ.หันคำ จ.ชัยนำท 17130

3,339 0183563000025 หจ.โมกขศักด์ิ 14/1/2563 1,000,000         46612 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยน้ ำมันเช้ือเพลิง 202  หมู่ท่ี 1 ต.หำดอำษำ อ.สรรพยำ จ.ชัยนำท 17150

3,340 0183563000076 หจ.โสพล พิพัฒน์ เซอร์วิส 30/1/2563 1,000,000         46599 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยซ่อมแซมและ

ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้ำแรงสูงฯ

51/2  หมู่ท่ี 5 ต.เขำแก้ว อ.สรรพยำ จ.ชัยนำท 17150

3,341 0185563000051 บจ.บำลำนซ์เมดิคอลเซอร์วิส2020

 จ ำกัด

21/1/2563 1,000,000         46441 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองมือทำงกำร

แพทย์ทุกชนิด

177  หมู่ท่ี 2 ต.หำดอำษำ อ.สรรพยำ จ.ชัยนำท 17150

3,342 0195563000094 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนหนองแค จ ำกัด 14/1/2563 10,000,000       35101 กำรผลิตและกำรส่งไฟฟ้ำ (Electric 

power generation and transmission)

33/4  หมู่ท่ี 1 ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140

3,343 0193563000131 หจ.เคแอลพี คอนสทรัคชัน ออฟ 

แลนด์

16/1/2563 5,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด 

และ งำนโยธำทุกประเภท

82/1  หมู่ท่ี 8 ต.กุดนกเปล้ำ อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

3,344 0193563000297 หจ.ป้ำอ้วน 29/1/2563 5,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง และต่อ

เติมอำคำร อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพัก

อำศัย และงำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด 

รวมท้ังรับงำนโยธำทุกประเภท

33/3  หมู่ท่ี 3 ต.ทับกวำง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260

3,345 0193563000041 หจ.ธนำวรรณ แดร่ี 7/1/2563 4,900,000         46209 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยน้ ำนมดิบ 248  หมู่ท่ี 5 ต.ล ำพญำกลำง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180

3,346 0195563000205 บจ.วำสนำเมล่อนฟำร์ม จ ำกัด 23/1/2563 3,000,000         01139 ประกอบกิจกำรปลูก รับซ้ือ จ ำหน่ำย และ

แปรรูป ผลผลิตทำงกำรเกษตร และเปิดให้

เท่ียวชม ดูงำน

67  หมู่ท่ี 5 ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,347 0195563000027 บจ.ม้ำสีหมอก โลจิสติกส์ จ ำกัด 6/1/2563 2,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ ท้ังภำยในประเทศและระหว่ำง

ประเทศ

19  หมู่ท่ี 3 ต.หนองปลำไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

3,348 0195563000116 บจ.อู่ ศรีสุข คำร์เซอร์วิส จ ำกัด 15/1/2563 2,000,000         45201 ประกอบกิจกำรต่อ ประกอบ พ่นสี ปะ 

เช่ือม ตัวถัง ช่วงล่ำง รถยนต์ ซ่อมช่วงล่ำง

รถยนต์

774/1  ถนนพิชัยรณรงค์สงครำม ต.ปำกเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

3,349 0195563000019 บจ.ไอรอน-บีม จ ำกัด 3/1/2563 2,000,000         46622 ประกอบกิจกำรค้ำเหล็ก ทองแดง 

เหล็กเส้น ทุกชนิด

134  หมู่ท่ี 1 ต.บำงโขมด อ.บ้ำนหมอ จ.สระบุรี 18130

3,350 0193563000017 หจ.คิง อินโนเวช่ัน 6/1/2563 1,500,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ต่อเติม

ปรับปรุง รับเหมำงำนท่ัวไปในโรงงำน

17/14  หมู่ท่ี 5 ต.เริงรำง อ.เสำไห้ จ.สระบุรี 18160

3,351 0193563000181 หจ.ทีพี โมบำยล์ โฟน 21/1/2563 1,000,000         47413 ประกอบกิจกำรขำยปลีกโทรศัพท์และ

อุปกรณ์กำรส่ือสำรท่ีใช้ส่งสัญญำนอิเล็กท

รำนิกส์ไปตำมสำยหรือออกอำกำศ

86/24  หมู่ท่ี 2 ต.ตล่ิงชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

3,352 0195563000043 บจ.ซี.เอฟ.จี. จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         47591 ประกอบกิจกำรค้ำ เคร่ืองเคหะภัณฑ์ 

เคร่ืองเรือน เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองแก้ว 

เคร่ืองครัว เคร่ืองใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ำ

103/21  ถนนมิตรภำพ ต.ปำกเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

3,353 0195563000078 บจ.เอสวีพี อินโนเวช่ัน จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         62022 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำ 

และพัฒนำ ซอฟท์แวร์ของระบบ

คอมพิวเตอร์

271/20  ถนนเทศบำล 4 ต.ปำกเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

3,354 0195563000086 บจ.มัลติ ซิสเทม ดีวีลอปเม้นท์ 

จ ำกัด

13/1/2563 1,000,000         82302 ประกอบกิจกำรรับจัดงำนแสดง จัด

ประชุมสัมมนำ งำนเล้ียง งำนนิทรรศกำร 

จัดเคร่ืองเสียง ไฟโชว์ อุปกรณ์กำรแสดง

ทุกชนิด

24  หมู่ท่ี 2 ต.โคกสว่ำง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

3,355 0195563000108 บจ.พันธ์ศิริโลจิสติก 2020 จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 33/2  หมู่ท่ี 3 ต.กุดนกเปล้ำ อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

3,356 0195563000124 บจ.ธุดงค์ พำณิชย์ จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         46103 ประกอบกิจกำรตัวแทนจ ำหน่ำย ซ้ือ ขำย 

อุปกรณ์แค้มป้ิง อุปกรณ์เดินป่ำ ทุกชนิด 

ทุกประเภท

89/5  ถนนมิตรภำพ ต.ปำกเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

3,357 0195563000213 บจ.คลินิกรักฟันสระบุรี จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         86203 ประกอบกิจกำรให้บริกำรด้ำนกำรรักษำ 

ฟ้ืนฟู และให้ค ำปรึกษำด้ำนทันตกรรมทุก

ชนิด

70/2  ถนนสุดบรรทัด ต.ปำกเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

3,358 0195563000264 บจ.ณัฐธยำน์ เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์ซัพ

พลำย จ ำกัด

30/1/2563 1,000,000         43120 กำรเตรียมสถำนท่ีก่อสร้ำง 612/15  ถนนพหลโยธิน ต.ปำกเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,359 0195563000272 บจ.พัสวีศิริ จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม 12  ถนนเทศบำล 6 ต.ปำกเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

3,360 0193563000076 หจ.รวมช่ำงเจริญทรัพย์ 8/1/2563 1,000,000         43223 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงรับเหมำ

ระบบไฟฟ้ำ ระบบแอร์ รวมถึงกำร

ซ่อมแซมระบบต่ำงๆ

19  หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนธำตุ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

3,361 0193563000122 หจ.นำวิน กิจพัฒนำ 2019 16/1/2563 1,000,000         33200 ประกอบกิจกำรให้บริกำรออกแบบ 

ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ ติดต้ังเคร่ืองจักรกล

151  หมู่ท่ี 9 ต.บ้ำนป่ำ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

3,362 0195563000060 บจ.พำวเวอร์เทคโนโลยี(2020) 

จ ำกัด

9/1/2563 1,000,000         46691 ประกอบกิจกำรซ้ือมำ ขำยไป ผลิตและ

จ ำหน่ำยเคมีอุตสำหกรรม

133/3  หมู่ท่ี 9 ต.บ้ำนป่ำ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

3,363 0195563000167 บจ.ช.ย่ิง กำรช่ำง จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         71101 ประกอบกิจกำรรับออกแบบ แก้ไข 

เปล่ียนแปลงโครงสร้ำง แบบแปลนบ้ำน

และส่ิงปลูกสร้ำงประเภทอ่ืนๆ

48/3  หมู่ท่ี 10 ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

3,364 0193563000289 หจ.ไทร ไทย อิมพอร์ต แอนด์ 

เอ็กซ์พอร์ต

28/1/2563 1,000,000         47213 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยผลไม้ 157/270  หมู่ท่ี 9 ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบำท จ.สระบุรี 18120

3,365 0193563000319 หจ.ทีเค อิเล็คทริคอล 31/1/2563 1,000,000         43223 ประกอบกิจกำรให้บริกำรติดต้ัง ซ่อมแซม 

ล้ำง ท ำควำมสะอำด แอร์ 

เคร่ืองปรับอำกำศ

35/2  หมู่ท่ี 6 ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบำท จ.สระบุรี 18120

3,366 0193563000211 หจ.ชัยเจริญขนส่ง 2020 24/1/2563 1,000,000         49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำทุกประเภท

ทำงถนนโดยยำนพำหนะ

164  หมู่ท่ี 1 ต.หนองบัว อ.บ้ำนหมอ จ.สระบุรี 18130

3,367 0195563000221 บจ.ยู กรำวิต้ี จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         41002 รับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด และประมูลงำน

ของรำชกำร ส่วนรำชกำร องค์กำร

รัฐวิสำหกิจ บุคคล คณะบุคคล

89  หมู่ท่ี 11 ต.บำงโขมด อ.บ้ำนหมอ จ.สระบุรี 18130

3,368 0193563000084 หจ.ตันศิริวิวัฒน์ กรุ๊ป 9/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรงำนรับเหมำก่อสร้ำงทุก

ชนิด ท้ังภำยในประเทศและภำยนอก

ประเทศ

51/13  ถนนชลประทำน 5 ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140

3,369 0193563000149 หจ.ทรัพย์เจริญสุข ทรัค ทรำน

สปอร์ต

17/1/2563 1,000,000         49339 ประกอบกิจกำรขนส่งทำงบก 51  หมู่ท่ี 2 ถนนสุวรรณศร ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140

3,370 0193563000165 หจ.มัมมัมเพ็ทฟู้ด(ไทยแลนด์) 20/1/2563 1,000,000         46206 ขำยส่งอำหำรสัตว์ 3-5  ถนนเศรษฐบ ำรุง ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140

3,371 0193563000173 หจ.มีพรอมท์ พลัส 21/1/2563 1,000,000         46599 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอะไหล่และ

อุปกรณ์เคร่ืองจักร ท่ีน ำเข้ำมำจำก

ต่ำงประเทศและในประเทศ

38/54  ถนนพหลโยธินสำยเก่ำ ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140

3,372 0195563000230 บจ.พี.เอส.ดับบลิว. เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ำกัด

24/1/2563 1,000,000         71102 ประกอบกิจกำรรับออกแบบท่อก๊ำซ

อุตสำหกรรมและระบบท่อก๊ำซทำง

กำรแพทย์

20/2  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,373 0193563000203 หจ.เอ็นเค ทรำนสปอร์ต 2456 22/1/2563 1,000,000         49329 ประกอบกิจกำรรถตู้โดยสำร รถทัวร์ 

ขนส่งบุคคล ท่ัวรำชอำณำจักร

181/2  หมู่ท่ี 4 ต.วิหำรแดง อ.วิหำรแดง จ.สระบุรี 18150

3,374 0193563000335 หจ.สังวำลย์รุ่งเรือง 31/1/2563 1,000,000         25922 ประกอบกิจกำรรับจ้ำง เช่ือมเหล็ก 

ทองแดง อะลูมิเนียม งำนเช่ือมโลหะ ทุก

ชนิด

31/5  หมู่ท่ี 4 ต.บ้ำนล ำ อ.วิหำรแดง จ.สระบุรี 18150

3,375 0195563000035 บจ.108 ยูนิฟอร์ม จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         46411 ประกอบกิจกำรค้ำผ้ำด้ำยผลิตขำยปลีก

ขำยส่งเคร่ืองนุ่งห่ม

108  หมู่ท่ี 4 ต.หนองหมู อ.วิหำรแดง จ.สระบุรี 18150

3,376 0195563000191 บจ.แก้วเจริญชัย จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         46599 จ ำหน่ำยเคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์ อะไหล่

รถยนต์ เคร่ืองมือกล เคร่ืองทุ่นแรง 

อะไหล่รถขุดแมคโครพร้อมซ่อมแซม

65  หมู่ท่ี 1 ต.วิหำรแดง อ.วิหำรแดง จ.สระบุรี 18150

3,377 0193563000190 หจ.ทรัพย์ทวีโชคอนันต์ เซอร์วิส 

แอนด์ ซัพพลำย

22/1/2563 1,000,000         81210 ประกอบกิจกำรรับเหมำท่ัวไปท ำควำม

สะอำด และจ ำหน่ำยเคร่ืองจักรและ

เคร่ืองจักรกลโรงงำนทุกชนิด

151/8  หมู่ท่ี 4 ต.บ้ำนยำง อ.เสำไห้ จ.สระบุรี 18160

3,378 0193563000246 หจ.ชัช ธุรกิจ 27/1/2563 1,000,000         69200 ประกอบกิจกำรบริกำรทำงด้ำนบัญชี และ

ทำงกฎหมำย

39/148  หมู่ท่ี 8 ต.ต้นตำล อ.เสำไห้ จ.สระบุรี 18160

3,379 0195563000051 บจ.เอททิ เอท เอททิ ไนน์ ทรำเวล

 แอนด์ ออร์แกไนเซอร์ จ ำกัด

9/1/2563 1,000,000         79909 ประกอบกิจกำรให้บริกำรหรือกำรอ ำนวย

ควำมสะดวกเก่ียวกับกำรเดินทำง สถำนท่ี

พัก อำหำร ทัศนำจร ทัศนศึกษำ

555/3  หมู่ท่ี 2 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180

3,380 0195563000183 บจ.อริยทรัพย์ ซัพพลำย จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         32501 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย น ำเข้ำ 

ส่งออก เคร่ืองมือและวัสดุ อุปกรณ์ทำง

กำรแพทย์ ส่ือกำรศึกษำในรูปแบบต่ำงๆ 

ประมูล/ขำยสินค้ำตำมวัตถุประสงค์ให้แก่

บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนรำชกำร

ท้ังในและต่ำงประเทศ

99/30  หมู่ท่ี 8 ต.มิตรภำพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180

3,381 0193563000114 หจ.ภัท ทรำนสปอร์ต(2019) 14/1/2563 1,000,000         47300 ประกอบกิจกำรค้ำน้ ำมันเช้ือเพลิงและ

ผลิตภัณฑ์อย่ำงอ่ืนท่ีก่อให้เกิดพลังงำน

และสถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง

133/8  หมู่ท่ี 7 ต.ค ำพรำน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220

3,382 0193563000262 หจ.พรนภัส กำรเกษตร 28/1/2563 1,000,000         20121 ประกอบกิจกำรโรงงำนผลิต บรรจุ 

จ ำหน่ำย น ำเข้ำส่งออก ปุ๋ยชีวภำพ ปุ๋ยเคมี

 ยำปรำบศัตรูพืช

120  หมู่ท่ี 11 ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18220

3,383 0195563000141 บจ.วินัยเจริญยนต์ ทรำนสปอร์ต 

จ ำกัด

20/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงขนส่งสินค้ำท่ัว

รำชอำณำจักร

30/3  หมู่ท่ี 3 ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,384 0193563000068 หจ.บี.บี. 2020 8/1/2563 1,000,000         43120 ประกอบกิจกำรให้บริกำร ตัก ขุด ปรับ

พ้ืนท่ี รับจ้ำงถมท่ีดิน

170  หมู่ท่ี 4 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240

3,385 0195563000248 บจ.เอส.พี.สระบุรี จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         71102 ประกอบกิจกำร ออกแบบบ้ำน อำคำร

ส ำนักงำน รับสร้ำงบ้ำน อำคำรส ำนักงำน 

ต่อเติม ซ่อมแซม และงำนก่อสร้ำงทุกชนิด

185  หมู่ท่ี 9 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240

3,386 0193563000301 หจ.พิชชำ ซัพพลำย 30/1/2563 1,000,000         46632 ประกอบกิจกำรขำยไม้แปรรูปทุกชนิด 32  หมู่ท่ี 2 ซอยบ้ำนใหม่ ต.โคกตูม อ.หนองแค จ.สระบุรี 18250

3,387 0195563000159 บจ.ชำญมงคล 19 จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         43120 กำรเตรียมสถำนท่ีก่อสร้ำง 5/4  หมู่ท่ี 13 ต.คชสิทธ์ิ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18250

3,388 0193563000220 หจ.เมอรำญำ ทรำนสปอร์ต 24/1/2563 1,000,000         49323 บริกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำและคน

โดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำงอำกำศ ท้ัง

ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ และ

กำรจัดระวำงกำรขนส่งทุกชนิด

6/1  หมู่ท่ี 5 ต.ทับกวำง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260

3,389 0193563000271 หจ.ดีเจ2พี คอนสตรัคช่ัน 28/1/2563 1,000,000         82990 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงเหมำท่ัวไป 5/1  หมู่ท่ี 7 ต.ทับกวำง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260

3,390 0195563000175 บจ.เอส เค พี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

เซอร์วิส จ ำกัด

21/1/2563 1,000,000         33200 ประกอบธุรกิจให้บริกำร รับติดต้ัง

เคร่ืองจักร งำนบริกำรซ่อมบ ำรุง รับงำน

ตรวจสอบเคร่ืองจักร

26  หมู่ท่ี 7 ต.ทับกวำง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260

3,391 0195563000256 บจ.รัก 2525 จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         81100 กิจกรรมสนับสนุนกำรอ ำนวยควำมสะดวก

แบบเบ็ดเสร็จ

194/38  หมู่ท่ี 9 ถนนมิตรภำพ ต.ทับกวำง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260

3,392 0193563000106 หจ.ต้นอ้อย เน็ตไฟเบอร์ 14/1/2563 700,000            43210 ประกอบกิจกำรรับเหมำติดต้ังซ่อมแซม

บ ำรุงรักษำ ระบบโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต 

ระบบส่ือสำรโทรคมนำคม

71/8  หมู่ท่ี 2 ต.เขำดินพัฒนำ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240

3,393 0193563000157 หจ.อุบลรัตน์ 2019 17/1/2563 500,000            49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 80/1  หมู่ท่ี 5 ต.บำงโขมด อ.บ้ำนหมอ จ.สระบุรี 18130

3,394 0193563000254 หจ.วรโชค หนองแค 27/1/2563 500,000            47300 ประกอบกิจกำร สถำนีบริกำรน้ ำมัน 35  หมู่ท่ี 5 ต.หนองไข่น้ ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140

3,395 0193563000050 หจ.ก.ก. กำรยำง 2020 8/1/2563 500,000            45201 ประกอบกิจกำรให้บริกำรปะยำง - เปล่ียน

ยำง และจ ำหน่ำยยำงใหม่รถยนต์ทุกชนิด

22/2  หมู่ท่ี 8 ต.ต้นตำล อ.เสำไห้ จ.สระบุรี 18160

3,396 0193563000092 หจ.สกลสุภำ ออนไลน์ 13/1/2563 500,000            64999 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับโอนเงินท่ี

ไม่ใช่ธุรกิจเย่ียงธนำคำรหรือสถำบันกำรเงิน

82  หมู่ท่ี 8 ต.หนองย่ำงเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180

3,397 0193563000343 หจ.ส.ศิริอลูมิเนียม 31/1/2563 500,000            43309 ประกอบกิจกำรรับเหมำติดต้ังกระจก

อลูมิเนียม เหล็กดัด สแตนเลส

52/439  หมู่ท่ี 10 ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240

3,398 0193563000025 หจ.โชคอมรรัตน์ 6/1/2563 400,000            46694 ประกอบกิจกำร จัดซ้ือ จัดหำ จ ำหน่ำย ลัง

ไม้บรรจุภัณฑ์ พำเลทไม้ ไม้รองรับสินค้ำ 

ทุกชนิด

88  หมู่ท่ี 5 ต.เตำปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,399 0193563000033 หจ.ศิริวิมล ค้ำไม้ 6/1/2563 400,000            46694 ประกอบกิจกำรจัดซ้ือ จัดหำ จ ำหน่ำย ลัง

ไม้บรรจุภัณฑ์ พำเลทไม้ ไม้รองรับสินค้ำ 

ทุกชนิด

50/3  หมู่ท่ี 6 ต.เตำปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

3,400 0193563000327 หจ.วิวตะวัน โฮม แคร์ 31/1/2563 400,000            87301 ประกอบกิจกำรดูแลผู้สูงอำยุ 115/58  หมู่บ้ำน รำชพฤกษ์ หมู่ท่ี 9 ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบำท จ.สระบุรี 18120

3,401 0195563000132 บจ.เคพีพี อินสเปคเตอร์ จ ำกัด 17/1/2563 100,000            71209 ประกอบกิจกำรทดสอบและวิเครำะห์ทำง

เทคนิคอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภท ไว้ในท่ีอ่ืน

69/8  หมู่ท่ี 3 ต.ปำกข้ำวสำร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

3,402 0195563000281 บจ.พรนับพัน168 จ ำกัด 31/1/2563 100,000            47912 ประกอบกิจกำรขำยปลีกทำงอินเทอร์เน็ค 72/1  หมู่ท่ี 7 ต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

3,403 0193563000238 หจ.บีเค-1 ทรำนสปอร์ท 24/1/2563 100,000            49339 กำรขนส่งสินค้ำอ่ืนๆทำงถนนซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

20  หมู่ท่ี 3 ต.ดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 18210

3,404 0205563001227 บจ.โจโฟ นอนโวเวน (ประเทศไทย)

 จ ำกัด

10/1/2563 630,000,000      72102 ประกอบกิจกำรวิจัยและพัฒนำเก่ียวกับ

เส้นใยและวัสดุนอนโวเวน

390  หมู่ท่ี 2 ต.เขำคันทรง อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

3,405 0205563000026 บจ.ควอซำร์ เมดิคอล (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

2/1/2563 30,700,000       32501 ประกอบกิจกำรผลิต รับจ้ำงผลิต อุปกรณ์ 

ช้ินส่วนและเคร่ืองมือทำงกำรแพทย์

340/1  หมู่ท่ี 6 ต.บ่อวิน อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

3,406 0205563001308 บจ.แอทลำส เค จ ำกัด 10/1/2563 15,000,000       22230 กำรผลิตพลำสติกส ำเร็จรูป 142/4  หมู่ท่ี 2 ต.โป่ง อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,407 0205563000115 บจ.ไทย รอยัล เมดิซีน จ ำกัด 2/1/2563 12,000,000       68102 ประกอบกิจกำร ซ้ือ จัดหำ รับเช่ำซ้ือ ถือ

กรรมสิทธ์ิ ครอบครอง และจัดกำรโดย

ประกำรอ่ืน ซ่ึง ทรัพย์สินอ่ืนๆ

12/285  หมู่ท่ี 1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,408 0205563002771 บจ.อิโลแพน จ ำกัด 21/1/2563 12,000,000       68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ เป็น

นำยหน้ำ ตัวแทนค้ำ ด ำเนินกำรเก่ียวกับ

อสังหำริมทรัพย์

112/21  หมู่ท่ี 1 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,409 0205563000671 บจ.จิน เวน ยำ ชิ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 8/1/2563 10,000,000       85500 ประกอบกิจกำรศึกษำ แนะน ำ นักเรียน 

นักศึกษำต่ำงชำติ เข้ำมำศึกษำในประเทศ

ไทย

386/37  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,410 0205563000824 บจ.เอ็นทีเค คอร์ปอเรช่ัน เอเชีย 

จ ำกัด

9/1/2563 10,000,000       70103 ประกอบกิจกำรให้บริกำรสนับสนุน

วิสำหกิจในเครือ หรือสำขำ

700/1006 นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิต้ี 

ชลบุรี (เฟส 10)  หมู่ท่ี 9

ต.มำบโป่ง อ.พำนทอง จ.ชลบุรี 20160

3,411 0205563002410 บจ.ลองบี แพคเกจจ้ิง (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

17/1/2563 10,000,000       22299 ประกอบกิจกำร ผลิต และจ ำหน่ำย 

ช้ินส่วนพลำสติก ทุกชนิด

52/1  หมู่ท่ี 1 ต.มำบไผ่ อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20170

3,412 0205563000131 บจ.ซีเอ็กซ์แอล เซ้ำท์ ฮิน อินเตอร์

เนช่ันแนล คัลเชอรัล เอ็กซ์เซนจ์ 

จ ำกัด

2/1/2563 6,000,000         68102 ประกอบกิจกำร ซ้ือ จัดหำ รับเช่ำซ้ือ ถือ

กรรมสิทธ์ิ ครอบครองและจัดกำรโดย

ประกำรอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินอ่ืนๆ

12/308  หมู่ท่ี 1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,413 0205563000565 บจ.บ๋อย่ี รีไซเคิล จ ำกัด 7/1/2563 5,000,000         38300 ประกอบกิจกำรรีไซเคิลวัสดุเหลือใช้ให้

ค ำปรึกษำด้ำนเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม

38/18  หมู่ท่ี 8 ต.นำป่ำ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,414 0205563000603 บจ.บ้ำนบึง เลเบอร์ เอเจนซ่ี จ ำกัด 7/1/2563 5,000,000         81210 ประกอบกิจกำรรับเหมำท ำควำมสะอำด 83/71  หมู่ท่ี 8 ต.นำป่ำ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,415 0205563001294 บจ.ซี.จี ไลฟ์ 2020 (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

10/1/2563 5,000,000         46593 ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุ อุปกรณ์ส้ินเปลือง

 สำรเคมี ส ำหรับโรงงำนอุตสำหกรรมหรือ

งำนท่ีเก่ียวข้องเช่น หัวเช้ือน้ ำมันส ำหรับ

เคร่ืองยนต์ เคร่ืองจักร เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ 

เป็นต้น

3/1  หมู่ท่ี 5 ต.อ่ำงศิลำ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,416 0205563001669 บจ.ไท เฮง กรุ๊ป(ไทยแลนด์) จ ำกัด 14/1/2563 5,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร

พำณิชย์ อำคำรบ้ำนพัก โรงงำน สะพำน

6/1  หมู่ท่ี 7 ต.บ้ำนสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,417 0205563000425 บจ.สตำร์ สกำย กรุ๊ป จ ำกัด 7/1/2563 5,000,000         68201 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทน นำยหน้ำ ซ้ือ

ขำย ให้เช่ำ อสังหำริมทรัพย์ บ้ำน ทำวน์

เฮ้ำส์ คอนโดท่ีอยู่อำศัย โกดังเก็บสินค้ำ 

โรงงำน ท่ีดินเปล่ำ ส ำนักงำน

414/39  หมู่ท่ี 3 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

3,418 0205563004366 บจ.เอ็นอำร์เค กรุ๊ป เอำท์ซอร์สซ่ิง 

(ประเทศไทย) จ ำกัด

31/1/2563 5,000,000         78200 ประกอลกิจกำรรับเหมำช้ินงำนในไลน์ผลิต 87/1  หมู่ท่ี 7 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

3,419 0205563001961 บจ.ซูซูกิ บีเอ็นที จ ำกัด 15/1/2563 5,000,000         45101 ประกอบกิจกำรขำยยำนยนต์ใหม่ชนิด

รถยนต์น่ังส่วนบุคคลรถกระบะรถตู้ และ

รถขนำดเล็กท่ีคล้ำยกัน

399  หมู่ท่ี 11 ต.ไร่หลักทอง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

3,420 0203563000318 หจ.สยำม เลกำซ่ี 17/1/2563 5,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ทำงด้ำน

อสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

26/74  หมู่ท่ี 4 ต.ห้วยใหญ่ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,421 0205563000042 บจ.สตำร์ จอมเทียน 2020 จ ำกัด 2/1/2563 5,000,000         47300 ประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรน้ ำมัน

เช้ือเพลิง แก๊ส ก๊ำซธรรมชำติเพ่ือใช้กับ

รถยนต์ รถจักรยำนยนต์ และยำนพำหนะ

ทุกชนิด

144  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,422 0205563000247 บจ.เอบีบี ลัค จ ำกัด 3/1/2563 5,000,000         68201 ประกอบกิจกำรซ้ือ จัดหำ รับ เช่ำซ้ือ ถือ

กรรมสิทธ์ิ ครอบครองและจัดกำรโดย

ประกำรอ่ืน ซ่ึงทรัพย์สินอ่ืนๆ

12/73  หมู่ท่ี 1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,423 0205563000263 บจ.โรลันด์ เฮ้ำส์ ห้วยใหญ่ จ ำกัด 3/1/2563 5,000,000         68201 ประกอบธุรกิจเป็นนำยหน้ำ

อสังหำริมทรัพย์ หรือกำรให้เช่ำ

อสังหำริมทรัพย์

148/18  หมู่ท่ี 6 ต.ห้วยใหญ่ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,424 0205563000298 บจ.รูดเร็กซ์ ซินนำเรีย จ ำกัด 6/1/2563 5,000,000         73101 ประกอบกิจกำรน ำเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับกำรน ำเท่ียวทุกชนิด

333  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,425 0205563000328 บจ.ฮัน อีเลเว่น จ ำกัด 6/1/2563 5,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ เช่ำซ้ือ 

ขำยฝำก จ ำนอง ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้ำง และ

อสังหำริมทรัพย์อ่ืน

29/462  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,426 0205563000531 บจ.จง เวย จ ำกัด 7/1/2563 5,000,000         68101 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ท่ีพักอำศัย 195/26  หมู่ท่ี 11 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,427 0205563000948 บจ.มูนเดย์ เอนเตอร์ไพส์ จ ำกัด 9/1/2563 5,000,000         46633 ประกอบกิจกำรตัวแทนจ ำหน่ำยสี และ

อุปกรณ์ท่ีใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรม

72/157  หมู่ท่ี 4 ต.บำงละมุง อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,428 0205563000964 บจ.ซิสเตอร์พัทยำ จ ำกัด 9/1/2563 5,000,000         68102 ประกอบกิจกำรค้ำอสังหำริมทรัพย์ ซ้ือ

ขำยท่ีดิน จัดสรรท่ีดิน จัดหำ ซ้ือ รับโอน 

เช่ำ ให้เช่ำ เช่ำซ้ือ ครองครองเข้ำถือ

กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง

 ท ำกำรพัฒนำหรือปรับปรุงท่ีดิน

3/227  หมู่ท่ี 6 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,429 0205563001146 บจ.ไวส์เน็ต เอเซีย จ ำกัด 10/1/2563 5,000,000         68102 ซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ทำงด้ำนอสังหำริมทรัพย์

ทุกชนิด

77/23  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,430 0205563001189 บจ.สแปน คอนซัลต้ิง จ ำกัด 10/1/2563 5,000,000         68201 เป็นตัวแทน ซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ทำงด้ำน

อสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

285/321  หมู่ท่ี 5 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,431 0205563001201 บจ.พอร์ค ยู จ ำกัด 10/1/2563 5,000,000         68101 ประกอบกิจกำรซ้ือขำย ให้เช่ำท่ีพักอำศัย 195/26  หมู่ท่ี 11 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,432 0205563001219 บจ.พัทยำ นิววัน จ ำกัด 10/1/2563 5,000,000         68101 ประกอบกิจกำรซ้ือขำย ให้เช่ำท่ีพักอำศัย 195/26  หมู่ท่ี 11 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,433 0205563001316 บจ.โซลอฟชุค จ ำกัด 13/1/2563 5,000,000         68201 ประกอบกิจกำรเป็นท่ีปรึกษำด้ำน

อสังหำริมทรัพย์

858/95  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,434 0205563001375 บจ.พลัส บี ไลฟ์ จ ำกัด 13/1/2563 5,000,000         68201 ประกอบกิจกำรเก่ียวกับอสังหำริทรัพย์ 

เป็นนำยหน้ำ ซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ของตนเอง

เพ่ือเป็นท่ีอยู่อำศัยหรือเช่ำจำกผู้อ่ืนท่ีไม่ใช่

เพ่ือเป็นท่ีพักอำศัย

333/50  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,435 0205563001383 บจ.เวลท์ แอสเซท ดีเวลล็อปเม้นท์

 จ ำกัด

13/1/2563 5,000,000         68201 ประกอบกิจกำรเก่ียวกับอสังหำริทรัพย์ 

เป็นนำยหน้ำ ซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ของตนเอง

เพ่ือเป็นท่ีอยู่อำศัยหรือเช่ำจำกผู้อ่ืนท่ีไม่ใช่

เพ่ือเป็นท่ีพักอำศัย

333/50  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,436 0205563001545 บจ.ปรัสเซีย (ประเทศไทย) จ ำกัด 14/1/2563 5,000,000         70209 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำ แนะแนว 

และช่วยเหลือด้ำนกำรปฎิบัติกำร แก่

องค์กรธุรกิจ และองค์กรอ่ืนๆในเร่ืองกำร

บริหำรจัดกำร

2/1  หมู่ท่ี 9 ต.โป่ง อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,437 0205563001553 บจ.โบธำนิค ฟำร์ม จ ำกัด 14/1/2563 5,000,000         46209 ประกอบกิจกำรผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตร 330  หมู่ท่ี 2 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,438 0205563001561 บจ.เซเว่น สตำร์ ทำวเวอร์ จ ำกัด 14/1/2563 5,000,000         68101 ประกอบกิจกำรซ้ือขำย ให้เช่ำ ท่ีพักอำศัย 3/279-280  หมู่ท่ี 6 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,439 0205563001995 บจ.แอล.อำร์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ 

จ ำกัด

16/1/2563 5,000,000         66199 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้จัดกำรและดูแล

ผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดกำร

ทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืน

238/230  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,440 0205563002045 บจ.แม็ท ไดมำ จ ำกัด 16/1/2563 5,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือขำย ให้เช่ำ ขำยฝำก 

จ ำนอง ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้ำงและ

อสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

52/299  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,441 0205563002061 บจ.ลี อัน ดำ กฎหมำย และ กำร

บัญชี จ ำกัด

16/1/2563 5,000,000         69100 ประกอบกิจกำรบริกำรด้ำนกฎหมำย และ

กำรบัญชี ทุกประเภท

459/20  หมู่ท่ี 1 ต.บำงละมุง อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,442 0205563002126 บจ.48-63 รัช แคพพิตอล จ ำกัด 16/1/2563 5,000,000         68201 ประกอบกิจกำรนำยหน้ำ เป็นตัวแทน เช่ำ 

ให้เช่ำ ซ้ือ ขำย อสังหำริมทรัพย์และ

สังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

189/97  หมู่ท่ี 11 ต.ห้วยใหญ่ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,443 0205563002355 บจ.49 บิลเล่ียน แคพพิตอล จ ำกัด 17/1/2563 5,000,000         68201 ประกอบกิจกำรนำยหน้ำ เป็นตัวแทน เช่ำ 

ให้เช่ำ ซ้ือ ขำย อสังหำริมทรัพย์และ

สังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

189/111  หมู่ท่ี 11 ต.ห้วยใหญ่ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,444 0205563002380 บจ.ชูท สกำย ลี จ ำกัด 17/1/2563 5,000,000         68102 ประกอบกิจกำรค้ำอสังหำริมทรัพย์ ซ้ือ

ขำยท่ีดิน จัดสรรท่ีดิน จัดหำ ซ้ือ รับโอน 

เช่ำ

3/227  หมู่ท่ี 6 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,445 0205563002720 บจ.เกรซ กำร์เด้น จ ำกัด 20/1/2563 5,000,000         68102 ซ้ือ จัดหำ รับ เช่ำ เช่ำซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ 

ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดกำรโดย

ประกำรอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

221/100  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,446 0205563003009 บจ.เฮ้ำส์ 118-109 จ ำกัด 22/1/2563 5,000,000         68102 กิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ เป็นนำยหน้ำ 

ตัวแทนค้ำ ด ำเนินกำรเก่ียวกับ

อสังหำริมทรัพย์

118/109  หมู่ท่ี 11 ต.ห้วยใหญ่ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,447 0205563003297 บจ.บีเอ็มเอ็น ลีเกิล แอนด์ บิส

ซิเนส คอนซัลต้ิง จ ำกัด

24/1/2563 5,000,000         69100 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำทำงด้ำน

กฎหมำยและธุรกิจทุกประเภท

76/46  หมู่ท่ี 5 ต.ห้วยใหญ่ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,448 0205563003327 บจ.ไทย สไปซ่ี ดัค ฟู้ด จ ำกัด 24/1/2563 5,000,000         68102 กิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ เป็นนำยหน้ำ 

ตัวแทนค้ำ ด ำเนินกำรเก่ียวกับ

อสังหำริมทรัพย์

195/26  หมู่ท่ี 11 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,449 0205563003335 บจ.ซัน แอนด์ ดิว จ ำกัด 24/1/2563 5,000,000         68102 กิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ เป็นนำยหน้ำ 

ตัวแทนค้ำ ด ำเนินกำรเก่ียวกับ

อสังหำริมทรัพย์

195/26  หมู่ท่ี 11 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,450 0205563003343 บจ.ไคด์เนส จ ำกัด 24/1/2563 5,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย เช่ำ ให้เช่ำ เช่ำซ้ือ

 ให้เช่ำซ้ือ ขำยฝำก จ ำนองท่ีดิน ส่ิงปลูก

สร้ำง และอสังหำริมทรัพย์ อ่ืน รวมท้ังกำร

จ ำน ำ รับจ ำน ำ เช่ำ และให้เช่ำ

สังหำริมทรัพย์

34/19  หมู่ท่ี 2 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,451 0205563003416 บจ.คิง บูรพำ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 24/1/2563 5,000,000         71102 กิจกำรออกแบบวิศวกรรม 132/11  หมู่ท่ี 4 ต.บำงละมุง อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,452 0205563003424 บจ.เดอะ บรำเธอร์ส จ ำกัด 24/1/2563 5,000,000         46443 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยหรือน ำเข้ำ

เคร่ืองส ำอำง

888  หมู่ท่ี 1 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,453 0205563003483 บจ.วัน โกลบอล คอร์ป จ ำกัด 27/1/2563 5,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ทำงด้ำน

อสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

352/1119  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,454 0205563003858 บจ.ซุปเปอร์ ซีเล็คช่ัน จ ำกัด 29/1/2563 5,000,000         66199 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้จัดกำรและดูแล

ผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดกำร

ทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืน

168/96  หมู่ท่ี 13 ต.หนองปลำไหล อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,455 0205563003921 บจ.เจำหยำง เรียล เอสเตท จ ำกัด 29/1/2563 5,000,000         68201 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนธุรกิจ

อสังหำริมทรัพย์

195/26  หมู่ท่ี 11 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,456 0205563003939 บจ.จวงหรง จ ำกัด 29/1/2563 5,000,000         68201 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนธุรกิจ

อสังหำริมทรัพย์

195/26  หมู่ท่ี 11 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,457 0205563004218 บจ.เครือ ซีแอล เจริญทรัพย์ ทรำน

สปอร์ต จ ำกัด

31/1/2563 5,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

รวมถึงคนโดยสำร

109  หมู่ท่ี 6 ต.บำงละมุง อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,458 0205563004307 บจ.พัทยำ ฮิลล์ 189-105 จ ำกัด 31/1/2563 5,000,000         68201 ประกอบกิจกำรนำยหน้ำ เป็นตัวแทน เช่ำ 

ให้เช่ำ ซ้ือ ขำย อสังหำริมทรัพย์และ

สังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

189/105  หมู่ท่ี 11 ต.ห้วยใหญ่ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,459 0205563000735 บจ.ฟำบริ-เทค คอมโพเนนซ์ 

(ประเทศไทย) จ ำกัด

8/1/2563 5,000,000         32909 ประกอบกิจกำรโรงงำนผลิต ปรับเปล่ียน 

และพัฒนำ ผลิตภัณฑ์กับวัสดุท่ีมีควำม

ยืดหยุ่น ทุกชนิด ฯลฯ

700/873 นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิต้ี 

ชลบุรี  หมู่ท่ี 5

ต.หนองกะขะ อ.พำนทอง จ.ชลบุรี 20160

3,460 0205563000999 บจ.เอกทวีดีก่อสร้ำง จ ำกัด 9/1/2563 5,000,000         46209 ประกอบกิจกำรรับซ้ือผลทำงกำรเกษตร

ทุกชนิด

28/1  หมู่ท่ี 5 ต.มำบโป่ง อ.พำนทอง จ.ชลบุรี 20160

3,461 0205563001367 บจ.ทู สเกล คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 13/1/2563 5,000,000         41002 ประกอบกิจกำรออกแบบและรับเหมำงำน

ก่อสร้ำงทุกชนิด รวมท้ังรับท ำงำนโยธำทุก

ประเภท

63/4  หมู่ท่ี 1 ต.มำบโป่ง อ.พำนทอง จ.ชลบุรี 20160

3,462 0205563002738 บจ.ซำวอย เทรดด้ิง จ ำกัด 21/1/2563 5,000,000         46622 ประกอบกิจกำรค้ำเหล็กทุกชนิด ทุก

ประเภท

1000/97  หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนบึง อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20170

3,463 0205563003114 บจ.เอเคเอสเอส แอสเซท จ ำกัด 22/1/2563 5,000,000         41001 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 79/43  หมู่ท่ี 8 ต.พลูตำหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

3,464 0205563003696 บจ.พี.อำร์.กรุ๊ป 1999 จ ำกัด 28/1/2563 5,000,000         68102 ขำย โอน จ ำนอง จ ำน ำ แลกเปล่ียน และ

จ ำหน่ำยทรัพย์สินโดยประกำรอ่ืน

574/4  หมู่ท่ี 2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,465 0205563000336 บจ.อำร์ซีดี กรุ๊ป (สยำม) จ ำกัด 6/1/2563 5,000,000         37000 ประกอบกิจกำรจัดท ำกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ

โดยใช้หลักกำรของอำคำรน้ ำใต้ดินเป็น

แหล่งน้ ำเพ่ือกำรเกษตรน้ ำอุปโภคบริโภค

โครงกำร เพ่ือเป็นเป็นแหล่งผลิตพืชพันธ์ุ

ธัญญำหำร

21  หมู่ท่ี 2 ต.ห้ำงสูง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190

3,466 0205563000352 บจ.ชมเมือง เซอร์วิส จ ำกัด 6/1/2563 5,000,000         64921 ประกอบกิจกำรวำงหลักทรัพย์ เพ่ือค้ ำ

ประกันตัวผู้ต้องหำหรือจ ำเลยในช้ัน

พนักงำนสอบสวนหรืออัยกำรและตลอด

ถึงกระบวนกำรยุติธรรม

75/34  หมู่ท่ี 7 ต.บ่อวิน อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

3,467 0205563001511 บจ.เอเชีย ไทย อิมพอร์ต แอนด์ 

เอ็กซ์พอร์ต จ ำกัด

14/1/2563 5,000,000         46313 ประกอบกิจกำรซ้ือ-ขำย น ำเข้ำ-ส่งออก 

ผลไม้ ผลไม้แปรรูป อำหำรแช่แข็ง อำหำร

กระป๋อง รวมท้ังอำหำรอ่ืนๆทุกชนิด

52/35-36  หมู่ท่ี 9 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

3,468 0205563001529 บจ.เอเชีย ไทย ชิปป้ิง เซอร์วิส 

จ ำกัด

14/1/2563 5,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ ท้ังภำยในประเทศและระหว่ำง

ประเทศ

52/35-36  หมู่ท่ี 9 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

3,469 0205563003734 บจ.ซีเอ็นยู จ ำกัด 28/1/2563 5,000,000         41002 รับเหมำก่อสร้ำง 168/185  หมู่ท่ี 7 ต.บ่อวิน อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

3,470 0203563000083 หจ.ณัทธนณ คอนสตรัคช่ัน 9/1/2563 5,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย อำคำร

ชุดคอนโดมิเนียม

1  หมู่ท่ี 8 ต.ธำตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270

3,471 0205563002053 บจ.มำซู 2020 จ ำกัด 16/1/2563 4,500,000         68102 ซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ทำงด้ำนอสังหำริมทรัพย์

ทุกชนิด

62/292  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,472 0205563002681 บจ.เดอะ พ้อยท์ พระต ำหนัก 212 

จ ำกัด

20/1/2563 4,500,000         66199 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้จัดกำรและดูแล

ผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดกำร

ทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืน

378/605  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,473 0205563000361 บจ.บีบี-505 โฮม จ ำกัด 6/1/2563 4,200,000         68102 ซ้ือ ขำย ให้เช่ำ อสังหำริมทรัพย์ 78/102  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,474 0205563000832 บจ.เฮโล ลำเท็กซ์ กรุ๊ป (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

9/1/2563 4,000,000         13921 ประกอบกิจกำรผลิตจ ำหน่ำยน ำเข้ำ

ส่งออกหมอนยำงพำรำ

16/1  หมู่ท่ี 6 ต.หนองข้ำงคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,475 0205563002606 บจ.เวิลด์ พีซ เรียล เอสเตท จ ำกัด 20/1/2563 4,000,000         55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม บ้ำนเช่ำ ห้องเช่ำ 194/20  หมู่ท่ี 5 ต.บ้ำนสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,476 0205563000018 บจ.เบลล่ำ รัศมี จ ำกัด 2/1/2563 4,000,000         66199 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้จัดกำรและดูแล

ผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดกำร

ทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืน

180/51  หมู่ท่ี 11 ต.ห้วยใหญ่ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,477 0205563000051 บจ.เจงมำร์ก อินดัสเทรียล ดิเวลล

อปเม้นท์(ประเทศไทย) จ ำกัด

2/1/2563 4,000,000         46599 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำส่งออก เคร่ืองจักร 

อุปกรณ์ไฟฟ้ำ อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์

1/1  หมู่ท่ี 4 ต.โป่ง อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,478 0205563000077 บจ.ไทย ซับซี เซอร์วิสเซส จ ำกัด 2/1/2563 4,000,000         82990 ประกอบกิจกำรให้บริกำรในอุตสำหกรรม

นอกชำยฝ่ังท่ีเก่ียวกับอุตสหกรรมพำณิชย์

นำวี

29/148  หมู่ท่ี 4 ต.หนองปลำไหล อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,479 0205563000107 บจ.ไดฟ์ สเตช่ัน พัทยำ จ ำกัด 2/1/2563 4,000,000         79909 ประกอบกิจกำรจัดโปรแกรมท่องเท่ียว ท ำ

กิจกรรมสันทนำกำรเป็นตัวแทนจัดหำท่ีพัก

157/22  หมู่ท่ี 5 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,480 0205563000182 บจ.ไดแจ็ค โฮลด้ิง แอลแอลซี จ ำกัด 3/1/2563 4,000,000         56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร จ ำหน่ำย

อำหำรและเคร่ืองด่ืมทุกชนิด และกิจกำรท่ี

เก่ียวข้อง

383/6  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,481 0205563000310 บจ.ร็อคก้ี ดีเซล เวิลด์ จ ำกัด 6/1/2563 4,000,000         68102 ประกอบกิจกำรค้ำอสังหำริมทรัพย์ซ้ือขำย

ท่ีดินจัดหำซ้ือรับโอนเช่ำ เช่ำซ้ือ 

ครอบครองเข้ำถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน

44/113  หมู่ท่ี 1 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,482 0205563000433 บจ.เดอะ พ้อยท์ พระต ำหนัก 1404

 จ ำกัด

7/1/2563 4,000,000         66199 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้จัดกำรและดูแล

ผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดกำร

ทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืน

378/706  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,483 0205563000476 บจ.หลักแดน สยำม จ ำกัด 7/1/2563 4,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือขำย ให้เช่ำ ขำยฝำก 

จ ำนอง ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้ำงและ

อสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

159/279  หมู่ท่ี 5 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,484 0205563000557 บจ.ดีเอ็มพี เทรดด้ิง จ ำกัด 7/1/2563 4,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ทำงด้ำน

อสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

223/17  หมู่ท่ี 1 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,485 0205563000590 บจ.เวอร์เซส แฟช่ัน บีดี จ ำกัด 7/1/2563 4,000,000         14120 ประกอบกิจกำรตัดเย็บเส้ือผ้ำ 83/8  ช้ันท่ี 1 หมู่ท่ี 7 ซอย2 ถนนหนอง

ไม้แก่น

ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,486 0205563000760 บจ.แกรนด์ อเวนิว อี604 จ ำกัด 8/1/2563 4,000,000         68101 ประกอบธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

พร้อมกำรถือครองเช่ำ เช่ำซ้ือ ขำยให้เช่ำ

ท่ีดิน บ้ำน อำคำรพำณิชย์ โรงแรม 

คอนโดมิเนียม อพำร์ทเม้นท์ รีสอร์ท

236/687  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,487 0205563000956 บจ.แวนดำเลย์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด 9/1/2563 4,000,000         66191 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำร

ลงทุนและกำรด ำเนินธุรกิจสังหำริมทรัพย์ 

ซ้ือ ขำย ให้เช่ำ เช่ำซ้ือ ขำยฝำก จ ำนอง 

ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้ำง และอสังหำริมทรัพย์อ่ืน

8/95  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,488 0205563001057 บจ.ไทย บ๊ิก เอเลเฟนท์ จ ำกัด 9/1/2563 4,000,000         45101 ประกอบกิจกำรขำยรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ 

และให้เช่ำ

521/92  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,489 0205563001405 บจ.สยำม กรีน วิว จ ำกัด 13/1/2563 4,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ อสังหำริมทรัพย์ ส่ิง

ปลูกสร้ำง อำคำร

78/131  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,490 0205563001421 บจ.กรีนแลนด์ พัทยำ จ ำกัด 13/1/2563 4,000,000         56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

308/17  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,491 0205563001456 บจ.เว้เฟ็ง คอนสตร่ัคช่ัน แมทที

เรียล จ ำกัด

14/1/2563 4,000,000         46107 ประกอบกิจกำรสินค้ำน ำเข้ำ ส่งออก ขำย

วัสดุก่อสร้ำง อำคำร กระเบ้ืองโปร่งใส 

วัสดุตกแต่ง พลำสติก

565/51  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,492 0205563001464 บจ.แฮปป้ี เรสซิเด้นส์ 103 จ ำกัด 14/1/2563 4,000,000         68101 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ เช่ำซ้ือ 

ขำยฝำก จ ำนอง ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้ำง  ท่ีดิน

 บ้ำน คอนโด โรงแรม อำคำรพำณิชย์ 

อพำร์ทเม้นท์ ทำงวเฮ้ำส์

384/208  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,493 0205563002215 บจ.เบสท์ ไพรซ์ บิสซิเนส ฮับ (ไทย

แลนด์) จ ำกัด

16/1/2563 4,000,000         63113 ศูนย์ให้บริกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ 20/203  หมู่ท่ี 11 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,494 0205563002231 บจ.พอลลิน่ำ บีช รีทรีต จ ำกัด 16/1/2563 4,000,000         68201 ประกอบกิจกำรเก่ียวกับอสังหำริมทรัพย์

โดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง

236/779  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,495 0205563002304 บจ.ชรี โคดิยำร์คำทิยำวำดิ ดำบำ 

จ ำกัด

17/1/2563 4,000,000         56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

501/25  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,496 0205563002592 บจ.บำบจี บุ๊คก้ิง วินโดว์ จ ำกัด 20/1/2563 4,000,000         79909 ประกอบกิจกำรค้ำ เป็นนำยหน้ำรับจอง

เก่ียวกับกิจกำรโรงแรม

454/50  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,497 0205563002789 บจ.ฮอยต๊ัก สกำยบำร์ แอนด์ เรส

เทอรองท์ จ ำกัด

21/1/2563 4,000,000         56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืม

277/10  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,498 0205563002797 บจ.ฮอยต๊ัก มำสสำจ แอนด์ สปำ 

จ ำกัด

21/1/2563 4,000,000         96101 ประกอบกิจกำรนวด สปำ 277/10  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,499 0205563002860 บจ.เน็คซัส เวิลด์ ทรำเวล จ ำกัด 21/1/2563 4,000,000         79120 ประกอบกิจกำรน ำเท่ียว 329/29  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,500 0205563003050 บจ.เอ็มวำยเอสเอช (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

22/1/2563 4,000,000         56101 กิจกำรร้ำนอำหำร 17/10  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,501 0205563003432 บจ.บลูเรด โฮลด้ิงส์ แอลแอลซี 

จ ำกัด

24/1/2563 4,000,000         46510 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์เก่ียวกับ

อุปกรณ์ซอฟแวร์ทุกชนิด

162/23  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,502 0205563004111 บจ.ซันเซ็ท 2 ยูนิต 505 จ ำกัด 30/1/2563 4,000,000         68102 ซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ทำงด้ำนอสังหำริมทรัพย์

ทุกชนิด

386/815  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,503 0205563004196 บจ.โตเกียว มิไร จ ำกัด 31/1/2563 4,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ทำงด้ำน

อสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

441/46  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,504 0205563004277 บจ.เอ็กซ์เพท โกลด์ จ ำกัด 31/1/2563 4,000,000         96309 ประกอบกิจกำรแนะน ำ ต่ออำยุวีซ่ำให้ต่ำง

ด้ำวและคนไทย รวมท้ังใบอนุญำตท ำงำน

71/35  หมู่ท่ี 5 ซอยเคนำย ต.ห้วยใหญ่ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,505 0205563003106 บจ.นำนต้ี ดีไซน์ วัสดุก่อสร้ำง จ ำกัด 22/1/2563 4,000,000         46107 น ำเข้ำ ส่งออก กระจกอลูมิเนียม ประตู 

ผ้ำม่ำน วัสดุก่อสร้ำงทุกชนิด

121/100  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

3,506 0205563003467 บจ.แฮปป้ีสมำยล่ี จ ำกัด 27/1/2563 4,000,000         86203 ประกอบกิจกรรมทำงทันตกรรม 299/16  หมู่บ้ำน ลัดดำวิน หมู่ท่ี 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

3,507 0205563001707 บจ.โฮริอุจิ จ ำกัด 15/1/2563 3,500,000         68102 กิจกรรมเก่ียวอกับสังหำริมทรัพย์ 399/134  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,508 0205563002525 บจ.อร่อยอนันต์ จ ำกัด 20/1/2563 3,000,000         56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร เพ่ือจ ำหน่ำย

อำหำรและเคร่ืองด่ืม

98/48  หมู่ท่ี 3 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,509 0205563003793 บจ.เอดีซี พรีซิช่ัน ซัพพอร์ท จ ำกัด 28/1/2563 3,000,000         28199 ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ของเคร่ืองมือเจำะ 

เคร่ืองมือตัด (cutting tools& jig fixture)

65/81  หมู่ท่ี 4 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,510 0205563000034 บจ.ที.อี.โอ เทรดด้ิง แอนด์ ซัพ

พลำย จ ำกัด

2/1/2563 3,000,000         47190 ประกอบกิจกำรขำยปลีกสินค้ำอุปโภค

บริโภค

95/34  หมู่ท่ี 5 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

3,511 0205563000123 บจ.ยงเห๋อ ซีเหยียน จ ำกัด 2/1/2563 3,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ จัดหำ รับเช่ำ ซ้ือถือ

กรรมสิทธ์ิ ครอบครอง และจัดกำรโดย

ประกำรอ่ืน ซ่ึงทรัพย์สินอ่ืนๆ

12/200  หมู่ท่ี 1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,512 0205563000140 บจ.เอ็กซ์แซดเอช อินเตอร์เนช่ัน

แนล คัลเชอรัล เอ็กซ์เชนจ์ จ ำกัด

2/1/2563 3,000,000         68102 ประกอบกิจกำร ซ้ือ จัดหำ รับเช่ำซ้ือ ถือ

กรรมสิทธ์ิ ครอบครอง และจัดกำรโดย

ประกำรอ่ืน ซ่ึงทรัพย์สินอ่ืนๆ

12/82  หมู่ท่ี 1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,513 0205563000166 บจ.ไห่ ซิน จ ำกัด 2/1/2563 3,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ จัดหำ รับเช่ำซ้ือ ถือ

กรรมสิทธ์ิ ครอบครอง และจัดกำรโดย

ประกำรอ่ืน ซ่ึงทรัพย์สินอ่ืนๆ

12/211  หมู่ท่ี 1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,514 0205563000212 บจ.มอร์น่ิง สตำร์ท จ ำกัด 3/1/2563 3,000,000         68201 ประกอบกิจกำร ซ้ือ จัดหำ รับ ถือ

กรรมสิทธ์ิ ครอบครอง และจัดกำรโดย

ประกำรอ่ืน ซ่ึงทรัพย์สินอ่ืนๆ

12/40  หมู่ท่ี 1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,515 0205563000221 บจ.วัน ฮัทเดรด แอนด์ ทู เวย์ วัน 

จ ำกัด

3/1/2563 3,000,000         68201 ประกอบกิจกำร ซ้ือ จัดหำ รับ เช่ำซ้ือ ถือ

กรรมสิทธ์ิ ครอบครอง และจัดกำรโดย

ประกำรอ่ืน ซ่ึงทรัพย์สินอ่ืน

12/137  หมู่ท่ี 1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,516 0205563000239 บจ.ซิน เจีย หยำง คัง หยำง จ ำกัด 3/1/2563 3,000,000         68201 ประกอบกิจกำรซ้ือ จัดหำ รับ เช่ำซ้ือ ถือ

กรรมสิทธ์ิ ครอบครองและจัดกำรโดย

ประกำรอ่ืน ซ่ึงทรัพย์สินอ่ืนๆ

12/206  หมู่ท่ี 1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,517 0205563000301 บจ.เอชเอสพี ออนไลน์ ช้อป จ ำกัด 6/1/2563 3,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ จัดหำ รับ เช่ำ เช่ำซ้ือ 

ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุงใช้และ

จัดกำรโดยประกำรอุ่ืน

434/28  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,518 0205563000581 บจ.มำริไทม์ พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด 7/1/2563 3,000,000         68201 ประกอบกิจกำรเป็นท่ีปรึกษำด้ำน

อสังหำริมทรัพย์ ซ้ือ ขำย เช่ำซ้ือ กำรเช่ำ 

และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

236/744  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,519 0205563000701 บจ.เดอะ พ้อยท์ พระต ำหนัก 206 

จ ำกัด

8/1/2563 3,000,000         66199 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้จัดกำรและดูแล

ผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดกำร

ทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืน

378/599  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,520 0205563000751 บจ.แกรนด์ อเวนิว เอฟ203 จ ำกัด 8/1/2563 3,000,000         68102 ประกอบธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

พร้อมกำรถือครองเช่ำ เช่ำซ้ือ ขำยให้เช่ำ

ท่ีดิน บ้ำน อำคำรพำณิชย์ โรงแรม 

คอนโดมิเนียม อพำร์ทเม้นท์ รีสอร์ท

236/732  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,521 0205563000972 บจ.แกรนด์ 601 จ ำกัด 9/1/2563 3,000,000         68101 ประกอบกิจกำรบริหำรจัดกำร ซ้ือ ขำย 

เช่ำ ให้เช่ำ อสังหำริมทรัพย์ เช่น บ้ำน

พร้อมท่ีดิน อำคำรท่ีพักอำศัยพร้อมท่ีดิน 

และอำคำรห้องชุด เช่น คอนโดมิเนียม 

รวมถึงบ้ำนเคล่ือนท่ี ทุกชนิด

236/127  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,522 0205563001022 บจ.แกรนด์ 801 จ ำกัด 9/1/2563 3,000,000         68101 ประกอบกิจกำรกำรบริหำรจัดกำร ซ้ือ ขำย

 เช่ำ ให้เช่ำ อสังหำริมทรัพย์ เช่น บ้ำน

พร้อมท่ีดิน อำคำรท่ีพักอำศัย

236/455  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,523 0205563001286 บจ.ไอริส แคทเทอร์ร่ิง จ ำกัด 10/1/2563 3,000,000         56210 กำรบริกำรด้ำนกำรจัดเล้ียง 21/145  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,524 0205563001359 บจ.โป่ง แลนด์ จ ำกัด 13/1/2563 3,000,000         68201 ประกอบกิจกำรซ้ือ จัดหำ รับ เช่ำ เช่ำซ้ือ 

ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และ

จัดกำรโดยประกำรอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

5/26  หมู่ท่ี 5 ต.โป่ง อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,525 0205563001537 บจ.ไชน่ำ 009 พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด 14/1/2563 3,000,000         68102 ซ้ือ จัดหำ รับ เช่ำ เช่ำซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ 

ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดกำรโดย

ประกำรอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

221/100  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,526 0205563001740 บจ.เดอะ บีช แกรนด์ อเวนิว จ ำกัด 15/1/2563 3,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ เช่ำซ้ือ 

ขำยฝำก จ ำนอง ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้ำง และ

อสังหำริมทรัพย์อ่ืน

183/14  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,527 0205563001901 บจ.ซ่ือไข่ย่ี จ ำกัด 15/1/2563 3,000,000         68201 ประกอบกิจกำรซ้ือ จัดหำ รับ เช่ำ เช่ำซ้ือ 

ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และ

จัดกำรโดยประกำรอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

159/190  หมู่ท่ี 5 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,528 0205563001928 บจ.บุญสิริ บุรี จ ำกัด 15/1/2563 3,000,000         68101 ประกอบกิจกำรค้ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง

ท้ังท่ีเป็นอำคำรบ้ำนพักอำศัย อำคำร

พำณิชย์ อำคำรส ำนักงำน

78  หมู่ท่ี 9 ต.โป่ง อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,529 0205563002207 บจ.เดอะ ไอส์แลนด์ แกรนด์ อเวนิว

 จ ำกัด

16/1/2563 3,000,000         68102 ซ้ือขำย ให้เช่ำ ขำยฝำก จ ำนองท่ีดิน ส่ิง

ปลูกสร้ำง

183/14  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,530 0205563002703 บจ.หยีซ่ีไข่ จ ำกัด 20/1/2563 3,000,000         68102 ซ้ือ จัดหำ รับ เช่ำ เช่ำซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ 

ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดกำรโดย

ประกำรอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

159/190  หมู่ท่ี 5 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,531 0205563002754 บจ.เดอะ พ้อยท์ พระต ำหนัก 208 

จ ำกัด

21/1/2563 3,000,000         66199 ประกอบกิจกำรรับเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ 

เก็บผลประโยชน์

378/601  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,532 0205563002959 บจ.อีโวล์ฟ เมเนจเมนท์ จ ำกัด 22/1/2563 3,000,000         68102 กิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ เป็นนำยหน้ำ 

ตัวแทนค้ำ ด ำเนินกำรเก่ียวกับ

อสังหำริมทรัพย์

678/44  หมู่ท่ี 5 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,533 0205563002991 บจ.เฮ้ำส์ 178-21 จ ำกัด 22/1/2563 3,000,000         68102 กิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ เป็นนำยหน้ำ 

ตัวแทนค้ำ ด ำเนินกำรเก่ียวกับ

อสังหำริมทรัพย์

178/21  หมู่ท่ี 11 ต.ห้วยใหญ่ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,534 0205563003165 บจ.เจ.ไอ.เอ พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด 23/1/2563 3,000,000         68201 ประกอบกิจกำรนำยหน้ำ เป็นตัวแทน เช่ำ 

ให้เช่ำ ซ้ือ ขำย อสังหำริมทรัพย์

9/125  หมู่ท่ี 8 ต.ห้วยใหญ่ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,535 0205563003181 บจ.ล๊ัคก้ี ชำร์ค คอนโดมิเนียม จ ำกัด 23/1/2563 3,000,000         66199 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้จัดกำรและดูแล

ผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดกำร

ทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืน

236/749  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,536 0205563003505 บจ.ไฟร์เดย์ มีเดีย คอนซัลต้ิง จ ำกัด 27/1/2563 3,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ทำงด้ำน

อสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

340/80  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,537 0205563003572 บจ.แพทส์ลำกูน่ำ 1 จ ำกัด 27/1/2563 3,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ทำงด้ำน

อสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

296/316  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,538 0205563003866 บจ.เซเวอร์ จ ำกัด 29/1/2563 3,000,000         68201 ประกอบกิจกำรนำยหน้ำ เป็นตัวแทน เช่ำ 

ให้เช่ำ ซ้ือ ขำย อสังหำริมทรัพย์และ

สังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

400/732  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,539 0205563004374 บจ.เฮ้ำส์ 118-21 จ ำกัด 31/1/2563 3,000,000         96201 ประกอบกิจกำรซักรีดเส้ือผ้ำ 118/21  หมู่ท่ี 11 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,540 0205563000204 บจ.ดีไฟว์ พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด 3/1/2563 3,000,000         68101 ประกอบกิจกำรปลูกสร้ำงอำคำร บ้ำนพัก

อำศัยเพ่ือขำย

184/1  ถนนบ้ำนบึง-แกลง ต.บ้ำนบึง อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20170

3,541 0203563000253 หจ.มิลเล่ียนดี พิซซ่ำ 16/1/2563 3,000,000         56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำรให้บริกำรด้ำน

อำหำรในภัตำคำร

19/3  หมู่ท่ี 7 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

3,542 0203563000261 หจ.ท็อปริซ พิซซ่ำ 16/1/2563 3,000,000         56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำรให้บริกำร

อำหำรในภัตำคำร

19/3  หมู่ท่ี 7 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

3,543 0203563000296 หจ.เดอะ โกลเด้น พิซซ่ำ 16/1/2563 3,000,000         56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำรให้บริกำรด้ำน

อำหำรในภัตตำคำร

19/3  หมู่ท่ี 7 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

3,544 0203563000300 หจ.ดีเวล พิซซ่ำ 16/1/2563 3,000,000         56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำรให้บริกำรด้ำน

อำหำรในภัตตำคำร

19/3  หมู่ท่ี 7 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

3,545 0203563000393 หจ.ซีเจ ฮำร์ดแวร์ 22/1/2563 3,000,000         46622 กิจกำรจ ำหน่ำยเหล็กเส้น 72/3  หมู่ท่ี 9 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

3,546 0205563002711 บจ.ยูนหนำน ควิซีน คัลเจอร์ ดี

เวลลอปเม้นท์ จ ำกัด

20/1/2563 2,800,000         68102 ซ้ือ จัดหำ รับ เช่ำ เช่ำซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ 

ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดกำรโดย

ประกำรอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

159/190  หมู่ท่ี 5 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,547 0205563003777 บจ.ยูไค่ จ ำกัด 28/1/2563 2,700,000         68102 ซ้ือ จัดหำ รับ เช่ำ เช่ำซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ 

ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดกำรโดย

ประกำรอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

159/190  หมู่ท่ี 5 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,548 0205563000689 บจ.จ้ิงไท่เหลียงเหอฟ้ำจ่ำงโหย่

วเช่ียน จ ำกัด

8/1/2563 2,600,000         68102 ซ้ือ จัดหำ รับ เช่ำ เช่ำซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ 

ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดกำรโดย

ประกำรอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

999/52  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,549 0205563001863 บจ.หัวหยวน จ ำกัด 15/1/2563 2,600,000         68201 ประกอบกิจกำรซ้ือ จัดหำ รับ เช่ำ เช่ำซ้ือ 

ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และ

จัดกำรโดยประกำรอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

999/83  หมู่ท่ี 10 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,550 0205563001871 บจ.ไบ่หัวหลิน จ ำกัด 15/1/2563 2,600,000         68201 ประกอบกิจกำรซ้ือ จัดหำ รับ เช่ำ เช่ำซ้ือ 

ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และ

จัดกำรโดยประกำรอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

159/190  หมู่ท่ี 5 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,551 0205563002037 บจ.ร่วนต๋ำ จ ำกัด 16/1/2563 2,600,000         68102 ซ้ือ จัดหำ รับ เช่ำ เช่ำซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ 

ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดกำรโดย

ประกำรอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

999/84  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,552 0205563000468 บจ.ซุปเปอร์นอง ฟินเทค จ ำกัด 7/1/2563 2,500,000         68201 ประกอบกิจกำรซ้ือ จัดหำ รับ เช่ำ เช่ำซ้ือ 

ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และ

จัดกำรโดยประกำรอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

159/190  หมู่ท่ี 5 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)
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วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,553 0205563003688 บจ.จีดีทีบี21 จ ำกัด 28/1/2563 2,500,000         68102 ประกอบกิจกำร ซ้ือ ขำย ให้เช่ำและกำร

จัดกำรอ่ืนๆ ซ่ึงอสังหำริมทรัพย์

149/200  หมู่ท่ี 7 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,554 0205563002908 บจ.ทรีเอสเซเว่น (2000) จ ำกัด 21/1/2563 2,500,000         82110 ประกอบกิจกรรมบริกำรเพ่ือกำรบริหำร

ส ำนักงำนแบบเบ็ดเสร็จ

207/18  หมู่ท่ี 1 ต.คลองก่ิว อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20220

3,555 0205563000662 บจ.วันวำรินทร์โชค จ ำกัด 8/1/2563 2,000,000         43210 ประกอบกิจกำรรับเหมำบริกำรติดต้ังมิเตอร์ 638/5ก  ถนนพิพิธ ต.บ้ำนโขด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,556 0205563001588 บจ.เอสเอ พลำส แอนด์ เมทัล 

จ ำกัด

14/1/2563 2,000,000         38300 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย คัดแยก กระดำษ

 พลำสติก โลหะ และวัสดุรีไซเคิล ทุกชนิด

104/5  หมู่ท่ี 12 ต.นำป่ำ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,557 0205563000573 บจ.ออนทำร์เกท เมดิซีน จ ำกัด 7/1/2563 2,000,000         86903 ประกอบกิจกำรบริกำรตรวจวินิจฉัยโรค 

ให้ค ำปรึกษำ ให้ค ำแนะน ำทำงกำรแพทย์

195/96  หมู่ท่ี 5 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

3,558 0205563000875 บจ.โอเอจีแอล โกลบอล โลจิสติคส์

 จ ำกัด

9/1/2563 2,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่ง 340/66  หมู่ท่ี 6 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

3,559 0205563001651 บจ.ฟอนซัม จ ำกัด 14/1/2563 2,000,000         47723 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย น ำเข้ำ ส่งออก 

สินค้ำเคร่ืองส ำอำงค์ทุกชนิด

100/56  ช้ันท่ี 3 หมู่ท่ี 10 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

3,560 0205563002819 บจ.ศรีรำชำ สัมมนำ จ ำกัด 21/1/2563 2,000,000         85491 ประกอบกิจกำรโรงเรียนสอนภำษำ 39/10  ถนนเจิมจอมพล ต.ศรีรำชำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

3,561 0205563002827 บจ.โฮป ดรีม จ ำกัด 21/1/2563 2,000,000         56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำรญ่ีปุ่น 15  ถนนศรีรำชำนคร 1 ต.ศรีรำชำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

3,562 0205563001944 บจ.บีเอสบี พรีซิช่ัน จ ำกัด 15/1/2563 2,000,000         46593 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองมือเคร่ืองใช้

งำนอุตสำหกรรม เคร่ืองมือตรวจวัดในงำน

อุตสำหกรรม

18  ถนนบำงแสนสำย 2 ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3,563 0205563002428 บจ.มือสอง (ไทยแลนด์) จ ำกัด 17/1/2563 2,000,000         46109 ประกอบกิจกำร น ำเข้ำ ส่งออกสินค้ำ 

เก่ียวกับสินค้ำอุปโภคและสินค้ำบริโภคทุก

ชนิด

39/6  หมู่ท่ี 3 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3,564 0205563002509 บจ.บำงพระ อควำคัลเจอร์ จ ำกัด 20/1/2563 2,000,000         03212 ผลิตและจ ำหน่ำย ลูกกุ้งปลอดยำ 99/5  หมู่ท่ี 1 ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3,565 0205563001120 บจ.ทีซีซีอำร์ สตีล จ ำกัด 10/1/2563 2,000,000         47524 ประกอบกิจกำรค้ำ วัสดุก่อสร้ำง 25/10  หมู่ท่ี 2 ต.นำมะตูม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

3,566 0205563000191 บจ.ดรีม เจเนอรัล เทรดด้ิง จ ำกัด 3/1/2563 2,000,000         47411 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ อะไหล่คมอพิวเตอร์ 

ซอฟต์แวร์ ฮำร์ดแวร์ สินค้ำไอที จ ำหน่ำย

สินค้ำออนไลน์

99/278  หมู่ท่ี 5 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,567 0205563000387 บจ.สวีเด็กซ์ จ ำกัด 6/1/2563 2,000,000         10711 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำเบ

เกอร์ร่ี เคนด้ี ไอศครีม ในรูปแบบขำยตรง

และจัดส่ง

44/123  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,568 0205563000441 บจ.พัทยำ ซิต้ี ทัวร์ จ ำกัด 7/1/2563 2,000,000         79120 ประกอบกิจกำรน ำเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับกำรน ำเท่ียวทุกชนิด

109/233  หมู่ท่ี 13 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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3,569 0205563000450 บจ.นิว มุมไบ แมจิก จ ำกัด 7/1/2563 2,000,000         82302 ประกอบกิจกำรรับจัดงำนนอกสถำนท่ี 157/163  หมู่ท่ี 5 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,570 0205563000506 บจ.ฮำร์ท โฮลด้ิงส์ จ ำกัด 7/1/2563 2,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ เช่ำซ้ือ 

ขำยฝำก จ ำนอง ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้ำง และ

อสังหำริมทรัพย์อ่ืน รวมท้ังกำรจ ำน ำ เช่ำ 

และให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์

236/618  อำคำรชุดแกรนด์ อเวนิว เรสซิ

เดนซ์ ช้ันท่ี 8 อำคำรเลขท่ี ดี หมู่ท่ี 9

ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,571 0205563000514 บจ.มัดดิซัน วัน จ ำกัด 7/1/2563 2,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือขำย ให้เช่ำ ขำยฝำก 

จ ำนอง ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้ำงและ

อสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

380/29  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,572 0205563000522 บจ.ทรำเวล เทอร์รำ  ฮอลิเดย์ จ ำกัด 7/1/2563 2,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ทำงด้ำน

อสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

8/72  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,573 0205563000816 บจ.เอส.อำร์ เอ๊กซิม จ ำกัด 9/1/2563 2,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ทำงด้ำน

อสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

161/89  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,574 0205563000859 บจ.ซีซีอำร์ 2 ยูนิต 118 จ ำกัด 9/1/2563 2,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ทำงด้ำน

อสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

417/326  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,575 0205563000867 บจ.ฟำเตมำ จ ำกัด 9/1/2563 2,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ทำงด้ำน

อสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

77/618  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,576 0205563000883 บจ.พัทยำ กรีนแลนด์ อเวนิว จ ำกัด 9/1/2563 2,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ เช่ำซ้ือ 

ขำยฝำก จ ำนอง ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้ำง และ

อสังหำริมทรัพย์อ่ืน รวมท้ังกำรจ ำน ำ เช่ำ 

และให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ เพ่ือประโยชน์

ในกำรด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของบริษัทข้ำงต้น

183/14  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,577 0205563000930 บจ.โกลบอลคอนฟิเดนซ์ จ ำกัด 9/1/2563 2,000,000         70209 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำในกำรท ำ

ธุรกิจ รับปรึกษำและให้ค ำแนะน ำปัญยหำ

เก่ียวกับงำนด้ำนกำรบริกำร งำนพำณิชยก

รรม

352/423  หมู่ท่ี 12 ซอย5 ถนนพระ

ต ำหนัก

ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,578 0205563001031 บจ.ไรซ์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ำกัด 9/1/2563 2,000,000         55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม ภัคตำคำร บำร์ 

ไนท์คลับ

33/107-110  ช้ันท่ี 2 หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,579 0205563001065 บจ.ไทย โปร ครีนน่ิง จ ำกัด 9/1/2563 2,000,000         81210 ประกอบกิจกำรบริกำรรับจ้ำงท ำควำม

สะอำดตำมสถำนท่ีต่ำงๆ

39/72  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,580 0205563001090 บจ.เอวี พัทยำ จ ำกัด 9/1/2563 2,000,000         47640 ประกอบกิจกำรขำยปลีกเกมและของเล่น

ในร้ำนค้ำเฉพำะ

216  หมู่ท่ี 10 ถนนพัทยำสำย 2 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150
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3,581 0205563001103 บจ.อีลิ ลิลี จ ำกัด 10/1/2563 2,000,000         56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

356/36  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,582 0205563001341 บจ.สวีดเทค 99 จ ำกัด 13/1/2563 2,000,000         33200 ประกอบกิจกำรรับติตต้ังเคร่ืองจักร 

เคร่ืองกลท่ีท ำงำนด้วยระบบไฮดรอลิคทุก

ประเภท ท้ังภำยในและภำยนอกประเทศ

392/55  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,583 0205563001391 บจ.ดับบลิวเอฟ ฟิตเนส เซ็นเตอร์ 

จ ำกัด

13/1/2563 2,000,000         93112 ประกอบกิจกำรสถำนออกก ำลังกำย ฟิต

เนส

225/63  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,584 0205563001481 บจ.เฟลลิน่ี จ ำกัด 14/1/2563 2,000,000         56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

413/36  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,585 0205563001499 บจ.เวนจูน เรียล เอสเตท จ ำกัด 14/1/2563 2,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ เช่ำซ้ือ 

ขำยฝำก จ ำนอง ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้ำง และ

อสังหำริมทรัพย์อ่ืน

241/71  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,586 0205563001502 บจ.เอ็มเจ เอเชีย พร็อพเพอร์ต้ี 

จ ำกัด

14/1/2563 2,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ เช่ำซ้ือ 

ขำยฝำก จ ำนอง ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้ำง และ

อสังหำริมทรัพย์อ่ืน

241/71  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,587 0205563001626 บจ.ไทยโฮ มีเดีย จ ำกัด 14/1/2563 2,000,000         73102 ประกอบกิจกำรตัวแทนส่ือโฆษณำ 

ประชำสัมพันธ์ทำงโทรทัศน์ วิทยุ เคเบ้ิลทีวี

 ภำพยนตร์ วีดีโอ หนังสือพิมพ์

27/15-16  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,588 0205563001642 บจ.คลีน 4 ยู แบงค็อก จ ำกัด 14/1/2563 2,000,000         81210 ให้บริกำรท ำควำมสะอำด บ้ำน คอนโด 

อำคำร รวมถึงท่ีพักอำศัยทุกชนิด

155/44  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,589 0205563001766 บจ.แมร่ี แฟรงค์ โจนำธำน จ ำกัด 15/1/2563 2,000,000         66199 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้จัดกำรและดูแล

ผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดกำร

ทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืน

189/87  หมู่ท่ี 11 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,590 0205563001910 บจ.เจวัง จ ำกัด 15/1/2563 2,000,000         96104 ประกอบกิจกำรสถำนเสริมควำมงำม สปำ

 นวดน้ ำนม  สปำเล็บ

384/95-96  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,591 0205563001936 บจ.สไตล์ ออฟ สยำม จ ำกัด 15/1/2563 2,000,000         96103 ประกอบกิจกำรร้ำนตัดผม ธุรกิจเสริม

ควำมงำม

259/28  หมู่ท่ี 5 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,592 0205563001952 บจ.เล่นดี พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด 15/1/2563 2,000,000         68201 ประกอบกิจกำรตัวแทน นำยหน้ำ ซ้ือขำย 

ให้เช่ำ คอนโด บ้ำน อสังหำริมทรัพย์และ

อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

52/299  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,593 0205563001979 บจ.123 อี ทิคเก็ต จ ำกัด 16/1/2563 2,000,000         79909 ประกอบกิจกำรบริกำรจองและขำยบัตร

เข้ำชมกำรแสดงคอนเสริต์ กีฬำ ภำพยนตร์

 ท่ีพัก ต๋ัวโดยสำร กำรแสดงต่ำงๆ

6/117 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,594 0205563002118 บจ.ซี แอนด์ ซี แบมบำ ฟำร์ม จ ำกัด 16/1/2563 2,000,000         03224 ประกอบกิจกำรเพำะเล้ียงจระเข้ทุกสำย

พันธ์ุ ท้ังสำยพันธ์ุน้ ำจืดและสำยพันธ์ุ

น้ ำเค็ม เพ่ือจ ำหน่ำย

141/137  หมู่ท่ี 11 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,595 0205563002142 บจ.จีเอ 512 จ ำกัด 16/1/2563 2,000,000         68201 ประกอบกิจกำรนำยหน้ำ เป็นตัวแทน เช่ำ 

ให้เช่ำ ซ้ือ ขำย อสังหำริมทรัพย์และ

สังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

236/268  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,596 0205563002240 บจ.ไทย ออส ดีเวลลอปเม้นส์ จ ำกัด 17/1/2563 2,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ เช่ำซ้ือ 

ขำยฝำก จ ำนอง ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้ำง และ

อสังหำริมทรัพย์อ่ืน รวมท้ังกำรจ ำน ำ เช่ำ 

และให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์

36/44  หมู่ท่ี 2 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,597 0205563002363 บจ.เอ็น. วี. มำร์เบิล แอนด์ แกรนิต

 จ ำกัด

17/1/2563 2,000,000         46107 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออกหินอ่อน 

ผลิตภัณฑ์จำกหินอ่อน และหินแกรนิต 

กระเบ้ืองปูพ้ืน

570/301  หมู่ท่ี 5 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,598 0205563002452 บจ.เจ.แอนด์ พี. แซนด์ 2020 จ ำกัด 17/1/2563 2,000,000         08103 ประกอบกิจกำร ขุดทรำย ร่อนทรำย ล้ำง

ทรำย

22/24  หมู่ท่ี 7 ต.โป่ง อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,599 0205563002461 บจ.เดอะ บัทเจ็ต โฮเทล จ ำกัด 17/1/2563 2,000,000         55109 ประกอบกิจกำรให้เช่ำห้องพักรำยวัน รำย

เดือน

20/400  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,600 0205563002622 บจ.แอปเป้ิล โฮม แคร์ จ ำกัด 20/1/2563 2,000,000         78109 ประกอบกิจกำรบริกำรจัดหำ จัดส่ง

พนักงำนแม่บ้ำน แม่ครัว พนักงำนดูแล

ผู้สูงอำยุและพ่ีเล้ียงเด็ก

46/14  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปลำไหล อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,601 0205563002690 บจ.บันยันไทยเนต จ ำกัด 20/1/2563 2,000,000         96101 ประกอบกิจกำรนวดสปำ ซำวน่ำ นวดแผน

ไทย นวดแผนโบรำณ นวดเท้ำ นวดเพ่ือ

สุขภำพ

159/277  หมู่ท่ี 5 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,602 0205563002983 บจ.อำร์ท 316 จ ำกัด 22/1/2563 2,000,000         68102 กิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ เป็นนำยหน้ำ 

ตัวแทนค้ำ ด ำเนินกำรเก่ียวกับ

อสังหำริมทรัพย์

354/237  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,603 0205563003131 บจ.วอเตอร์พำร์ค พำรำไดซ์ จ ำกัด 23/1/2563 2,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ทำงด้ำน

อสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

678/44  หมู่ท่ี 5 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,604 0205563003149 บจ.ฮอลิเดย์ ครำฟท์ จ ำกัด 23/1/2563 2,000,000         79120 ประกอบกิจกำรน ำเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับกำรน ำเท่ียวทุกชนิด

441/46  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,605 0205563003246 บจ.โดวิน จ ำกัด 23/1/2563 2,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ทำงด้ำน

อสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

678/44  หมู่ท่ี 5 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,606 0205563003271 บจ.เดอะ ฮอลิเดย์ แอดไวเซอร์ 

จ ำกัด

24/1/2563 2,000,000         79120 กิจกำรน ำเท่ียว 441/46  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,607 0205563003301 บจ.ทรอปิคอล แอดไวเซอร่ี จ ำกัด 24/1/2563 2,000,000         68102 กิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ เป็นนำยหน้ำ 

ตัวแทนค้ำ ด ำเนินกำรเก่ียวกับ

อสังหำริมทรัพย์

678/44  หมู่ท่ี 5 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,608 0205563003319 บจ.โปรนิน แอนด์ ซันส์ จ ำกัด 24/1/2563 2,000,000         68102 กิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ เป็นนำยหน้ำ 

ตัวแทนค้ำ ด ำเนินกำรเก่ียวกับ

อสังหำริมทรัพย์

155/44  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,609 0205563003408 บจ.ไทย อควำ ปำทิโอ ออฟ จอย

ฟูเนส จ ำกัด

24/1/2563 2,000,000         68102 กิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ เป็นนำยหน้ำ 

ตัวแทนค้ำ ด ำเนินกำรเก่ียวกับ

อสังหำริมทรัพย์

241/71  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,610 0205563003491 บจ.ยำย่ำ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด 27/1/2563 2,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ทำงด้ำน

อสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

11/26  หมู่ท่ี 2 ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,611 0205563003564 บจ.โจ คิว เรียลต้ี จ ำกัด 27/1/2563 2,000,000         68201 ประกอบกิจกำรเป็นนำยหน้ำ ตัวแทน ใน

กำรซ้ือ ขำย เช่ำ ให้เช่ำ เช่ำซ้ือ ขำยฝำก

และจ ำนองท่ีดิน อำคำร โรงงำน หรือ

อสังหำริมทรัพย์

131/84  หมู่ท่ี 5 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,612 0205563003700 บจ.ไทยเดค จ ำกัด 28/1/2563 2,000,000         82302 รับจัดงำนอีเว้นท์ท้ังในและนอกสถำนท่ี 570/308  หมู่ท่ี 5 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,613 0205563003751 บจ.500 ฟัน คลับ จ ำกัด 28/1/2563 2,000,000         56301 บำร์ ไนท์คลับ สถำนบันเทิง 127  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,614 0205563003807 บจ.โอลิวำ ทรำเวล จ ำกัด 28/1/2563 2,000,000         68102 ซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ทำงด้ำนอสังหำริมทรัพย์

ทุกชนิด

441/46  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,615 0205563003815 บจ.ซิกม่ำ ซิกเนเจอร์ สูทส์ จ ำกัด 28/1/2563 2,000,000         68201 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำด้ำน

อสังหำริมทรัพย์

202/254  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,616 0205563003823 บจ.บริวำ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด 28/1/2563 2,000,000         68102 ซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ทำงด้ำนอสังหำริมทรัพย์

ทุกชนิด

441/46  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,617 0205563003955 บจ.เอ็ม.อี.เอช แองเจิล จ ำกัด 29/1/2563 2,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ทำงด้ำน

อสังหำริมทรัพย์ทุกชนิดและ

สังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

352/1178  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,618 0205563003998 บจ.เอ็มวอล์ค ดีเอ็มซี จ ำกัด 29/1/2563 2,000,000         79120 ประกอบกิจกำรน ำเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับกำรน ำเท่ียวทุกชนิด จ ำหน่ำย

ต๋ัวเดินทำง รับจองโรงแรม ท่ีพัก บริกำรรถ

รับส่งนักท่องเท่ียว

8/118  หมู่ท่ี 6 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,619 0205563004005 บจ.คำที พัทยำ จ ำกัด 29/1/2563 2,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือขำย ให้เช่ำ ขำยฝำก 

จ ำนอง ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้ำงและ

อสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

183/14  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,620 0205563004013 บจ.แฟร์ แอนด์ ฮำร์โมนี จ ำกัด 29/1/2563 2,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ เช่ำซ้ือ 

ขำยฝำก จ ำนอง ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้ำง และ

อสังหำริมทรัพย์อ่ืน รวมท้ังกำรจ ำน ำ เช่ำ 

และให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์

52/299  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,621 0205563004030 บจ.ออน ดิ เอ็ดจ์ 1 จ ำกัด 30/1/2563 2,000,000         68201 ท่ีปรึกษำด้ำนอสังหำริมทรัพย์ 164/1842  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,622 0205563004048 บจ.ออน ดิ เอ็ดจ์ 2 จ ำกัด 30/1/2563 2,000,000         68201 ท่ีปรึกษำด้ำนอสังหำริมทรัพย์ 164/1842  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,623 0205563004129 บจ.พัทยำ ออฟ โรด จ ำกัด 30/1/2563 2,000,000         45401 ซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ซ่อมบ ำรุง รถบ๊ักก้ี รถเอทีวี

 และรถมอเตอร์ไซต์เอ็นดูโร่ พร้อมสนำมขับ

36/8  หมู่ท่ี 4 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,624 0205563004200 บจ.ฮอริซอน พ้อยท์ จ ำกัด 31/1/2563 2,000,000         56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยไอศครีมสไตล์ตรุกี

 จ ำหน่ำยอำหำรและเคร่ืองด่ืมทุกชนิด

161/4  หมู่ท่ี 11 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,625 0205563004242 บจ.ซีอำร์ดี 221 จ ำกัด 31/1/2563 2,000,000         66199 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้จัดกำรและดูแล

ผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดกำร

ทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืน

292/601  หมู่ท่ี 5 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,626 0205563004285 บจ.รำโฮมำ โกลบอล เทรด จ ำกัด 31/1/2563 2,000,000         46101 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก ผลิตผล

และผลิตภัณฑ์ ทำงกำรเกษตร

419/105  หมู่ท่ี 5 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,627 0205563004293 บจ.ดีโบ ลำซำด้ำ เอช อินเตอร์

เนช่ันแนล จ ำกัด

31/1/2563 2,000,000         47691 ประกอบกิจกำรขำยของท่ีระลึก

ภำยในประเทศ

363/24  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,628 0205563004323 บจ.พีค 305 จ ำกัด 31/1/2563 2,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ทำงด้ำน

อสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

389/1423  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,629 0205563004358 บจ.เคเคมูน จ ำกัด 31/1/2563 2,000,000         68201 ประกอบกิจกำรซ้ือ จัดหำ รับ เช่ำ เช่ำซ้ือ 

ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้  

จัดกำรโดยประกำรอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

150/138  หมู่บ้ำน ร่วมใจมีสุข หมู่ท่ี 2 ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,630 0205563004382 บจ.ลัคก้ี มอร์ จ ำกัด 31/1/2563 2,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยอสังหำริมทรัพย์ 

ทุกชนิดทุกประเภท

43/102  หมู่ท่ี 1 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,631 0205563004412 บจ.แซนดิอำร์ จ ำกัด 31/1/2563 2,000,000         68201 ประกอบกิจกำรซ้ือ จัดหำ รับ เช่ำ เช่ำซ้ือ 

ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และ

จัดกำรโดยประกำรอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

424/43  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,632 0205563003084 บจ.นิวซัน ดีเวลล็อปเม้นท์ จ ำกัด 22/1/2563 2,000,000         46499 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย พลำสติก ทุกชนิด 2/12  หมู่ท่ี 3 ต.มำบไผ่ อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20170

3,633 0205563000492 บจ.เคเอ็ม.5 ออโต้ จ ำกัด 7/1/2563 2,000,000         45302 ประกอบกิจกำรซ้ือขำย วัสดุ อุปกรณ์ 

อะไหล่ รถยนต์ เคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์ 

ช้ินส่วนประกอบรถยนต์ เคร่ืองจักร และ

เคร่ืองยนต์ทุกชนิด

51/33  หมู่ท่ี 7 ต.พลูตำหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

3,634 0205563002746 บจ.วรพล รีไซเคิล จ ำกัด 21/1/2563 2,000,000         47524 ประกอบกิจกำร ซ้ือ ขำยปลีก-ขำยส่ง 

เหล็ก วัตถุ วัสดุ ช้ินส่วน อุปกรณ์ ส่ิงของ

เคร่ืองมือช่ำงท่ีไม่ใช้แล้ว ฯลฯ

789/18  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

3,635 0205563003254 บจ.ลิเดีย จ ำกัด 23/1/2563 2,000,000         56302 ประกอบกิจกำรธุรกิจร้ำนกำแฟ และเบอ

เกอร่ี

243/22  หมู่ท่ี 5 ต.บึง อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

3,636 0205563003386 บจ.ไฟน์ ฟู้ด เคเทอร่ิง แมเนจเมนท์

 จ ำกัด

24/1/2563 2,000,000         56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร บริกำรรับจัด

งำนเล้ียงนอกสถำนท่ี

238/287  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

3,637 0205563000611 บจ.ไร่ดำว ส.รำชวัตร จ ำกัด 8/1/2563 2,000,000         49323 กำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ รวมถึงคน

โดยสำร

74/3  หมู่ท่ี 11 ต.นำวังหิน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20240

3,638 0205563003076 บจ.ไทย ดีแซด พร๊อพเพอร์ต้ี จ ำกัด 22/1/2563 2,000,000         68102 กิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ เป็นนำยหน้ำ 

ตัวแทนค้ำ ด ำเนินกำรเก่ียวกับ

อสังหำริมทรัพย์

215/27  หมู่ท่ี 3 ต.นำจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

3,639 0205563004234 บจ.ต้อม รถตู้ วีไอพี จ ำกัด 31/1/2563 1,500,000         45201 ประกอบกิจกำรบริกำรรับตกแต่งภำยใน

รถยนต์

39/5  หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,640 0203563000032 หจ.สุรีย์ รีไซเคิล แอนด์ เซอร์วิส 3/1/2563 1,000,000         38300 ประกอบกิจกำรรับบดพลำสติกทุกชนิด 54/24  หมู่ท่ี 5 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,641 0203563000059 หจ.อำร์เอส ริช เอ็นจิเนียร่ิง 7/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำร ซ้ือขำย วัสดุอุปกรณ์

โรงงำน วัสดุส้ินเปลือง เคร่ืองมือช่ำง

2/43  หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,642 0203563000105 หจ.พรอนงค์ อิมพอร์ต แอนด์ 

เอ็กซ์พอร์ต

10/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่ง ขนถ่ำยสินค้ำทุก

ประเภท จำกตู้คอนเท็นเนอร์

24/41  หมู่ท่ี 6 ต.บ้ำนสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,643 0203563000415 หจ.ทรัพย์รุ่ง168 22/1/2563 1,000,000         93112 กำรด ำเนินงำนของสถำนท่ีออกก ำลังกำย 88/107  หมู่บ้ำน ภัทรำพร2 หมู่ท่ี 1 

ถนนพระยำสัจจำ

ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,644 0203563000474 หจ.เอ็นบีเอส โปร เซอร์วิส 27/1/2563 1,000,000         33149 ประกอบกิจกำรซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ำอ่ืนๆซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

61  หมู่บ้ำน ทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ท่ี 7 ถนน

บ้ำนเก่ำ - หนองต ำลึง

ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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3,645 0203563000491 หจ.คำร์แมนชลบุรีทรำนสปอร์ต 27/1/2563 1,000,000         49329 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำร ท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ ท้ังภำยในประเภทและระหว่ำง

ประเทศ

12/1  หมู่ท่ี 8 ต.นำป่ำ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,646 0203563000555 หจ.ดรีมเมอร์ริซ แอ็ลเลอริง 30/1/2563 1,000,000         47912 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง

เคร่ืองแต่งกำย เส้ือผ้ำ สินค้ำอุปโภค

บริโภค ขำยสินค้ำออนไลน์

16/33  หมู่ท่ี 7 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,647 0205563000409 บจ.เฮฟเว่นพลัส อินเตอร์เนช่ันแนล

 จ ำกัด

6/1/2563 1,000,000         46319 ส่งออก อำหำรแปรรูป ผลไม้แปรรูป และ

พืชผลทำงกำรเกำตร

64/40  หมู่ท่ี 7 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,648 0205563000549 บจ.พีเอส แลนด์ 2020 จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         68104 ประกอบธุรกิจให้บริกำรให้เช่ำพ้ืนท่ีเพ่ือ

กำรค้ำ

126  หมู่ท่ี 3 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,649 0205563000841 บจ.ที.เค. สำมัญฤทธ์ิ ทรำนสปอร์ต

 จ ำกัด

9/1/2563 1,000,000         49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำอ่ืนๆ ทำงถนน

 ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

20/66  หมู่ท่ี 6 ต.บ้ำนสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,650 0205563001014 บจ.30 มีนำ จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         11049 ประกอบกิจกำรผลิตเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มี

แอลกอฮอล์อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ี

อ่ืน

53/30  หมู่ท่ี 6 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,651 0205563001154 บจ.เคแม็ค อินดัสเทรียล (ไทย

แลนด์) จ ำกัด

10/1/2563 1,000,000         46691 ประกอบธุรกิจค้ำปลีก ค้ำส่ง จ ำหน่ำย 

บรรจุ ผลิต น ำเข้ำ ส่งออก ดูแลรักษำ

สินค้ำ เป็นตัวแทนจ ำหน่ำย สำรเคมี 

เคมีภัณฑ์

139/88  หมู่ท่ี 1 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,652 0205563001162 บจ.พีซีบี เอ็นจิเนียร่ิง แอร์ แอนด์ 

พำวเวอร์ จ ำกัด

10/1/2563 1,000,000         47595 จ ำหน่ำย ติดต้ัง ซ่อมแซม วำงระบบ 

เคร่ืองปรับอำกำศ เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ ทุกชนิด

87/239  หมู่ท่ี 12 ต.นำป่ำ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,653 0205563001235 บจ.ดับบลิว แอนด์ เอ ซัพพลำย 

จ ำกัด

10/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ รวมท้ังรับท ำงำนโยธำทุก

ประเภท

90/24  หมู่ท่ี 3 ต.ส ำนักบก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,654 0205563001332 บจ.ภัชชวิศว์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร

พำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำกำร

 ถนน สะพำน เข่ือน อุโมงค์

110/158  หมู่ท่ี 2 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,655 0205563001570 บจ.เพำเวอร์ อิเล็คทริค แอนด์ ออ

โต้เกท จ ำกัด

14/1/2563 1,000,000         46599 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 

หม้อแปลงเคร่ืองส ำรองไฟ สำยไฟ เคร่ือง

จ่ำยไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้ำอ่ืนๆ

9/255  หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,656 0205563001677 บจ.อีอีซี พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         68101 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยบ้ำนจัดสรร 798/2  ถนนเจตน์จ ำนงค์ ต.บำงปลำสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,657 0205563001715 บจ.กรุงไทย  ออโต้ จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         64911 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับจัดไฟแนนซ์ รี

ไฟแนนซ์ ย้ำยไฟแนนซ์ รถยนต์ 

รถจักรยำนยนต์ ทุกประเภท

77/173  หมู่ท่ี 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,658 0205563001774 บจ.หมง เจริญยนต์ จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         45101 ประกอบกิจกำรค้ำ จ ำหน่ำยรถยนต์ 

รถจักรยำนยนต์ พร้อมท้ังอะไหล่และ

อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องของสินค้ำดังกล่ำวทุก

ชนิด

30/6-7-8  หมู่ท่ี 6 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,659 0205563002258 บจ.เค เพ้นต้ิง จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         43303 ประกอบกิจกำรทำสีอำคำร อำคำรพำณิชย์

 คอนโดมิเนียม อำคำรท่ีพักอำศัย บ้ำนพัก

 ตลอดจนงำนทำสีทุกชนิด

57/1  หมู่ท่ี 2 ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,660 0205563002274 บจ.ชลพัทธ์เมทัล จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         46695 ประกอบกิจกำร ซ้ือ จ ำหน่ำย วัสดุอุปกรณ์

เหลือใช้จำกโรงำงำนและบ้ำนเรือน เศษ

โลหะ ทองแดง ทองเหลือง

333  หมู่ท่ี 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,661 0205563002282 บจ.เอสเอ อินดัสทรี เทค จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร

88/71  หมู่ท่ี 12 ต.นำป่ำ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,662 0205563002371 บจ.สยำม อนันตำ จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         46443 ประกอบกิจกำรค้ำ เคร่ืองส ำอำงค์ อำหำร

เสริม ผลิตภัณฑ์เก่ียวข้องกับ อุปกรณ์

เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้เสริมควำมงำม 

รวมถึง ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำ

78/12  หมู่ท่ี 5 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,663 0205563002487 บจ.โอเมก้ำ ทรีนิต้ี จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         20232 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย 

เวชภัณฑ์เพ่ือควำมงำมและผลิตภัณฑ์

เก่ียวกับสินค้ำเกษตรแปรรูปเพ่ือสุขภำพ

และควำมงำมทุกชนิด

150/63  หมู่ท่ี 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,664 0205563002517 บจ.บ๊ิกบ๊ิก ลิสซ่ิง จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         64911 สินเช่ือรถยนต์ รวมถึงบ้ำนและท่ีดิน 33/9  หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,665 0205563002614 บจ.แกรนด์ดนูโชติ คอนสตรัคช่ัน 

จ ำกัด

20/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน

170/56  หมู่ท่ี 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,666 0205563002665 บจ.ส.แสงอนันต์ จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         46695 ซ้ือมำ ขำยไป พลำสติกรีไซเคิล เศษพลำ

สติดทุกชนิด

32/33  หมู่ท่ี 4 ต.บ้ำนสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,667 0205563002843 บจ.อมรรุ่งโรจน์ จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ

และคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ ท้ังภำยในประเทศและระหว่ำง

ประเทศ

9/241  หมู่บ้ำน เดอะ เพอร์เฟค เครสท์ 

หมู่ท่ี 3

ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,668 0205563002878 บจ.กมลนัทธ์ เทรดด้ิง จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         46312 ประกอบกิจกำรขำยอำหำรทะเล 22/41  หมู่ท่ี 6 ต.ส ำนักบก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,669 0205563003122 บจ.พี.เอ็น.บี พรีซิช่ัน จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         25922 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับจ้ำงท ำงำน

ตำมแบบ งำนกลึง งำนกลัด งำนใส งำน

คว้ำน งำนซีเอ็นซี

20/11  หมู่ท่ี 6 ต.ส ำนักบก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,670 0205563003157 บจ.เจริญลำภ ออโต้ เซอร์วิส จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         45201 ประกอบกิจกำรบ ำรุงรักษำซ่อมระบบ

เคร่ืองยนต์ และช้ินส่วนรถยนต์

563/132  หมู่ท่ี 5 ต.คลองต ำหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,671 0205563003475 บจ.เอ.ไอ. 5 เซอร์วิส จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         46109 ประกอบกิจกำรขำยสินค้ำตำม

วัตถุประสงค์ท้ังหมดให้แก่บุคคล นิติบุคคล

 ส่วนรำชกำร เอกชน เช่นน้ ำด่ืม

208/34  หมู่ท่ี 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,672 0205563003521 บจ.วำยพีพี เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         19209 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยหล่อล่ืน 

น้ ำมันเคร่ืองจักร เคร่ืองจักรกล น้ ำมัน

อุตสำหกรรม มอเตอร์ เคร่ืองจักรซ่อม

บ ำรุงเพ่ือใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรมทุกชนิด

27/5  หมู่ท่ี 3 ต.ส ำนักบก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,673 0205563003556 บจ.เจริญ นิรุตต์ิ แมชชีน จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         25922 ประกอบกิจกำรให้บริกำรด้ำนออกแบบ 

และผลิตข้ึนรูปช้ินงำนประเภทโลหะ และ

อโลหะ ทุกประเภท งำนกลึง กัด คัตเตอร์ 

เจำะใส เช่ือม ทุกชนิด ด้วยเคร่ือง CNC

56/29  หมู่ท่ี 3 ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,674 0205563003661 บจ.ไรเซอร์ อินโนเวทีฟ จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         45302 กำรขำยปลีกช้ินส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่

ของยำนยนต์

111/123  หมู่ท่ี 4 ต.ส ำนักบก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,675 0205563003726 บจ.วันฟลอร์เทค ดีเวลลอปเม้นท์ 

จ ำกัด

28/1/2563 1,000,000         81291 บริกำรขัดและท ำควำมสะอำดพ้ืนผิว

ภำยนอกอำคำรโรงงำนอุตสำหกรรม

58/7  หมู่ท่ี 5 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,676 0205563003912 บจ.อีโค-อีลีแกนท์ ยูไนเต็ด จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         46499 ประกอบกิจกำรค้ำและผลิตภัณฑ์หลอด

ชีวภำพ

29/1  หมู่ท่ี 1 ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,677 0205563003980 บจ.สยำม โกลด์ เดอ ดีอำร์ คองโก

 จ ำกัด

29/1/2563 1,000,000         46492 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและส่งออกและค้ำ

ปลีก ทอง ทองค ำแท่ง สินแร่ เพชร พลอย

 หินมีค่ำและอัญมณีอ่ืนๆ

37/60  หมู่ท่ี 9 ต.นำป่ำ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,678 0203563000156 หจ.สปีด ยนตรกำร 13/1/2563 1,000,000         45201 ประกอบกิจกำรให้บริกำรซ่อมบ ำรุงรักษำ

รถยนต์ เปล่ียนถ่ำยของเหลวรถยนต์และ

ติดต้ังระบบแก๊สรถยนต์

311/4  หมู่ท่ี 3 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

3,679 0203563000326 หจ.จินดำมณี เซอร์วิส 17/1/2563 1,000,000         77305 ประกอบกิจกำรให้เช่ำและบริกำร

เคร่ืองจักร ไม้แบบก่อสร้ำงและ

ยำนพำหนะทุกชนิด

560/7  หมู่ท่ี 3 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

3,680 0203563000628 หจ.สุขพันธ์ เซอร์วิส 31/1/2563 1,000,000         46695 ประกอบกิจกำรขำยเศษวัสดุ เศษเหล็ก 

ของเก่ำ

181/18  หมู่ท่ี 9 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

3,681 0205563000069 บจ.ภูสิฐำ จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืมทุกประเภท

88/45  หมู่ท่ี 1 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

3,682 0205563000085 บจ.กฤษณะ เซอร์วิส แอนด์ ทรำน

สปอร์ต 788 จ ำกัด

2/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ กำรขนส่งทุกชนิด

198/446  หมู่ท่ี 3 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

3,683 0205563000093 บจ.เวลธ์ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         52292 ประกอบกิจกำรบริกำรด้ำนน ำเข้ำ-ส่งออก

สินค้ำ แบบครบวงจร ท้ังในประเทศและ

ต่ำงประเทศ

724/139  หมู่ท่ี 1 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

3,684 0205563000174 บจ.เค.ดับบลิว.แอคเคำน์ต้ิง จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         69200 ประกอบกิจกำร รับจ้ำงติดต่อธุรกิจ 

ให้บริกำรจัดท ำบัญชี ให้บริกำรให้

ค ำปรึกษำเก่ียวกับแผนงำนธุรกิจต่ำงๆ

80/40  หมู่ท่ี 3 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

3,685 0205563000786 บจ.ไรซิงสตำร์มำรีนเอ็นจิเนียร่ิง 

จ ำกัด

9/1/2563 1,000,000         33151 ประกอบกิจกำรซ่อมบ ำรุง เรือ น้ ำมัน เรือ

ส่งสินค้ำทุกระบบ งำนเหล็ก แบบครบวงจร

527/181  หมู่บ้ำน แมกโนลีย์ หมู่ท่ี 3 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

3,686 0205563000981 บจ.ศรีรำชำโกลเด้นเฮ้ำส์ พร็อพ

เพอร์ต้ี จ ำกัด

9/1/2563 1,000,000         82302 ประกอบกิจกำรรับจัดงำนอีเวนท์ งำนออ

กำไนเซอร์ งำนพิธีกำร งำนนิทรรศกำร 

งำนรืนเริง ในวำระต่ำง ๆ

305/45  หมู่ท่ี 5 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

3,687 0205563001111 บจ.กชกร อำร์ต แอนด์ อินโนเวทีฟ

 จ ำกัด

10/1/2563 1,000,000         81300 ประกอบกิจกำรบริกำรรับเหมำ ซ่อมบ ำรุง

 บริกำรท ำควำมสะอำด งำนปรับภูมิทัศน์

210/457  หมู่ท่ี 5 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

3,688 0205563001685 บจ.ออโต้รัน ซิสเต็มส์ จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         33200 ประกอบกิจกำรรับเหมำติดต้ัง ออแบบ 

ผลิต เคร่ืองจักรกลโรงงำน สะพำนล ำเลียง

 โครงสร้ำงเหล็กต่ำงๆ

9/52  หมู่ท่ี 1 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

3,689 0205563002193 บจ.บุญเลิศ ทรัค ออโต้ คำร์ จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         45101 ซ้ือขำย รถยนต์ รถตู้ รถบรรทุก รถลำกจูง 

รถเทเลอร์ รถพ่วง อุปกรณ์อะไหล่รถยนต์ 

รถบรรทุก รถทุกชนิด

560/84  หมู่ท่ี 3 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

3,690 0205563002266 บจ.รักษำควำมปลอดภัย ซี.เอ็น.เอ.

 จ ำกัด

17/1/2563 1,000,000         80100 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรักษำควำม

ปลอดภัยสถำนท่ี อำคำร ส่ิงของ บุคคล 

ทรัพย์สินและอ่ืนๆ

491/29  หมู่ท่ี 10 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,691 0205563002312 บจ.มีรีไฟน์ จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         62012 ประกอบกิจกำรรับเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ทุกประเภท

369/105  หมู่ท่ี 2 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

3,692 0205563002550 บจ.กังหนิง (ไทยแลนด์) จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         43223 ประกอบกิจกำรบริกำรรับเหมำติดต้ัง 

ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ แอร์โรงงำน

888/12  หมู่ท่ี 5 ต.เขำคันทรง อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

3,693 0205563002631 บจ.จำรุวรรณ 2488 จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         50122 ลำกจูงเรือทุปกระเภท 197/248  หมู่ท่ี 1 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

3,694 0205563002657 บจ.ที.อำร์.พี. เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

เซอร์วิส จ ำกัด

20/1/2563 1,000,000         46599 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำตำมค ำส่ัง

ซ้ือของผู้ซ้ือ ประเภทช้ินส่วนอะไหล่ 

ช้ินส่วนเคร่ืองมือเคร่ืองจักร

25/39  หมู่ท่ี 3 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

3,695 0205563002894 บจ.อีสเทิร์น อินโนเทค จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         46109 ประกอบกิจกำรขำยส่งสินค้ำท่ัวไปโดย

ได้รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง

152/158  หมู่ท่ี 7 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

3,696 0205563002941 บจ.เอส.บี.เคมิคอล อีสเทิร์น 

เซอร์วิส จ ำกัด

22/1/2563 1,000,000         20231 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำยำ 

เคมี และผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในกำรท ำควำม

สะอำด

206/39  หมู่ท่ี 9 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

3,697 0205563003092 บจ.สมำร์ท เทค 2020 จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         47411 จ ำหน่ำย ติดต้ัง ให้ค ำปรึกษำ อบรม งำน

ระบบคอมพิวเตอร์ ฮำร์ดแวร์ 

ระบบปฏิบัติกำรซอฟต์แวร์

159/93  หมู่ท่ี 7 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

3,698 0205563003459 บจ.บีไอจี เอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิส 

แอนด์ ซัพพลำย จ ำกัด

27/1/2563 1,000,000         33200 ประกอบกิจกำรรับออกแบบติดต้ัง 

ซ่อมแซม เคร่ืองจักร เคร่ืองมือต่ำงๆ

257/45  หมู่ท่ี 11 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

3,699 0205563003581 บจ.เฟิร์สสตำร์ ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         49331 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำแช่เย็นหรือแช่

แข็งทำงถนน

126/280  หมู่บ้ำน แสนปรีดำ9 หมู่ท่ี 9 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

3,700 0205563003629 บจ.เอนไก เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         71102 ประกอบกิจกำรให้บริกำร ให้ค ำปรึกษำ

ด้ำนเทคนิค จัดหำวัตถุดิบและช้ินส่วน

อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองจักรทุกชนิด

346/141  หมู่ท่ี 3 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

3,701 0205563003637 บจ.คิว วอชเชอร์ จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         77400 ประกอบกิจกำรเฟรนไชน์ เคร่ืองซักผ้ำ

หยอดเหรียญน ำเข้ำจำกญ่ีปุ่น

305/84  หมู่ท่ี 5 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

3,702 0205563003653 บจ.ก้ำวหน้ำ 999 คอนสตรัคช่ัน 

จ ำกัด

28/1/2563 1,000,000         41002 รับเหมำก่อสร้ำง 69/6  หมู่ท่ี 1 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

3,703 0205563003670 บจ.อัลฟ่ำ แมกซ์ จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         64202 กิจกรรมของบริษัทโฮลด้ิงท่ีไม่ได้ลงทุนใน

ธุรกิจกำรเงินเป็นหลัก

139/5  หมู่ท่ี 7 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

3,704 0205563003769 บจ.วันเดอร์ เยียร์ส จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         85499 เปิดโรงเรียนสอนหนังสือนำนำชำติ (เม่ือ

ได้รับอนุญำตจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องแล้ว)

188/294  หมู่ท่ี 1 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,705 0205563003840 บจ.กู๊ดไอซ์ จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         47219 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยไอศครีม 

ซำลำเปำ และขนมจีบ จ ำหน่ำยสินค้ำ

อุปโภค บริโภค

174/37  หมู่ท่ี 1 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

3,706 0205563003947 บจ.เอ.เอส.ดับบลิว.รับเบอร์ จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         46693 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยแผ่นยำงโฟม 

EVA,PE,กำว,ยำงNR,ยำงบังโคล

5/37  หมู่ท่ี 8 ต.เขำคันทรง อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

3,707 0203563000547 หจ.นำนำอลูมิเนียม 29/1/2563 1,000,000         24202 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย 

อลูมิเนียม วงกบ ประตู หน้ำต่ำง และ

ผลิตภัณฑ์ท่ีท ำจำกอลูมิเนียม

89/93  หมู่ท่ี 4 ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3,708 0203563000636 หจ.มำร์ค-เทค เอ็นจิเนียร่ิง 31/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร

พำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำกำร

63/40  หมู่ท่ี 4 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3,709 0205563000395 บจ.เอ็มเอ็น โปรเซอร์วิส จ ำกัด 6/1/2563 1,000,000         43210 ประกอบธุรกิจให้บริกำร รับติดต้ังกล้อง

วงจรปิด ไม้ก้ันทำง ระบบสำธำรณูปโภค 

ระบบไฟฟ้ำ ระบบประปำ ระบบโทรศัพท์ 

รับเหมำติดต้ัง ซ่อมแซม อำคำรบ้ำน ทุก

ประเภท

153/35  หมู่ท่ี 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3,710 0205563000417 บจ.ออโต้ สมำร์ท ดิจิตอล จ ำกัด 6/1/2563 1,000,000         47411 ร้ำนขำยปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ

พ่วงคอมพิวเตอร์

16/159  หมู่บ้ำน เดอะวิลเลจ หมู่ท่ี 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3,711 0205563000905 บจ.เจซี อิเล็คทริคซิต้ี จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         43210 ประกอบกิจกำรเก่ียวกับกำรเหมำระบบ

ไฟฟ้ำ เดินสำยไฟท้ังภำยในภำยนอกอำคำร

 บ้ำนเรือน อำคำรโรงงำน

16/154  หมู่ท่ี 1 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3,712 0205563001243 บจ.เอ็มที มีเดีย จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         73101 ประกอบกิจกำรรับ ออกแบบส่ือโฆษณำ

ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ

64/36  ถนนบำงแสน-อ่ำงศิลำ ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3,713 0205563001260 บจ.สำมเอส เอตทัคคะ มันน่ี แมต

เตอร์ เมนเนจเมนท์ จ ำกัด

10/1/2563 1,000,000         64929 ตัวแทนจ ำหน่ำย สินเช่ือบัตรเครดิต-บัตร

เงินด่วน เคร่ืองรูดบัตรเครดิต สินเช่ือส่วน

บุคคล สินเช่ือบ้ำน-รถยนต์

88/215  หมู่ท่ี 1 ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3,714 0205563001278 บจ.ทีเอ็นทีแพ็ค จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         46694 ประกอบกิจกำรค้ำน ำเข้ำและจ ำหน่ำย

บรรจุภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง

กับบรรจุภัณฑ์

128  ถนนสุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3,715 0205563001430 บจ.อคิรำห์8 จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         49209 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรถรับส่ง

พนักงำนทุกประเภท

111/99  หมู่ท่ี 1 ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3,716 0205563001596 บจ.ซูเปอร์ฟูลมูน คอร์ปอเรช่ัน 

จ ำกัด

14/1/2563 1,000,000         96201 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงซัก อบ รีด เส้ือผ้ำ 

และส่ิงทอทุกชนิด

88/11  หมู่ท่ี 4 ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,717 0205563001782 บจ.สวีทโฮม แฟมิล่ี จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         10799 ประกอบกิจกำรผลิตอำหำรและจ ำหน่ำย

อำหำรส ำเร็จรูป ผ่ำนระบบออนไลน์

52/43  หมู่ท่ี 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3,718 0205563001898 บจ.กู๊ด บีบี เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         28199 ประกอบกิจกำรออกแบบและผลิต

เคร่ืองจักร ช้ินส่วนเคร่ืองจักร ติดต้ัง 

ซ่อมแซม

100/1  หมู่บ้ำน มณีรินทร์ โมเดิร์น โฮม 

หมู่ท่ี 6

ต.บ้ำนปึก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3,719 0205563002029 บจ.โอ มีเดีย อินเตอร์เนช่ันแนล เท

รดด้ิง (ไทยแลนด์) จ ำกัด

16/1/2563 1,000,000         62021 กิจกรรมกำรให้ค ำปรึกษำทำงด้ำนฮำร์ดแวร์ 97/135  หมู่บ้ำน ไม้งำม ถนนแสนสุข ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3,720 0205563003025 บจ.รังสรรค์กำรไฟฟ้ำ จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         47593 ประกอบกิจกำรค้ำและให้บริกำรซ่อมแซม

 บ ำรุงรักษำ ติดต้ัง ตรวจสอบ แก้ไข วัสดุ

และอุปกรณ์ไฟฟ้ำทุกชนิด

59/8  ถนนบำงแสนสำย 4 ใต้ ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3,721 0205563003262 บจ.แก่เก๋ำ 789 จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         47213 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำเพ่ือกำร

อุปโภคและสินค้ำเพ่ือกำรบริโภคทุกชนิด 

เช่น เม็ดมะม่วงหิมพำนต์แปรรูป

30  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนปึก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3,722 0205563003611 บจ.แอลเอชที กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์

 จ ำกัด

27/1/2563 1,000,000         82920 ประกอบกิจกำรให้บริกำรบรรจุสินค้ำและ

บริกำรแพ็คเกจจ้ิงสินค้ำทุกชนิด

89/206  หมู่ท่ี 4 ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3,723 0205563004056 บจ.ธีรพัชร์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพ

พลำย จ ำกัด

30/1/2563 1,000,000         46109 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำย 

ขำยปลีก ขำยส่ง สินค้ำอุปโภคบริโภค ทุก

ชนิดทุกประเภท

16/286  หมู่ท่ี 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3,724 0203563000041 หจ.คิวเอฟเอส แพ็คก้ิง 3/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุส้ินเปลืองโรงงำน

และเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ

7/7  หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนช้ำง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

3,725 0203563000202 หจ.ภูริภัทร โภชนำกำร 15/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรค้ำอำหำร เคร่ืองด่ืม และ

เคร่ืองบริโภคอ่ืน

31/19  หมู่ท่ี 3 ต.กุฎโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

3,726 0203563000237 หจ.เคแอลดี คอนสตรัคช่ัน กำรช่ำง 16/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำร รับเหมำก่อสร้ำง บ้ิวอิน 

งำนไฟฟ้ำ ประปำ ตกแต่งอำคำร สร้ำง

ถนน สร้ำงเข่ือน สะพำน

31/187  หมู่ท่ี 3 ต.กุฎโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

3,727 0205563000271 บจ.โปรไดรฟ์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 88/2  หมู่ท่ี 6 ต.กุฎโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

3,728 0205563002916 บจ.อมตะ โฮม เดคคอร์ จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         74101 ประกอบกิจกำรออกแบบตกแต่งภำยใน

บ้ำน-อำคำร ติดต้ังระบบปรับอำกำศ และ

บริกำรซ่อมบ ำรุง

2/25  ถนนเทศบำลพัฒนำ ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,729 0205563003963 บจ.ส.เจริญกิจค้ำเหล็ก (หัวถนน) 

จ ำกัด

29/1/2563 1,000,000         47525 ประกอบกิจกำรค้ำ วัสดุก่อสร้ำง อุปกรณ์

และเคร่ืองมือใช้ในกำรก่อสร้ำง เคร่ืองมือ

ช่ำงทุกประเภท สี เคร่ืองมือทำสี เคร่ือง

ตกแต่งอำคำร เคร่ืองเหล็ก เคร่ืองทองแดง 

เคร่ืองทองเหลือง เคร่ืองเคลือบ เคร่ือง

สุขภัณฑ์

101  หมู่ท่ี 5 ต.หนองปรือ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

3,730 0203563000121 หจ.พรหมพิลำ ทรำนสปอร์ต 13/1/2563 1,000,000         49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำอ่ืนๆทำงถนน 430/42  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,731 0203563000148 หจ.74 คำเฟ่ 13/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

298/166  หมู่ท่ี 5 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,732 0203563000181 หจ.เก่งเทรดเดอร์ 14/1/2563 1,000,000         46612 ประกอบกิจกำรขำยผลิตภัณฑ์เช้ือเพลิง

และพลังงำนทุกชนิด

255/13  หมู่ท่ี 5 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,733 0203563000369 หจ.ทีสำมสำม อำร์คิเทคท์ 20/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 178/158  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,734 0203563000482 หจ.บุญประคอง คอนสทรัคช่ัน 

2020

27/1/2563 1,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ทำงด้ำน

อสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

59/29  หมู่ท่ี 1 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,735 0203563000504 หจ.เอจีอีพี 27/1/2563 1,000,000         82301 ประกอบกิจกำรบริกำรให้ค ำแนะน ำด้ำน

งำนสีและสนิม บริกำรให้อบรม ทำงด้ำน

ควำมปลอดภัย กำรป้องกันสนิม

113/2  หมู่ท่ี 5 ต.โป่ง อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,736 0203563000598 หจ.แทปตร้ำ เรโวลูช่ัน 31/1/2563 1,000,000         96309 ประกอบกิจกำรให้บริกำร รับจ้ำง เติมเงิน 

เติมเกมส์ อ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้

งำนระบบต่ำงๆ

146/108  หมู่ท่ี 8 ต.หนองปลำไหล อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,737 0203563000610 หจ.พัทยำ นำวำ เซอร์วิส 31/1/2563 1,000,000         49209 ประกอบกิจกำรบริกำรรถเช่ำ รับส่งคนไป

สนำมบิน

78/20  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,738 0205563000255 บจ.ศิริรำษฎร์ เด็นทัล จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         86201 ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำลแบบไม่รับ

ผู้ป่วยค้ำงคืน

29/19  หมู่ท่ี 5 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,739 0205563000280 บจ.ยูริช็อป กรุ๊ป 99 จ ำกัด 6/1/2563 1,000,000         47912 ประกอบกิจกำรค้ำเส้ือผ้ำ และสินค้ำ

ประเภทอ่ืนๆทุกชนิด ผ่ำนเว็บไซต์และ

ระบบออนไลน์ (ไม่ใช่ธุรกิจขำยตรงหรือ

ตลำดแบบตรง)

68/229  หมู่ท่ี 13 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,740 0205563000344 บจ.วฤตกร รุ่งเรือง จ ำกัด 6/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

421/30  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,741 0205563000484 บจ.มำร์กำริต้ำ 507 จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ทำงด้ำน

อสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

267/822  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,742 0205563000646 บจ.ธนังทรัพย์ จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         41002 รับเหมำก่อสร้ำงอำคำร อำคำรพำณิชย์ 

อำคำรท่ีพักอำศัย สถนำท่ีท ำกำร ถนน 

สะพำน เข่ือน

102  หมู่ท่ี 3 ต.โป่ง อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,743 0205563000697 บจ.ฮำรุ เจแปนนิส ฟู้ด จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         56101 จ ำหน่ำยอำหำรและเคร่ืองด่ืมทุกชนิด 221/54  หมู่ท่ี 6 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,744 0205563000719 บจ.เซเว่น ทรี พูล วิลล่ำ จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         55101 สถำนท่ีพัก ประเภท บ้ำนพักพูลวิลล่ำ 

และรีสอร์ท

3/349  หมู่ท่ี 6 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,745 0205563000727 บจ.คลำสสิค ธำนี เซอร์วิส จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         68102 ซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ทำงด้ำนอสังหำริมทรัพย์

ทุกชนิด

14/88  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,746 0205563000743 บจ.โบเดค เรียล เอสเตท จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         68101 ซ้ือ ขำย เช่ำ ให้เช่ำ จ ำนอง ขำยฝำก รับ

ฝำกขำย บ้ำน คอนโด อพำร์ทเม้นท์ ท่ีดิน 

ด้ำนอสังหำริมทรัพย์

138/42  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,747 0205563000891 บจ.ลำ คำโค้ จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         10731 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลผลิต

และผลิตภัณฑ์ท่ีได้จำกโกโก้

15/99  หมู่ท่ี 4 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,748 0205563001081 บจ.อุดมกำรณ์ ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         77305 ประกอบกิจกำรให้บริกำร รถเฮ๊ียบ รถ

กระเช้ำ รถบรรทุกติดเครน รถยก รถพ่วง 

 รถตู้บรรทุกสินค้ำทุกประเภท

38/27  หมู่ท่ี 5 ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,749 0205563001138 บจ.เลซ่ี เทคโนโลยี จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         47912 ประกอบกิจกำร ซ้ือ ขำย สินค้ำ ทำง

ออนไลน์ ทุกชนิด ทุกประเภท

149/200  หมู่ท่ี 7 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,750 0205563001171 บจ.แซนน่ำ อิน จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือขำย ให้เช่ำส่ิงปลูก

สร้ำงและอสังหำริมทรัพย์

198/32  หมู่ท่ี 6 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,751 0205563001251 บจ.เว็บ ดี ดี จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         62011 ออกแบบเว็บไซต์ 38/162  หมู่ท่ี 5 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,752 0205563001324 บจ.ทรอปปิคอล 809 ซี จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ทำงด้ำน

อสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

267/878  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,753 0205563001472 บจ.แองเจิล สองศูนย์สองศูนย์ 

จ ำกัด

14/1/2563 1,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือขำย ให้เช่ำ ขำยฝำก 

จ ำนอง เช่ำ ไถ่ถอน ภำระจ ำยอม ขำยฝำก

 รับขำยฝำกท่ีดิน จัดสรรท่ีดิน ถือ

กรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ส่ิง

ปลูกสร้ำงสังหำริมทรัพย์และ

อสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

65/32  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,754 0205563001600 บจ.แมกซ์เวล ดิจิตอล จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         62011 ประกอบกิจกำรออกแบบเว็บไซต์ กรำฟฟิก

 วีดีโอ โฆษณำ ให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรตลำด

 บริกำรด้ำนไอที

45/49  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,755 0205563001758 บจ.ไชยเฉลิม คอนสตรัคช่ัน 2020 

จ ำกัด

15/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด 80/8  หมู่ท่ี 6 ต.ห้วยใหญ่ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,756 0205563001804 บจ.ไทไล อินเตอร์เนช่ันแนล เทรด 

จ ำกัด

15/1/2563 1,000,000         74109 ประกอบกิจกำรบริกำรรับออกแบบ จัดท ำ 

เพชร พลอย จิวเวอรร่ี อัญมณี ทอง เงิน 

นำก ทุกชนิด

1/76  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,757 0205563001821 บจ.พีพี ลอว์ แอนด์ แอคเค้ำน์ต้ิง 

จ ำกัด

15/1/2563 1,000,000         69200 ประกอบกิจกำรด้ำนภำษี ท ำบัญชี 

ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบบัญีกำรเงิน

135/12  หมู่ท่ี 8 ต.หนองปลำไหล อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,758 0205563001847 บจ.อีสท์ พอยท์ เมเนจเมนท์ จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         68104 ประกอบกิจกำรเช่ำ ให้เช่ำ

อสังหำริมทรัพย์ททุกประเภท

312/6  หมู่ท่ี 10 ต.ห้วยใหญ่ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,759 0205563001855 บจ.ญำติสยำม พรีคำสท์ คอนกรีต 

จ ำกัด

15/1/2563 1,000,000         23951 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย เสำ 

คำน พ้ืน ผนัง คอนกรีตส ำเร็จรูป

34/6  หมู่ท่ี 1 ต.โป่ง อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,760 0205563001880 บจ.กิตณำรำ เทรดด้ิง จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         46103 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำย 

ขำยปลีก เคร่ืองส ำอำง อุปกรณ์เคร่ืองมือ

และเคร่ืองใช้เสริมควำมงำม

63/38  หมู่ท่ี 3 ต.ห้วยใหญ่ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,761 0205563002011 บจ.แสงทองเติมเต็ม จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         41002 รับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด ออกแบบ ต่อเติม

อำคำร ตกแต่ง บ้ำน คอนโด ส่ิงปลูกสร้ำง

138/439  หมู่ท่ี 3 ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,762 0205563002100 บจ.อำฟเตอร์ย ำน้ ำนัว จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         47219 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย น้ ำยำ น้ ำปลำร้ำ

 น้ ำปรุงรส ท้ังปลีกและส่ง ทุกชนิด ทุก

ประเภท

88/58  หมู่ท่ี 3 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,763 0205563002134 บจ.บ้ิวต้ีฟูล สเตท จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         82301 ประกอบกิจกำรบริกำรอบรมฝึกสอน จัด

ประชุม สัมมนำ ให้แก่องค์กรภำครัฐและ

เอกชน

244/127-128  หมู่ท่ี 6 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,764 0205563002321 บจ.พลำซ่ำ 303 จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ทำงด้ำน

อสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

308/236  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,765 0205563002339 บจ.ทรอปปิคอล 207 บี จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ทำงด้ำน

อสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

267/641  หมู่ท่ี 12 ต.โป่ง อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,766 0205563002398 บจ.ซีพีซีบีเอ็น อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ำกัด

17/1/2563 1,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ทำงด้ำน

อสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

155/44  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,767 0205563002401 บจ.ไถ่ชิว เหอฉีหุ๋ย ส่อ จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         55101 ประกอบกิจกำรจัดท่ีพักแรมแบบให้เช่ำ

รำยวัน รำยสัปดำห์

324/19  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,768 0205563002436 บจ.สมชัย เครน (2020) จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         49339 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรถบรรทุกขนส่ง

สินค้ำทุกประเภท

315/1  หมู่ท่ี 13 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,769 0205563002479 บจ.เจ.เค.ดี. คลีนน่ิง จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         81210 ประกอบกิจกำรบริกำรงำนท ำควำมสะอำด 34/37  หมู่ท่ี 1 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,770 0205563002541 บจ.ทวีทรัพย์เจริญค้ำข้ำว จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         47214 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ขำยปลีก 

ข้ำวสำร ทุกชนิด ทุกประเภท

205/89  หมู่ท่ี 8 ต.บำงละมุง อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,771 0205563002576 บจ.โรจน์รุ่งก่อสร้ำง จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         41002 รับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด ออกแบบ ต่อเติม

อำคำร ตกแต่ง บ้ำน คอนโด ส่ิงปลูกสร้ำง

11/1  หมู่ท่ี 3 ต.เขำไม้แก้ว อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,772 0205563002649 บจ.ไมร่ำ คลีนิค จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         86201 ประกอบกิจกำรประเภทคลีนิคเวชกรรม 

ภำยใต้ไม่ร่ำคลีนิค

189/62-63  หมู่ท่ี 11 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,773 0205563002673 บจ.เอส.เอช.วำย.โกลบอล จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         45302 จ ำหน่ำยล้อแม็กว์และยำงรถยนต์ 74/5  หมู่ท่ี 6 ต.หนองปลำไหล อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,774 0205563002801 บจ.ศรีสุขใส คอร์เปอเรช่ัน จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         78200 ประกอบกิจกำรรับเหมำแรงงำนในกิจกำร

ทุกชนิด

40/154  หมู่ท่ี 5 ต.หนองปลำไหล อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,775 0205563002835 บจ.มิสเตอร์ ดรำก้อน จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         96309 ประกอบกิจกำรเร่ืองกำรขอวีซ่ำ 340/24  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,776 0205563002851 บจ.รัตนำกรเทรดด้ิง (999) จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ เป็น

นำยหน้ำ ตัวแทนค้ำ ด ำเนินกำรเก่ียวกับ

อสังหำริมทรัพย์

363/7  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,777 0205563002924 บจ.พลำซ่ำ 823 จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         68102 กิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ เป็นนำยหน้ำ 

ตัวแทนค้ำ ด ำเนินกำรเก่ียวกับ

อสังหำริมทรัพย์

308/386  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,778 0205563002932 บจ.เรียลทีมแพทย์พัทยำ จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         47723 ประกอบกิจกำรค้ำผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและ

รับดูแลรักษำผิวพรรณครบวงจร

420/79,420/80  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,779 0205563002967 บจ.พลำซ่ำ 402 จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         68102 กิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ เป็นนำยหน้ำ 

ตัวแทนค้ำ ด ำเนินกำรเก่ียวกับ

อสังหำริมทรัพย์

308/261  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,780 0205563002975 บจ.เอ.พี.วี. คำร์ เซอร์วิส จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         68102 กิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ เป็นนำยหน้ำ 

ตัวแทนค้ำ ด ำเนินกำรเก่ียวกับ

อสังหำริมทรัพย์

110/19  หมู่ท่ี 11 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,781 0205563003017 บจ.ทรอปปิคอล 602 เอ จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         68102 กิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ เป็นนำยหน้ำ 

ตัวแทนค้ำ ด ำเนินกำรเก่ียวกับ

อสังหำริมทรัพย์

267/562  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,782 0205563003033 บจ.คณำเดช ฟำร์ม จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         77309 กิจกำรเช่ำเคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์ 

เคร่ืองมือกล

111  หมู่ท่ี 5 ต.เขำไม้แก้ว อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,783 0205563003041 บจ.แฮปป้ีเนส เวลธ์ จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         70209 กิจกำรท่ีปรึกษำ ฝึกอบรม รับจัดกำรธุรกิจ 255/36  หมู่ท่ี 11 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,784 0205563003173 บจ.อีทีเอส99 จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         43210 ประกอบกิจกำรรับเหมำออกแบบ วำง

ระบบ ด้ำนไฟฟ้ำทุกชนิด

1/6  หมู่ท่ี 5 ต.โป่ง อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,785 0205563003220 บจ.เทอร์โบ ซำวด์ พัทยำ จีทู จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         46421 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ให้เช่ำ ออกแบบ

 ติดต้ัง ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ อุปกรณ์อีเล็ค

โทรนิค เคร่ืองเสียง

301/1  หมู่ท่ี 4 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,786 0205563003238 บจ.ซุปเปอร์โคโค่นัท ไฟเบอร์ จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         13112 ประกอบกิจกำรโรงงำนผลิตและจ ำหน่ำย 

เส้นใยจำกเปลือกมะพร้ำวและเส้นใยจำก

ผลปำล์ม

1/4  หมู่ท่ี 2 ต.เขำไม้แก้ว อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,787 0205563003351 บจ.มันซ์ 1492 จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         68102 กิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ เป็นนำยหน้ำ 

ตัวแทนค้ำ ด ำเนินกำรเก่ียวกับ

อสังหำริมทรัพย์

162/28  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,788 0205563003360 บจ.อรปรียำค้ำวัสดุ จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         47525 ร้ำนขำยปลีกวัสดุก่อสร้ำงหลำยชนิด

รวมถึงวัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือชนิด

น ำไปใช้ท ำงำนได้ด้วยตัวเอง

198/52  หมู่ท่ี 8 ต.บำงละมุง อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,789 0205563003378 บจ.ซันไซน์ แอร์ เซอร์วิส จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         43223 กิจกำรติดต้ังซ่อมแอร์ 5/22  หมู่ท่ี 4 ต.ห้วยใหญ่ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,790 0205563003441 บจ.แซกิ จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         68102 กิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ เป็นนำยหน้ำ 

ตัวแทนค้ำ ด ำเนินกำรเก่ียวกับ

อสังหำริมทรัพย์

45/47  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,791 0205563003513 บจ.รักษำควำมปลอดภัย เจพี 

อินเตอร์ จ ำกัด

27/1/2563 1,000,000         80100 ประกอบกิจกำรให้บริกำรงำนรักษำควำม

ปลอดภัย

8/45  หมู่ท่ี 8 ต.โป่ง อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,792 0205563003530 บจ.เฟิร์ส พัทยำ จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรซ้ือมำขำยไปซ่ึง สินค้ำ

อุปโภค บริโภคทุกชนิด

107/20  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,793 0205563003548 บจ.แม่โม กรุ๊ป จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         56103 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย หมูย่ำงนมสดท้ัง

 ปลีกและส่ง

103/48  หมู่ท่ี 2 ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,794 0205563003599 บจ.เอสอำร์วี 78 จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         68201 ประกอบกิจกำรเก่ียวกับอสังหำริมทรัพยื 

เป็นนำยหน้ำ ซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ของตนเอง

เพ่ือเป็นท่ีพักอำศัยหรือเช่ำจำกผู้อ่ืนท่ีไม่ใช่

เป็นท่ีพักอำศัย

78/61  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,795 0205563003602 บจ.นิวโฮม แอนด์ คอนโด จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         68201 ประกอบกิจกำรนำยหน้ำ เป็นตัวแทน เช่ำ 

ให้เช่ำ ซ้ือ ขำย อสังหำริมทรัพย์และ

สังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

54/8  หมู่ท่ี 3 ต.หนองปลำไหล อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,796 0205563003742 บจ.วีซ่ำ วิสดอม สเปเชียล จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         96309 รับปรึกษำด้ำนวีซ่ำ รับจองต๋ัวเคร่ืองบิน 190/11  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,797 0205563003882 บจ.วิน เพำเวอร์ อีสเทิร์น จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         47739 ประกอบกิจกำรขำยปลีก ส่ง วัสดุในกำร

ท ำควำมสะอำด และขัดเงำ ผลิตภัณฑ์ท ำ

ควำมสะอำด

185/38  หมู่ท่ี 6 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,798 0205563003904 บจ.ส่ีสิบห้ำ จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         68202 ประกอบกิจกำรให้บริกำรอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับ

อสังหำริมทรัพย์โดยได้รับค่ำตอบแทนหรือ

ตำมสัญญจ้ำง

171/97  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,799 0205563004021 บจ.ชโลธรธำดำ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         43302 ประกอบกิจกำรรับงำนเทพ้ืน ปรับพ้ืน งำน

วำงท่อระบำยน้ ำ บ่อน้ ำ ระบบบ ำบัดน้ ำ

93/6  หมู่ท่ี 4 ต.หนองปลำไหล อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,800 0205563004072 บจ.พลำซ่ำ 615 จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         68102 ซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ทำงด้ำนอสังหำริมทรัพย์

ทุกชนิด

308/326  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,801 0205563004081 บจ.รุ่งกิจฟ้ำปฐวีเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำนและงำนก่อสร้ำง

อย่ำงอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับท ำงำนโยธำทุก

ประเภท

124/11  หมู่ท่ี 11 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,802 0205563004102 บจ.พิมลวรรณ เครน ขนส่ง จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำทุกประเภท

ทำงถนนโดยยำนพำหนะ

38/22  หมู่ท่ี 5 ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,803 0205563004170 บจ.บรำโว่ โซลำร์ กรุ๊ป จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         35101 กิจกำรติดต้ังโซล่ำเซล 141/230  หมู่ท่ี 11 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,804 0205563004315 บจ.ทรัพย์สมบุญอะไหล่แอร์ จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         46421 ประกอบกิจกำร ซ้ือ ขำย เป็นตัวแทน

จ ำหน่ำย เคร่ืองปรับอำกำศ

8/108-109  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,805 0205563004340 บจ.ซิกเนเจอร์ พัทยำ โฮเทล จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

561  หมู่ท่ี 10 ถนนพระต ำหนัก ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,806 0205563004391 บจ.ซวน โฮม จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         68201 ประกอบกิจกำรซุ้ือ จัดหำ รับ เช่ำซ้ือ ถือ

กรรมสิทธ์ิ ครอบครอง และจัดกำรโดย

ประกำรอ่ืน ซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

12/42  หมู่ท่ี 1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,807 0205563004404 บจ.หวังหมิง 191 จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         68201 ประกอบกิจกำร ซ้ือ จัดหำ รับเช่ำซ้ือ ถือ

กรรมสิทธ์ิ ครอบครอง และจัดกำรโดย

ประกำรอ่ืน ซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

12/204  หมู่ท่ี 1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,808 0203563000351 หจ.เอ็น.เอ็น.เจ มำร์เก็ตต้ิง 17/1/2563 1,000,000         46421 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองนวดดิจิตอล 88/323  หมู่ท่ี 8 ต.บำงนำง อ.พำนทอง จ.ชลบุรี 20160

3,809 0205563000654 บจ.ลี เทคโน (ไทยแลนด์) จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         28230 ประกอบกิจกำร ผลิต แม่พิมพ์โลหะ 

รวมถึงวัสดุอ่ืนๆ ทุกชนิด

96  หมู่ท่ี 4 ต.หนองต ำลึง อ.พำนทอง จ.ชลบุรี 20160



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,810 0205563001618 บจ.ธันยรัศม์ิ รุ่งเรือง จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         82990 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับจ้ำงท ำงำน

ทุกประเภท

17/2  หมู่ท่ี 1 ต.บำงนำง อ.พำนทอง จ.ชลบุรี 20160

3,811 0205563001693 บจ.สำมำรถ เค ที เอ็น จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         82990 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงท ำของ รับท ำงำน

ตำมแบบ งำนก่อสร้ำง งำนโครงสร้ำง ทุก

ประเภท

99/39  หมู่ท่ี 2 ต.หนองกะขะ อ.พำนทอง จ.ชลบุรี 20160

3,812 0205563001839 บจ.เอ็น.พี.เค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

เซอร์วิส จ ำกัด

15/1/2563 1,000,000         33121 ประกอบกิจกำรซ่อมแซม ออกแบบงำน

สร้ำง ติดต้ัง และบ ำรุงรักษำเคร่ืองจักร 

เคร่ืองยนต์ในอุตสำหกรรม

119/182  หมู่ท่ี 6 ต.หนองต ำลึง อ.พำนทอง จ.ชลบุรี 20160

3,813 0205563002070 บจ.ดิ อเมซซ่ิง โกลบอล ดร๊ิงก้ิง 

คัมพำนี (ประเทศไทย) จ ำกัด

16/1/2563 1,000,000         47219 ค้ำปลีก ค้ำส่ง ส่งออก น ำเข้ำ จัดจ ำหน่ำย

สินค้ำเก่ียวกับสินค้ำประเภทอำหำร 

อำหำรเสริม เคร่ืองด่ืม

105  หมู่ท่ี 6 ต.หนองหงษ์ อ.พำนทอง จ.ชลบุรี 20160

3,814 0205563002533 บจ.บีเค พำร์ท พรีซิช่ัน จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         25111 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงท ำของเก่ียวกับงำน

เหล็กทุกประเภท

88/63  หมู่ท่ี 8 ต.บำงนำง อ.พำนทอง จ.ชลบุรี 20160

3,815 0205563003211 บจ.อิน ริช พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         68201 ประกอบกิจกำรเป็นนำยหน้ ตัวแทน รับ

ซ้ือ-ขำย ขำยฝำก ท่ีดิน อสังหำริมทรัพย์

10/1  หมู่ท่ี 7 ต.หนองต ำลึง อ.พำนทอง จ.ชลบุรี 20160

3,816 0205563003718 บจ.เอส.ที.ทรำนสปอร์ต 2020 

จ ำกัด

28/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ

และคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ ภำยในและภำยนอกประเทศ

99/51  หมู่บ้ำน แสนมณี หมู่ท่ี 2 ต.หนองกะขะ อ.พำนทอง จ.ชลบุรี 20160

3,817 0205563004145 บจ.มันน่ี เมทัล จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         46695 รับซ้ือ จ ำหน่ำย ประมูลสินค้ำประเภทเศษ

เหล็ก ขวด พลำสติก สแตนเลส อลูมิเนียม

 ทองแดง ทองเหลือง และวัสดุเหลือใช้ทุก

ชนิด

150/6  หมู่ท่ี 10 ต.พำนทอง อ.พำนทอง จ.ชลบุรี 20160

3,818 0203563000229 หจ.พี เมคเกอร์ พรีซิช่ัน 15/1/2563 1,000,000         25922 ประกอบกิจกำรกลึงงำนโลหะทุกชนิด 899/45  หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนบึง อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20170

3,819 0203563000512 หจ.สุมิตรอลูมิเนียม 28/1/2563 1,000,000         43309 ประกอบกิจกำรรับเหมำติดต้ังอลูมิเนียม 

กระจก และเหล็กทุกชนิด

50/5  หมู่ท่ี 1 ต.หนองบอนแดง อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20170

3,820 0205563000620 บจ.แฟนธ่อม เดอ ทรี จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         42101 กำรก่อสร้ำงถนนสะพำนและอุโมงค์ 82  ถนนรำษฎรอุทิศ ต.บ้ำนบึง อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20170

3,821 0205563000638 บจ.1688 เซอร์วิส จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         49323 ขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 76/101  หมู่ท่ี 1 ต.หนองชำก อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20170

3,822 0205563000794 บจ.เคเคเค สตีล จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร

โรงงำนทุกชนิด

249/89  หมู่ท่ี 3 ต.หนองชำก อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20170

3,823 0205563001049 บจ.มำม่ำเวิร์ค คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร

พำณิชย์ อำคำรพำณิชย์ และงำนก่อสร้ำง

อ่ืนๆ ทุกชนิด รวมท้ังรับงำนโยธำทุก

ประเภท

19/14  หมู่ท่ี 2 ต.หนองชำก อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20170



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,824 0205563001073 บจ.อินเตอร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

เซอร์วิส จ ำกัด

9/1/2563 1,000,000         43210 ประกอบกิจกำร ประกอบ ติดต้ัง ซ่อมแซม

และบ ำรุงรักษำ ระบบไฟฟ้ำทุกชนิด

294/94  หมู่ท่ี 3 ต.หนองชำก อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20170

3,825 0205563002347 บจ.เอส.เค.พี. เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

พำร์ท จ ำกัด

17/1/2563 1,000,000         28230 ประกอบกิจกำรบริกำรผลิตอุปกรณ์จับยึด

 ผลิตแม่พิมพ์

223  หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนบึง อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20170

3,826 0205563003785 บจ.มำนะชัย 2020 จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         45201 ประกอบกิจกำรบริกำรซ่อมรถยนต์ แอร์ 

หม้อน้ ำ ท่อไอเสีย สำยไฮดรอลิค ปะถัง

น้ ำมัน งำนเช่ือมทุกชนิด

100  หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนบึง อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20170

3,827 0205563003874 บจ.หย่ง กวง โฮลด้ิง กรุ๊ป (ไทย

แลนด์) จ ำกัด

29/1/2563 1,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยท่ีดิน แลกเปล่ียน 

เช่ำซ้ือ ขำยฝำก เช่ำช่วง จัดสรรท่ีดิน 

อสังหำริมทรัพย์ ทุกประเภท

222/164  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนบึง อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20170

3,828 0205563003891 บจ.ดับบลิว.วี. เทรดด้ิง จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         45302 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย น ำเข้ำยำงรถยต์ 

รถบรรทุก  จ ำหน่ำย น ำเข้ำ อะไหล่ยนต์

82/2  หมู่ท่ี 2 ต.หนองซ้ ำซำก อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20170

3,829 0205563004188 บจ.สยำมฟอเรสต้ำ จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         46443 ประกอบกิจกำรขำยส่งเคร่ืองส ำอำง 29/17  หมู่ท่ี 2 ต.หนองชำก อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20170

3,830 0203563000130 หจ.เฮอลีน ดิสทริบิวช่ัน 13/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรค้ำ เคร่ืองหนัง รองเท้ำ 

กระเป๋ำ เคร่ืองนุ่งห่ม เส้ือผ้ำส ำเร็จรูป 

เคร่ืองแต่งกำย เคร่ืองประดับกำย

122/97  หมู่ท่ี 4 ต.พลูตำหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

3,831 0203563000270 หจ.ณ วีระอักษร 16/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำรให้บริกำรด้ำน

อำหำรในภัตำคำร

19  หมู่ท่ี 7 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

3,832 0203563000288 หจ.วงศ์วีระ 168 16/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำรให้บริกำรด้ำน

อำหำรในภัตำคำร

73/127  หมู่ท่ี 5 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

3,833 0203563000342 หจ.168 คอฟฟ่ีทะเล 17/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

2041/1  หมู่ท่ี 2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

3,834 0205563000379 บจ.ไอ แอม คอนสตรัคช่ัน แอนด์ 

ซัพพลำย จ ำกัด

6/1/2563 1,000,000         24109 ประกอบกิจกำร งำนโครงเหล็กทุกชนิด 

พร้อมท้ังรับติดต้ัง รับต่อท่อ เช่ือม โลหะ

ทุกชนิด

222/151  หมู่ท่ี 7 ต.พลูตำหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

3,835 0205563000808 บจ.รักษ์ กีฬำ 268 ช๊อป จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         14112 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยเส้ือโปโล

 เส้ือยืด ชุดยูนิฟอร์ม เส้ือชอป ชุดพละ ชุด

กีฬำ พร้อมงำนปัก สกรีน

37/85  หมู่ท่ี 8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

3,836 0205563001413 บจ.ซีอำร์ซี อินสเปคช่ันส์ จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         46599 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และ

อุปกรณ์ของใช้ภำยในโรงงำน แท่นขุด

เจำะน้ ำมัน

106/39  หมู่ท่ี 5 ต.พลูตำหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

3,837 0205563001791 บจ.ไทย โปรไฟ จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         82110 ประกอบกิจกำรบริหำรงำนบุคคล 99/20  หมู่ท่ี 1 ต.แสมสำร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,838 0205563002088 บจ.ออล ทอยเล็ท จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         45102 จ ำหน่ำยให้บริกำร ให้เช่ำ สุขำเคล่ือนท่ี 31/46  หมู่ท่ี 9 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

3,839 0205563002495 บจ.พีซีเอส ลำโมดำ จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         46493 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ จ ำหน่ำย ขำยปลีก

 ขำยส่ง กระเป๋ำ ทุกชนิด ทุกประเภท

55/104  หมู่ท่ี 9 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

3,840 0205563003068 บจ.เอ.ทู.แซด 2020 จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         47723 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองส ำอำง อุปกรณ์

เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้เสริมควำมงำม

56  หมู่ท่ี 5 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

3,841 0205563004099 บจ.สเต๊กถำด700 จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

108  หมู่ท่ี 3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

3,842 0205563002096 บจ.อินเตอร์ แฟช่ัน 2020 จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         46414 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ จ ำหน่ำย สินค้ำ

ประเภท เส้ือผ้ำ เคร่ืองแต่งกำย 

เคร่ืองประดับ รองเท้ำ กระเป๋ำ

94  หมู่ท่ี 5 ต.หนองเสือช้ำง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190

3,843 0205563002291 บจ.วิป คำเฟ่ จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรและด ำเนินธุรกิจร้ำน

จ ำหน่ำยอำหำรและเคร่ืองด่ืมทุกชนิด

67  หมู่ท่ี 1 ต.เขำซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190

3,844 0205563001723 บจ.บ๊ิก  จัมโบ้ จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         46312 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรทะเล

อบแห้ง อำหำรทะเลตำกแห้งและอำหำร

ทะเลแปรรูปทุกชนิด

10  หมู่ท่ี 2 ต.บำงพระ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20210

3,845 0205563001812 บจ.เพ็ทเกษตร บิสซิเนส จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         46206 ประกอบกิจกำรขำยส่งอำหำรสัตว์ 4/57  หมู่ท่ี 9 ต.บำงพระ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20210

3,846 0203563000580 หจ.ทรัพย์วรรณทองขนส่ง 31/1/2563 1,000,000         49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำทุกชนิด 595/17  หมู่ท่ี 1 ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20220

3,847 0205563004226 บจ.ย่ิงเยอะ ย่ิงดี จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 319/22  หมู่ท่ี 1 ต.คลองก่ิว อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20220

3,848 0203563000067 หจ.แพรพีพำณิชย์ รุ่งเรือง 7/1/2563 1,000,000         82110 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหำรงำน

เก่ียวกับด้ำนพำณิชยกรรม อุตสำหกรรม

60/34  หมู่ท่ี 2 ต.บ่อวิน อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

3,849 0203563000113 หจ.จิระวัฒน์ ไฮเทค 10/1/2563 1,000,000         49323 ขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำและคนโดยสำร

ทำงบก ทำงน้ ำ ทำงอำกำศ

196/6  หมู่ท่ี 2 ต.บึง อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

3,850 0203563000385 หจ.กฤษณะ 2020 ขนส่ง 21/1/2563 1,000,000         49339 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงขนส่งสินค้ำทุก

ประเภท

311/27  หมู่ท่ี 7 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

3,851 0203563000407 หจ.พรพัช อินโนเวทีฟ ออฟ แมท 22/1/2563 1,000,000         90001 ให้บริกำรเขียนหนังสือ 262/55  หมู่ท่ี 2 ต.บึง อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

3,852 0203563000466 หจ.พรดำริน ซัพพลำย 24/1/2563 1,000,000         46593 ประกอบกิจกำรซ้ือมำ-ขำยไป เก่ียวกับ

สินค้ำวัสดุส้ินเปลืองส ำหรับโรงงำน เช่น 

ถุงมือ เศษผ้ำ ฯลฯ

311/254  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

3,853 0205563000158 บจ.แกรนด์ ฟู้ด จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         46319 ประกอบกิจกำร น ำเข้ำมำจ ำหน่ำย สินค้ำ 

อำหำรทุกประเภท อำหำรแช่แข็ง ปลำ 

เคร่ืองในสุกร เคร่ืองในโค

204/7  หมู่ท่ี 6 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,854 0205563000778 บจ.เคบีเอช อิมพอร์ตแอนด์เอ็กซ์

พอร์ต จ ำกัด

8/1/2563 1,000,000         46102 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและส่งออกอำหำร

ทะเลสด กุ้งสด แช่เย็น แช่แข็งและแปรรูป

 รวมท้ังอำหำรบรรจุกระป๋อง ปลำซำร์ดีน

กระป๋อง กุ้งกระป๋อง ปลำหมึกกระป๋อง 

ปลำทูน่ำบรรจุกระป๋อง รวมท้ังผลิตภัณฑ์

อำหำรทะเลแปรรูปทุกชนิด

57/113  หมู่ท่ี 10 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

3,855 0205563001448 บจ.เอพี พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ 

เซอร์วิส จ ำกัด

13/1/2563 1,000,000         68102 ประกอบกิจกำรค้ำ เช่ำ ให้เช่ำ เช่ำช่วง ให้

เช่ำช่วง เช่ำซ้ือ ให้เช่ำซ้ือ ซ่ึงอำคำร 

โรงงำน ส ำนักงำน

4/34  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

3,856 0205563001634 บจ.เพอร์เฟคท์ พำร์ทเนอร์ชิพ 

เอ็กซ์เพรส จ ำกัด

14/1/2563 1,000,000         53200 ประกอบกิจกำรบริกำร กำรรับส่งสินค้ำ 

อำหำร วัตถุดิบส ำหรับร้ำนค้ำปลีก บุคคล 

และบริกำรออนไลน์

46/3  หมู่ท่ี 2 ต.บ่อวิน อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

3,857 0205563001987 บจ.ดับบลิวพีเจ โกลบอล ทรำน

สปอร์ต จ ำกัด

16/1/2563 1,000,000         49323 กำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ รวมถึงคน

โดยสำร

202/49  หมู่ท่ี 6 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

3,858 0205563002151 บจ.อำร์วี โลจิสติกส์ จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         49323 ขนส่งสินค้ำ 166/56  หมู่ท่ี 3 ต.บึง อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

3,859 0205563002177 บจ.เฟอร์โร คอนสตรัคช่ัน โปรดักส์ 

(ตะวันออก) จ ำกัด

16/1/2563 1,000,000         46691 กำรขำยส่งเคมีภัณฑ์ทำงอุตสำหกรรม 290/93  หมู่ท่ี 7 ต.บึง อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

3,860 0205563002185 บจ.ธัญญวัฒน์ 1999 จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ

และคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ

292/1  หมู่ท่ี 8 ต.บ่อวิน อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

3,861 0205563002444 บจ.รักษำควำมปลอดภัย เคเอ็นที 

เซฟต้ี จ ำกัด

17/1/2563 1,000,000         80100 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรักษำควำม

ปลอดภัย

271/741  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

3,862 0205563002886 บจ.ซีซัน 2019 จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         46443 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยและเคร่ืองส ำอำง

 อุปกรณ์เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้เสริมควำม

งำม

288/85  หมู่ท่ี 5 ต.บ่อวิน อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

3,863 0205563003190 บจ.มโน คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         45101 ประกอบกิจกำรซ้ือขำย แลกเปล่ียนรถยนต์

 รถไฟฟ้ำ

121/100  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

3,864 0205563003203 บจ.เจทีซี โลจิสติกส์ แอนด์ เซอร์วิส

 จ ำกัด

23/1/2563 1,000,000         49339 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทนจัดหำ และ

รับจ้ำงขนส่งสินค้ำท้ังในประเทศและ

ระหว่ำงประเทศ จัดหำแรงงำนติดตำมไป

กับรถขนส่ง

158/369  หมู่ท่ี 3 ต.บึง อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

3,865 0205563003289 บจ.บี เวลเนส จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         86201 กิจกรรมคลินิกโรคท่ัวไป 205/83  หมู่ท่ี 8 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,866 0205563003394 บจ.เคแอลเอ็ม โกลบอล โลจิสติกส์

 จ ำกัด

24/1/2563 1,000,000         46614 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยและขนส่งน้ ำมัน 

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี เคร่ืองอุปโภคและ

บริโภค

113/53  หมู่ท่ี 1 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

3,867 0205563003645 บจ.เอส.อี.ที. แอดวำนซ์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ำกัด

27/1/2563 1,000,000         33200 ประกอบกิจกำรออกแบบ งำนสร้ำง งำน

ประกอบ งำนติดต้ังในงำนอุตสำหกรรมทุก

ชนิด

210/1  หมู่ท่ี 3 ต.บึง อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

3,868 0205563003971 บจ.พ.พิชิตกำรช่ำง จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         43299 ประกอบกิจกำรรับติดต้ังรำงน้ ำ สังกะสี 

สแตนเลส กันสำด

1/27  หมู่ท่ี 1 ต.บึง อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

3,869 0205563004064 บจ.สยำม ไฟร์ โปรเทคท์ แอนด์ 

ซัพพลำย จ ำกัด

30/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบกิจกำรบริกำรจัดทีมงำน พร้อม

ให้ค ำปรึกษำด้ำนระบบควำมปลอดภัยทุก

ประเภท ท้ังทำงบกทำงน้ ำ

223/41  หมู่ท่ี 6 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

3,870 0205563004251 บจ.แอลเอ็มเค ยูพีวีซี 2020 จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         47524 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยช้ินส่วนอะไหล่ 

รวมถึงเคร่ืองมือช่ำงเคร่ืองใช้งำนก่อสร้ำง

ท่ัวไป และวัสดุก่อสร้ำง

48/14  หมู่ท่ี 4 ต.บึง อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

3,871 0205563004269 บจ.รักษำควำมปลอดภัย ณัฐณิชำ 

กำร์ด จ ำกัด

31/1/2563 1,000,000         80100 ประกอบกิจกำรบริกำรรักษำควำม

ปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงำน องค์กร 

สถำนท่ี

290/94  หมู่ท่ี 7 ต.บึง อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

3,872 0205563004331 บจ.หวำยสยำม จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         47591 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์

เคร่ืองหวำย เคร่ืองจักรสำนทุกประเภท

93/30  หมู่ท่ี 10 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

3,873 0205563002584 บจ.ถุงทอง 9 จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         46695 ประกอบกิจกำรรับ ซ้ือขำย ประมูลเศษ 

ซำกของเก่ำ

62/3  หมู่ท่ี 9 ต.นำเริก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20240

3,874 0205563001197 บจ.ซีเจ คำเฟ่ จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         82110 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหำร งำน

เก่ียวกับด้ำนพำณิชยกรรม อุตสำหกรรม 

กำรตลำด

229/68  หมู่ท่ี 8 ต.บำงเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

3,875 0205563002568 บจ.อีซิโอ เพย์เม้นท์ จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         68201 ประกอบกิจกำรนำยหน้ำ เป็นตัวแทน เช่ำ 

ให้เช่ำ ซ้ือ ขำย อสังหำริมทรัพย์และ

สังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

180/6  หมู่ท่ี 9 ต.บำงเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

3,876 0205563002762 บจ.คม กำร์เด้น จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         47733 ประกอบกิจกำรค้ำต้นไม้ ไม้ดอก ไม้

ประดับ วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ตกแต่งสวนทุก

ชนิด

99/18  หมู่ท่ี 3 ต.บำงเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

3,877 0205563004153 บจ.เอตัน บี-405 จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         68102 กิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ เป็นนำยหน้ำ 

ตัวแทนค้ำ ด ำเนินกำรเก่ียวกับ

อสังหำริมทรัพย์

444/185  หมู่ท่ี 2 ต.นำจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,878 0205563004161 บจ.บีเร็ก มำรีน่ำ จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         68102 กิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ เป็นนำยหน้ำ 

ตัวแทนค้ำ ด ำเนินกำรเก่ียวกับ

อสังหำริมทรัพย์

444/21  หมู่ท่ี 2 ต.นำจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

3,879 0205563001006 บจ.เดอะ ฟิกเนเจอร์ จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         01139 ประกอบกิจกำรปลูกและผลิตและผลิตพี

ชผลทำงกำรเกษตรเพ่ือจ ำหน่ำย

269  หมู่ท่ี 1 ต.ธำตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270

3,880 0203563000377 หจ.อัมรินทร์ วิศวกรรม 21/1/2563 700,000            41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 132/40  หมู่ท่ี 5 ต.บำงละมุง อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

3,881 0203563000334 หจ.เอส.จี.ลีสซ่ิง 17/1/2563 700,000            68102 ประกอบกิจกำรขำย โอน จ ำนอง จ ำน ำ 

แลกเปล่ียนและจ ำหน่ำยทรัพย์สินโดยกำร

ประกำรอ่ืน

113/31  ถนนวิฑูรย์ด ำริ ต.บ้ำนบึง อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20170

3,882 0203563000644 หจ.ดียำน่ำ รุ่งเรือง 31/1/2563 600,000            31003 ประกอบกิจกำรผลิต และจ ำหน่ำย

ฐำนรองท่ีนอน ท่ีนอน เช่น ท่ีนอนสปริง 

ฯลฯ

24/7  ถนนบ้ำนบึง-แกลง ต.บ้ำนบึง อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20170

3,883 0203563000016 หจ.ทีแอนด์เอ็น แอดไวซอรี 2/1/2563 500,000            70209 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ ฝึกอบรม

 รับจัดกำรธุรกิจเก่ียวกับกำรบริหำรงำน

ขำยและกำรขยำยตลำด

127/769  หมู่ท่ี 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,884 0203563000024 หจ.เอส แอนด์ เอ็น ไคลเมอร์ 

เซอร์วิส

2/1/2563 500,000            43210 บริกำรติดต้ัง ซ่อมแซม ตรวจสอบ 

สำยไฟฟ้ำ สำยโทรศัพท์ สำยเคเบ้ิล

อินเทอร์เน็ต ท้ังภำยในและภำยนอก

อำคำร รวมถึงบริกำรอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

61/52  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,885 0203563000440 หจ.เอ็น.เอ็น.ดับบลิว.เอ็นจิเนียร่ิง 24/1/2563 500,000            41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ออกแบบ

 ติดต้ังภำยใน

119/42  หมู่ท่ี 3 ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3,886 0205563002169 บจ.โกลว์ คอสเม่ จ ำกัด 16/1/2563 500,000            46206 ประกอบกิจกำรค้ำอำหำรสัตว์เสริมเพ่ือ

สุขภำพทุกชนิด

147/12  หมู่ท่ี 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3,887 0203563000211 หจ.ไท แมค ทรำนสปอร์ต 15/1/2563 500,000            49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ

และคนโดยสำรท้ัง ทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ ท้ังภำยในประเทศและระหว่ำง

ประเทศ

88/46  หมู่ท่ี 1 ต.หนองกะขะ อ.พำนทอง จ.ชลบุรี 20160

3,888 0203563000091 หจ.กรีน ทรำนสปอร์ต แอนด์ ซัพ

พลำย

10/1/2563 500,000            49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ ท้ังภำยในประเทศและ ระหว่ำง

ประเทศ

65/1  หมู่ท่ี 2 ต.มำบไผ่ อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20170



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,889 0205563003831 บจ.เอ.ดี.อี. เพำเวอร์ เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ำกัด

28/1/2563 500,000            42202 กำรก่อสร้ำงโครงกำรสำธำรณูปโภค

เก่ียวกับสำยส่งไฟฟ้ำก ำลังและ

สำยสัญญำณส่ือสำร

402/50  หมู่ท่ี 2 ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20220

3,890 0205563002002 บจ.อะไรซ์ อินเตอร์ฟู๊ด จ ำกัด 16/1/2563 500,000            56101 ประกอบกิจกำร ภัตตำคำร ร้ำนอำหำร รับ

จัดงำนเล้ียง รับจ้ำงปรุงอำหำร

279/184  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

3,891 0205563004137 บจ.เจแอนด์เอ็น เพ่ิมโภคทรัพย์

ขนส่ง จ ำกัด

30/1/2563 500,000            49323 ขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 250/141  หมู่บ้ำน พฤกษ์พิมำน หมู่ท่ี 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

3,892 0203563000458 หจ.เดอะ เรสท์ กรุ๊ป2020 24/1/2563 500,000            46599 กำรขำยส่งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์อ่ืนๆซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

3/11  หมู่ท่ี 5 ต.นำจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

3,893 0205563000913 บจ.เอส แอล กำรบัญชี จ ำกัด 9/1/2563 400,000            69200 ประกอบกิจกำรให้บริกำรด้ำนกำรบัญชี 

กำรวำงระบบบัญชี กำรบัญชีภำษีอำกร 

ให้ค ำปรึกษำเก่ียวกับงำนบัญชีและภำษี

อำกร

890/35  ถนนชัยชนะ ต.บำงปลำสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,894 0203563000245 หจ.ประภำวีรุ่งเรือง 16/1/2563 300,000            41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน

213/230  หมู่ท่ี 5 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

3,895 0203563000521 หจ.วีไอพี โตเกียวมำรีน 2020 29/1/2563 300,000            70209 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ กำร

จัดกำรด้ำนกำรตลำด เช่น กำรฝึกอบรม

และกำรวำงแผน

126  หมู่ท่ี 8 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

3,896 0203563000539 หจ.ล้อดวงจันทร์ ป้ันจ่ัน 29/1/2563 200,000            43901 ประกอบธุรกิจให้บริกำรรับเหมำตอก

เสำเข็ม ท่ัวรำชอำณำจักร

81/78  หมู่ท่ี 5 ต.อ่ำงศิลำ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,897 0203563000172 หจ.ริชเนส มำสเตอร์ กรุ๊ป 14/1/2563 200,000            46103 ประกอบกิจกำรเป็นนำยหน้ำ ตัวแทน จัด

จ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคบริโภค เช่น สบู่ ยำ

สีฟัน

59/31  หมู่ท่ี 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3,898 0203563000601 หจ.กัญญำภัคร ค้ำส่งอำหำรทะเล

และเคร่ืองส ำอำง

31/1/2563 200,000            47723 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำงค์ 112/28  หมู่ท่ี 7 ต.บ้ำนเก่ำ อ.พำนทอง จ.ชลบุรี 20160

3,899 0203563000571 หจ.แอลเอสดับบลิว ซัพพลำย

แอนด์เซอร์วิส

31/1/2563 200,000            47190 ประกอบกิจกำรขำยปลีกสินค้ำอ่ืนๆใน

ร้ำนค้ำท่ัวไป

42/109  หมู่บ้ำน สัตหีบคันทร่ีฮิลล์ 2 หมู่

ท่ี 6 ซอยสุขุมวิท 89

ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

3,900 0203563000199 หจ.อ้อมกอด ทรำนสปอร์ตแอนด์

โลจิสติกส์

14/1/2563 200,000            49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำทุกประเภท

ทำงถนนโดยยำนพำหนะ

102/117  หมู่ท่ี 7 ต.บึง อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

3,901 0203563000431 หจ.เอเอสพี  กำรบัญชี 23/1/2563 120,000            69200 ประกอบกิจกำรรับให้ค ำปรึกษำด้ำนบัญชี

และภำษี วำงระบบทำงบัญชี กำรท ำบัญชี

 กำรตรวจสอบบัญชี

88/80  หมู่ท่ี 5 ต.หนองซ้ ำซำก อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20170



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส

ไปรษณีย์

3,902 0203563000075 หจ.อดิศรอิเล็คทรอนิกส์ 7/1/2563 120,000            46521 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ซ่อมอุปกรณ์

ไฟฟ้ำและอิเล็คทรอนิกส์

188/2  หมู่ท่ี 1 ต.บึง อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

3,903 0205563000921 บจ.สำธิต ทรำเวล จ ำกัด 9/1/2563 100,000            49329 ประกอบกิจกำร ขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วย

รถท่ีใช้ในกำรขนส่งผู้โดยสำร

625/1ฒ  ซอยเสริมสันติ ถนนวชิรปรำกำร ต.มะขำมหย่ง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3,904 0203563000164 หจ.งำช้ำงทัสค์ 14/1/2563 100,000            49323 ขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ และคนโดยสำร 

ท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำงอำกำศ

4/3  หมู่ท่ี 4 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

3,905 0203563000563 หจ.เอ็มเอ็ม แฮปป้ีเนส 30/1/2563 100,000            82990 ประกอบกิจกำรเป็นนำยหน้ำ ตัวแทน โดย

ได้รับผลตอบแทนจำกนิติบุคคลอ่ืน

44/75  หมู่ท่ี 3 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

3,906 0203563000423 หจ.เมย์ใบชำ 22/1/2563 100,000            63113 กำรบริกำรเป็นตลำดกลำงในกำรซ้ือขำย

สินค้ำหรือบริกำร โดยวิธีใช้ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนระบบเครือข่ำย

อินเทอร์เน็ต

37/5  ถนนบำงแสนสำย 3 ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3,907 0205563001731 บจ.สมุนไพรหอม จ ำกัด 15/1/2563 100,000            46441 ประกอบกิจกำรส่งออกสมุนไพรเเปรรูป 8  หมู่ท่ี 8 ต.โคกเพลำะ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

3,908 0215563000506 บจ.มิลินเรียลเอสเตท จ ำกัด 16/1/2563 50,000,000       68102 ซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ให้เช่ำซ้ือ จ ำนองท่ีดิน ส่ิง

ปลูกสร้ำง และอสังหำริมทรัพย์ รวมท้ังให้

เช่ำอสังหำริมทรัพย์ ท ำกำรจัดสรรท่ีดิน 

ตลอดจยเข้ำเป็นเจ้ำของท่ีดินภำยใน

เง่ือนไขท่ีกฎหมำยอนุญำต

93  ถนนรำษฎร์อุทิศ ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3,909 0215563000255 บจ.ทอง ทรำนสปอร์ท จ ำกัด 9/1/2563 15,000,000       49323 ประกอบกิจกำรขนส่ง ละขนถ่ำยสินค้ำ

ทำงบก

88 ถนนส ำนักอ้ำยงอน ต.มำบข่ำ อ.นิคมพัฒนำ จ.ระยอง 21180

3,910 0215563000158 บจ.เอสซี กรีน เวสต์ จ ำกัด 8/1/2563 5,000,000         37000 กำรด ำเนินงำนเก่ียวกับระบบน้ ำเสีย หรือ

บ ำบัดน้ ำเสียอย่ำงถูกวิธีกำรเก็บกักและ

กำรขนส่งน้ ำเสีย

66/10  ถนนสุขุมวิท ต.ท่ำประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3,911 0215563000808 บจ.ซีเคเค สโตนห้วยโป่ง จ ำกัด 23/1/2563 5,000,000         08101 ประกอบกิจกำรเหมืองหินท่ีใช้ในกำรสร้ำง 66/10  ถนนสุขุมวิท ต.ท่ำประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3,912 0215563000247 บจ.บ้ำน ระยอง-ชลบุรี (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

9/1/2563 5,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย รับเป็นนำยหน้ำ

ท่ีดินและอสังหำริมทรัพย์ทุกประเภท

78/45  หมู่ท่ี 7 ต.มำบยำงพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3,913 0215563000557 บจ.อีเวอร์ไบรท์ แอลอีดี(ไทยแลนด์)

 จ ำกัด

17/1/2563 5,000,000         27409 ประกอบกิจกำรผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้ำอ่ืนๆ

ส ำหรับให้แสงสว่ำง

7/286  หมู่ท่ี 6 ต.มำบยำงพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3,914 0215563000913 บจ.ประสำทพร 2020 จ ำกัด 27/1/2563 5,000,000         68104 ประกอบกิจกำรให้เช่ำอำคำรชุด เคร่ือง

เรือน เฟอรืนิเจอร์ กำรเช่ำและด ำเนินกำร

เก่ียวกับอสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเอง

หรือเช่ำจำกผุ้อ่ืนเพ่ือเป็นท่ีพักอำศัย

98  หมู่ท่ี 3 ต.มำบยำงพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,915 0215563000956 บจ.เอ็นพี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพ

พลำย จ ำกัด

28/1/2563 5,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำ ตกแต่ง ต่อเติม 

อำคำรทุกชนิด

159/1  หมู่ท่ี 6 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3,916 0215563000964 บจ.บี.วำย.ดี. ลำเบล จ ำกัด 28/1/2563 5,000,000         18119 กำรผลิต จัดจ ำหน่ำย สติกเกอร์ ลำเบล 

ป้ำย แท๊ก และงำนพิมพ์ทุกชนิด

64/228  หมู่ท่ี 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3,917 0215563001065 บจ.อำร์เอ็มดับบลิว ดีเวลลอปเม้นท์

 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

29/1/2563 5,000,000         68201 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทน นำยหน้ำ ซ้ือ 

ขำย ให้เช่ำ ด้ำนสังหำริมทรัพย์ 

อสังหำริมทรัพย์ ทุกประเภท

9/17  หมู่ท่ี 4 ต.มำบยำงพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3,918 0215563000174 บจ.ดวงแก้ว สลักภัณฑ์ จ ำกัด 8/1/2563 5,000,000         47521 จ ำหน่ำย สกูร น๊อต สลักภัณฑ์ เคร่ืองมือ

และเคร่ืองใช้ในโรงงำนทุกชนิด

58  ถนนทำงหลวงระยอง-สำย3191 ต.มำบตำพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

3,919 0215563000221 บจ.เฟิร์ส คอนสตรัคช่ัน แอนด์ 

เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด

9/1/2563 5,000,000         43222 ประกอบกิจกำรรับติดต้ัง คูลล่ิง ทำวเวอร์ 

และงำนเซอร์วิส สแปย์พำส คูลล่ิง ทำว

เวอร์ ทุกประเภท

9/128  ถนนหลังศูนย์รำชกำร ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

3,920 0215563000565 บจ.ศุภลักษณ์ ก่อสร้ำง จ ำกัด 17/1/2563 5,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร

11/8  ซอยกอไผ่ ถนนรำษฎร์นิยม ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

3,921 0215563001057 บจ.มิตซูโปร จ ำกัด 29/1/2563 5,000,000         45101 ประกอบกิจกำรขำยยำนยนต์ใหม่ชนิด

รถยนต์น่ังส่วนบุคคลรถกระบะรถตู้ และ

รถขนำดเล็กท่ีคล้ำยกัน

29  ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

3,922 0215563001090 บจ.ธนะสตีล(ระยอง) จ ำกัด 31/1/2563 5,000,000         25119 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยหลังคำ

เหล็กเคลือบอลูซิงค์ครอบต่ำงๆ รำงน้ ำ

และอุปกรณ์เก่ียวข้องทุกชนิด

367/8  ถนนสุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

3,923 0215563000352 บจ.เจพี กรุ๊ป(2020) จ ำกัด 14/1/2563 5,000,000         68101 จัดหำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง เพ่ือจ ำหน่ำย ให้

เช่ำ เพ่ือเป็นสถำนท่ีอยู่อำศัย สถำนท่ีท ำ

กำร รับเหมำก่อสร้ำง อำคำรพำณิชย์ 

อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำกำรและงำน

ก่อสร้ำง

26/6  หมู่ท่ี 1 ต.นิคมพัฒนำ อ.นิคมพัฒนำ จ.ระยอง 21180

3,924 0215563000981 บจ.ครอบครัวฟันดี จ ำกัด 28/1/2563 4,000,000         86203 กิจกรรมทำงทันตกรรม 104-106  ซอยศูนย์กำรค้ำสำย 4 ถนน

สุขุมวิท

ต.ท่ำประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3,925 0215563000298 บจ.วีนัส โคลธต้ิง จ ำกัด 10/1/2563 4,000,000         14112 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย เส้ือผ้ำ 

กระเป๋ำ ทุกชนิดทุกประเภท

898/21  หมู่ท่ี 4 ต.มำบยำงพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3,926 0215563000832 บจ.เทียนหลง อินเตอร์เนช่ันแนล 

กรุ๊ป จ ำกัด

24/1/2563 4,000,000         42202 กำรสร้ำงออกแบบทำงวิศวกรรมก่อสร้ำง

และบูรณำกำรก่อสร้ำงวิศวกรรมเคร่ือข่ำย

คอมพิวเตอร์

9/9  หมู่ท่ี 4 ต.พนำนิคม อ.นิคมพัฒนำ จ.ระยอง 21180



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,927 0215563000590 บจ.ป.เจริญทรัพย์ เซอร์วิส แอนด์ 

ซัพพลำย จ ำกัด

20/1/2563 3,000,000         38110 ประกอบกิจกำร รับขนขยะ ให้แก่ บุคคล 

คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนรำชกำร 

องค์กรของรัฐ และเอกชน

129  หมู่ท่ี 5 ต.ส ำนักท้อน อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130

3,928 0215563001006 บจ.ไทย ซิน หวัง อินดัสตร้ีส์ แอนด์

 เซอร์วิส จ ำกัด

28/1/2563 2,750,000         29309 กำรผลิต จ ำหน่ำย อุปกรณ์และช้ินส่วน

ประกอบอะไหล่รถยนต์ รถจักรยำยนยนต์

ทุกชนิด

22/5  หมู่ท่ี 2 ต.นิคมพัฒนำ อ.นิคมพัฒนำ จ.ระยอง 21180

3,929 0215563000948 บจ.โวเลอร์ เฮำส์โฮลด์ โปรดักส์ 

(ไทยแลนด์) จ ำกัด

28/1/2563 2,500,000         24202 ผลิต จ ำหน่ำย แปรรูป ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม 7/476,7/478,7/479  หมู่ท่ี 6 ต.มำบยำงพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3,930 0215563000336 บจ.ระยองเพ่ือนเพ จ ำกัด 13/1/2563 2,000,000         01499 ประกอบกิจกำรเล้ียงช้ำงเพ่ือกำรท่องเท่ียว 225  หมู่ท่ี 15 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3,931 0215563000794 บจ.ชลมำศกำรเกษตร จ ำกัด 22/1/2563 2,000,000         46692 ประกอบกิจกำรขำยส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์

ทำงกำรเกษตร

20  หมู่ท่ี 4 ต.นำตำขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3,932 0215563000816 บจ.เอส เอ็น บี 2469 จ ำกัด 23/1/2563 2,000,000         46632 ประกอบกิจกำรค้ำขำยท่อนไม้ รวมถึงไม้

แปรรูป

12  ถนนสนำมเป้ำ ต.ท่ำประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3,933 0215563000841 บจ.อำร์เอส โปรแอคทีฟ เอ็นเตอร์

ไพรส์ จ ำกัด

24/1/2563 2,000,000         33149 กำรซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ำอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

888/186  หมู่ท่ี 4 ต.น้ ำคอก อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3,934 0215563001146 บจ.สหมิต  ออโต้เพ้นท์ จ ำกัด 31/1/2563 2,000,000         45202 ประกอบกิจกำรให้บริกำรติดต้ัง 

บ ำรุงรักษำ ซ่อมแซม เคำะ ประผุ พ่นสี 

ท ำสีรถยนต์ รถจักรยำยนยนต์และ

ยำนพำหนะ

109/49  หมู่ท่ี 1 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3,935 0213563000253 หจ.ฟำร์มร่ืนรมย์ 24/1/2563 2,000,000         47721 กำรค้ำ ยำรักษำโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ 

เคร่ืองมือแพทย์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทำง

วิทยำศำสตร์

67/2  หมู่ท่ี 3 ต.ห้วยยำง อ.แกลง จ.ระยอง 21110

3,936 0215563000123 บจ.ดำคอน เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ 

จ ำกัด

7/1/2563 2,000,000         82301 ประกอบกิจกำรจัดฝึกอบรมและสัมนำ ใน

กลุ่มธุรกิจพลังงำนและอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องท้ัง

ภำคทฤษฎีและปฎิบัติ

78/4-5  หมู่ท่ี 6 ถนนสุขุมวิท ต.บ้ำนฉำง อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130

3,937 0215563000131 บจ.สะเบียงทรัพย์ จ ำกัด 7/1/2563 2,000,000         56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำรและเคร่ืองด่ืม 177/10  หมู่ท่ี 5 ต.บ้ำนฉำง อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130

3,938 0215563000484 บจ.สกำยส์ อีไอสมำร์ทเวิร์ค จ ำกัด 16/1/2563 2,000,000         46522 ประกอบกิจกำรงำนบริกำรน ำเข้ำ

เทคโนโลยี และกำรจัดอบรมส่งเสริม เพ่ือ

งำนด้ำนวิศวกรรมและเทคโนโลยี

124/34  หมู่ท่ี 4 ต.บ้ำนฉำง อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130

3,939 0215563000310 บจ.สุขมำก 2019 คอนสตรัคช่ัน 

แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด

13/1/2563 2,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร 

ถนน รวมท้ังรับท ำงำนโยธำทุกประเภท

13/2  ถนนหลังวัด ต.มำบตำพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,940 0215563000727 บจ.ซันฮุยคูล จ ำกัด 22/1/2563 2,000,000         46421 กำรค้ำ น ำเข้ำและส่งออก ตู้แช่เคร่ืองด่ืม 

ตู้แช่แข็ง อุปกรณ์อะไหล่เก่ียวกับตู้แช่เพ่ือ

ขำยปลีกขำยส่ง

17/21  หมู่ท่ี 3 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

3,941 0215563001111 บจ.โกรเวล อินดัสเทรียล คลีนน่ิง 

จ ำกัด

31/1/2563 2,000,000         37000 ประกอบกิจกำรจัดกำรน้ ำเสีย 15  หมู่ท่ี 3 ต.นิคมพัฒนำ อ.นิคมพัฒนำ จ.ระยอง 21180

3,942 0213563000105 หจ.พีพี ไดรเวอร์ เซอร์วิส 13/1/2563 1,000,000         77101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเช่ำรถเพ่ือใช้ใน

กำรอุตสำหกรรมและกำรขนส่ง

59/3  หมู่ท่ี 3 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3,943 0213563000113 หจ.ตวงทรัพย์ 14/1/2563 1,000,000         68101 กำรซ้ือขำย และพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ 

ท่ีดิน บ้ำนพักอำศัย อำคำรพำณิชย์ 

อำคำรชุด แฟลตและบ้ำจัดสรร

162/13  ถนนยมจินดำ ต.ท่ำประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3,944 0213563000261 หจ.เคดีวัน 28/1/2563 1,000,000         71202 กำรตรวจสภำพยำนยนต์ทำงเทคนิค 81/23  หมู่ท่ี 6 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3,945 0215563000085 บจ.เติมเต็มระยอง จ ำกัด 6/1/2563 1,000,000         47300 จ ำหน่ำยน้ ำมันเช้ือเพลิง 995/1  ถนนสุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3,946 0215563000212 บจ.เอเทค เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์

 จ ำกัด

9/1/2563 1,000,000         46599 ประกอบกิจกำรค้ำ เคร่ืองมือวัด

อุตสำหกรรมเคร่ืองมือวิเครำะห์

อุตสำหกรรม งำนด้ำนวิศวกรรม

120/9  หมู่ท่ี 7 ต.ทับมำ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3,947 0215563000301 บจ.เดอะเมทริกซ์เทรนน่ิง จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         82301 ประกอบกิจกำรให้บริกำรด้ำนกำรฝึกอบรม

 จัดประชุม สัมนำแนะแนว วำงแผน 

พัฒนำและให้ค ำปรึกษำ แก่บุคคลำกรใน

องค์กร และหน่วยงำนต่ำง ๆ ทุกประเภท

333/12  หมู่ท่ี 3 ต.ทับมำ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3,948 0215563000395 บจ.สรณ์สิริ พร็อพเพอร์ต้ี แมนเนจ

เม้นท์ จ ำกัด

15/1/2563 1,000,000         68101 ประกอบกิจกำรซ้ือและขำย

อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรพักอำศัย เช่น 

บ้ำน อำคำรท่ีพักอำศัย พร้อมท่ีดิน รวมถึง

กำรจัดสรรท่ีดิน เช่น จัดท ำถนน และ

สำธำรณูปโภคเพ่ิมเติม เพ่ือกำรขำยและให้

เช่ำอสังหำริมทรัพย์

99/61  หมู่ท่ี 2 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3,949 0215563000425 บจ.ณัฐพร ระยองกำรบัญชี จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         69200 ประกอบกิจกำรบริกำรจดทะเบียนบริษัท 

ห้ำงหุ้นส่วน บุคคลธรรมดำ รับท ำบัญชี 

ย่ืนภำษี ปิดบัญชี ตรวจสอบบัญชี รวมท้ัง

บริกำรข้ึนทะเบียนนำยจ้ำง

91/3  หมู่ท่ี 4 ต.น้ ำคอก อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3,950 0215563000441 บจ.เอพีพีเอส เซอร์วิส จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         46599 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยอะไหล่และ

ช้ินส่วนเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 

อุปกรณ์ทุกประเภท

34/10  หมู่ท่ี 4 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,951 0215563000549 บจ.เดอะเบสท์ ออฟ ลัคชัวร่ี บิวต้ี 

จ ำกัด

17/1/2563 1,000,000         46443 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองส ำอำง ครีมบ ำรุง

ผิว โลช่ัน สบู่ ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม 

รวมถึงส่ิงปรุงแต่งส ำหรับประทินร่ำงกำย

หรือประเเทืองโฉมทุกประเภท

57/34  หมู่ท่ี 2 ต.น้ ำคอก อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3,952 0215563000603 บจ.ส.อินทร์คำร์ จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         71202 สถำนตรวจสภำพรถ 126/513  หมู่ท่ี 2 ต.ทับมำ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3,953 0215563000611 บจ.เลิศแสง จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         73101 จัดท ำส่ือโฆษณำ แอลอีดี และป้ำยโฆษณำ

 ทุกชนิด

10/9  ถนนเลียบคงคำ 2 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3,954 0215563000751 บจ.ไทย ส่งออก น ำเข้ำ จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         46900 ส่ังเข้ำมำจ ำหน่ำยในประเทศและส่งออก

ไปจ ำหน่ำยยังต่ำงประเทศ ซ่ึงสินค้ำตำมท่ี

ก ำหนดไว้ในวัตถุประสงค์

53/40  หมู่ท่ี 6 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3,955 0215563000760 บจ.ไทยสโตน รับเบอร์ จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         45301 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออกสินค้ำท่ี

เก่ียวข้องกับยำงรถยนต์ ยำงพำรำ

152/17  หมู่ท่ี 1 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3,956 0215563000875 บจ.พี.วี.เอส. อินดัสทรี เอ็นจิเนียร่ิง

 จ ำกัด

24/1/2563 1,000,000         43210 ประกอบกิจกำร ติดต้ัง ระบบไฟฟ้ำ ระบบ

ประปำ ระบบแอร์ ระบบดับเพลิง ระบบ

ระบำยอำกำศ

131/275  หมู่ท่ี 2 ต.ทับมำ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3,957 0215563000921 บจ.อำฟเตอร์ย ำระยองฮิ จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรค้ำ เก่ียวกับ ภัตตำคำร 

ร้ำนอำหำร

86/3  ถนนรำษฎร์อุทิศ ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3,958 0215563001022 บจ.ซี.พี อินเตอร์เนช่ันแนล เซอร์วิส

 แอนด์ ซัพพลำย จ ำกัด

29/1/2563 1,000,000         46103 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำย

เคร่ืองส ำอำง ครีมบ ำรุงผิว น้ ำหอม 

ผลิตภัณฑ์เสริมควำมงำม อำหำรเสริม 

อุปกรณ์

44/54  หมู่ท่ี 5 ต.ทับมำ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3,959 0215563001049 บจ.คิดดี โฮม แอนด์ คอนสตรัคช่ัน

 จ ำกัด

29/1/2563 1,000,000         68102 ประกอบกิจกำรค้ำท่ีดิน จัดสรรท่ีดิน โดย

น ำท่ีดินแปลงใหญ่มำแบ่งเป็นแปลงย่อย

เพ่ือขำยให้เช่ำ หรือ จ ำหน่ำย

77/24  หมู่ท่ี 5 ต.บ้ำนแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3,960 0215563001073 บจ.สแตนเลสระยอง จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         46639 จ ำหน่ำยอุปกรณ์สแตนเลสทุกชนิด 96/2  หมู่ท่ี 5 ต.นำตำขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3,961 0215563001081 บจ.เลอ ทรำนส์ จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         58202 กำรจัดท ำซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูป (ยกเว้น

ซอฟต์แวร์เกมส ำเร็จรูป)

12/19  หมู่ท่ี 2 ต.ทับมำ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3,962 0213563000016 หจ.พี.ดี. เทคนิคัล ทีม 2/1/2563 1,000,000         46599 จ ำหน่ำยสำยไฟฟ้ำ เสำไฟฟ้ำ อุปกรณ์ท่ี

เก่ียวข้องกับกำรเดินระบบไฟฟ้ำ และ

อุปกรณ์ไฟฟ้ำท่ัวไป

51  หมู่ท่ี 1 ต.ห้วยยำง อ.แกลง จ.ระยอง 21110

3,963 0215563000077 บจ.เอสเอ็มพี เซอร์วิส 2020 จ ำกัด 6/1/2563 1,000,000         46599 กำรจัดซ้ือ จัดหำ จ ำหน่ำย ให้เช่ำ 

เคร่ืองมือวัดแก็สและอุปกรณ์

136/3  หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนค่ำย อ.บ้ำนค่ำย จ.ระยอง 21120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,964 0215563000166 บจ.ป้ันฝัน ทู ซัคเซส จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         46109 รับเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคบริโภค 111/124  หมู่ท่ี 6 ต.ตำขัน อ.บ้ำนค่ำย จ.ระยอง 21120

3,965 0215563000182 บจ.เป็นเอก ไชน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         82301 ประกอบกิจกำรจัดกำรประชุม 53/6  หมู่ท่ี 2 ต.หนองบัว อ.บ้ำนค่ำย จ.ระยอง 21120

3,966 0215563000239 บจ.888. วิช่ัน โลจิสติก จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ ท้ังภำยในประเทศ

226/31  หมู่ท่ี 3 ต.หนองบัว อ.บ้ำนค่ำย จ.ระยอง 21120

3,967 0215563000468 บจ.เค.ซี.ดับเบิลยู เอ็นจิเนียร์ 

แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด

15/1/2563 1,000,000         82990 ประกอบกิจกำรรับเหมำงำนท่ัวไป 215  หมู่ท่ี 3 ต.หนองบัว อ.บ้ำนค่ำย จ.ระยอง 21120

3,968 0215563000654 บจ.เนเชอรัล โปรดักส์ กรุ๊ป จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         47190 กำรค้ำปลีก ค้ำส่ง น ำเข้ำ ส่งออก

ผลิตภัณฑ์ทำงธรรมชำติ และสินค้ำแปรรูป

จำกธรรมชำติ

36/6  หมู่ท่ี 5 ต.หนองละลอก อ.บ้ำนค่ำย จ.ระยอง 21120

3,969 0215563000972 บจ.รถยกรถสไลด์ระยอง จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรให้บริกำรขนส่ง และขน

ถ่ำยสินค้ำ และคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำง

น้ ำ ทำงอำกำศ ท้ังภำยในประเทศ และ

ระหว่ำงประเทศ

161/7  หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนค่ำย อ.บ้ำนค่ำย จ.ระยอง 21120

3,970 0215563001014 บจ.เอ็น วำย ดี ซีฟู้ดส์ จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         46102 ประกอบกิจกำรค้ำ ตัวแทนจ ำหน่ำย

อำหำรทะเล

202  หมู่ท่ี 1 ต.หนองบัว อ.บ้ำนค่ำย จ.ระยอง 21120

3,971 0213563000075 หจ.เฮลต้ี แคร์ เซอร์วิส 10/1/2563 1,000,000         86909 ประกอบกิจกำรให้บริกำรทำงด้ำน

กำรแพทย์และพยำบำล

44/54  หมู่ท่ี 6 ต.ส ำนักท้อน อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130

3,972 0213563000211 หจ.พี แอนด์ ดับเบ้ิลยู ซัพพลำย 21/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรค้ำสินค้ำอุปโภค บริโภค 

และเบ็ดเตล็ด  กระดำษช ำระ น้ ำยำล้ำง

จำน เคร่ืองด่ืม ข้ำวสำร

13  หมู่ท่ี 3 ต.ส ำนักท้อน อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130

3,973 0213563000245 หจ.บัญชีภำษี อสังหำริมทรัพย์ 24/1/2563 1,000,000         69200 บริกำรและเป็นท่ีปรึกษำด้ำนบัญชี 

วำงแผนภำษี กฎหมำย และสถำปัตยกรรม

74/74  หมู่ท่ี 3 ต.พลำ อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130

3,974 0215563000328 บจ.ต๊ิงอะเบ้ำท์เช้ิต จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         47711 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยปลีก ส่ง เส้ือยืด 

เส้ือโปโล เส้ือช็อป เส้ือยีนส์ ผ้ำกันเป้ือน 

หมวก ชุดพนักงำน ชุดกีฬำ อุปกรณ์กีฬำ 

และเส้ือผ้ำอ่ืนๆ ทุกชนิด

31/41  หมู่ท่ี 1 ต.ส ำนักท้อน อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130

3,975 0215563000361 บจ.พูนลำภ 2019 จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         11041 กำรผลิตน้ ำด่ืม และน้ ำแข็งทุกประเภท 104  หมู่ท่ี 5 ต.บ้ำนฉำง อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130

3,976 0215563000379 บจ.บียอนด์ อินเตอร์เทค เซอร์วิส 

จ ำกัด

14/1/2563 1,000,000         82990 รับจ้ำงงำนท่ัวไป เช่น รับเหมำแรงงำน

ท่ัวไปตำมวัตถุประสงค์ทุกประเภท

136/82  หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนฉำง อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130

3,977 0215563000433 บจ.ปิตุ  ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม 174/155  หมู่ท่ี 5 ถนนเทศบำล 42/5 ต.บ้ำนฉำง อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)
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วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

3,978 0215563000638 บจ.ซีวี ทะเลไทย จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         47524 ประกอบกิจกำค้ำวัสดุก่อสร้ำงและ

ให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง ต่อเติม 

ซ่อมแซมอำคำรทุกประเภท

21/10  หมู่ท่ี 7 ต.ส ำนักท้อน อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130

3,979 0215563000662 บจ.เอฟ แอนด์ เจ เอ็นจิเนียร่ิง 

แอนด์ ซัพพลำย คอนสตรัคช่ัน 

จ ำกัด

20/1/2563 1,000,000         41001 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 71/24  หมู่ท่ี 4 ต.บ้ำนฉำง อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130

3,980 0215563000697 บจ.ห้ำงทองแม่จรินทร์ 4 จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         47732 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย แลกเปล่ียน ซ้ือ

ฝำก ขำยฝำก ทอง นำก และเงิน

171/150  หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนฉำง อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130

3,981 0215563000859 บจ.คิวเรทิสท์ ฮัมบูร์ก จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         15121 กำรผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋ำ 2/1  หมู่ท่ี 7 ต.ส ำนักท้อน อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130

3,982 0215563000930 บจ.ถำวร อินเตอร์เทรด ซัพพลำย 

แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด

27/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 

ประปำ เซฟต้ี และวัสดุส้ินเปลือง

180/297  หมู่ท่ี 5 ต.บ้ำนฉำง อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130

3,983 0215563000999 บจ.กิจไพศำล ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         49323 กำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำและคนดดย

สำรท้ังทำงบกและทำงน้ ำ ทำงอำกำศ ท้ัง

ภำยในและภำยนอกประเทศและระหว่ำ

ประเทศ

124/88  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนฉำง อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130

3,984 0213563000041 หจ.ไก่กำรช่ำง คลีนน่ิง 9/1/2563 1,000,000         81300 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงออกแบบ ตกแต่ง 

ดูแลรักษำต้นไม้ สนำมหญ้ำและสวน และ

ให้บริกำรรับท ำควำมสะอำด

59/2  หมู่ท่ี 2 ต.ตำสิทธ์ิ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3,985 0213563000172 หจ.ต้นตระกำร ล ำเลียง 20/1/2563 1,000,000         49323 กำรขนส่งและขนถ่ำยสินคำ รวมถึงคน

โดยสำร กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรขนส่ง

และขนถ่ำยสินค้ำ หรือตัวแทนกำรขนส่ง

และขนถ่ำยสินค้ำ รวมถึงคนโดยสำรท่ีให้

ระบุเส้นทำง

629/22  หมู่ท่ี 1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3,986 0215563000051 บจ.เซ่ียงหลง แมนูแฟคเจอร่ิง (ไทย

แลนด์) จ ำกัด

3/1/2563 1,000,000         29309 ประกอบกิจกำรโรงงำนผลิต ช้ินส่วนและ

อะไหล่รถยนต์

500/120  หมู่ท่ี 3 ต.ตำสิทธ์ิ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3,987 0215563000069 บจ.ว่ำนเซียง เค่ียนเฉำ (ไทยแลนด์)

 จ ำกัด

3/1/2563 1,000,000         29309 ประกอบกิจกำรโรงงำนผลิต ช้ินส่วนและ

อะไหล่รถยนต์

500/120  หมู่ท่ี 3 ต.ตำสิทธ์ิ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3,988 0215563000140 บจ.อำร์ ดี ซี เซอร์วิส จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         82990 รับเหมำงำนท่ัวไป 458  หมู่ท่ี 3 ต.แม่น้ ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3,989 0215563000263 บจ.ชินกิจ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         46691 ประกอบกิจกำรค้ำ เคมีภัณฑ์ใช้ในกำรจัด

น้ ำเสีย และเคมีภัณฑ์ใช้ในระบบน้ ำดี

999/49  หมู่ท่ี 1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3,990 0215563000271 บจ.ก.กิจเจริญ ซัพพลำย จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         46691 ประกอบกิจกำรค้ำ เคมีภัณฑ์ใช้ในกำร

ก ำจัดน้ ำเสีย และเคมีภัณฑ์ใช้ในระบบน้ ำดี

246  หมู่ท่ี 3 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,991 0215563000409 บจ.พีซีพี ออล แอดเวอร์ไทซ่ิง 

แอนด์ พรีเม่ียม จ ำกัด

15/1/2563 1,000,000         32909 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย ของช ำร่วย

 ของท่ีละลึก และสินค้ำส่งเสริมกำรตลำด 

ของพรีเม่ียมทุกประเภท

369/20  หมู่ท่ี 1 ต.ตำสิทธ์ิ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3,992 0215563000417 บจ.ทีเอ็นพี คอนสตรัคช่ัน ดีเวลล

อปเม้นท์ จ ำกัด

15/1/2563 1,000,000         78200 ประกอบกิจกำรรับเหมำ รับจ้ำงแรงงำน

ท่ัวไปทุกชนิด ตำมวัตถุประสงค์ให้แก่

บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล

109/2  หมู่ท่ี 4 ต.แม่น้ ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3,993 0215563000476 บจ.ที เทค เอ็นเตอร์ไพรส์ โซลูช่ัน 

จ ำกัด

16/1/2563 1,000,000         46105 น ำเข้ำส่งออกจ ำหน่ำยอะไหล่อุปกรณ์

เคร่ืองมือวัดเคร่ืองมือทดสอบ

99/272  หมู่ท่ี 5 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3,994 0215563000522 บจ.ไอ แอม แมนช่ัน จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         55101 ประกอบกิจกำรท่ีพักเเรม โรงเเรม เเละ

บริกำรด้ำนอำหำร

688  หมู่ท่ี 6 ต.มำบยำงพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3,995 0215563000646 บจ.เมลดำ มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         47723 จ ำหน่ำยน้ ำยำซักฟอก สบู่เหลว น้ ำยำล้ำง

จ้ำง น้ ำปรับผ้ำผ้ำนุ่ม ผลิตภัณฑ์ท ำควำม

สะอำด

858  หมู่ท่ี 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3,996 0215563000719 บจ.๔ พญำ ช.กำรช่ำง จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด 

และงำนระบบไฟฟ้ำ สุขำภิบำล เคร่ืองกล 

เคร่ืองปรับอำกำศ

919/30  หมู่ท่ี 1 ต.ตำสิทธ์ิ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3,997 0215563000735 บจ.ข้ำวสำรบัวตอง จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         47214 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยข้ำวสำรทุกชนิด 179/1  หมู่ท่ี 3 ต.มำบยำงพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3,998 0215563000786 บจ.ชัวร์ เพำเวอร์ จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         82301 ประกอบกิจกำรให้บริกำรจัดฝึกอบรม

พนักงำน ให้ควำมรู้ คัดสรรบุคลำกรให้กับ

บริษัท

999/50  หมู่ท่ี 1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3,999 0215563000905 บจ.พิชชำพรเอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

ทรำนสปอร์ต จ ำกัด

27/1/2563 1,000,000         49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำทุกประเภท

ทำงถนนโดยยำนพำหนะ

399/95  หมู่ท่ี 3 ต.มำบยำงพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

4,000 0215563001031 บจ.เอ็มทีแอล ริสค์แอนด์เว็ลธ์ แมน

เนจเม้นท์ จ ำกัด

29/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ ฝึกอบรม

 รับจัดกำรธุรกิจเก่ียวกับบริหำรงำนขำย

และกำรขยำยตลำด

107  หมู่ท่ี 6 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

4,001 0213563000059 หจ.ปูริวัฒน์ ซัพพลำย 9/1/2563 1,000,000         43909 ประกอบกิจกรรมกำรก่อสร้ำงเฉพำะด้ำน

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

31/15  ถนนหนองหว้ำ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

4,002 0213563000067 หจ.เอ็ม เอ็ม ซี ทรำนสปอร์ต 10/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำร บริกำร ขนส่งพัสดุ สินค้ำ

 ส่ิงของทุกประเภท ท้ังทำงบก ทำงอำกำศ

 และทำงน้ ำ

9/55  ซอยอุดมสุข ถนนวัดโขดหิน-เขำไผ่ ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

4,003 0213563000083 หจ.อีคอน คอนโทรล เซอร์วิส 13/1/2563 1,000,000         81293 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับก ำจัดปลวก 

มด แมลงและพำหะทุกชนิด

198/18  หมู่ท่ี 4 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

4,004 0213563000091 หจ.เอสบี เอ็นจิเนียร่ิง 2020 13/1/2563 1,000,000         25922 ประกอบกิจกำรโรงกลึง รับกลึง กัด เจำะ 

ไส ทุกชนิด งำนเช่ือม เช่ือมโลหะ งำน

ซ่อมบ ำรุงเคร่ืองจักร

24/11  ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

4,005 0213563000156 หจ.เชำว์ มำร์เก็ตต้ิง เซอร์วิส 17/1/2563 1,000,000         46107 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยวัสดุ

ฉนวนเย็นย่ีห้อ FOAMGLAS ในไทย 

เวียดนำม

31/22  ถนนรำษฎร์นิยม ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

4,006 0213563000181 หจ.ส่ีภำค  ซัพพลำย 20/1/2563 1,000,000         43120 รับจ้ำงขุด ตักดิน รับถมท่ี หิน ดิน ทรำย 

กรวด ทุกชนิด

444  ถนนสุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

4,007 0215563000093 บจ.ทรัพย์เพ่ิมพูน บริกำร จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         47222 ประกอบกิจกำรค้ำ น้ ำด่ืม น้ ำแข็ง ทุกชนิด 21/8  ถนนมำบตำพุดพัน ต.มำบตำพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

4,008 0215563000107 บจ.แสงทวี อิเลคทริค จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         46521 จ ำหน่ำยอุปกรณ์ไฟฟ้ำและรับติดต้ัง

อุปกรณ์ไฟฟ้ำทุกชนิด

578/5  ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

4,009 0215563000191 บจ.เดนทิสต์ สเตช่ัน จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         86203 ประกอบกิจกำรให้บริกำรทำงทันตกรรม 305/3-5  ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

4,010 0215563000344 บจ.ซีเคซี โซลูช่ันส์ จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         85499 กำรสอน และ อบรมด้ำนคณิตศำสตร์และ

ภำษำอังกฤษ

10/131  หมู่ท่ี 2 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

4,011 0215563000387 บจ.แมคเจนนิค เทคโนโลยี จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         46593 ประกอบกิจกำรค้ำ อุปกรณ์และบริกำรท่ี

เก่ียวกับเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรท่ีใช้ใน

อุตสำหกรรม โรงงำน หน่วยรำชกำร

89/11  หมู่ท่ี 2 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

4,012 0215563000514 บจ.พรีเชียส เซอร์วิส จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         68202 ให้บริกำรจัดกำรนิติบุคคลอำคำรชุด นิต

บุคคลหมู่บ้ำนจัดสรร และนิติบุคคลทุก

ประเภท

39/42  ซอยปรำงศรี ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

4,013 0215563000573 บจ.มิลินท์ เทค จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         28199 ประกอบกิจกำรผลิตช้ินส่วน และอะไหล่ 

ส ำหรับเคร่ืองจักรอุตสำหกรรมทุกประเภท

13/116  ซอยมำบตำพุด 14 ถนนวัดมำบ

ตำพุด

ต.มำบตำพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

4,014 0215563000620 บจ.แคท แคลสซิไฟ จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         82199 บริกำรสแกนเอกสำรทำงวิศวกรรม ครบ

วงจร พร้อมจัดหมวดหมู่ จัดท ำระบบก็บ

เอกสำรอิเล็กทรอนิกส์

18/152  หมู่ท่ี 1 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

4,015 0215563000778 บจ.ต๋ีออโต้โมบิล 2019 จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         45302 จ ำหน่ำย แบตเตอร่ีทุกชนิด น้ ำมันเคร่ือง 

ยำงรถยนต์ อุปกรณ์บ ำรุงยำงรถยนต์ทุก

ชนิด

486/9  ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

4,016 0215563000867 บจ.ซีเอฟเอส เซอร์วิส แอนด์ ซัพ

พลำย จ ำกัด

24/1/2563 1,000,000         77109 บริกำรรถเฮียบ รถบรรทุก รถขนส่งท่ัวไป 

ให้เช่ำรถเฮียบ รถบรรทุก

16/22  ถนนทำงหลวงระยอง-สำย3191 ต.มำบตำพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

4,017 0215563001103 บจ.ออโต้ ซีเคียวริต้ี ซิสเท็มส์ จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         43210 ประกอบกิจกำรติดต้ังซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ

 จำนดำวเทียม กล้องวงจรปิด ไฟฟ้ำ 

อิเล็กทรอนิกส์

16/12  ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

4,018 0215563001120 บจ.คิดด้ิงอะรำวด์ จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         85410 ประกอบกิจกำรศึกษำด้ำนกีฬำและ

นันทนำกำร

59/2  ถนนวัดชำกลูกหญ้ำ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

4,019 0215563001138 บจ.เดซ่ี เบบ้ี จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         46414 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำสินค้ำส ำหรับเด็ก 

ประเภท เส้ือผ้ำ และของเล่น

119/15  ถนนวัดมำบตำพุด ต.มำบตำพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

4,020 0213563000121 หจ.ปรมะกำรก่อสร้ำง 1990 16/1/2563 1,000,000         47525 จ ำหน่ำยอุปกรณ์และวัสดุก่อสร้ำง ประเภท

 อิฐ หิน ปูน ทรำย และ เสำ

14/22  หมู่ท่ี 1 ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21160

4,021 0215563000042 บจ.ซี ฮิล เฮอริเทจ จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม ภัตตำคำร บำร์ 

ไนท์คลับ

22/12  หมู่ท่ี 3 ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21160

4,022 0215563000280 บจ.ซีคิง  เสม็ด  2020 จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         79120 ประกอบกิจกำรรับจัดทัวร์ท่องเท่ียวทำง

ทะเล จัดหำท่ีพัก ยำนพำหนะตลอดจน

บริกำรจัดกำรละเล่นทำงน้ ำและกำร

แข่งขันกีฬำทำงน้ ำพร้อมท้ังจัดหำอุปกรณ์

อุปกรณ์กีฬำทำงน้ ำ

39/50  หมู่ท่ี 1 ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21160

4,023 0213563000199 หจ.เอ็น.เอส.เอ็ม. เจเนอเรเตอร์ 

เซอร์วิส แอนด์ เมนเทนแนนซ์

20/1/2563 1,000,000         33141 ประกอบกิจกำรซ่อมบ ำรุงเคร่ืองก ำเนิด

ไฟฟ้ำ

212/4  หมู่ท่ี 2 ต.ปำกน้ ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง 21170

4,024 0215563000492 บจ.เอส.พี. ฟรุทส์ จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         46319 ประกอบกิจกำรค้ำ ผัก ผลไม้ พริกไทย 

พืชสวน บุหร่ี ยำเส้น เคร่ืองด่ืม อำหำรสด

 อำหำรแห้ง อำหำรแปรรูป

92/4  หมู่ท่ี 3 ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง 21170

4,025 0213563000130 หจ.เคเคพีอำร์ 16/1/2563 1,000,000         47591 ขำยเคร่ืองเคหะภัณฑ์ เคร่ืองเรือน เคร่ือง

เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองปรับอำกำศ 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ

98/20  ถนนทำงหลวงแผ่นดินสำย 36 ต.มำบข่ำ อ.นิคมพัฒนำ จ.ระยอง 21180

4,026 0213563000148 หจ.เอสบีพี สแคฟโฟลด้ิง 16/1/2563 1,000,000         25111 กำรผลิต ออกแบบ ติดต้ัง อุปกรณ์น่ังร้ำน

ทุกชนิด

189/49  หมู่ท่ี 5 ต.มำบข่ำ อ.นิคมพัฒนำ จ.ระยอง 21180

4,027 0215563000115 บจ.บ้ำนรัก เดเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน

132/50  หมู่ท่ี 6 ต.นิคมพัฒนำ อ.นิคมพัฒนำ จ.ระยอง 21180

4,028 0215563000204 บจ.วีอำร์ ออโตเมช่ัน จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         28299 ประกอบกิจกำรออกแบบ ผลิต ติดต้ัง 

ซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองจักรใน

โรงงำนอุตสำหกรรม

55/218  หมู่ท่ี 2 ต.นิคมพัฒนำ อ.นิคมพัฒนำ จ.ระยอง 21180

4,029 0215563000450 บจ.อีแซดล็อค บิลด์ จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         25111 ประกอบกิจกำรผลิตวัสดุก่อสร้ำงบ้ำน

ส ำเร็จรูป

174  หมู่ท่ี 5 ต.มำบข่ำ อ.นิคมพัฒนำ จ.ระยอง 21180

4,030 0215563000743 บจ.ซี แอนด์ พี สินทรัพย์ จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         20232 ผลิต น ำเข้ำ ส่งออก และจัดจ ำหน่ำยแบบ

ค้ำปลีกและค้ำส่ง เคร่ืองส ำอำง

100/42  หมู่ท่ี 2 ต.มะขำมคู่ อ.นิคมพัฒนำ จ.ระยอง 21180



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

4,031 0215563000824 บจ.เอ็ม.เอ.ไอ พลำสติก รีไซเคิล 

จ ำกัด

23/1/2563 1,000,000         22299 ประกอบกิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์พลำสติก

อ่ืน ๆ ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

88  หมู่ท่ี 7 ต.มะขำมคู่ อ.นิคมพัฒนำ จ.ระยอง 21180

4,032 0215563000883 บจ.รุ่งเรืองทรัพย์ กำรช่ำง จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         41002 รับเหมำก่อสร้ำง อำคำรโรงงำน 593/23  หมู่ท่ี 3 ต.มะขำมคู่ อ.นิคมพัฒนำ จ.ระยอง 21180

4,033 0215563000891 บจ.ทู โฟร์ ออโตเมช่ัน จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         46522 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย บริกำร ออกแบบ

 ติดต้ัง งำนระบบโทรศัพท์ งำนระบบ

ควำมปลอดภัย กล้องวงจรปิด (CCTV)

26/2  หมู่ท่ี 2 ต.มำบข่ำ อ.นิคมพัฒนำ จ.ระยอง 21180

4,034 0215563000018 บจ.ชำกพง เฮำส์ จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         68104 ให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ 26/29  หมู่ท่ี 3 ต.ชำกพง อ.แกลง จ.ระยอง 21190

4,035 0215563000026 บจ.ไทย โฮม วิลเลจ จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         68104 ให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ 34  หมู่ท่ี 3 ต.ชำกพง อ.แกลง จ.ระยอง 21190

4,036 0215563001154 บจ.แอล ดี พี รับเบอร์ จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         46693 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำยต้นยำงพำรำ น้ ำ

ยำงพำรำ รับจ้ำงกรีดยำงท้ังในประเทศ

และต่ำงประเทศ

45/6  หมู่ท่ี 8 ต.ป่ำยุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210

4,037 0213563000237 หจ.เจเอ็นเอ็นพี ซัพพลำย แอนด์ 

เซอร์วิสเซส

23/1/2563 700,000            43291 ประกอบกิจกำรรับจ้ำง รับเหมำ ประกอบ

 ติดต้ัง ก่อสร้ำง ตรวจสอบ ทดสอบ 

บ ำรุงรักษำ ซ่อมแซมระบบฉนวน หรือส่ิง

ป้องกันท่อ ถัง

9/132  หมู่บ้ำน รำมนุช 14 หมู่ท่ี 6 ต.บ้ำนฉำง อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130

4,038 0213563000288 หจ.มำลี เซอร์วิส 31/1/2563 500,000            81210 ประกอบกิจกำรบริกำรท ำควำมสะอำด

ท่ัวไป ตำมอำคำร โรงงำน บ้ำนพัก เป็นต้น

56/43  ถนนเสม็ดแดง ต.ทับมำ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

4,039 0213563000202 หจ.เอิร์ธ เซอร์เวย์ 20/1/2563 500,000            66210 ส ำรวจอุบัติเหุตประกันรถยนต์ 

รถจักรยำนยนต์ และทรัพย์สินอ่ืนๆ

33/3  หมู่ท่ี 2 ต.ตำขัน อ.บ้ำนค่ำย จ.ระยอง 21120

4,040 0213563000270 หจ.คลีน เคมี ซัพพลำย แอนด์ 

เซอร์วิส

29/1/2563 500,000            33121 ประกอบกิจกำรให้บริกำรด้ำนบ ำรุงรักษำ

เคร่ืองจักร ด้ำนท ำควำมสะอำด รวมท้ัง

งำนซักล้ำง

3/6  หมู่ท่ี 4 ต.บ้ำนค่ำย อ.บ้ำนค่ำย จ.ระยอง 21120

4,041 0215563000531 บจ.เซ็นเตอร์ฟูลเทรดด้ิง จ ำกัด 17/1/2563 500,000            56302 ประกอบกิจกำรบริกำรด้ำนเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มี

แอลกอฮอล์เป็นหลักในร้ำน

295/116  หมู่ท่ี 5 ต.บ้ำนฉำง อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130

4,042 0213563000229 หจ.ซันสุ่ยระยอง 22/1/2563 500,000            68103 ให้เช่ำอพำทเม้นท์รำยวันและรำยเดือน 159/11-17  ถนนรำษฎร์บ ำรุง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

4,043 0215563000034 บจ.รัตนวำรินทร์ น้ ำด่ืม จ ำกัด 2/1/2563 500,000            46322 กำรค้ำ น้ ำแข็ง น้ ำด่ืม น้ ำแร่ และเคร่ืองด่ืม

อ่ืนทุกชนิด

301  ถนนสุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

4,044 0215563000581 บจ.ดูรำเน็ต จ ำกัด 20/1/2563 500,000            61201 ให้บริกำรระบบส่ือสำรข้อมูลต่ำงๆ และ

โทรศัพท์ผ่ำนอินเทอร์เน็ต

135  หมู่ท่ี 3 ต.ชำกพง อ.แกลง จ.ระยอง 21190

4,045 0213563000164 หจ.เวสสุวรรณอินเตอร์เคลม 17/1/2563 250,000            66210 ประกอบกิจกำรส ำรวจภัยอันเน่ืองมำจำก

วินำศภัย เจรำต่อรอง ตกลงประเมินค่ำ

ควำมเสียหำย

9/262  หมู่บ้ำน ลลิลพร็อพเพอร์ต้ี ถนน

ทำงหลวงแผ่นดินสำย 363

ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

4,046 0213563000032 หจ.อำร์.วำย.เซอร์วิส แอนด์ ซัพ

พลำย

8/1/2563 200,000            46639 จัดซ้ือและจ ำหน่ำย วัสดุก่อสร้ำง และ

ให้บริกำรตำมวัตถุประสงค์

98/75  ถนนวัดโขดหิน-เขำไผ่ ต.ทับมำ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

4,047 0215563000671 บจ.ทรีโอ-ทรอนนิกส์ (ประเทศไทย)

 จ ำกัด

21/1/2563 120,000            26109 ประกอบกิจกำรผลิต และอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์

7/295  หมู่ท่ี 6 ต.มำบยำงพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

4,048 0213563000024 หจ.สำลีผล เซอร์วิส 8/1/2563 100,000            47190 ขำยสินค้ำอุปโภคบริโภคทุกชนิด 38/8  ซอย3 (ถนนรำษฎร์บ ำรุง) ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

4,049 0215563000701 บจ.รักกำรขำย จ ำกัด 21/1/2563 100,000            46900 ประกอบกิจกำรขำยส่งสินค้ำท่ัวไป 99/19  หมู่บ้ำน หมู่บ้ำนชนำกำญจน์ 4 

หมู่ท่ี 4 ถนนสำยกลำงทุ่ง

ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

4,050 0225563000026 บจ.เกำฟง จ ำกัด 3/1/2563 10,000,000       52101 ประกอบกิจกำรกิจกรรมท่ีเก่ียวกับ

คลังสินค้ำและกำรจัดเก็บสินค้ำแช่เย็น

หรือแช่แข็ง

1/21  หมู่ท่ี 8 ต.นำยำยอำม อ.นำยำยอำม จ.จันทบุรี 22160

4,051 0225563000051 บจ.โรงแรมเหลืองจันท์ออร์คิด 

จ ำกัด

7/1/2563 5,000,000         55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 8/9  ซอยชวนะอุทิศ 4 ถนนชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

4,052 0223563000016 หจ.ที.รัชนำท.คอนสทรัคช่ัน 8/1/2563 5,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด 45/5  หมู่ท่ี 10 ต.ตกพรม อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110

4,053 0225563000115 บจ.บูรพำฟรุตแพ็คก้ิง จ ำกัด 20/1/2563 5,000,000         46209 ประกอบกิจกำรส่งออกพืชผลทำงกำร

เกษตรทุกชนิด

81  หมู่ท่ี 3 ต.สองพ่ีน้อง อ.ท่ำใหม่ จ.จันทบุรี 22120

4,054 0223563000067 หจ.เอ็กซ์เปิร์ท วอช แฟคทอร่ี 22/1/2563 3,000,000         96201 ประกอบกิจกำรให้บริกำรซัก อบ รีด 

อุตสำหกรรมครบวงจร

13  ถนนเทศบำล 2 ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

4,055 0225563000166 บจ.หลง เวิลด์ อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ำกัด

27/1/2563 2,000,000         46102 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและส่งออกผลไม้

ตำมฤดูกำลท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ

65  หมู่ท่ี 6 ต.เขำบำยศรี อ.ท่ำใหม่ จ.จันทบุรี 22120

4,056 0225563000131 บจ.ภูริชญำ อินเตอร์เทรดด้ิง

(ประเทศไทย) จ ำกัด

22/1/2563 2,000,000         52293 ประกอบกิจกำรบรรจุหีบห่อสินค้ำ บรรจุ

ภัณฑ์ ผักและผลไม้ เพ่ือกำรรักษำคุณภำพ 

เพ่ือกำรขนส่ง

30/2  หมู่ท่ี 2 ต.ท่ำหลวง อ.มะขำม จ.จันทบุรี 22150

4,057 0225563000140 บจ.โชคธนกฤต เบสท์ฟรุ๊ท จ ำกัด 22/1/2563 2,000,000         46109 ประกอบธุรกิจส่งออกผลไม้ รับซ้ือและ

จ ำหน่ำยผลไม้ในประเทศ ตลอดจนแปร

รูปผลไม้เพ่ือกำรส่งออก

38/3  หมู่ท่ี 7 ต.วังแซ้ม อ.มะขำม จ.จันทบุรี 22150

4,058 0225563000174 บจ.สอยดำว เอ็กซ์เพรส จ ำกัด 31/1/2563 2,000,000         49339 ประกอบกิจกำรบริกำรขนส่งสินค้ำและ

ส่ิงของทุกชนิด

600/22  หมู่ท่ี 1 ต.ปะตง อ.สอยดำว จ.จันทบุรี 22180

4,059 0223563000075 หจ.ที แอนด์ พี คลีนน่ิง 27/1/2563 1,000,000         55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 2/2  หมู่ท่ี 9 ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

4,060 0223563000083 หจ.เอวำรินทร์ กำรก่อสร้ำง 27/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีไม่ใช่ท่ี

พักอำศัย

1/301  หมู่ท่ี 12 ต.ท่ำช้ำง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

4,061 0225563000018 บจ.เดอ พลอย จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         11011 ประกอบกิจกำร ผลิตสุรำกล่ัน เหล้ำโรง

หรือเหล้ำขำว

45  หมู่ท่ี 6 ต.พลับพลำ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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ไปรษณีย์

4,062 0225563000034 บจ.1989โลจิสติกส์ จ ำกัด 6/1/2563 1,000,000         52291 กิจกรรมกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรขนส่ง

และสถำนท่ีเก็บสินค้ำโดยไม่ใช่คลังสินค้ำ

5/3  หมู่ท่ี 6 ต.บำงกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

4,063 0225563000042 บจ.ทนำยควำมพัชรพงษ์ จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         69100 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำและบริกำร

ทำงด้ำนกฎหมำย ด ำเนินคดีฟ้องร้อง ต่อสู้

คดี ท้ังคดีแพ่งและคดีอำญำ รวมถึงคดี

ควำมตำมกฎหมำยพิเศษต่ำง ๆ

2/274  หมู่บ้ำน ศิริกำรซอย 9 หมู่ท่ี 9 ต.ท่ำช้ำง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

4,064 0225563000085 บจ.ทู สโตนส์ จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         47732 ประกอบกิจกำร ค้ำ เพชร พลอย พลอย

ก้อน พลอยดิบ เคร่ืองประดับ เคร่ือง

ตกแต่ง และอัญมณีอ่ืนๆ

40/68  ถนนมหำรำช ต.ตลำด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

4,065 0225563000158 บจ.บำรมีพิฆเนศ ปิโตรเลียม จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         47300 ประกอบกิจกำรค้ำปลีก ส่ง น้ ำมันและ

สร้ำงป๊ัมน้ ำมัน

20/58  หมู่ท่ี 4 ต.ท่ำช้ำง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

4,066 0223563000024 หจ.กรกมล แอนด์ พีเค คอน

สตรัคช่ัน

13/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย ถนน 

สะพำน และงำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด 

รวมท้ังรับท ำงำนโยธำทุกประเภท

19/13  หมู่ท่ี 12 ต.เขำบำยศรี อ.ท่ำใหม่ จ.จันทบุรี 22120

4,067 0223563000091 หจ.ทรัพย์สมบูรณ์ คอนกรีต 31/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 86/2  หมู่ท่ี 10 ต.โป่งน้ ำร้อน อ.โป่งน้ ำร้อน จ.จันทบุรี 22140

4,068 0225563000123 บจ.ทีม ถนอมจิตร จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         43120 ประกอบกิจกำรรับเหมำปรับพ้ืนท่ี ถำงท่ี

ปรับหน้ำดิน ให้บริกำรส ำรวจพ้ืนท่ีเคลียร์

ร่ิงพ้ืนท่ี รับเหมำถมดิน และขุดบ่อ

114/5  หมู่ท่ี 7 ต.โป่งน้ ำร้อน อ.โป่งน้ ำร้อน จ.จันทบุรี 22140

4,069 0223563000041 หจ.พิศำล ฟรุ๊ตส์ 20/1/2563 1,000,000         46313 ประกอบกิจกำรค้ำ และส่งออกผลไม้ ได้แก่

 ทุเรียน มังคุด ลองกอง และพืชผลทำง

เกษตรอ่ืนทุกชนิด

20/13  หมู่ท่ี 2 ต.มะขำม อ.มะขำม จ.จันทบุรี 22150

4,070 0225563000069 บจ.ตำฟุ้ง แบบเหล็ก น่ังร้ำน จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         46622 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยและให้เช่ำแบบ

เหล็ก น่ังร้ำน

99/9  หมู่ท่ี 3 ต.มะขำม อ.มะขำม จ.จันทบุรี 22150

4,071 0225563000077 บจ.อชิรำ โนวำ อินดัสทรี จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         46691 ประกอบกิจกำรค้ำเคมีภัณฑ์เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ทำงวิทยำศำสตร์ ปุ๋ย ยำปรำบ

ศัตรูพืช ย ำบ ำรุงพืชทุกชนิด

39/18  หมู่ท่ี 11 ต.ปัถวี อ.มะขำม จ.จันทบุรี 22150

4,072 0225563000182 บจ.สุวัฒน์ อินเตอร์เกรด เทรดด้ิง 

จ ำกัด

31/1/2563 1,000,000         46313 ประกอบกิจกำรค้ำทุเรียน มังคุด เงำะ 

ล ำใย หมำก และพืชผลทำงเกษตรอ่ืนทุก

ชนิด

39/15  หมู่ท่ี 6 ต.มะขำม อ.มะขำม จ.จันทบุรี 22150

4,073 0225563000093 บจ.เอ็ม ที ดับเบ้ิลยู เอ็นจิเนียร่ิง 

2020 จ ำกัด

17/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 37  หมู่ท่ี 4 ต.สำมพ่ีน้อง อ.แก่งหำงแมว จ.จันทบุรี 22160
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4,074 0225563000107 บจ.อำร์ทีซี อกริเคมิคอล จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         46692 ค้ำท่ีเก่ียวกับกำรผลิต จ ำหน่ำย ซ้ือมำ ขำย

ไป แบ่งบรรจุ ท่ีเก่ียวกับปุ๋ย ปุ๋ยอินทรีย์ 

สินค้ำเกษตร

66/10  หมู่ท่ี 7 ต.พลวง อ.เขำคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210

4,075 0223563000105 หจ.จิรพำณิชย์ 31/1/2563 600,000            47523 ประกอบกิจกำรค้ำอุปกรณ์ประปำ 1  หมู่ท่ี 9 ต.ทุ่งเบญจำ อ.ท่ำใหม่ จ.จันทบุรี 22170

4,076 0223563000032 หจ.โชคเจริญกุล 15/1/2563 500,000            46313 ประกอบกิจกำรขำยส่งผักและผลไม้ 59  หมู่ท่ี 9 ต.สะตอน อ.สอยดำว จ.จันทบุรี 22180

4,077 0223563000059 หจ.จันทร์ อินสไปเรช่ัน 21/1/2563 100,000            73101 ประกอบกิจกำรรับผลิตส่ือเพ่ือกำร

โฆษณำ/ประชำสัมพันธ์/กำรตลำด

30/249  หมู่ท่ี 7 ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

4,078 0235563000093 บจ.โมอำน่ำรีสอร์ท เกำะกูด จ ำกัด 16/1/2563 5,000,000         55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม รีสอร์ท จ ำหน่ำย

อำหำรและเคร่ืองด่ืม

1001/32  หมู่ท่ี 1 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตรำด จ.ตรำด 23000

4,079 0233563000032 หจ.ธนำ พำวเวอร์เซอร์วิส 20/1/2563 5,000,000         47300 ประกอบกิจกำรค้ำ น้ ำมันเช้ือเพลิง และ

สถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง

225  หมู่ท่ี 2 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตรำด 23110

4,080 0235563000158 บจ.เอสดับเบิลยู อินเตอร์ ซัพพลำย

 จ ำกัด

31/1/2563 5,000,000         46109 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและส่งออกสินค้ำ

อุปโภค บริโภค พืชผลทำงกำรเกษตร ทุก

ชนิด

74  หมู่ท่ี 3 ต.ประณีต อ.เขำสมิง จ.ตรำด 23150

4,081 0235563000140 บจ.อู๊ด อินเตอร์พลัส จ ำกัด 29/1/2563 2,000,000         02400 ประกอบกิจกำรป่ำไม้ กำรป่ำไม้ และปลูก

สวนป่ำท ำสวนยำงและสวนอย่ำงอ่ืน

420,420/2  หมู่ท่ี 3 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตรำด จ.ตรำด 23000

4,082 0235563000042 บจ.มำสมิ แอนด์ จ.ไทยอำรี จ ำกัด 10/1/2563 2,000,000         47711 ประกอบกิจกำรขำยปลีกเส้ือผ้ำ เคร่ือง

แต่งกำย และส่วนประกอบของเคร่ืองแต่ง

กำย

11/1  หมู่ท่ี 2 ต.หำดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตรำด 23110

4,083 0233563000016 หจ.ฟ้ำส่งมำรวย ทรำนสปอร์ต 6/1/2563 2,000,000         49331 กำรขนส่งสินค้ำแช่เย็น 20/1  หมู่ท่ี 2 ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตรำด 23120

4,084 0235563000051 บจ.ลำ ลูเมีย ดู คำโดนนิส จ ำกัด 13/1/2563 2,000,000         55109 ประกอบกิจกำร ให้บริกำรห้องพักตำก

อำกำศ

26/1  หมู่ท่ี 1 ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตรำด 23120

4,085 0235563000077 บจ.แฟมิล่ี ฮัทส์ จ ำกัด 14/1/2563 2,000,000         46102 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทน จ ำหน่ำย

อำหำรท่ีปรุงข้ึนเพ่ือบริโภคได้ทันที กำแฟ

ปรุงส ำเร็จรูป และเคร่ืองด่ืมทุกชนิด

32  หมู่ท่ี 1 ต.เกำะช้ำงใต้ อ.เกำะช้ำง จ.ตรำด 23120

4,086 0235563000123 บจ.เกำะกูด ดิสคัฟเวอร่ี จ ำกัด 20/1/2563 2,000,000         56101 ประกอบกิจกำรร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด, บำร์

40/5  หมู่ท่ี 2 ต.เกำะกูด อ.เกำะกูด จ.ตรำด 23120

4,087 0235563000131 บจ.ฟิชเชอร์เมนส์ ฮัท จ ำกัด 22/1/2563 2,000,000         56101 ประกอบกิจกำร ร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืม

15/6  หมู่ท่ี 2 ต.เกำะช้ำงใต้ อ.เกำะช้ำง จ.ตรำด 23120

4,088 0235563000034 บจ.ดู ดีดี จ ำกัด 8/1/2563 1,200,000         56101 ประกอบกิจกำรภัตตำคำร ร้ำนอำหำร บำร์ 30/5  หมู่บ้ำน คลองพร้ำว หมู่ท่ี 4 ต.เกำะช้ำง อ.เกำะช้ำง จ.ตรำด 23120

4,089 0233563000067 หจ.ช่ ำชอง 31/1/2563 1,000,000         10309 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลไม้

แปรรูปทุกชนิด

307/1  ช้ันท่ี 3 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตรำด จ.ตรำด 23000
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4,090 0235563000069 บจ.เอ็กซ์คลูซีฟ 21 จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         47723 ประกอบกำรค้ำ สินค้ำอุปโภคเเละสินค้ำ

บริโภค เช่น เซร่ัมปลูกผม

29  หมู่ท่ี 4 ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตรำด 23120

4,091 0235563000085 บจ.สยำมบีชรีสอร์ท  เกำะกูด จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         55101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรท่ีพัก ร้ำนอำหำร 100/1  หมู่ท่ี 4 ต.เกำะช้ำง อ.เกำะช้ำง จ.ตรำด 23120

4,092 0235563000115 บจ.ตรำดทำวน์ดอทคอม จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         79909 กิจกรรมบริกำรส ำรองอ่ืนๆและกิจกรรมท่ี

เก่ียวข้องซ่ึงมิได้ จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

107/9  หมู่ท่ี 2 ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตรำด 23120

4,093 0235563000018 บจ.พีซีอำร์ ลีดเดอร์กรุ๊ป จ ำกัด 6/1/2563 1,000,000         46109 เป็นนำยหน้ำตัวแทน ตัวแทนค้ำต่ำงใน

กิจกำรและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในรูป

ธุรกิจประกันภัย กำรหำสมำชิกให้สมำคม 

และกำรค้ำหลักทรัพย์

51/1  หมู่ท่ี 1 ต.เขำสมิง อ.เขำสมิง จ.ตรำด 23130

4,094 0233563000041 หจ.กันเอง โมบำยล์ แสนตุ้ง 23/1/2563 1,000,000         47413 ประกอบกิจกำรขำยปลีก ขำยส่ง โทรศัพท์

และอุปกรณ์มือถือ ซิม บัตรเติมเงิน 

ตัวแทนรับช ำระเงิน

187  หมู่ท่ี 1 ต.แสนตุ้ง อ.เขำสมิง จ.ตรำด 23150

4,095 0235563000107 บจ.เดอะ เพอร์ฟูมส์แลนด์ จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         47912 ประกอบกิจกำร ค้ำขำยออนไลน์ สินค้ำ

อุปโภคบริโภค ทุกชนิด

116/14  หมู่ท่ี 9 ต.แสนตุ้ง อ.เขำสมิง จ.ตรำด 23150

4,096 0235563000026 บจ.ควีนส์ โกโก้ 1971 จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         47733 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยและรับซ้ือพันธ์ุไม้

 ส่งเสริมกำรเกษตร

226/3  หมู่ท่ี 1 ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตรำด 23160

4,097 0233563000059 หจ.รักษ์ต้นไม้ 2020 29/1/2563 100,000            81300 ประกอบกิจกำรให้บริกำรดูแลรักษำต้นไม้

ในเขตชุมชน

347  หมู่ท่ี 6 ต.สะตอ อ.เขำสมิง จ.ตรำด 23150

4,098 0233563000024 หจ.ศินำภำนต์ผลไม้ 14/1/2563 40,000             46313 ประกอบกิจกำรค้ำ ผลไม้ 48/1  หมู่ท่ี 2 ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตรำด จ.ตรำด 23000

4,099 0245563000166 บจ.กว้ัน-โย่ว พลำสติก จ ำกัด 13/1/2563 10,000,000       28230 ประกอบกิจกำร ผลิตและจ ำหน่ำย 

แม่พิมพ์และช้ินส่วนแม่พิมพ์ทุกชนิด

13  หมู่ท่ี 3 ต.หนองจอก อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ 24130

4,100 0245563000140 บจ.สยำมเดคคอเรทีฟเซอร์เฟซ 

จ ำกัด

13/1/2563 5,000,000         47524 ประกอบกิจกำรซ้ือขำย ผลิต อัดประกอบ

 หินเทียม ทุกประเภท

40/2  หมู่ท่ี 5 ถนนเกษมรำษฎร์พัฒนำ ต.บำงเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

4,101 0245563000212 บจ.พรีเชียส ดรำกอน เทคโนโลยี 

ไทย จ ำกัด

17/1/2563 5,000,000         20231 ประกอบกิจกำรออกแบบ พัฒนำ ผลิต 

น ำเข้ำ ส่งออก  ขำยและจ ำหน่ำย

ผลิตภัณฑ์ชนิดพ่นละอองและไม่ฉีดพ่น

ละอองท่ีใช้ในผลิตภัณฑ์ดูแลรักษำควำม

เงำงำมของรถยนต์

75  หมู่ท่ี 1 ต.หอมศีล อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ 24130

4,102 0245563000352 บจ.ชนินำถ บีซี จ ำกัด 28/1/2563 5,000,000         46900 ประกอบกิจกำรธุรกิจซ้ือมำขำยไป 69  หมู่ท่ี 8 ต.ท่ำสะอ้ำน อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ 24130

4,103 0245563000204 บจ.ชิโน กรีนสเคป จ ำกัด 17/1/2563 5,000,000         71101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรด้ำนค ำปรึกษำ 

กำรวำงแผน กำรออกแบบ ในขอบเขต

งำนสถำปัตยกรรม และภูมิสถำปัตยกรรม

8/3  หมู่ท่ี 7 ต.แปลงยำว อ.แปลงยำว จ.ฉะเชิงเทรำ 24190
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4,104 0243563000075 หจ.เพ่ิมพูลทรัพย์ก่อสร้ำง คอน

สตรัคช่ัน

14/1/2563 3,000,000         41002 ประกอบธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร 

บ้ำนพักอำศัย

34  หมู่ท่ี 7 ต.ท่ำไข่ อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

4,105 0245563000328 บจ.ออลเนอร์จี เมดิคอล อิควิป

เมนท์ จ ำกัด

27/1/2563 2,000,000         46441 ประกอบกิจกำรขำยส่งสินค้ำทำงเภสัช

ภัณฑ์และทำงกำรแพทย์

322  ถนนพำนิช ต.หน้ำเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

4,106 0245563000344 บจ.ณพรหมสิทธ์ิ จ ำกัด 28/1/2563 2,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน

22/4  หมู่ท่ี 13 ต.ท่ำไข่ อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

4,107 0245563000263 บจ.น้ ำด่ืม อู้ฟู่ จ ำกัด 23/1/2563 2,000,000         47222 ประกอบกิจกำรค้ำน้ ำด่ืม 199  หมู่ท่ี 16 ต.ดงน้อย อ.รำชสำส์น จ.ฉะเชิงเทรำ 24120

4,108 0245563000034 บจ.กิมไป๊ แม็กซ์เฟม (ประเทศไทย)

 จ ำกัด

6/1/2563 2,000,000         18119 ประกอบกิจกำรโรงพิมพ์ ค้ำส่ิงพิมพ์ทุกชนิด 91/6  หมู่ท่ี 5 นิคมอุตสำหกรรมเวลโกรว์ 

ถนนบำงนำ-ตรำด กม.36

ต.บำงสมัคร อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ 24130

4,109 0245563000441 บจ.สยำมโกลเวีย จ ำกัด 31/1/2563 2,000,000         10420 ประกอบกิจกำรผลิต รับจ้ำงสกัดน้ ำมัน

ปำล์ม น้ ำมันเมล็ดในปำล์ม

36/1-3  หมู่ท่ี 6 ต.บำงขนำก อ.บำงน้ ำเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรำ 24150

4,110 0243563000067 หจ.ศักด์ิเจริญทรัพย์ ทรำนเซอร์วิส 14/1/2563 1,000,000         49339 ขนส่งสินค้ำทำงบก 14/201  หมู่ท่ี 2 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

4,111 0243563000202 หจ.เจแอนด์แอล เอ็นจิเนียร่ิง 2020 20/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงและ

รับจ้ำงท่ัวไป

48/2  หมู่ท่ี 12 ต.บำงเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

4,112 0243563000211 หจ.ดี.เจ. เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท์ 20/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรออกแบบและก่อสร้ำง

อำคำร โกดัง โรงงำนอุตสำหกรรม ระบบ

ไฟฟ้ำ และงำนก่อสร้ำงอ่ืน

42/1  หมู่ท่ี 8 ต.บำงพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

4,113 0243563000270 หจ.คมกริช โสธร อลูมิเนียม 31/1/2563 1,000,000         43309 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงท ำและติดต้ังกระจก

 อลูมิเนียม รวมถึงกำรตกแต่งภำยในท่ี

เก่ียวเน่ืองกับงำนรับจ้ำงน้ันๆ

59/9  หมู่ท่ี 2 ต.บำงพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

4,114 0245563000026 บจ.แมพติกซ์ จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         46522 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยและผลิต

เคร่ืองรับส่งสัญญำณอุปกรณ์โทรคมนำคม

99/193  หมู่ท่ี 1 ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

4,115 0245563000042 บจ.โปรดซัก สะอำดดี จ ำกัด 6/1/2563 1,000,000         96201 ประกอบกิจกำรให้บริกำร ซัก อบ รีด ผ้ำ

ทุกชนิด

12/2  ถนนประชำสรรค์ ต.หน้ำเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

4,116 0245563000051 บจ.โรงน้ ำแข็ง พงษ์ทิพย์ธำรำ จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         10795 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำแข็ง 48/1  หมู่ท่ี 5 ต.ท่ำไข่ อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

4,117 0245563000069 บจ.เหมำชัย แม็กซ์ ม้ินท์ จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำ และขนถ่ำย

สินค้ำ คนโดยสำร ท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ

58/6  หมู่ท่ี 3 ต.วังตะเคียน อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

4,118 0245563000093 บจ.คิงคอบบร้ำ ซิเคียวริต้ีกำร์ด 

จ ำกัด

9/1/2563 1,000,000         80100 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรักษำควำม

ปลอดภัย บุคคล สถำนท่ี ทรัพย์สิน

23/6  หมู่ท่ี 5 ต.บำงพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000
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4,119 0245563000131 บจ.เอฟเอ็น ซัพพลำยอ่ิง จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         46599 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ อะไหล่ 

ไฟฟ้ำแรงสูงและแรงต่ ำ รวมถึง

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำทุกชนิด

226/2/1  หมู่ท่ี 1 ต.ท่ำไข่ อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

4,120 0245563000174 บจ.ดีไซน์บิสิเนสชอป จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบกิจกำรให้ท่ีปรึกษำ กำรสร้ำงกล

ยุทธ์ิของตรำสินค้ำ กำรตลำด ระบบ

จัดกำรภำยในองค์กร และบัญชี

487/74  ถนนศุภกิจ ต.หน้ำเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

4,121 0245563000239 บจ.ชุนหลี เทรดด้ิง จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         46109 ประกอบกิจกำรตัวแทน ขำยส่ง ปลีก 

สินค้ำอุปโภคบริโภค ทุกชนิด

43/1  ถนนพระยำศรีสุนทร ต.หน้ำเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

4,122 0245563000247 บจ.ซันเคียว เอ็นไวรอนเมนทัล 

คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด

21/1/2563 1,000,000         28150 ประกอบกิจกำรผลิต น ำเข้ำ ส่งออก และ

จ ำหน่ำยเตำเผำขยะ รวมถึงอุปกรณ์ 

อะไหล่ และสินค้ำด้ำนเทคโนโลยี

9/8  หมู่ท่ี 8 ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

4,123 0245563000271 บจ.เอสเอสจี เซอร์วิส แอนด์ ซัพ

พลำย จ ำกัด

23/1/2563 1,000,000         46521 ประกอบกิจกำร ขำย ซ้ือ เช่ำ และจัดหำ

อุปกรณ์ไฟฟ้ำและเคร่ืองจักรกล

อุตสำหกรรมทุกชนิด

20/2  หมู่ท่ี 2 ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

4,124 0245563000280 บจ.โกลเด้นลีฟ กำร์เด้น888 จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         81300 ประกอบกิจกำรบริกำรดูแลและ

บ ำรุงรักษำภูมิทัศน์

103/6  หมู่ท่ี 6 ต.โสธร อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

4,125 0245563000301 บจ.ข้ำวใส จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         46443 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยและส่งออก 

เคร่ืองส ำอำง เวชส ำอำง เช่น สกินแคร์ 

เซร่ัม และสินค้ำเพ่ือกำรอุปโภคบริโภค

223/14  ถนนริมคลองท่ำไข่ ต.หน้ำเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

4,126 0245563000361 บจ.พีเคพีเค จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         20131 ประกอบกิจกำรผลิตและซ้ือขำย เม็ด

พลำสติก เคมีภัณฑ์

92/4  หมู่ท่ี 6 ต.วังตะเคียน อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

4,127 0245563000395 บจ.ทูเอ็น แพลนน่ิง สตูดิโอ จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร 

อำคำรพำณิชย์ ท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำกำร

 ต่ำงๆ

29/2  หมู่ท่ี 8 ต.ศำลำแดง อ.บำงน้ ำเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรำ 24000
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4,128 0245563000409 บจ.แอล อี เอ็น ดี จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         68102 ขำยโอน จ ำนอง จ ำน ำแลกเปล่ียนและ

จ ำหน่ำยทรัพย์สินโดยประกำรอ่ืน  กู้ยืม

เงินเบิกเงินเกินบัญชีจำกธนำคำร นิติ

บุคคลหรือสถำบันกำรเงินอ่ืนและให้กู้ยืม

เงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีกำรอ่ืน โดยจะมี

หลักประกันหรือไม่ก็ตำม รวมท้ังกำรรับ 

ออก โอน และสลักหลัวต๋ัวเงิน หรือตรำ

สำรท่ีเปล่ียนมือได้อย่ำงอ่ืน เว้นแต่ในธุรกิจ

ธนำคำร ธุรกิจเงินทุนและธุรกิจ

เครดิตฟองซิเอร์

9/30  หมู่ท่ี 2 ต.วังตะเคียน อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

4,129 0245563000425 บจ.วินเนอร์ ไฮ-โซลูช่ัน จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         47413 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองส่ือสำร เคร่ืองอิ

เล็กโทรนิคส์

89/6  หมู่ท่ี 3 ต.บำงกรูด อ.บ้ำนโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

4,130 0243563000148 หจ.วี ไนฟ์ เซ็นเตอร์ 15/1/2563 1,000,000         25922 ประกอบกิจกำรบริกำร ลับใบมีดงำน

อุตสำหกรรมทุกชนิด

115/32  หมู่ท่ี 1 ต.ท่ำทองหลำง อ.บำงคล้ำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24110

4,131 0243563000199 หจ.พิบูลย์บำรมี 20/1/2563 1,000,000         49323 กำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ รวมถึงคน

โดยสำร

109/8  หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนซ่อง อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ 24120

4,132 0243563000245 หจ.สมชำย  เฮงเฮงรวยดี 28/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่ง ไม้ บรรทุกไม้ยูคำ

ลิปตัส รับจ้ำงตัดไม้ยูคำลิปตัส

170  หมู่ท่ี 6 ต.เกำะขนุน อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ 24120

4,133 0245563000182 บจ.ขันแก้ว ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งขนถ่ำยสินค้ำ และ

คนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำงอำกำศ 

ท้ังในและต่ำงประเทศ

200/58  หมู่ท่ี 3 ต.เขำหินซ้อน อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ 24120

4,134 0245563000417 บจ.ช.วำณะ จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         01450 ประกอบกิจกำรเล้ียงสุกร และกำรปศุสัตว์

อ่ืนๆ

109/2  หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนซ่อง อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ 24120

4,135 0243563000083 หจ.ส.สังวำลย์เพ็ชร ทรำนสปอร์ต 14/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำ 10/2  หมู่ท่ี 1 ต.พิมพำ อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ 24130

4,136 0243563000156 หจ.ซีเอช.ดับเบิลยู เซอร์วิส 16/1/2563 1,000,000         46109 ประกอบกิจกำรท ำกำรประมูลเพ่ือขำย

สินค้ำ ตำมวัตถุท่ีประสงค์ให้แก่บุคคล

คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนรำชกำร และ

องค์กำรของรัฐ

18/95  หมู่ท่ี 5 ต.ท่ำสะอ้ำน อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ 24130

4,137 0243563000181 หจ.พี.เจ.เค.เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพ

พลำย

17/1/2563 1,000,000         25922 ประกอบกิจกำรรับจ้ำง กลึง เช่ือม ไส ตัด 

เจำะ โลหะ งำนมิล่ิง งำนวิศวกรรม ทุกชนิด

66/1  หมู่ท่ี 1 ต.บำงสมัคร อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ 24130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

4,138 0243563000261 หจ.แอมแอนด์มิลค์ออโต้ช๊อป 30/1/2563 1,000,000         45301 ประกอบกิจกำรขำยส่ง ขำยปลีกช้ินส่วน

และอุปกรณ์เสริมใหม่และมือสองของยำน

ยนต์

1/34  หมู่ท่ี 3 ต.บำงสมัคร อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ 24130

4,139 0245563000077 บจ.ไทยธนำกรเทเลคอม จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         47413 ประกอบกิจกำรขำยปลีก ขำยส่ง อุปกรณ์

ต่อพ่วง อุปกรณ์ส่ือสำรโทรคมนำคม 

โทรศัพท์ อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์

248  หมู่ท่ี 6 ต.ท่ำข้ำม อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ 24130

4,140 0245563000107 บจ.วีอำร์พี. เม็ททอล จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         46622 ประกอบกิจกำรค้ำสแตนเลส สังกะสี 

อลูมิเนียม เหล็กชุบซิงค์ เหล็กด ำ 

ทองเหลือง ทองแดง และโลหะทุกชนิด

308/65  หมู่ท่ี 6 ต.ท่ำข้ำม อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ 24130

4,141 0245563000123 บจ.พี.เอส.อินโนเวช่ันพำร์ท จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         46622 ประกอบกิจกำรค้ำ วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

ท่ีได้จำกเหล็ก พลำสติกและยำง

168/116  หมู่ท่ี 2 ต.บำงสมัคร อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ 24130

4,142 0245563000158 บจ.แอดวำนซ์ เทคนิคอล แอนด์ เด

เวลอปเมนท์ จ ำกัด

13/1/2563 1,000,000         28299 ประกอบกิจกำรออกแบบ ผลิต จ ำหน่ำย 

เคร่ืองจักร อะไหล่ และช้ินส่วนท่ีใช้ในงำน

อุตสำหกรรม รวมท้ังอะไหล่

11/253  หมู่ท่ี 5 ต.ท่ำสะอ้ำน อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ 24130

4,143 0245563000221 บจ.ผิวสวยและรวยมำก จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         46443 ประกอบกิจกำรค้ำ เคร่ืองส ำอำง รวมถึง

ส่ิงปรุงสร้ำงแต่งส ำหรับประทินร่ำงกำย

หรือประเทืองโฉม ครีมบ ำรุงผิว โลช่ัน สบู่

 ครีม เซร่ัม สกินแคร์ ผลิตภัณฑ์ดุแลผิวหน้ำ

88/175  หมู่ท่ี 5 ต.ท่ำสะอ้ำน อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ 24130

4,144 0245563000255 บจ.บ้ำนดำว ทองออนไลน์ อินเตอร์

 โกลด์ ออนไลน์ จ ำกัด

22/1/2563 1,000,000         47219 ประกอบกิจกำรขำยปลีกสินค้ำอุปโภค

บริโภค ได้แก่ อำหำรแห้ง อำหำรสด 

อำหำรส ำเร็จรูปต่ำงๆ

1/115  หมู่ท่ี 3 ต.บำงสมัคร อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ 24130

4,145 0245563000310 บจ.เบสท์ เอเลเมนท์ จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         73200 ประกอบกิจกำรวิจัยตลำดและกำรส ำรวจ

ควำมคิดเห็นของประชำชน (ประชำมติ)

88/81  หมู่ท่ี 5 ต.ท่ำสะอ้ำน อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ 24130

4,146 0245563000387 บจ.เจเอฟอำร์ เซอร์วิส จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         78200 กิจกรรมกำรให้บริกำรจ้ำงงำนช่ัวครำว 9/39  หมู่ท่ี 5 ต.ท่ำสะอ้ำน อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ 24130

4,147 0245563000450 บจ.กลมเกลียว ดี แอนด์ คอนส์ 

จ ำกัด

31/1/2563 1,000,000         74101 ประกอบกิจกำรออกแบบ ตกแต่งภำยใน

และภำยนอก บ้ำน อำคำร ตึก โรงงำน 

สวน สระว่ำยน้ ำ และงำนโครงสร้ำง

1  หมู่ท่ี 6 ต.บำงปะกง อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ 24130

4,148 0243563000253 หจ.สัญญำแปดร้ิวขนส่ง 29/1/2563 1,000,000         49339 ประกอบกิจกำร ขนส่งสินค้ำภำยในประเทศ 59/272  หมู่ท่ี 3 ต.ลำดขวำง อ.บ้ำนโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรำ 24140

4,149 0245563000115 บจ.จีทีอำร์ คิดท ำรวย จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         46312 ประกอบกิจกำรค้ำปลำสลิดแปรรูป ตำม

กรรมวิธีถนอมอำหำร

134  หมู่ท่ี 1 ต.คลองบ้ำนโพธ์ิ อ.บ้ำนโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรำ 24140



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

4,150 0245563000433 บจ.ที แอนด์ เค อินเตอร์เนช่ันแนล

2024 จ ำกัด

30/1/2563 1,000,000         47734 จ ำหน่ำยท่ีนอนหมำแมวและอุปกรณ์สัตว์

เล้ียงทุกประเภท น ำเข้ำ ส่งออก ในรำคำ

ปลีกและรำคำส่ง

86/124  หมู่บ้ำน เดอะทรัสบ้ำนโพธ์ิ ซ.18

 หมู่ท่ี 1

ต.คลองประเวศ อ.บ้ำนโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรำ 24140

4,151 0243563000091 หจ.ไชยำค้ำขำย 14/1/2563 1,000,000         46612 ประกอบกิจกำรขำยผลิตภัณฑ์เช้ือเพลิง

และพลังำนทุกชนิด

2/1  หมู่ท่ี 4 ต.โพรงอำกำศ อ.บำงน้ ำเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรำ 24150

4,152 0245563000191 บจ.รักษ์ คำเฟ่ จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม ภัตตำคำร บำร์ 

ไนซ์คลับ ร้ำนกำแฟ

50/28  หมู่ท่ี 7 ต.บำงขนำก อ.บำงน้ ำเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรำ 24150

4,153 0245563000336 บจ.กันจ ำรัส เอ็นเตอร์ไพรส์ 

เซอร์วิส จ ำกัด

27/1/2563 1,000,000         46599 ประกอบธุรกิจออกแบบ จ ำหน่ำยติดต้ัง 

ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำระบบดับเพลิง

21/1  หมู่ท่ี 3 ต.โพรงอำกำศ อ.บำงน้ ำเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรำ 24150

4,154 0243563000105 หจ.เอสแอนด์พี คอนสตรัคช่ัน 2019 15/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร

42/4  หมู่ท่ี 10 ต.ท่ำตะเกียบ อ.ท่ำตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรำ 24160

4,155 0243563000032 หจ.ทรัพย์ธรณี 2562 6/1/2563 1,000,000         46209 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยพืชผลทำงกำร

เกษตร ทุกชนด

18/4  หมู่ท่ี 6 ต.วังเย็น อ.แปลงยำว จ.ฉะเชิงเทรำ 24190

4,156 0243563000041 หจ.มีดี ออโตเมช่ัน เอ็นจิเนียร่ิง 9/1/2563 1,000,000         33200 ประกอบกิจกำรติดต้ังเคร่ืองจักร

อุตสำหกรรมและอุปกรณ์

125/11  หมู่ท่ี 8 ต.แปลงยำว อ.แปลงยำว จ.ฉะเชิงเทรำ 24190

4,157 0243563000130 หจ.เจ้ำสัว 888 แสนล้ำน 15/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร 

บ้ำนพัก อำศัย ก่อสร้ำงตำมค ำส่ัง

159/1  หมู่ท่ี 7 ต.วังเย็น อ.แปลงยำว จ.ฉะเชิงเทรำ 24190

4,158 0243563000229 หจ.พีซีซี โลจิสติกส์ 20/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งขนถ่ำยสินค้ำ 237/104  หมู่ท่ี 8 ต.แปลงยำว อ.แปลงยำว จ.ฉะเชิงเทรำ 24190

4,159 0245563000018 บจ.เจทูที เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         58111 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยส่ือกำร

เรียน กำรสอน ให้แก่คณะบุคคล นิติบุคคล

 ส่วนรำชกำร

45/5  หมู่ท่ี 3 ต.วังเย็น อ.แปลงยำว จ.ฉะเชิงเทรำ 24190

4,160 0245563000298 บจ.ธ.สัมฤทธ์ิ รุ่งโรจน์ กำรก่อสร้ำง

 จ ำกัด

23/1/2563 1,000,000         49339 ประกอบกิจกำร ให้บริกำรรับเหมำขนส่ง 

ดิน หิน ทรำย กรวด ลูกรัง และวัสดุ

ก่อสร้ำง

49/11  หมู่ท่ี 3 ต.แปลงยำว อ.แปลงยำว จ.ฉะเชิงเทรำ 24190

4,161 0243563000237 หจ.ธนำอำร์ต 23/1/2563 800,000            25999 ประกอบกิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ

ประดิษฐ์อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

222  ถนนสุวินทวงศ์ ต.หน้ำเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

4,162 0243563000059 หจ.ธนัญญำ  ทรำนสปอร์ต 9/1/2563 800,000            49323 ประกอบกิจกำรขนส่งขนถ่ำยสินค้ำ และ

คนโดยสำร ท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำงอำกำศ

176/1  หมู่ท่ี 6 ต.เขำหินซ้อน อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ 24120

4,163 0245563000085 บจ.โกรว์ อะ กรีน จ ำกัด 9/1/2563 600,000            46441 ประกอบกิจกำรค้ำ ยำ และสำรเคมี รักษำ

สัตว และพืช ปุ๋ย ยำปรำบศัตรูพืช 

สำรเคมีบ ำรุงพืช และสัตว์

554  ถนนมหำจักรพรรด์ิ ต.หน้ำเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000
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รหัส
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4,164 0243563000016 หจ.เวลท์ โฟกัส 2/1/2563 500,000            70209 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ ฝึกอบรม

 รับจัดกำรธุรกิจเก่ียวกับกำรบริหำรงำน

ขำยและกำรขยำยตลำด

562/4  หมู่ท่ี 2 ต.เกำะขนุน อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ 24120

4,165 0243563000024 หจ.ควอด เอ็ม คอนซัลแทนท์ 2/1/2563 500,000            70209 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ ฝึกอบรม

 รับจัดกำรธุรกิจเก่ียวกับกำรบริหำรงำน

ขำยและกำรขยำยตลำด

562/1  หมู่ท่ี 2 ต.เกำะขนุน อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ 24120

4,166 0243563000113 หจ.บูรณ์พิภพ ทรำนสปอร์ต 15/1/2563 500,000            49209 ประกอบธุรกิจรถรับส่งพนักงำน ห้ำงร้ำน

บริษัท และบุคคลท่ัวไป

71  หมู่ท่ี 7 ต.ท่ำข้ำม อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ 24130

4,167 0243563000121 หจ.บุญนภำ คอนสตรัคช่ัน แอนด์ 

ซัพพลำย

15/1/2563 500,000            41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 

โครงสร้ำงอำคำร รวมถึงำนไฟฟ้ำ ประปำ

129/3  หมู่ท่ี 2 ต.บำงสมัคร อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ 24130

4,168 0243563000288 หจ.ทอง8ร้ิว9 31/1/2563 500,000            70209 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ ฝึกอบรม 294/15  หมู่ท่ี 18 ต.ดอนฉิมพลี อ.บำงน้ ำเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรำ 24170

4,169 0243563000172 หจ.ป้ันทรัพย์ เพ่ิมพูน 16/1/2563 200,000            47912 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง 

เคร่ืองแต่งกำย เส้ือผ้ำ สินค้ำอุปโภค

บริโภค ขำยสินค้ำออนไลน์

11/265  หมู่ท่ี 2 ต.ท่ำสะอ้ำน อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ 24130

4,170 0245563000379 บจ.เกษตร ฟินเทค จ ำกัด 29/1/2563 160,000            73101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรส่ือโฆษณำ 

ประชำสัมพันธ์ทุกชนิด

38/289  หมู่ท่ี 4 ต.ท่ำไข่ อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

4,171 0243563000164 หจ.สปิริต รูฟ 16/1/2563 100,000            41002 รับเหมำก่อสร้ำงอำคำรและต่อเติมอำคำร 59/42  หมู่ท่ี 2 ต.บำงพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

4,172 0255563000042 บจ.มันน่ีแคปปิตอล (ปรำจีนบุรี) 

จ ำกัด

10/1/2563 5,000,000         64929 ประกอบกิจกำรธุรกิจสินเช่ือรำยย่อย

ระดับจังหวัดภำยใต้กำรก ำกับ(ธุรกิจ

สินเช่ือพิโกไฟแนนซ์ PICOFINANCE) รับ

ซ้ือฝำกไถ่ถอนซ้ือฝำก ให้กู้ยืมเงิน หรือให้

เครดิตด้วยวิธีอ่ืน โดยมีหลกประกันหรือไม่

ก็ตำม รับจ ำนอง จ ำนองเฉพำะส่วน ไถ่

ถอนจ ำนอง แบ่งไถ่ถอนจ ำนอง ข้ึนเงินจำก

จ ำนองแก้ไขหน้ีอันจ ำนองเป็นประกัน 

แบ่งกรรมสิทธ์ิรวมโดยครอบจ ำนอง โอน

กรรมสิทธ์ิในท่ีดินโดยครอบจ ำนอง

224 , 226  ถนนเจ้ำส ำอำงค์ฝ่ังตะวันออก ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปรำจีนบุรี 25110

4,173 0255563000191 บจ.เพชรมังกรโกลด์บูรพำ จ ำกัด 29/1/2563 5,000,000         47732 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกเคร่ืองประดับ 379/303  หมู่ท่ี 10 ต.หนองก่ี อ.กบินทร์บุรี จ.ปรำจีนบุรี 25110

4,174 0255563000018 บจ.เอสทีอำร์ มหำศำล จ ำกัด 8/1/2563 5,000,000         46695 กำรขำยส่งของเสียและเศษวัสดุเพ่ือน ำ

กลับมำใช้ใหม่

54/1  หมู่ท่ี 4 ต.ดงกระทงยำม อ.ศรีมหำโพธิ จ.ปรำจีนบุรี 25140

4,175 0255563000212 บจ.หน่อยกำรก่อสร้ำง จ ำกัด 31/1/2563 4,000,000         41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงบ้ำน 

อำคำร สถำนท่ี

2  หมู่ท่ี 1 ต.เขำไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปรำจีนบุรี 25110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

4,176 0255563000204 บจ.บดินทร์ อัษฎำ วิลล์ 1661 

จ ำกัด

30/1/2563 3,000,000         68102 ประกอบกิจกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ 

เพ่ือกำรจ ำหน่ำย

161  หมู่ท่ี 2 ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปรำจีนบุรี 25110

4,177 0253563000075 หจ.วังเดือนห้ำเอ็นจิเนียร่ิง 22/1/2563 2,000,000         43210 ติดต้ังซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำ ประปำ 146  หมู่ท่ี 15 ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปรำจีนบุรี 25110

4,178 0255563000140 บจ.เดอะ เอ็มต้ี แอสเสท จ ำกัด 21/1/2563 2,000,000         68201 กิจกรรมของตัวแทนและนำยหน้ำ

อสังหำริมทรัพย์โดยได้รับ ค่ำตอบแทน

หรือตำมสัญญำจ้ำง

508/1  หมู่ท่ี 2 ต.ท่ำตูม อ.ศรีมหำโพธิ จ.ปรำจีนบุรี 25140

4,179 0253563000113 หจ.เอ็น พี เวิร์ค 29/1/2563 1,500,000         41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 299  หมู่ท่ี 7 ต.บ้ำนนำ อ.กบินทร์บุรี จ.ปรำจีนบุรี 25110

4,180 0253563000083 หจ.พงษ์สวัสด์ิเครน แอนด์ ขนส่ง 23/1/2563 1,000,000         77305 ประกอบกิจกำรให้เช่ำและกำรให้เช่ำแบบ

ลีสซ่ิงเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ ท่ีใช้ในกำร

ก่อสร้ำงและงำนวิศวกรรมโยธำ

24  หมู่ท่ี 12 ต.ดงข้ีเหล็ก อ.เมืองปรำจีนบุรี จ.ปรำจีนบุรี 25000

4,181 0255563000077 บจ.ไอรดำ ปุ้มปุ้ย เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         46312 กำรขำยส่งปลำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ 110  หมู่ท่ี 9 ต.ดงข้ีเหล็ก อ.เมืองปรำจีนบุรี จ.ปรำจีนบุรี 25000

4,182 0255563000085 บจ.ดี.เค.เซอร์วิส 2020 จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         38212 ประกอบกิจกำรบ ำบัดและกำรก ำจัดของ

เสียท่ีไม่เป็นอันตรำยโดยกำรเผำด้วย

เตำเผำขยะ

126/2  หมู่ท่ี 10 ต.ดงข้ีเหล็ก อ.เมืองปรำจีนบุรี จ.ปรำจีนบุรี 25000

4,183 0255563000158 บจ.สมบูรณ์ทรัพย์มงคล อินเตอร์

กรุ๊ป จ ำกัด

21/1/2563 1,000,000         46414 ประกอบกิจกำรขำยส่งเส้ือผ้ำ 89  หมู่ท่ี 4 ต.เนินหอม อ.เมืองปรำจีนบุรี จ.ปรำจีนบุรี 25000

4,184 0255563000174 บจ.วีเพำเวอร์พลัส 23 จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         46900 ประกอบกิจกำรบริกำรจัดหำสินค้ำอุปโภค

บริโภค

36/1,36/2  ซอยศูนย์กำรค้ำ ต.หน้ำเมือง อ.เมืองปรำจีนบุรี จ.ปรำจีนบุรี 25000

4,185 0253563000032 หจ.นันทภพ เบเกอร่ี 8/1/2563 1,000,000         10711 กำรผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี 112  หมู่ท่ี 9 ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปรำจีนบุรี 25110

4,186 0253563000041 หจ.เอ.เอ็ม.ออโต้ เซอร์เวย์ 10/1/2563 1,000,000         66210 ประกอบกิจกำรรับงำนตรวจสอบอุบัติเหตุ

จำกบริษัทประกันต่ำงๆ รับตรวจสอบ

สภำพรถยนต์และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

139/8  หมู่ท่ี 10 ต.หนองก่ี อ.กบินทร์บุรี จ.ปรำจีนบุรี 25110

4,187 0253563000121 หจ.ไพฑูรย์ คอนสตรัคช่ัน 2019 31/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร

พำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย

12/1  หมู่ท่ี 10 ต.หนองก่ี อ.กบินทร์บุรี จ.ปรำจีนบุรี 25110

4,188 0255563000115 บจ.ค ำคอน กำรโยธำ จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำงำนก่อสร้ำงท่ัวไป 339/288  หมู่ท่ี 5 ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปรำจีนบุรี 25110

4,189 0255563000123 บจ.ร.อุดมพืชไร่ จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         10622 กำรผลิตสตำร์ชมันส ำปะหลัง 123/2  หมู่ท่ี 5 ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปรำจีนบุรี 25110

4,190 0255563000166 บจ.อำศยำ ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

รวมถึงคนโดยสำร

123/2  หมู่ท่ี 5 ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปรำจีนบุรี 25110

4,191 0255563000107 บจ.เอ็น.ซี.แอร์ เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์

เซอร์วิส จ ำกัด

16/1/2563 1,000,000         43223 กำรติดต้ังระบบระบำยอำกำศ 17  หมู่ท่ี 7 ต.ค ำโตนด อ.ประจันตคำม จ.ปรำจีนบุรี 25130

4,192 0253563000059 หจ.เจพีเอส สมำร์ทเบรน 14/1/2563 1,000,000         85493 กิจกรรมกำรกวดวิชำท่ัวไป 73/2  หมู่ท่ี 3 ต.ศรีมหำโพธิ อ.ศรีมหำโพธิ จ.ปรำจีนบุรี 25140
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4,193 0253563000091 หจ.วีที คอนแทรคเตอร์แอนด์

เซอร์วิส

24/1/2563 1,000,000         61101 กำรบริกำรอินเทอร์เน็ตแบบใช้สำยและไร้

สำย

868/46  หมู่ท่ี 7 ต.ท่ำตูม อ.ศรีมหำโพธิ จ.ปรำจีนบุรี 25140

4,194 0255563000026 บจ.เอ็น เฮง โกลด์ จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         47732 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกเคร่ืองประดับ 141/253  หมู่บ้ำน พำนหิน8 หมู่ท่ี 10 ต.ท่ำตูม อ.ศรีมหำโพธิ จ.ปรำจีนบุรี 25140

4,195 0255563000034 บจ.เคเอ็มวี คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 16/1  หมู่ท่ี 4 ต.สัมพันธ์ อ.ศรีมหำโพธิ จ.ปรำจีนบุรี 25140

4,196 0255563000069 บจ.304 กำร์เด้น จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         01301 กำรท ำสวนไม้ประดับ 609/203  หมู่ท่ี 7 ต.ท่ำตูม อ.ศรีมหำโพธิ จ.ปรำจีนบุรี 25140

4,197 0255563000093 บจ.เอ็มดับเบิลยู วิศวกรรม 1976 

จ ำกัด

16/1/2563 1,000,000         41001 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 127/197  หมู่ท่ี 4 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหำโพธิ จ.ปรำจีนบุรี 25140

4,198 0255563000131 บจ.เอส พี ธุรกิจหยอดเหรียญ จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         96202 กำรซักผ้ำโดยเคร่ืองซักผ้ำชนิดหยอดเหรียญ 606/374  หมู่ท่ี 10 ต.ท่ำตูม อ.ศรีมหำโพธิ จ.ปรำจีนบุรี 25140

4,199 0255563000182 บจ.กฤติกำ ฟู๊ด จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         47211 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกเน้ือสัตว์และ

ผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์

155/6  หมู่ท่ี 10 ต.ท่ำตูม อ.ศรีมหำโพธิ จ.ปรำจีนบุรี 25140

4,200 0253563000016 หจ.63 ดีไซน์ สตูดิโอ 2/1/2563 500,000            74101 กิจกรรมกำรออกแบบและตกแต่งภำยใน 244  หมู่ท่ี 1 ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ จ.ปรำจีนบุรี 25140

4,201 0253563000067 หจ.เจเค 1974 ทรำนสปอร์ท 16/1/2563 500,000            49323 กำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ รวมถึงคน

โดยสำร

186/40  หมู่ท่ี 5 ต.ท่ำตูม อ.ศรีมหำโพธิ จ.ปรำจีนบุรี 25140

4,202 0253563000105 หจ.อำร์แอนด์ดี แอคเคำน์ต้ิงแอนด์

บิสสิเนส

24/1/2563 500,000            69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีกำรท ำบัญชีและ

กำรตรวจสอบบัญชี กำรให้ค ำปรึกษำด้ำน

ภำษี

141/183  หมู่ท่ี 10 ต.ท่ำตูม อ.ศรีมหำโพธิ จ.ปรำจีนบุรี 25140

4,203 0253563000024 หจ.ดับเบ้ิลยูบีเวลด้ิง 3/1/2563 400,000            25113 ประกอบกิจกำรรับเหมำงำนโลหะ เช่น 

ประตูโลหะและแผงโลหะ ร้ัว เหล็กดัด กัน

สำด รำวบันได

305/4  หมู่ท่ี 5 ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ จ.ปรำจีนบุรี 25140

4,204 0255563000051 บจ.บีเอช ยูนิเทค แอนด์ ซัพพลำย 

จ ำกัด

14/1/2563 200,000            47593 ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้ำส ำหรับให้แสง

สว่ำง

286 หมู่ท่ี 3 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปรำจีนบุรี 25140

4,205 0265563000034 บจ.พีพีพี ออย 1 จ ำกัด 21/1/2563 5,000,000         47300 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยน้ ำมันเช้ือเพลิง 

แก๊สรถยนต์ แก๊สแอลพีจี ก๊ำซเอ็นจีวี และ

สถำนีบริกำร

1-332/7-8  ถนนสุวรรณศร ต.นครนำยก อ.เมืองนครนำยก จ.นครนำยก 26000

4,206 0265563000093 บจ.อิม เอม รถบ้ำน จ ำกัด 30/1/2563 2,000,000         45101 ประกอบกิจกำรรับซ้ือและขำยยำนยนต์

ใหม่และรถเก่ำหรือมือสองทุกรุ่นทุกย่ีห้อ

132/268  หมู่ท่ี 8 ต.สำริกำ อ.เมืองนครนำยก จ.นครนำยก 26000

4,207 0263563000059 หจ.พีเอส 2020 (องครักษ์) กรุ๊ป 30/1/2563 1,000,000         56101 กำรบริกำรด้ำนอำหำรในภัตตำคำร/

ร้ำนอำหำร

110/14  หมู่ท่ี 5 ต.บ้ำนใหญ่ อ.เมืองนครนำยก จ.นครนำยก 26000

4,208 0265563000018 บจ.โกลเด้น ทรีส์ ฟำร์มำ จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         47721 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยยำแผนปัจจุบัน 

ยำแผนโบรำณ อุปกรณ์และเคร่ืองมือ

ทำงกำรแพทย์

2-256/24-25  ถนนสุวรรณศร ต.นครนำยก อ.เมืองนครนำยก จ.นครนำยก 26000
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4,209 0265563000042 บจ.วิชัยคอนกรีต (เขำพระ) จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         47524 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยปูน คอนกรีต

ผสมเสร็จ วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรก่อสร้ำง

170/251  หมู่ท่ี 5 ต.บ้ำนใหญ่ อ.เมืองนครนำยก จ.นครนำยก 26000

4,210 0265563000107 บจ.ออนมำยเวย์ เซอร์วิส จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         74109 ประกอบกิจกำรรับจ้ำง ออกแบบ 

จ ำหน่ำยป้ำยโฆษณำ และวัสดุอุปกรณ์

ข/3 556/16  ถนนชลประสิทธ์ิ ต.นครนำยก อ.เมืองนครนำยก จ.นครนำยก 26000

4,211 0265563000123 บจ.ธำรรัตน์ อุทยำนธรรมชำติ จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         55101 ประกอบกิจกำรรีสอร์ทพร้อมห้องสัมมนำ 123  หมู่ท่ี 3 ต.หินต้ัง อ.เมืองนครนำยก จ.นครนำยก 26000

4,212 0263563000032 หจ.ทริปเป้ิล ซี 2020 22/1/2563 1,000,000         47739 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 121/2  หมู่ท่ี 4 ต.บ้ำนนำ อ.บ้ำนนำ จ.นครนำยก 26110

4,213 0263563000041 หจ.ไตรทศ2019 28/1/2563 1,000,000         10711 ประกอบกิจกำร ผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอร่ีแช่

เยือกแข็ง วำฟเฟิล โรล ขนมเป๊ียะ ขนม

ไหว้พระจันทร์ ฯลฯ

155  หมู่ท่ี 11 ต.บ้ำนนำ อ.บ้ำนนำ จ.นครนำยก 26110

4,214 0265563000069 บจ.เจริญสุขเฟรช จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         46319 ประกอบกิจกำรขำยส่งและกำรขำยปลีก 

ได้แก่ อำหำรแช่แข็ง อำหำรสด และ

เคร่ืองด่ืม

98  หมู่ท่ี 2 ต.อำษำ อ.บ้ำนนำ จ.นครนำยก 26110

4,215 0265563000077 บจ.สำยรุ้งโมบำยล์ จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         46522 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยโทรศัพท์ไร้สำย 

โทรศัพท์เคล่ือนท่ี วิทยุติดตำมตัว อุปกรณ์

ส่ือสำรเคล่ือนท่ี

326/4  หมู่ท่ี 4 ต.บ้ำนนำ อ.บ้ำนนำ จ.นครนำยก 26110

4,216 0265563000026 บจ.เอทูบี โกลบอล จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         47525 ประกอบกิจกำรค้ำ วัสดุก่อสร้ำง อุปกรณ์

และเคร่ืองมือใช้ในกำรก่อสร้ำง เคร่ืองมือ

ช่ำงทุกประเภท

40  หมู่ท่ี 3 ต.บำงสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนำยก 26120

4,217 0265563000085 บจ.นำเรียกเงิน จ ำกัด 27/1/2563 996,000            56101 ประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยอำหำร และ

เคร่ืองด่ืม

32  หมู่ท่ี 1 ต.เกำะหวำย อ.ปำกพลี จ.นครนำยก 26130

4,218 0263563000016 หจ.ก ำจัดภัย เซอร์เวย์ 3/1/2563 500,000            66210 ประกอบกิจกำรประเมินควำมเส่ียงภัยและ

มูลค่ำควำมเสียหำย

57  หมู่ท่ี 1 ต.โคกกรวด อ.ปำกพลี จ.นครนำยก 26130

4,219 0263563000024 หจ.ธรรมสโร 22/1/2563 200,000            41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 75/1  หมู่ท่ี 7 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนำยก จ.นครนำยก 26000

4,220 0265563000051 บจ.ภูกะเหร่ียงฟำร์ม จ ำกัด 22/1/2563 200,000            01121 ประกอบกิจกำรเกษตรกรรม ท ำนำ 104  หมู่ท่ี 1 ต.ศรีนำวำ อ.เมืองนครนำยก จ.นครนำยก 26000

4,221 0275563000018 บจ.ศรีสุวรรณมำร์เก็ต จ ำกัด 2/1/2563 5,000,000         47213 ประกอบกิจกำรค้ำผัก ผลไม้ อำหำรสด 192/1  ถนนเทศบำล 17 ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

4,222 0275563000026 บจ.ย่ิงเจริญ ฟำร์ม จ ำกัด 6/1/2563 5,000,000         01469 ประกอบกิจกำรเล้ียงและจ ำหน่ำยสัตว์ปีก 

และสุกร

17  หมู่ท่ี 3 ต.ท่ำแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

4,223 0275563000069 บจ.ศรีสุวรรณอำหำรสัตว์ จ ำกัด 14/1/2563 5,000,000         10801 ประกอบกิจกำรผลิต ว่ำจ้ำงผลิต และ

จ ำหน่ำยอำหำรสัตว์

460  หมู่ท่ี 10 ต.ศำลำล ำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

4,224 0275563000077 บจ.เจเจ ฟำร์มหมู จ ำกัด 20/1/2563 5,000,000         01469 ประกอบกิจกำรเล้ียงและจ ำหน่ำยสัตว์ปีก 43  หมู่ท่ี 3 ต.ท่ำแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

4,225 0275563000115 บจ.จงเจริญสุขฟำร์ม จ ำกัด 28/1/2563 5,000,000         01469 ประกอบกิจกำรเล้ียงและจ ำหน่ำยสัตว์ปีก 199  หมู่ท่ี 12 ต.ศำลำล ำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
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4,226 0275563000085 บจ.อำร์ซีดี กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ำกัด 20/1/2563 5,000,000         46101 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทนกำรตลำด กำร

ผลิตและจ ำหน่ำย ผลิตภัณฑ์สินค้ำ และ

วัตถุดิบทำงกำรเกษตรท้ังภำยในประเทศ

และนอกประเทศ

201  หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนด่ำน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120

4,227 0273563000059 หจ.บ้ำนถังน้ ำมัน 13/1/2563 2,000,000         31009 ประกอบกิจกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ทุก

ประเภทท ำจำกวัสดุต่ำงๆ เฟอร์นิเจอร์ใช้

ในครัวเรือน

65/3  หมู่ท่ี 19 ต.ตำหลังใน อ.วังน้ ำเย็น จ.สระแก้ว 27210

4,228 0273563000024 หจ.ส.ธนำวดีวิศวกรรม 2020 13/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงท่ัวไป 69/1  หมู่ท่ี 10 ต.โคกป่ีฆ้อง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

4,229 0273563000067 หจ.พร้อมเซอร์วิส 15/1/2563 1,000,000         71202 ประกอบกิจกำรให้บริกำรตรวจสภำพ

รถยนต์ รถจักรยำนยนต์

143  ถนนเทศบำล 19 ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

4,230 0273563000105 หจ.ช.พิมพ์ลภัส โลจิสติกส์ 20/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรรับขนส่ง ขนถ่ำย สินค้ำ

ต่ำงๆ และรับขนส่ง คนโดยสำร พนักงำน 

ท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำงอำกำศ

15/1  ถนนบ้ำนหนองปรือ ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

4,231 0273563000121 หจ.น.นับเงิน ค้ำไม้ 24/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งทุกประเภท 166  หมู่ท่ี 5 ต.ศำลำล ำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

4,232 0273563000148 หจ.อำรียำอำร์มีแลนด์ 28/1/2563 1,000,000         41002 ก่อสร้ำง รับสร้ำงบ้ำน 832  หมู่ท่ี 2 ต.ท่ำเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

4,233 0275563000042 บจ.เสริมสุขเจริญฟำร์ม จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         01462 ประกอบกิจกำรฟำร์มปศุสัตว์ระบบเปิด 

เช่น ฟำร์มเล้ียงไก่เน้ือแบบประกันรำคำ 

ฟำร์มเล้ียงสุกรแบบประกันรำคำและฟำร์ม

เล้ียงสัตว์อ่ืน ๆ

23  หมู่ท่ี 11 ต.ศำลำล ำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

4,234 0275563000051 บจ.ทิวลิป เมก้ำฟำร์ม จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         01463 ประกอบกิจกำรฟำร์มปศุสัตว์ ระบบปิด 

เช่น ฟำร์มเล้ียงเป็ดแบบประกันรำคำ 

ฟำร์มเล้ียงไก่เน้ือแบบประกันรำคำ

354/152  ถนนสุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

4,235 0275563000123 บจ.อิสรีย์645 จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         10799 ประกอบกิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์อำหำร

อ่ืน ๆ ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

48/6  ถนนเทศบำล10 ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

4,236 0273563000016 หจ.เอส เอ็ม อำร์ 1993 8/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 37  หมู่ท่ี 4 ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120

4,237 0273563000113 หจ.วี วัน 8265 20/1/2563 1,000,000         11041 ประกอบกิจกำร ผลิตน้ ำด่ืม และจ ำหน่ำย 

ท้ังขำยปลีก ขำยส่ง

10  หมู่ท่ี 8 ต.เมืองไผ่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120

4,238 0273563000130 หจ.บุญเต็มขนส่ง 27/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำรท้ังทำงบกทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ

499/226  หมู่ท่ี 7 ต.ป่ำไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120

4,239 0275563000034 บจ.รุ่งทวีทรัพย์ อิมปอร์ต เอ็กซ์

ปอร์ต จ ำกัด

9/1/2563 1,000,000         46102 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก อำหำรแช่

แข็ง สัตว์น้ ำมีชีวิต

293  หมู่ท่ี 1 ต.ป่ำไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
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4,240 0275563000107 บจ.ซัพพลำย ฟำสท์ จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         47595 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยชุดท ำควำมเย็น

อะไหล่และอุปกรณ์ห้องเย็นท้ังมือหน่ึง

และมือสอง

609  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120

4,241 0275563000131 บจ.โรงพยำบำลบูรพำ เวชกำร 

จ ำกัด

31/1/2563 1,000,000         71202 ประกอบกิจกำรสถำนตรวจสุขภำพเอกชน

 และสถำนพยำบำลเอกชน

730  หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120

4,242 0273563000075 หจ.พีรพลกำรไฟฟ้ำ 16/1/2563 1,000,000         47525 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ไฟฟ้ำ

และอุปกรณ์ก่อสร้ำงทุกชนิด

10/1  หมู่ท่ี 12 ต.วังน้ ำเย็น อ.วังน้ ำเย็น จ.สระแก้ว 27210

4,243 0273563000091 หจ.วิฑูรย์ ทรำนสปอร์ต (2019) 17/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำรท้ัง ทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ

260  หมู่บ้ำน คลองหวำย หมู่ท่ี 6 ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250

4,244 0275563000093 บจ.ท ำสตูดิโอ19 จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         59111 ประกอบกิจกำรผลิต/รับจ้ำงผลิต/

จ ำหน่ำยส่ือภำพยนตร์ ส่ือออนไลน์

140  หมู่ท่ี 2 ต.ซับมะกรูด อ.คลองหำด จ.สระแก้ว 27260

4,245 0273563000083 หจ.เหลำค ำ 16/1/2563 500,000            43221 รับเหมำวำงท่อประปำทุกประเภท 

รับเหมำก่อสร้ำงทุกประเภท

104  หมู่บ้ำน หนองป่ำหมำก หมู่ท่ี 2 ต.ห้วยโจด อ.วัฒนำนคร จ.สระแก้ว 27160

4,246 0305563000084 บจ.ฟ้ำใหม่ ฟำร์ม จ ำกัด 6/1/2563 5,000,000         01496 ประกอบกิจกำรฟำร์มเล้ียงสุกร 109  หมู่ท่ี 13 ต.พุดซำ อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

4,247 0305563000378 บจ.ทัช พลัส อินโน จ ำกัด 16/1/2563 5,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย จัดหำ รับ เช่ำ 

เช่ำซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ (ครอบครอง 

ปรับปรุงใช้ และจัดกำรโดยประกำรอ่ืนซ่ึง

ทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลฯ๗

555  หมู่ท่ี 4 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

4,248 0305563000793 บจ.บรำเธอร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

เซอร์วิส จ ำกัด

30/1/2563 5,000,000         46599 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองจักร 

ช้ินส่วนเคร่ืองจักร พร้อมบริกำรซ่อมแซม

บ ำรุงรักษำเคร่ืองจักรทุกประเภท

333/465  หมู่ท่ี 4 ต.ไชยมงคล อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

4,249 0305563000548 บจ.ไวเทิลไซน์ จ ำกัด 23/1/2563 5,000,000         47721 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์และ

เคร่ืองมือทำงกำรแพทย์

169  หมู่ท่ี 19 ต.วังกะทะ อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ 30130

4,250 0305563000653 บจ.มำเธอร์เซย์โน จ ำกัด 24/1/2563 5,000,000         47219 ประกอบกิจกำรค้ำผลิตภัณฑ์ท่ีท ำจำกแป้ง

และนม

477  หมู่ท่ี 4 ต.จันทึก อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ 30130

4,251 0303563000180 หจ.เพ่ิมพูลทรัพย์ ซัพพลำย แอนด์ 

เซอร์วิส

13/1/2563 5,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงซ่อมแซม

ต่อเติมอำคำร ส ำนักงำน บ้ำนพักท่ีอยู่อำศัย

240/1  หมู่ท่ี 9 ต.มิตรภำพ อ.สีค้ิว จ.นครรำชสีมำ 30140

4,252 0305563000742 บจ.วิภัชรุ่งเรือง จ ำกัด 28/1/2563 5,000,000         47300 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยน้ ำมันเช้ือเพลิง 

ถ่ำนหิน ผลิตภัณฑ์อย่ำงอ่ืนท่ีก่อให้เกิด

พลังงำนและสถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง

181  หมู่ท่ี 9 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครรำชสีมำ 30230



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

4,253 0305563000807 บจ.อีซ่ีโฮมแอนด์สเตย์ จ ำกัด 30/1/2563 5,000,000         68103 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเช่ำหอพัก 

ห้องพัก อพำร์ทเมนท์ และเซอรวิสอพำร์

ทเมนท์

77  หมู่ท่ี 7 ต.พระพุทธ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครรำชสีมำ 30230

4,254 0305563000700 บจ.7 ธุรกิจพิโก จ ำกัด 27/1/2563 5,000,000         64929 ประกอบกิจกำรสินเช่ือรำยย่อยระดับ

จังหวัดภำยใต้กำรก ำกับ

600/2  หมู่ท่ี 4 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครรำชสีมำ 30250

4,255 0305563000386 บจ.คำฟ เอเนอจ้ี จ ำกัด 17/1/2563 5,000,000         46632 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ขำยปลีก ขำยส่ง

ไม้แปรรูป ทุกชนิด

828/46  หมู่ท่ี 6 ต.จอหอ อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30310

4,256 0303563000414 หจ.ห้ำงทองเยำวรำช (บ้ำนเหล่ือม) 21/1/2563 5,000,000         47732 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยทอง 

ทองรูปพรรณ ทองค ำแท่ง

299  หมู่ท่ี 4 ต.บ้ำนเหล่ือม อ.บ้ำนเหล่ือม จ.นครรำชสีมำ 30350

4,257 0305563000335 บจ.ออร์โธ สไมล์ เด็นทัล จ ำกัด 15/1/2563 3,000,000         86203 ประกอบกิจกำรให้บริกำรทันตกรรม รักษำ

 ฟ้ืนฟู ดูแลสุขภำพช่องปำกและฟัน

82  ถนนสืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

4,258 0305563000769 บจ.เมนเทอร์ เมดิคอล จ ำกัด 29/1/2563 3,000,000         96104 ประกอบกิจกำรสถำบันเสริมควำมงำม

แบบครบวงจร รวมท้ังบริกำรสปำและรับ

เป็นท่ีปรึกษำด้ำนควำมงำม

157/1  หมู่ท่ี 10 ต.หนองน้ ำแดง อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ 30130

4,259 0305563000211 บจ.เจริญผล2020 จ ำกัด 9/1/2563 3,000,000         23951 ประกอบกิจกำรผลิตวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำง 49  หมู่ท่ี 9 ต.หนองยำง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครรำชสีมำ 30230

4,260 0305563000521 บจ.ทูธเดย์ จ ำกัด 22/1/2563 3,000,000         86203 ประกอบกิจกำรคลินิกทันตกรรม 

ให้บริกำรทำงทันตกรรมครบวงจร

595/4-5  หมู่ท่ี 3 ต.จอหอ อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30310

4,261 0305563000165 บจ.วินคอร์ กรีน จ ำกัด 8/1/2563 2,000,000         46103 กำรขำยส่งส่ิงทอเส้ือผ้ำรองเท้ำเคร่ืองหนัง

และของใช้ในครัวเรือนโดยได้รับ

ค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง

187/7  หมู่ท่ี 4 ถนนปักธงชัย-มหำวิทยำลัย ต.หนองจะบก อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

4,262 0305563000823 บจ.เอ็นพีบี  2020 จ ำกัด 31/1/2563 2,000,000         86202 ประกอบกิจกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์

เฉพำะทำงสูนินรีเวช ท่ีมิใช่สถำนพยำบำล 

และไม่มีท่ีพักส ำหรับผู้ป่วย

2727/4  ถนนสืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

4,263 0305563000840 บจ.คอนทินิว ริช จ ำกัด 31/1/2563 2,000,000         33121 ประกอบกิจกำรบริกำรติดต้ังและซ่อมแซม

งำนระบบเคร่ืองกลทุกประเภท

179/20  ซอยมิตรภำพ 4 ต.ในเมือง อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

4,264 0303563000201 หจ.รุ่งโรจน์ ซี.เค. กำรโยธำ 13/1/2563 2,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงท่ัวไป 184  หมู่ท่ี 6 ต.ด่ำนเกวียน อ.โชคชัย จ.นครรำชสีมำ 30190

4,265 0305563000572 บจ.จิรโรจน์ 168 จ ำกัด 23/1/2563 2,000,000         68101 ประกอบกิจกำรค้ำอสังหำริมทรัพย์และ

อสังหำริมทรัพย์พร้อมส่ิงปลูกสร้ำง รวมท้ัง

จัดสรรท่ีดินแบ่งขำย ให้เช่ำ ท้ังท่ีดินเปล่ำ

และท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง

89  หมู่ท่ี 9 ต.ท่ำเย่ียม อ.โชคชัย จ.นครรำชสีมำ 30190

4,266 0303563000333 หจ.เรือนสวน 16/1/2563 2,000,000         47222 จ ำหน่ำยน้ ำด่ืม 183  หมู่ท่ี 5 ต.ห้วยบง อ.ด่ำนขุนทด จ.นครรำชสีมำ 30210
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4,267 0305563000041 บจ.คิงส์ ออฟ วำล์ว (ขอนแก่น) 

จ ำกัด

6/1/2563 2,000,000         47593 ประกอบกิจกำรค้ำอุปกรณ์ไฮโดรลิค นิวเม

ติกส์ ป๊ัมน้ ำ ป๊ัมลม เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ

กล อุปกรณ์ไฟฟ้ำทุกชนิด

799/141-142  หมู่ท่ี 13 ถนนสุรนำรำยณ์ ต.จอหอ อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30310

4,268 0305563000416 บจ.บรรจุภัณฑ์ พลำสแพค จ ำกัด 20/1/2563 1,500,000         22220 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยขวด

พลำสติกทุกชนิด

630  หมู่ท่ี 3 ต.หนองบัวศำลำ อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

4,269 0305563000491 บจ.เมรยำ แฟช่ัน ช้อป จ ำกัด 21/1/2563 1,100,000         47912 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเส้ือผ้ำ รองเท้ำ 

กระเป๋ำ ส ำเร็จรูปทุกชนิด ผ่ำนระบบ

ออนไลน์

333/12  หมู่ท่ี 3 ต.ตลำด อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

4,270 0303563000066 หจ.ผลิตโชคก่อสร้ำง 3/1/2563 1,000,000         25113 ประกอบกิจกำรผลิตหน้ำต่ำง กรอบประตู

 ประตูใหญ่ และผลิตภัณฑ์ท่ีคล้ำยกันท่ีท ำ

จำกโลหะ

3  หมู่ท่ี 6 ต.ตลำด อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

4,271 0303563000082 หจ.คิววันเวชกรรม 6/1/2563 1,000,000         86202 ประกอบกิจกำรสถำนบริกำรให้ค ำปรึกษำ 

รักษำทำงด้ำนผิวหนัง และเสริมควำมงำม

ครบวงจร

939/12  หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนเกำะ อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

4,272 0303563000236 หจ.เจเจพีเรียลเอสเตท 14/1/2563 1,000,000         41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

ออกแบบตกแต่ง ต่อเติมอำคำร บ้ำน 

บำงส่วน หรือปรับปรุงท้ังหมด

41/2  ถนนเซนต์เมร่ี ต.ในเมือง อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

4,273 0303563000287 หจ.บำรมี2020 15/1/2563 1,000,000         33149 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงติดต้ัง ซ่อมแซม 

บ ำรุงรักษำระบบไฟฟ้ำ สุขำภิบำล และ

ระบบส่ือสำรทุกประเภทให้แก่บุคคล 

คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนรำชกำร และ

องค์กรของรัฐ

1726/61  ถนนมิตรภำพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

4,274 0303563000317 หจ.รุ่งเรืองทรัพย์ มำร์เก็ตต้ิง 15/1/2563 1,000,000         46441 ประกอบกิจกำรค้ำอุปกรณ์เคร่ืองมือทำง

กำรแพทย์

1123/142  หมู่ท่ี 4 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

4,275 0303563000341 หจ.24เพ่ือคุณ 17/1/2563 1,000,000         47711 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเส้ือผ้ำ 444/24  หมู่ท่ี 6 ต.สุรนำรี อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

4,276 0303563000368 หจ.พีเอ็นดี โอลิเวีย 20/1/2563 1,000,000         23929 กำรผลิตวัสดุท่ีใช้ในกำรก่อสร้ำงอ่ืน ๆ ท่ี

ท ำจำกดินเหนียวซ่ึงมิได้ จัดประเภทไว้ใน

ท่ีอ่ืน

1444/21  หมู่บ้ำน เดอะฟอร์เรส หมู่ท่ี 4 ต.หนองจะบก อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

4,277 0303563000392 หจ.พีทีเอฟ คอนสตรัคช่ันแอนด์

ดีไซน์

21/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงต่ำงๆ 888/48  หมู่ท่ี 7 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

4,278 0303563000473 หจ.เอเจ อีวี ไบค์ โครำช 22/1/2563 1,000,000         45401 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์

ไฟฟ้ำและอุปกรณ์ต่ำงๆ

141/132  ถนนเซนต์เมร่ี ต.ในเมือง อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000
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รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

4,279 0303563000546 หจ.ทรัพย์ วี เจ 24/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำให้ควำมรู้

 ฝึกอบรมด้ำนประกันชีวิต (ท้ังน้ีมิใช่ธุรกิจ

ประกันภัย)

2966/104  ถนนเดชอุดม ต.ในเมือง อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

4,280 0303563000554 หจ.ก้องกำนต์รำชสีมำ 27/1/2563 1,000,000         96201 ประกอบกิจกำรซักรีดเส้ือผ้ำ ตัดผม แต่ง

ผม เสริมสวย

388/3  หมู่ท่ี 5 ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

4,281 0303563000562 หจ.น ำโชค 8888 27/1/2563 1,000,000         47711 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเส้ือผ้ำส ำเร็จรูป

ทุกประเภทผ่ำนระบบออนไลน์

112/146  ซอยเดชอุดม 6 ต.ในเมือง อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

4,282 0303563000589 หจ.สหมอเตอร์ ป๊ัม 28/1/2563 1,000,000         46599 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยป๊ัมน้ ำ ป๊ัมน้ ำ

บำดำล อะไหล่และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องทุก

ชนิด

222/10  ถนนปักธงชัย ต.ในเมือง อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

4,283 0303563000601 หจ.แสนสิน กำรไฟฟ้ำ 29/1/2563 1,000,000         43210 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงติดต้ัง

ระบบไฟฟ้ำ

712  หมู่ท่ี 4 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

4,284 0303563000660 หจ.ปุณยภัสร์ (กำรเกษตร) 31/1/2563 1,000,000         46692 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำกำรเกษตร 

เคร่ืองมือ อุปกรณ์กำรเกษตรทุกชนิด 

รวมถึงปุ๋ย อำหำรสัตว์ ยำรักษำโรคทุกชนิด

89/1  หมู่ท่ี 7 ต.พุดซำ อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

4,285 0305563000017 บจ.มหำนคร ปิโตรเลียมพำร์ค จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         47300 ประกอบกิจกำรขำยปลีกเช้ือเพลิงยำนยนต์

ในร้ำนค้ำเฉพำะ สถำนี ป๊ัม (Retail sale 

of automotive fuel in specialized 

stores)

1442/1  หมู่ท่ี 4 ต.หนองจะบก อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

4,286 0305563000025 บจ.เฮงเจริญ จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงต่ำงๆ 10  หมู่ท่ี 8 ต.ตลำด อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

4,287 0305563000106 บจ.เอส พี โอ ไวท์ จ ำกัด 6/1/2563 1,000,000         46593 ประกอบกิจกำรค้ำทูลล่ิง(toolong) 

และคัตต้ิงทูล (cutting tool)

1099/48  หมู่ท่ี 4 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

4,288 0305563000181 บจ.เชอร์ปำ ทรำเวล จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         79120 ประกอบกิจกำรน ำเท่ียว รวมท้ังธุรกิจ

เก่ียวกับกำรน ำเท่ียวทุกชนิด ท้ังใน

ประเทศและต่ำงประเทศ

623  หมู่ท่ี 1 ต.ไชยมงคล อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

4,289 0305563000190 บจ.ขอนแก่น อิมเพรสช่ัน เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ำกัด

9/1/2563 1,000,000         71102 ประกอบกิจกำรให้บริกำรด้ำนค ำปรึกษำ 

เพ่ือแก้ไขปัญหำงำนด้ำนวิศวกรรม

969/20  หมู่ท่ี 2 ต.สุรนำรี อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

4,290 0305563000203 บจ.ทีทีแอล บอด้ี ทรัค จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         24209 ประกอบกิจกำรผลิตโลหะสำมัญและ

ผลิตภัณฑ์โลหะสำมัญอ่ืน ๆ ท่ีมิใช่เหล็ก

1653/3  ถนนมิตรภำพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

4,291 0305563000238 บจ.อินเนอร์ อินเตอร์เทรดด้ิง จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         47711 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำย เส้ือผ้ำ กระเป๋ำ 

รองเท้ำ เคร่ืองประดับ ฯ

94  ซอยท้ำวสุระ 3 ต.ในเมือง อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

4,292 0305563000246 บจ.พรีเม่ียม ไดมอนด์ คอฟฟ่ี จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         47222 ประกอบกิจกำรขำยปลีกกำแฟและ

เคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์

335/61  หมู่ท่ี 9 ต.สุรนำรี อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

4,293 0305563000319 บจ.วันเจริญดี จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         68101 ประกอบกิจกำรซ้ือและกำรขำย

อสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเอง เพ่ือกำร

พักอำศัย

555/99  ซอยพิบูลละเอียด 12/4 ถนน

เดชอุดม

ต.ในเมือง อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

4,294 0305563000327 บจ.วี พรำวด์ ออลล์ แอสเซท จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         68202 ประกอบกิจกำรบริหำรจัดกำรนิติบุคคล

อำคำรชุด กำรบริหำรจัดกำรและจัดต้ังนิติ

บุคคลหมู่บ้ำนจัดสรรท่ีดิน

1717/7  หมู่ท่ี 1 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

4,295 0305563000459 บจ.เอ็มเจพี โซลูช่ันส์ จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         47595 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ 

วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำ แผงโซล่ำเซล อุปกรณ์

ส่ือสำรโทรคมนำคมทุกชนิด

197  หมู่ท่ี 3 ต.หนองไข่น้ ำ อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

4,296 0305563000467 บจ.ขำยดินดี พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         68102 ประกอบกิจกำรอสังหำริมทรัพย์และ

จัดสรรท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง

999/15  หมู่ท่ี 11 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

4,297 0305563000475 บจ.เมืองย่ำเฮลท์แคร์ จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         86909 ประกอบกิจกำรบริกำรรับจัดส่งพนักงำน

เฝ้ำไข้ ดูแลผู้ป่วย ดูแลผู้สูงอำยุ และพ่ีเล้ียง

เด็กท่ัวประเทศ

407  หมู่ท่ี 2 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

4,298 0305563000505 บจ.ปรีดี เซอร์วิส จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         78200 ประกอบกิจกำรรับเหมำและจัดเก็บผลไม้ 

พืชสวน พืชไร่ ผลไม้ป่ำ และผลิตผล

ทำงกำรเกษตรอ่ืนๆ ท้ังในประเทศและ

ต่ำงประเทศ (มิใช่เป็นกำรจัดหำงำน)

505  หมู่ท่ี 8 ต.หม่ืนไวย อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

4,299 0305563000513 บจ.ไลต้ัน เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน จ ำกัด

21/1/2563 1,000,000         41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 676/5  ช้ันท่ี 2 หมู่บ้ำน หนองบง หมู่ท่ี 5

 ถนนพัทธนันท์

ต.สุรนำรี อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

4,300 0305563000530 บจ.ยูเน่ียนโครำช จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         93191 ประกอบกิจกำรจัดกำรส่งเสริมและกำร

จัดกำรแข่งขันกีฬำทุกประเภท

477  ซอยไชยณรงค์ 3 ต.ในเมือง อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

4,301 0305563000556 บจ.พิชัยทิพย์พัฒนำ จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         47612 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยกระดำษ เคร่ือง

เขียน แบบเรียน แบบพิมพ์หนังสือ 

อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน อุปกรณ์กำร

ถ่ำยและภำพยนต์ เคร่ืองค ำนวณ 

เคร่ืองพิมพ์ อุปกรณ์กำรพิมพ์ เคร่ืองใช้

ส ำนักงำน คอมพิวเตอร์ รวมท้ังอุปกรณ์

และอะไหล่ของสินค้ำดังกล่ำว

1173/2  ถนนสุรนำรำยณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

4,302 0305563000599 บจ.เอส เจ จี พี เอ็นจิเนียร่ิงแมชชีน

 จ ำกัด

23/1/2563 1,000,000         25922 ประกอบกิจกำรเก่ียวกับโรงกลึง และ

จ ำหน่ำยอุปกรณ์เก่ียวกับโรงกลึง ด้ำมมีด 

เม็ดมีด

365  ถนนท้ำวสุระ ต.ในเมือง อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

4,303 0305563000611 บจ.ไฟน์ กรุ๊ป เทรดด้ิง จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         46204 ประกอบกิจกำรค้ำสัตว์มีชีวิต เน้ือสัตว์

ช ำแหละและเน้ือสัตว์แช่แข็งทุกประเภท

999/154  หมู่ท่ี 3 ต.ตลำด อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

4,304 0305563000645 บจ.สุรนำรี ทรำเวล 2020 จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         79120 ประกอบกิจกำรเก่ียวกับกำรจัดทัวร์ 888/30  หมู่ท่ี 2 ต.สุรนำรี อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

4,305 0305563000670 บจ.ฟอร์ธแมน บิลเดอร์ จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำรท่ี

พักอำศัย

333/52  หมู่ท่ี 4 ต.ไชยมงคล อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

4,306 0305563000696 บจ.เลิศธรรมทนำยควำมและ

สวัสดิกำรชีวิต จ ำกัด

27/1/2563 1,000,000         69100 ประกอบกิจกำรด ำเนินกำรทำงกฏหมำย 

ท่ีปรึกษำกฏหมำย ประกอบวิชำชีพ

ทนำยควำม กำรให้ค ำปรึกษำและให้

ค ำแนะน ำท่ัวไป เป็นต้น กำรเตรียม

เอกสำร ทวงถำมและกำรด ำเนินกำรของ

เจ้ำพนักงำนรับรองเอกสำร พนักงำนจด

ทะเบียนทำงแพ่ง

674  ถนนมิตรภำพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

4,307 0305563000726 บจ.เอสโอพี เรสเตอร์รองท์ จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร 219  หมู่ท่ี 7 ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

4,308 0305563000785 บจ.เจเอ็มเอส โกลบอล มัลติลิงกัว 

เน็ตเวิร์ค จ ำกัด

30/1/2563 1,000,000         85491 บริกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำด้ำนภำษำ 

สอนภำษำ จัดกำรอบรม

1119/18  ถนนสุรนำรำยณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

4,309 0303563000431 หจ.มำนะรวยรุ่งเรือง 22/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค

บริโภคทุกชนิด

179  หมู่ท่ี 10 ต.โบสถ์ อ.พิมำย จ.นครรำชสีมำ 30110

4,310 0305563000661 บจ.สุระพัฒน์ 2020 จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงและงำน

ก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับท ำงำน

โยธำทุกประเภท

31  หมู่ท่ี 1 ต.ในเมือง อ.พิมำย จ.นครรำชสีมำ 30110

4,311 0303563000350 หจ.รักบ้ำนเฮำ 17/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืม

17  หมู่ท่ี 16 ต.หมูสี อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ 30130

4,312 0305563000131 บจ.รุ่งโรจน์ทวี คอนสตรัคช่ัน 2012

 จ ำกัด

7/1/2563 1,000,000         41002 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีไม่ใช่ท่ีพักอำศัย 44/8  หมู่ท่ี 13 ต.จันทึก อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ 30130

4,313 0305563000149 บจ.ทริปเป้ิล เอ็น อิมพอร์ต จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         46316 ประกอบกิจกำร ซ้ือ ขำย น ำเข้ำ สินค้ำ

อุปโภค บริโภคคุ๊กก้ี

197  ถนนมิตรภำพ ต.ปำกช่อง อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ 30130

4,314 0305563000343 บจ.บอน แพลนเนอร์ จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         73101 ประกอบกิจกำรบริกำรออกแบบผลิตภัณฑ์

 ส่ือโฆษณำส่ิงพิมพ์ วีดีทัศน์ รับวำงแผน

และจัดงำน Event แบบครบวงจร

634/1  ถนนมิตรภำพ ต.ปำกช่อง อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ 30130

4,315 0305563000866 บจ.พุสิรินันท์ จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 5/63  หมู่ท่ี 1 ต.หนองสำหร่ำย อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ 30130

4,316 0303563000457 หจ.จ ำลองรุ่งเรืองชัย 22/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค

บริโภคทุกชนิด

135  หมู่ท่ี 4 ต.มิตรภำพ อ.สีค้ิว จ.นครรำชสีมำ 30140



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส

ไปรษณีย์

4,317 0305563000734 บจ.ซิงมอลล์ เซลส์แอนด์มำร์เก็ตต้ิง

 จ ำกัด

28/1/2563 1,000,000         96309 ประกอบกิจกำรด ำเนินธุรกิจโดยใช้ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย 

(E-COMMERCE)

159/12  หมู่ท่ี 8 ต.สีค้ิว อ.สีค้ิว จ.นครรำชสีมำ 30140

4,318 0305563000777 บจ.ดุลยพัฒน์ ปิโตรเล่ียม จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         46612 ประกอบกิจกำรค้ำน้ ำมันเช้ือเพลิง 58  หมู่ท่ี 12 ต.ลำดบัวขำว อ.สีค้ิว จ.นครรำชสีมำ 30140

4,319 0303563000198 หจ.ออยล์ล่ีช๊อป 13/1/2563 1,000,000         47912 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง 

เคร่ืองแต่งกำย เส้ือผ้ำ สินค้ำอุปโภค

บริโภค ขำยสินค้ำออนไลน์

75  หมู่ท่ี 7 ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครรำชสีมำ 30150

4,320 0303563000635 หจ.ดำรำ เทรดด้ิง 88 31/1/2563 1,000,000         46431 ประกอบกิจกำรขำยส่งอุปกรณ์เคร่ืองเขียน

 วัสดุส ำนักงำน อุปกรณ์ส ำนักงำน 

เคร่ืองใช้ในครัวเรือนทุกประเภท

53  หมู่ท่ี 6 ต.สุขเกษม อ.ปักธงชัย จ.นครรำชสีมำ 30150

4,321 0303563000040 หจ.นครรำชสีมำ ยำนยนต์ 2/1/2563 1,000,000         45103 ประกอบกิจกำรรับซ้ือ-ขำยรถยนต์มือสอง 314  หมู่ท่ี 1 ต.ดอนหวำย อ.โนนสูง จ.นครรำชสีมำ 30160

4,322 0303563000465 หจ.มำนะกิจไพศำลขนส่ง 22/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่ง 93  หมู่ท่ี 3 ต.หลุมข้ำว อ.โนนสูง จ.นครรำชสีมำ 30160

4,323 0305563000076 บจ.วำย เมียร์ ดีไซน์ จ ำกัด 6/1/2563 1,000,000         96309 ประกอบกิจกำรให้บริกำรออกแบบและ

ผลิตรถจักรยำนยนต์ รถยนต์ รวมท้ัง

อะไหล่ท่ีใช้ในงำนเกษตรทุกชนิด

81  หมู่ท่ี 7 ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครรำชสีมำ 30160

4,324 0305563000351 บจ.เอสเคที  43  โมลด์ จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         74109 ประกอบกิจกำรออกแบบ ผลิตข้ึนรูป และ

จ ำหน่ำยช้ินส่วนเก่ียวกับพลำสติก เหล็ก 

อลูมิเนียมและโลหะอ่ืนๆ

29  หมู่ท่ี 4 ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครรำชสีมำ 30160

4,325 0305563000629 บจ.คงมณีโชติ จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ประกอบ

กิจกำรค้ำวัสดุก่อสร้ำง อุปกรณ์ไฟฟ้ำทุก

ชนิด

151/3  หมู่ท่ี 8 ต.บิง อ.โนนสูง จ.นครรำชสีมำ 30160

4,326 0303563000228 หจ.ช่ำงทอง เค.ที.เค.กรุ๊ป 14/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุก

ประเภท

11  หมู่ท่ี 5 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครรำชสีมำ 30170

4,327 0303563000643 หจ.ไทท้ัน คอนสตรัคช่ัน 2020 31/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงต่ำงๆ 29/3  หมู่ท่ี 2 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครรำชสีมำ 30170

4,328 0303563000121 หจ.ไทรุ่งศิริ  ขนส่ง 8/1/2563 1,000,000         52292 กิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดกำรขนส่ง

สินค้ำและตัวแทนออกของ

54  หมู่ท่ี 1 ต.หนองพลวง อ.ประทำย จ.นครรำชสีมำ 30180

4,329 0303563000058 หจ.โชคศักดำ ขนส่ง 3/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงขนส่งสินค้ำ ขนย้ำย

 เคล่ือนย้ำย เคร่ืองจักร ยำนพำหนะ

104  หมู่ท่ี 7 ต.ท่ำอ่ำง อ.โชคชัย จ.นครรำชสีมำ 30190

4,330 0305563000092 บจ.เดอะริชทีม (ไทยแลนด์) จ ำกัด 6/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำงค์ 87  หมู่ท่ี 10 ต.ท่ำจะหลุง อ.โชคชัย จ.นครรำชสีมำ 30190

4,331 0305563000688 บจ.แอล พี พี ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำทุกประเภท 78  หมู่ท่ี 6 ต.ท่ำเย่ียม อ.โชคชัย จ.นครรำชสีมำ 30190

4,332 0303563000406 หจ.รุ่งเรืองสุรำกล่ัน บ้ำนไทยสงบ 21/1/2563 1,000,000         11011 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยสุรำ

กล่ันพ้ืนบ้ำน

184  หมู่ท่ี 13 ต.ห้วยบง อ.ด่ำนขุนทด จ.นครรำชสีมำ 30210
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4,333 0303563000627 หจ.เอส.เจ.2020 เอ็นจิเนียร่ิง 

แอนด์ เซอร์วิส

30/1/2563 1,000,000         41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 

โครงสร้ำง อำคำร อ่ืนๆ

13  หมู่ท่ี 8 ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่ำนขุนทด จ.นครรำชสีมำ 30210

4,334 0305563000637 บจ.ลูน่ำ 2020 (ไทยแลนด์) จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         28250 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย

เคร่ืองมืออบข้ำวและข้ำวโพด

13/1  หมู่ท่ี 9 ต.ด่ำนขุนทด อ.ด่ำนขุนทด จ.นครรำชสีมำ 30210

4,335 0305563000424 บจ.เคทีทีโปร ดีไซน์ แอนด์ เมน

เทแนนซ์ จ ำกัด

20/1/2563 1,000,000         47411 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ซ่อม อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ระบบแสงเสียง

และภำพ อุปกรณ์ส ำนักงำน อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ทุกชนิด

220  หมู่ท่ี 4 ต.ก ำปัง อ.โนนไทย จ.นครรำชสีมำ 30220

4,336 0305563000441 บจ.กุมภำ อินเตอร์ กรุ๊ป จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบกิจกำรจัดฝึกอบรมและสัมมนำ

งำนทำงวิชำกำรทุกชนิด

96  หมู่ท่ี 17 ต.ส ำโรง อ.โนนไทย จ.นครรำชสีมำ 30220

4,337 0305563000483 บจ.นิวไลฟ์ฟอร์ยู จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         46319 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เสริม

อำหำร

27  หมู่ท่ี 9 ต.ค้ำงพลู อ.โนนไทย จ.นครรำชสีมำ 30220

4,338 0305563000831 บจ.บีแอนด์บี เอ็กซ์เพรส จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         01461 ประกอบกิจกำรฟำร์มเล้ียงไก่ 26  หมู่ท่ี 16 ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครรำชสีมำ 30220

4,339 0303563000520 หจ.โจ้2020 ขนส่ง 24/1/2563 1,000,000         49339 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ

ทุกชนิด

33/2  หมู่ท่ี 7 ต.สีสุก อ.จักรำช จ.นครรำชสีมำ 30230

4,340 0305563000394 บจ.วู๊ดเวิร์ค อินดัสตร้ี จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         16101 ผลิต ขำยปลีก และขำยส่ง ผลิตภัณฑ์ไม้ 

ไม้แปรรูป ประตู หน้ำต่ำง วงกบประตู วง

กบหน้ำต่ำง เฟอร์นิเจอร์ไม้

50/1  หมู่ท่ี 7 ต.ท่ำช้ำง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครรำชสีมำ 30230

4,341 0303563000261 หจ.ปฏิชำติ 15/1/2563 1,000,000         46103 ประกอบกิจกำรค้ำเส้ือผ้ำส ำเร็จรูป เส้ือผ้ำ

ชุดกีฬำ เส้ือผ้ำข้ำรำชกำร อุปกรณ์กำร

เล่นกีฬำ

115  หมู่ท่ี 1 ต.ล ำเพียก อ.ครบุรี จ.นครรำชสีมำ 30250

4,342 0303563000295 หจ.สิงหำตังค์88 15/1/2563 1,000,000         47524 ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุก่อสร้ำง อุปกรณ์

และเคร่ืองมือใช้ในกำรก่อสร้ำง เคร่ืองมือ

ใช้ในกำรก่อสร้ำง เคร่ืองมือช่ำงทุก

ประเภทสี งำนประปำ

19  หมู่บ้ำน หนองใหญ่พัฒนำ หมู่ท่ี 10 ต.ครบุรี อ.ครบุรี จ.นครรำชสีมำ 30250

4,343 0303563000481 หจ.ตะโกค้ำไม้ 23/1/2563 1,000,000         47524 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือใช้ในกำรก่อสร้ำง 

เคร่ืองมือช่ำงทุกประเภท

133  หมู่ท่ี 1 ต.หนองบัว อ.คง จ.นครรำชสีมำ 30260

4,344 0305563000289 บจ.อรุณสมหวัง ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งเเละขนถ่ำยสินค้ำ 69  หมู่ท่ี 1 ต.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครรำชสีมำ 30270

4,345 0305563000408 บจ.เพ่ือบ้ำนเรำ จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 89  หมู่ท่ี 6 ต.โนนยอ อ.ชุมพวง จ.นครรำชสีมำ 30270

4,346 0303563000163 หจ.นิลรินทร์ 9/1/2563 1,000,000         46201 ประกอบกิจกำรค้ำข้ำว ข้ำวโพด มัน

ส ำปะหลัง อ้อย พืชไร่ทุกชนิด

30  หมู่ท่ี 1 ต.บึงอ้อ อ.ขำมทะเลสอ จ.นครรำชสีมำ 30280
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4,347 0303563000503 หจ.พงษ์ตะวัน อพำร์ทเม้นท์ 24/1/2563 1,000,000         55101 ประกอบกิจกำรให้เช่ำห้องพัก ท่ีพักอำศัย 

ท้ังรำยวันและรำยเดือน

241  หมู่ท่ี 3 ต.โคกกรวด อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30280

4,348 0303563000538 หจ.เอส.เอส.ที 2020  ทรำนสปอร์ต 24/1/2563 1,000,000         41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงต่ำงๆ 159  หมู่ท่ี 8 ต.โป่งแดง อ.ขำมทะเลสอ จ.นครรำชสีมำ 30280

4,349 0305563000122 บจ.ถิงถิง เทรดด้ิง จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         47213 ประกอบกิจกำรขำยปลีกผัก ผลไม้ ผลไม้

แปรรูป

393  หมู่ท่ี 4 ต.โคกกรวด อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30280

4,350 0303563000449 หจ.รัตนำจึงรุ่งเรือง 22/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค

บริโภคทุกชนิด

297  หมู่ท่ี 9 ต.บ้ำนโพธ์ิ อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30310

4,351 0303563000651 หจ.สหรัถ   สิงห์กวำง 31/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองรับช ำระ

เงินอัตโนมัติ ตู้เติมเงินออนไลน์ เคร่ืองรับ

ช ำระเงินออนไลน์ฯลฯ

333/15  หมู่ท่ี 15 ต.จอหอ อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30310

4,352 0305563000220 บจ.เนเจอร์ บำย ยำงนำ จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         47723 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองส ำอำง อุปกรณ์

เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้เสริมควำมงำม

191  หมู่ท่ี 8 ต.บ้ำนโพธ์ิ อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30310

4,353 0305563000254 บจ.เบสต้ี จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         46209 ประกอบกิจกำรค้ำเก่ียวกับเห็ด ผลิตภัณฑ์

แปรรูปจำกเห็ด อำหำรส ำเร็จรูป

155  หมู่ท่ี 12 ต.จอหอ อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30310

4,354 0305563000360 บจ.เศรษฐพงศ์ ออดิท แอนด์ เท

รนน่ิง จ ำกัด

16/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบกิจกำรให้บริกำร รับเป็นท่ีปรึกษำ

 ให้ค ำแนะน ำ รับฝึกสอน จัดกำรอบรม

และจัดสัมมนำทำงด้ำนบัญชี ภำษีอำกร 

กฏหมำย กำรบริหำรจัดกำร พำณิชยกรรม

 และวิชำกำรในด้ำนต่ำงๆ

778/7  หมู่ท่ี 6 ต.จอหอ อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30310

4,355 0305563000858 บจ.ดีสเพลย์  บิสซิเนส  คอริดอร์ 

จ ำกัด

31/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองรับช ำระ

เงินอัตโนมัติ ตู้เติมเงินออนไลน์ เคร่ืองรับ

ช ำระเงินออนไลน์ฯลฯ

333/15  หมู่ท่ี 15 ต.จอหอ อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30310

4,356 0303563000511 หจ.ชัยเก้ือกูล ทรัพย์อนันต์ 24/1/2563 1,000,000         41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุก

ประเภท

199  หมู่ท่ี 1 ต.กลำงดง อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ 30320

4,357 0305563000297 บจ.เพ่ือนเอสดีจี เทรดด้ิง จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         10309 ประกอบกิจกำรแปรรูปผลผลิตทำง

กำรเกษตรอินทรีย์ทุกชนิด

492  หมู่ท่ี 12 ต.กลำงดง อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ 30320

4,358 0305563000033 บจ.พำวเวอร์ คูล เอซีอำร์ หน่ึงสำม

 จ ำกัด

6/1/2563 1,000,000         28191 ประกอบกิจกำรค้ำ ผลิต ติดต้ัง ประกอบ

ช้ินส่วน เคร่ืองปรับอำกำศ เคร่ืองท ำควำม

เย็น กำรรักษำซ่อมแซม

156  หมู่ท่ี 2 ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสำง จ.นครรำชสีมำ 30330



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

4,359 0305563000173 บจ.ม่ันคงหลง จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         32902 ประกอบกิจกำรผลิต ออกแบบ น ำเข้ำและ

จ ำหน่ำยตรำประทับ ส่ือส่ิงพิมพ์ สต๊ิกเกอร์

 โลโก้ กำรพิมพ์ทุกชนิด โดยวิธีใช้ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนระบบเครือข่ำย

อินเตอร์เน็ต

18  หมู่ท่ี 15 ต.เสิงสำง อ.เสิงสำง จ.นครรำชสีมำ 30330

4,360 0305563000432 บจ.นอร์ท อีสท์ วอเตอร์ 2005 

จ ำกัด

20/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำด่ืม 

น้ ำแร่ น้ ำหวำน น้ ำผลไม้ น้ ำอัดลม บรรจุ

ขวด บรรจุถ้วย และอ่ืนๆทุกชนิด น้ ำแข็ง

ทุกชนิด

5  หมู่ท่ี 5 ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครรำชสีมำ 30380

4,361 0305563000602 บจ.อำร์พีเอ็น 2525 จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงต่ำงๆ 371  หมู่ท่ี 1 ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครรำชสีมำ 30380

4,362 0303563000244 หจ.ไข่สด พนมฟำร์ม 14/1/2563 1,000,000         47219 ประกอบกิจกำรขำยไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่นก

กระทำ ไข่เค็ม ไข่เย่ียวม้ำ ผลิตภัณฑ์อ่ืนท่ี

ท ำจำกไข่ทุกชนิดรวมท้ังเคร่ืองใช้อ่ืนท่ี

เก่ียวเน่ืองกับไข่ทุกชนิด

160  หมู่ท่ี 8 ต.หนองหัวแรต อ.หนองบุญมำก จ.นครรำชสีมำ 30410

4,363 0305563000050 บจ.ไชโย เครน จ ำกัด 6/1/2563 1,000,000         77305 ประกอบกิจกำรให้เช่ำเคร่ืองจักรกลทุก

ชนิด เช่น รถเครน เป็นต้น

58  หมู่ท่ี 13 ต.หนองบุนนำก อ.หนองบุญมำก จ.นครรำชสีมำ 30410

4,364 0305563000114 บจ.บีเอ็น เพไนท์ จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         46443 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง 

ผลิตภัณฑ์เสริมควำมงำม อำหำรบ ำรุง

สุขภำพและเวชภัณฑ์

56  หมู่ท่ี 3 ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมำก จ.นครรำชสีมำ 30410

4,365 0305563000564 บจ.สุจินดำ เครน ขนส่ง จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำอ่ืนๆทำงถนน

ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

61/1  หมู่ท่ี 7 ต.โพนทอง อ.สีดำ จ.นครรำชสีมำ 30430

4,366 0303563000091 หจ.บิวต้ี บำย ทวิน 7/1/2563 900,000            47723 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองส ำอำงค์ อุปกรณ์

เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้เสริมควำมงำม

663/81  หมู่ท่ี 1 ต.โพธ์ิกลำง อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

4,367 0303563000279 หจ.เฮงก่ี อะไหล่ยนต์ 15/1/2563 600,000            45302 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอะไหล่และ

อุปกรณ์รถยนต์ทุกประเภท

71  หมู่ท่ี 1 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครรำชสีมำ 30260

4,368 0303563000015 หจ.ตง โปรดักท์ 2/1/2563 500,000            47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค

บริโภคทุกชนิด

358  หมู่ท่ี 2 ต.มะเริง อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

4,369 0303563000023 หจ.ซำนตง โปรดักท์ 2/1/2563 500,000            47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค

บริโภคทุกชนิด

358  หมู่ท่ี 2 ต.มะเริง อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

4,370 0303563000031 หจ.แกรนด์มำ หงส์ 2020 2/1/2563 500,000            47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค

บริโภคทุกชนิด

408/57  หมู่ท่ี 3 ต.มะเริง อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

4,371 0303563000104 หจ.ดับเบ้ิลทรี เรสเตอรองท์ 8/1/2563 500,000            56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร 313-315  ถนนมิตรภำพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

4,372 0303563000252 หจ.รัฐพงศ์โครำช 25 14/1/2563 500,000            47593 ประกอบกิจกำรค้ำอุปกรณ์จรำจร 

ไฟสัญญำณและป้ำยจรำจรทุกชนิด

777/391  หมู่ท่ี 8 ต.หนองบัวศำลำ อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

4,373 0303563000384 หจ.เทคแคร์ เวลเนส 20/1/2563 500,000            96109 ประกอบกิจกำรรับบริกำรตรวจวิเครำะห์

เก่ียวกับเลือด ปัสสำวะ อุจจำระ

571/11  หมู่ท่ี 3 ต.หนองบัวศำลำ อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

4,374 0303563000422 หจ.สุพัฒน์ คอนสตรัคช่ัน 2020 22/1/2563 500,000            41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง รับเหมำ

ค่ำแรง ค่ำบริกำร

877  หมู่ท่ี 4 ต.โพธ์ิกลำง อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

4,375 0303563000619 หจ.โครำชเคร่ืองถ่ำยออโตเมช่ัน 29/1/2563 500,000            77306 ประกอบกิจกำรให้เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร

ทุกชนิดแก่ภำครัฐ เอกชน และบุคคท่ัวไป

1722/18  ถนนมิตรภำพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

4,376 0305563000718 บจ.ญำณมิตรไชย กำรบัญชี จ ำกัด 27/1/2563 500,000            69200 ประกอบกิจกำรบริกำรรับท ำบัญชี ย่ืนค ำ

ขอจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท ช ำระบัญชี รับ

ปรึกษำด้ำนงำนบัญชี วำงระบบบัญชี ย่ืน

ค ำขอจดทะเบียนภำำุมูลค่ำเพ่ิม ย่ืนค ำขอ

เปล่ียนแปลงรำยกำรภำษีมูลค่ำเพ่ิม ย่ืน

แบบภำษีทุกชนิด

275  หมู่ท่ี 1 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

4,377 0303563000147 หจ.แอล  อโกรเทค 9/1/2563 500,000            41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงต่ำงๆ 599/30  หมู่ท่ี 2 ต.หนองสำหร่ำย อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ 30130

4,378 0303563000155 หจ.เขำใหญ่เจริญดี 9/1/2563 500,000            41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงต่ำงๆ 202/2  หมู่ท่ี 9 ต.ปำกช่อง อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ 30130

4,379 0303563000309 หจ.จันจิรำ มีเดีย กรุ๊ป 15/1/2563 500,000            43210 ประกอบกิจกำรรับเหมำ ออกแบบ ติดต้ัง 

ระบบไฟฟ้ำ ประปำ แอร์ เคร่ืองมือวัดทุก

ชนิด ให้เช่ำเคร่ืองเสียง เคร่ืองดนตรี ระบบ

เสียง ระบบไฟ เวที

478/1  หมู่ท่ี 15 ต.หมูสี อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ 30130

4,380 0305563000301 บจ.เคที เอท เอท จ ำกัด 14/1/2563 500,000            46319 ประกอบกิจกำรขำยส่ง ขำยปลีก ขนม

หวำนแช่แข็ง เช่น เฉำก๊วย คัสตำร์ด พุดด้ิง

 เจลำตินและอ่ืนๆ น้ ำผลไม้และน้ ำผัก ท้ัง

ชนิดสดและผสม บรรจุขวดส ำเร็จรูป

59/10  ซอย3 (เทศบำล 16) ถนนเทศบำล

 16

ต.ปำกช่อง อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ 30130

4,381 0303563000571 หจ.เจ.ที.ทรัค 2013 28/1/2563 500,000            29109 ประกอบกิจกำรประกอบตัวถังรถบรรทุก 

และรถสิบล้อ

10  หมู่ท่ี 10 ต.เทพำลัย อ.คง จ.นครรำชสีมำ 30260

4,382 0303563000597 หจ.เอสพีเอ็น เทเลคอม 28/1/2563 500,000            43210 ประกอบกำรติดต้ังอินเทอร์เน็ต วำงระบบ

เน็ตเวิร์คและกล้องวงจรปิด

228  หมู่บ้ำน ขนำก หมู่ท่ี 2 ถนนชุมพวง-

ประทำย

ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครรำชสีมำ 30270

4,383 0305563000271 บจ.เอฟแอล ออนไลน์ จ ำกัด 14/1/2563 500,000            47712 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยรองเท้ำ เส้ือผ้ำ 29  หมู่ท่ี 4 ต.ท่ำลำด อ.ชุมพวง จ.นครรำชสีมำ 30270

4,384 0303563000074 หจ.สุกฤต (2020) 6/1/2563 500,000            81300 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงตัดหญ้ำ ตัดต้นไม้

ทุกชนิด

303  หมู่ท่ี 5 ต.โคกกรวด อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30280



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

4,385 0303563000171 หจ.มำลี อีอี จัง 10/1/2563 500,000            73101 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงโฆษณำและให้

ข้อมูลสินค้ำ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ และ

อุปกรณ์ส่ือสำรมือสองทำงอินเตอร์เน็ต

413  หมู่ท่ี 14 ต.โคกกรวด อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30280

4,386 0303563000490 หจ.แจ้งหม่ืนไวย 23/1/2563 400,000            41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ต่อเติม

บ้ำน อำคำร ส่ิงปลูกสร้ำงและถนน

426/756  หมู่บ้ำน กำรเคหะแห่งชำติ 

(หัวทะเล 1) หมู่ท่ี 2

ต.หนองบัวศำลำ อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

4,387 0303563000139 หจ.ภูริณัฐเทรดด้ิง 9/1/2563 300,000            47190 ประกอบกิจกำรขำยปลีกสินค้ำอ่ืนๆ ใน

ร้ำนค้ำท่ัวไป

333/107  หมู่ท่ี 6 ต.สุรนำรี อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

4,388 0305563000581 บจ.เฮอริเคน ยิม จ ำกัด 23/1/2563 300,000            93112 ประกอบกิจกำรสถำนออกก ำลังกำย ศูนย์

สุขภำพ ศูนย์ออกก ำลังกำย

253  หมู่ท่ี 11 ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

4,389 0305563000751 บจ.ไดโนคิว จ ำกัด 29/1/2563 200,000            58202 ประกอบกิจกำรจัดท ำและจัดจ ำหน่ำย 

ซอฟต์แวร์ โปรแกรมส ำเร็จรูป ซอฟต์แวร์ท่ี

เป็นเคร่ืองมือในกำรพัฒนำโปรแกรม

399/19  หมู่ท่ี 6 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

4,390 0303563000210 หจ.นิติภัทร ก่อสร้ำง 14/1/2563 200,000            41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 90  หมู่ท่ี 12 ต.ดงใหญ่ อ.พิมำย จ.นครรำชสีมำ 30110

4,391 0305563000157 บจ.ชอบกำรบัญชี จ ำกัด 8/1/2563 200,000            69200 ประกอบกิจกำรให้บริกำรจัดท ำบัญชีครบ

วงจร ส ำหรับผู้ประกอบกำรท้ังบุคคล

ธรรมดำและนิติบุคคลทุกประเภท

65  หมู่ท่ี 13 ต.ดงใหญ่ อ.พิมำย จ.นครรำชสีมำ 30110

4,392 0303563000112 หจ.สำมำรถจอมพงษ์ 8/1/2563 200,000            47912 ประกอบกิจกำรขำยปลีกทำงอินเทอร์เน็ต 

(Retail sale via internet)

217/6  หมู่ท่ี 8 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครรำชสีมำ 30150

4,393 0303563000325 หจ.ยูนิสสำ เทรดด้ิง 16/1/2563 200,000            47723 ประกอบกิจกำรค้ำ ผลิตและจ ำหน่ำย

เคร่ืองส ำอำง ครีมบ ำรุงผิวพรรณทุกชนิด 

และผลิตภัณฑ์จำกสินค้ำ OTOP ทุก

ประเภท

3  หมู่ท่ี 4 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครรำชสีมำ 30230

4,394 0303563000376 หจ.วงษ์ไอยรำ 20/1/2563 100,000            47721 ประกอบกิจกำรค้ำยำ ยำรักษำโรค เภสัช

ภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เคร่ืองมือแพทย์ เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ ทำงวิทยำศำสตร์ ปุ๋ย ยำปรำบ

ศัตรูพืช ยำบ ำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด

30/3  หมู่ท่ี 6 ต.จันทึก อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ 30130

4,395 0305563000815 บจ.เอ็มอำร์ กรุ๊ป พร็อพเพอร์ต้ี 

จ ำกัด

30/1/2563 40,000             68104 ประกอบกิจกำรเช่ำและด ำเนินกำร

เก่ียวกับอสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเอง

หรือเช่ำจำกผู้อ่ืนท่ีไม่ใช่เพ่ือเป็นท่ีพักอำศัย

99/1  หมู่ท่ี 9 ต.สุรนำรี อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

4,396 0305563000262 บจ.โคเดต้ำ จ ำกัด 13/1/2563 15                   62023 ประกอบกิจกรรมกำรจัดกำรส่ิงอ ำนวย

ควำมสะดวกด้ำนคอมพิวเตอร์

1841/26  ถนนสืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

4,397 0315563000092 บจ.พีพีเค เอนเนอจี จ ำกัด 22/1/2563 15,000,000       47300 ประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรน้ ำมัน 266  หมู่ท่ี 9 ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

4,398 0313563000023 หจ.เพ่ืออนำคตใหม่ บร.สก. 3/1/2563 5,000,000         64929 ประกอบธุรกิจสินเช่ือรำยย่อย ระดับ

จังหวัดภำยใต้กำรก ำกับ (ธุรกิจสินเช่ือพิโก

ไฟแนนซ์ PICO FINANCE (เม่ือได้รับ

อนุญำตจำกหน่ำยงำนท่ีเก่ียวข้องแล้ว)

68/3  ถนนธำนี ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

4,399 0313563000015 หจ.มหำเฮง พืชผล 2/1/2563 3,000,000         46209 ขำยส่งวัตถุดิบอ่ืน ๆ ทำงกำรเกษตร ได้แก่

 มันส ำปะหลัง

1  หมู่ท่ี 9 ต.ดอนอะรำง อ.หนองก่ี จ.บุรีรัมย์ 31210

4,400 0313563000341 หจ.พีเจศิริทรัพย์ถำวร 31/1/2563 2,500,000         56101 ประกอลกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืม

138  หมู่ท่ี 5 ต.บ้ำนกรวด อ.บ้ำนกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180

4,401 0313563000121 หจ.ออสเตอเรีย อิตำเลีย พิซเซอ

เรีย โรสทิคเซอเรีย แคฟเฟ

10/1/2563 2,000,000         56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรและเคร่ือง

ด่ิมทุกชนิด

367/67  ถนนจิระ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

4,402 0313563000163 หจ.ดีพร้อมพ์ โซล่ำร์เซลล์ 17/1/2563 2,000,000         46530 ประกอบกิจกำรขำยเคร่ืองจักร อุปกรณ์ 

และเคร่ืองใช้ทำงกำรเกษตร

424/4  หมู่ท่ี 4 ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

4,403 0313563000317 หจ.เก้ำสอง 29/1/2563 2,000,000         46599 ประกอบกิจกำรค้ำและให้บริกำรซ่อม

บ ำรุงรักษำเคร่ืองรักษำควำมปลอดภัย 

ระบบบันทึกภำพ กล้องวงจรปิด

106-112  ถนนสุนทรเทพ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

4,404 0313563000147 หจ.ดีพร้อมพ์ เพำเวอร์ เอ็นจิเนียร่ิง 16/1/2563 1,000,000         27103 กำรผลิตอุปกรณ์ควบคุมและจ่ำยไฟฟ้ำ 424/3  หมู่ท่ี 4 ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

4,405 0313563000228 หจ.579 คอนสตรัคช่ัน 22/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 665  หมู่ท่ี 1 ต.อิสำณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

4,406 0313563000244 หจ.โปรเกรส ออฟฟิศโปร 23/1/2563 1,000,000         47612 ประกอบกิจกำรค้ำกระดำษ เคร่ืองเขียน 

แบบเรียน แบบพิมพ์หนังสือ อุปกรณ์กำร

เรียนกำรสอน อุปกรณ์ถ่ำยถำพและ

ภำพยนต์ เคร่ืองค ำนวน เคร่ืองพิมพ์ 

อุปกรณ์กำรพิมพ์ ส่ิงพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้

เก็บเอกสำร

368  หมู่ท่ี 2 ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

4,407 0313563000252 หจ.ณัฐพันธ์กำรโยธำ 23/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร

พำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำกำร

120  หมู่ท่ี 5 ต.บ้ำนด่ำน อ.บ้ำนด่ำน จ.บุรีรัมย์ 31000

4,408 0313563000261 หจ.สุวรรณโชติ ช ำนำญช่ำง 24/1/2563 1,000,000         45401 ประกอบกิจกำรค้ำรถจักรยำนยนต์ และ

ซ่อมรถจักรยำนยนต์

136/1  หมู่ท่ี 8 ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

4,409 0313563000279 หจ.ดับเบ้ิลบีกำร์เม้นท์ 27/1/2563 1,000,000         13132 ประกอบกิจกำรบริกำรรับสกรีนเส้ือผ้ำ ปัก

เส้ือผ้ำ หมวก กระเป๋ำ สินค้ำท่ีปักได้ทุก

ประเภท

131  หมู่ท่ี 19 ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

4,410 0313563000295 หจ.ยูเจ กำรโยธำ 27/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 14  หมู่ท่ี 10 ต.ห้วยรำช อ.ห้วยรำช จ.บุรีรัมย์ 31000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

4,411 0313563000309 หจ.ท็อปพลัส แอสเสท 28/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุก

ประเภท และจ ำหน่ำยอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกับ

กำรก่อสร้ำงทุกชนิด

75/12  ถนนอิสำณ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

4,412 0315563000025 บจ.ดีซีเอส โปรดักช่ัน จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         73101 ประกอบกิจกำรผลิตส่ือมัลติมีเดีย ส่ือ

โฆษณำ ส่ือโทรทัศน์ ส่ือโทรทัศน์ ส่ือวีดิ

ทัศน์ ส่ือกำรเรียนกำรสอน

13/52  ถนนหลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

4,413 0315563000076 บจ.ณัฐเศรษฐ์ ออโต้ กรุ๊ป จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         45203 ประกอบกิจกำรคำร์แคร์ 435/169/7  ถนนจิระ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

4,414 0315563000106 บจ.อธิพร เอ็นเนอร์จี ซัพพลำย 

จ ำกัด

22/1/2563 1,000,000         33141 กำรซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ำเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ

หม้อแปลงไฟฟ้ำและอุปกรณ์ควบคุมและ

จ่ำยไฟฟ้ำ(Repair of electric)

555/29  หมู่บ้ำน มะค่ำ หมู่ท่ี 2 ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

4,415 0315563000149 บจ.บีเฮลที บีแฮปป้ี จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         47912 ประกอบกิจกำรขำยสินค้ำออนไลน์ สินค้ำ

อุปโภคและบริโภคทุกชนิด เช่น เส้ือผ้ำ 

รองเท้ำ เคร่ืองประดับ เคร่ืองส ำอำงค์ 

อุปกรณ์ตกแต่งภำยในบ้ำน เคร่ืองครัว 

อุปกรณ์โทรศัพย์ ขนม อำหำรส ำเร็จรูแ 

อำหำรเสริม

40  หมู่ท่ี 9 ต.สำมแวง อ.ห้วยรำช จ.บุรีรัมย์ 31000

4,416 0313563000040 หจ.ทิพย์สุวรรณ 12 6/1/2563 1,000,000         77109 ประกอบกิจกำรบริกำรให้เช่ำรถยนต์ เช่น 

รถ 6 ล้อ รถ 10 ล้อ ทุกชนิด

130  หมู่ท่ี 7 ต.บ้ำนสิงห์ อ.นำงรอง จ.บุรีรัมย์ 31110

4,417 0313563000082 หจ.อำทิตยำพัณณ์ เอส ซี เอช 8/1/2563 1,000,000         43210 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงบริกำรงำนด้ำน

ระบบไฟฟ้ำ รับจ้ำงติดต้ังระบบ

ไฟฟ้ำแรงสูง แรงต่ ำ ใต้ดิน ติดต้ังหม้อ

53  หมู่ท่ี 11 ต.ทรัพย์พระยำ อ.นำงรอง จ.บุรีรัมย์ 31110

4,418 0313563000091 หจ.ภิญโญเจริญทรัพย์ 9/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 110  หมู่ท่ี 9 ต.ทรัพย์พระยำ อ.นำงรอง จ.บุรีรัมย์ 31110

4,419 0313563000104 หจ.ช่ำงหม่องเข็มเจำะ 10/1/2563 1,000,000         43901 ประกอบกิจกำรรับเหมำเจำะเสำเข็ม 17  หมู่ท่ี 7 ต.ก้ำนเหลือง อ.นำงรอง จ.บุรีรัมย์ 31110

4,420 0313563000201 หจ.จิรกิตต์ิ ทรำนสปอร์ต 21/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำ 22  หมู่ท่ี 5 ต.ชุมแสง อ.นำงรอง จ.บุรีรัมย์ 31110

4,421 0313563000210 หจ.ชนำพัทธ์ภูมิทัศน์ 21/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำ 84  หมู่ท่ี 7 ต.หนองยำยพิมพ์ อ.นำงรอง จ.บุรีรัมย์ 31110

4,422 0315563000041 บจ.ชำญณรงค์ฟำร์มรุ่งเรืองทรัพย์ 

จ ำกัด

14/1/2563 1,000,000         01499 ประกอบกิจกำรเล้ียงสัตว์ 51  หมู่บ้ำน สระส่ีเหล่ียม หมู่ท่ี 7 ต.หัวถนน อ.นำงรอง จ.บุรีรัมย์ 31110

4,423 0315563000068 บจ.โชคดี 2020 กรุ๊ป จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         43210 ประกอบกิจกำรรับออกแบบ ติดต้ัง วำง

ระบบไฟฟ้ำ ติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้ำ เดิน

สำยระะบบไฟฟ้ำและแก้ไขระบบไฟฟ้ำท่ี

เก่ียวข้อง

105  หมู่ท่ี 7 ต.สะเดำ อ.นำงรอง จ.บุรีรัมย์ 31110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

4,424 0315563000114 บจ.น้ัมเบอร์ วัน 5 จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         47723 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำย น ำเข้ำ ส่งออก 

เคร่ืองส ำอำง อำหำรเสริมทุกประเภท 

เเละสินค้ำอุปโภคบริโภค ให้บริกำรรับ

จัดฝึดอบรม ให้ค ำปรึกษำปัญหำ ด้ำนกำร

จัดจ ำหน่ำยสินค้ำ กำรตลำดออนไลน์

รวมถึงส่ือโฆษณำ

98  ถนนจันทร์เทพ ต.นำงรอง อ.นำงรอง จ.บุรีรัมย์ 31110

4,425 0315563000033 บจ.ห้ำงทองบำรมี จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         47732 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยของเคร่ืองประดับ 

เช่น ทอง ทองค ำแท่งและทองรูปพรรณ 

หินมีค่ำ นำก เงิน อัญมณีอ่ืน ๆ และเคร่ือง

เพชรพลำย ท้ังแท้และเทียม

480  หมู่ท่ี 1 ต.ล ำปลำยมำศ อ.ล ำปลำยมำศ จ.บุรีรัมย์ 31130

4,426 0313563000287 หจ.ทีพี ออพพูแลนซ์ ก่อสร้ำง 27/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร

พำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำกำร

46  หมู่ท่ี 4 ต.ส่ีเหล่ียม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140

4,427 0313563000031 หจ.วีรวัฒน์กำรโยธำบุรีรัมย์ 3/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 52  หมู่ท่ี 12 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150

4,428 0315563000084 บจ.สุพรรณพัต เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 14  หมู่ท่ี 11 ต.หัวฝำย อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ 31150

4,429 0313563000058 หจ.เอ็นทีอำร์ ออนไลน์ กรุ๊ป 6/1/2563 1,000,000         47912 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำทุกชนิดบน

ส่ือออนไลน์ เช่น ยำสีฟัน สบู่ ผงซักฟอก 

เป็นต้น

128  หมู่ท่ี 1 ต.ถำวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 31170

4,430 0313563000155 หจ.เพชรรัตน์ โมเดิร์น โฮม(อ.

ละหำนทรำย)

17/1/2563 1,000,000         47524 ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุก่อสร้ำง 61/5  หมู่ท่ี 8 ต.ละหำนทรำย อ.ละหำนทรำย จ.บุรีรัมย์ 31170

4,431 0313563000325 หจ.ขนมจีนพนมรุ้ง 9 ติดดำว 

บุรีรัมย์

30/1/2563 1,000,000         10749 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยเส้น

ขนมจีน

310  หมู่ท่ี 11 ต.ตำเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 31170

4,432 0315563000122 บจ.บอด้ีบ๊ิกช้อป (ไทยแลนด์) จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         47912 ประกอบกิจกำรขำยกระเป๋ำออนไลน์ ขำย

ปลีก - ส่ง โดยไม่ใช่ธุรกิจขำยตรงและ

ตลำดแบบตรง

154  หมู่ท่ี 5 ต.หินลำด อ.บ้ำนกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180

4,433 0315563000017 บจ.ธนัย ออยล์ จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         46612 ประกอบกิจกำรขำยส่งเช้ือเพลิงเหลว 8-8/1  หมู่ท่ี 2 ถนนเจริญดี1 ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองก่ี จ.บุรีรัมย์ 31210

4,434 0313563000198 หจ.โคกกลำงมินิมำร์ท 20/1/2563 1,000,000         46900 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยส่ง เพ่ือจ ำหน่ำย

สินค้ำอุปโภคบริโภค ทุกประเภท

112  หมู่ท่ี 2 ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240

4,435 0313563000180 หจ.พงษ์ ทรำนสปอร์ต 20/1/2563 800,000            49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 49  หมู่บ้ำน เบำใหญ่ หมู่ท่ี 11 ต.บ้ำนจำน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120

4,436 0313563000074 หจ.เอส.พี.ย่ิงเจริญ 8/1/2563 500,000            41002 ประกอบกิจกำร รับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด 12/6  ถนนจิระ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

4,437 0313563000236 หจ.จี.จี. โฟม คัตต้ิง แอนด์ ดีไซน์ 23/1/2563 500,000            82990 ประกอบกิจกำรให้บริกำรตัดโฟม เป็น

รูปแบบต่ำงๆ เพ่ือใช้ในกำรงำนพิธีต่ำงๆ

21/17  ถนนบุล ำดวน ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

4,438 0313563000139 หจ.เอสที เทคนิเช่ียน เอ็นเนอร์จี 15/1/2563 500,000            43210 ประกอบกิจกำรติดต้ังไฟฟ้ำ 201  หมู่ท่ี 3 ต.ล ำปลำยมำศ อ.ล ำปลำยมำศ จ.บุรีรัมย์ 31130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส

ไปรษณีย์

4,439 0315563000050 บจ.บุรีรัมย์รวมใจพัฒนำ จ ำกัด 16/1/2563 320,000            53200 ให้บริกำรฝำกสินค้ำ รับค ำส่ังซ้ือทำง

ออนไลน์ และบริกำรแพ็คส่งสินค้ำตำม

ค ำส่ังซ้ือออนไลน์

461-463  ถนนจิระ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

4,440 0313563000066 หจ.ไอทีอัพเดทซอฟต์แวร์ 6/1/2563 300,000            62011 ประกอบกิจกำรจัดท ำเว็บไซต์โดเมน 38/22  ถนนอินจันทร์ณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

4,441 0313563000171 หจ.บัวชมพู ปูนป้ัน 17/1/2563 150,000            47524 ประกอบกิจกำรค้ำ ผลิต ติดต้ัง บัวปูน

ส ำเร็จ รวมถึงวัสดุท่ีเก่ียวข้อง

46  หมู่ท่ี 2 ต.ปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190

4,442 0323563000091 หจ.กมลวรรณ์ ซัพพลำย แอนด์ 

คอนสตรัคช่ัน

20/1/2563 5,000,000         41002 ก่อสร้ำง จัดซ้ือและจัดหำอุปกรณ์ ทุกชนิด 158  หมู่ท่ี 12 ต.สลักได อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

4,443 0325563000157 บจ.เอส เอช ซี ธุรกิจ จ ำกัด 29/1/2563 5,000,000         45401 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำยรถจักรยำนยนต์ 

ท้ังเงินสดและตำมสัญญำเช่ำซ้ือ

415/1  ถนนจิตรบ ำรุง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

4,444 0325563000106 บจ.เด่นแอร์เซอร์วิส จ ำกัด 20/1/2563 5,000,000         45201 บริกำรติดต้ังอุปกรณ์ ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ

 ตรวจสอบ อัดฉีดน้ ำยำทุกประเภท 

ส ำหรับยำนพำหนะทุกประเภท

88  หมู่ท่ี 7 ต.กังแอน อ.ปรำสำท จ.สุรินทร์ 32140

4,445 0325563000114 บจ.สะเร็น เพำเวอร์ เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ำกัด

22/1/2563 5,000,000         23921 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย อิฐบล๊อก 

อิฐมอญ อิฐทุกชนิด ท่ีใช้กับงำนก่อสร้ำง

ทุกประเภท

40/2  หมู่ท่ี 8 ต.ตำคง อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150

4,446 0323563000023 หจ.ชัชศิวำ ฟู้ดส์ 9/1/2563 5,000,000         56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรและเคร่ือง

ด่ิม

79/1  หมู่ท่ี 9 ต.หม่ืนศรี อ.ส ำโรงทำบ จ.สุรินทร์ 32170

4,447 0325563000050 บจ.สิงห์แลนด์ทรัค แอนด์ คำร์โซน

 จ ำกัด

13/1/2563 5,000,000         45103 ประกอบกิจกำรรับซ้ือ ขำย ฝำกขำย ให้

เช่ำ รถยนต์ทุกประเภท

430  หมู่ท่ี 4 ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180

4,448 0325563000084 บจ.เอ็ม.ที.2019 จ ำกัด 16/1/2563 4,000,000         46209 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำทำงกำร

เกษตร เคมีภัณฑ์

95  หมู่ท่ี 15 ต.ยำง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110

4,449 0323563000082 หจ.ลูกช้ินตะวัน 20/1/2563 3,000,000         47219 ร้ำนขำยปลีกอำหำรอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภท

ไว้ในท่ีอ่ืน

296  หมู่ท่ี 8 ต.กังแอน อ.ปรำสำท จ.สุรินทร์ 32140

4,450 0323563000015 หจ.14 ประติภำปกรณ์ 8/1/2563 2,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 144/14  หมู่ท่ี 11 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

4,451 0323563000147 หจ.ธนันญำพืชผล 27/1/2563 2,000,000         46201 ประกอบกิจกำรรับซ้ือ-ขำยข้ำวเปลือกและ

ผลิตผลทำงกำรเกษตรทุกชนิด

156/1  หมู่ท่ี 1 ต.นำบัว อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

4,452 0323563000066 หจ.มนัญชยำ ซิวิล แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน

9/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 1  หมู่ท่ี 5 ต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

4,453 0323563000139 หจ.เจริญชัยไฮดรอลิค แอนด์ ซัพ

พลำย

23/1/2563 1,000,000         22199 ประกอบกิจกำรประกอบสำยยำง

อุตสำหกรรมทุกชนิด สำยอ่อนสแตน

เลสพร้อมหน้ำแปลนต่ำงๆ

38  หมู่ท่ี 2 ต.สวำย อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

4,454 0323563000201 หจ.ปัญณิญำ ซัพพลำย 31/1/2563 1,000,000         10795 ประกอบกิจกำรโรงน้ ำแข็ง 131  หมู่ท่ี 11 ต.สลักได อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส
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4,455 0325563000068 บจ.คูณสิริ  ดีไซน์  แอนด์  เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ำกัด

15/1/2563 1,000,000         43210 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงออกแบบ รับเหมำ

ติดต้ังและซ่อมบ ำรุง จ ำหน่ำยอุปกรณ์ 

ระบบงำนไฟฟ้ำทุกประเภท

399/75  หมู่ท่ี 8 ถนนสุรินทร์-ศีขรภูมิ ต.สลักได อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

4,456 0325563000076 บจ.ควีน เวิลด์ ทัวร์ จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         79120 ประกอบกิจกำรน ำเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับกำรน ำเท่ียว

623  หมู่ท่ี 6 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

4,457 0325563000092 บจ.พีเอ็ม อินเตอร์ แอค จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         69200 ประกอบกิจกำร เปิดส ำนักงำน บัญชี 28/18  ถนนหลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

4,458 0325563000165 บจ.จิรวัฒน์เจริญยนต์ จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         45103 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยยำนพำหนะ 174  หมู่ท่ี 7 ต.สลักได อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

4,459 0325563000173 บจ.ศรีปุรำ จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         20232 ประกอบกิจกำรผลิตน ำเข้ำ ส่งออก และ

จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์สปำ

21  ซอยศรีหลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

4,460 0325563000190 บจ.บ้ำนสุขใจ 2020 จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงและขำย

วัสดุก่อสร้ำง

146  หมู่ท่ี 17 ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

4,461 0323563000074 หจ.พงษ์ศักด์ิ ออโต้เซอร์วิส 17/1/2563 1,000,000         71202 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเพ่ือตรวจสอบ

สถำพรถตำมกฏหมำยว่ำด้วยรถยนต์

708  หมู่ท่ี 10 ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110

4,462 0323563000112 หจ.วรวิทย์กำรค้ำ 20/1/2563 1,000,000         47300 กำรขำยปลีกน้ ำมันเช่ือเพลิงยำนยนต์ใน

ร้ำนค้ำเฉพำะ สถำนี ป๊ัม

115  หมู่ท่ี 5 ต.ช่ำงป่ี อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110

4,463 0323563000180 หจ.นรินทร์รัตน์ คอนสตรัคช่ัน 28/1/2563 1,000,000         41002 รับเหมำก่อสร้ำงอำคำร ถนน สะพำน งำน

ก่อสร้ำงอ่ืนทุกชนิด

38/2  หมู่ท่ี 1 ต.ตรมไพร อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110

4,464 0325563000017 บจ.พีดีดี สตีล จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         25111 กำรผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีทีโครงสร้ำงเป็นโลหะ

ส ำหรับใช้ในงำนก่อสร้ำง

295/3  หมู่ท่ี 2 ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110

4,465 0323563000121 หจ.รัฐกำรยำง 21/1/2563 1,000,000         45302 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยยำงรถยนต์และ

อุปกรณ์ตกแต่งรถทุกชนิด

80  หมู่บ้ำน โพนขวำว หมู่ท่ี 2 ต.โพนครก อ.ท่ำตูม จ.สุรินทร์ 32120

4,466 0323563000163 หจ.ศรีดอกจันทร์ 27/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 129/1  หมู่ท่ี 14 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130

4,467 0325563000149 บจ.เอสซีเอ็ม 2020 (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

28/1/2563 1,000,000         45302 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยแอร์รถยนต์  

แบตเตอร่ี

9  หมู่ท่ี 14 ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130

4,468 0325563000033 บจ.แอคทีฟ เมเนจเมนท์ จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         69100 ประกอบกิจกำรว่ำควำมท่ัวรำชอำจักรท้ัง

คดีแพ่งและอำญำ

218  หมู่ท่ี 3 ต.ปรือ อ.ปรำสำท จ.สุรินทร์ 32140

4,469 0323563000104 หจ.มีมำลัย ซ่อมสร้ำง 20/1/2563 1,000,000         45201 ประกอบกิจกำร บริกำรบ ำรุงรักษำและ

กำรซ่อมยำนยนต์ เช่น กำรซ่อมเคร่ืองยนต์

40  หมู่ท่ี 11 ต.แจนแวน อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 32150

4,470 0323563000155 หจ.ที.ดับบลิว.เอส.คอนสตรัคช่ัน 

ซัพพลำย

27/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง 

เส้ือผ้ำ อำหำรเสริม ท้ังหน้ำร้ำนและ

ออนไลน์

42  หมู่ท่ี 8 ต.หนองฮะ อ.ส ำโรงทำบ จ.สุรินทร์ 32170

4,471 0325563000131 บจ.พุฒิภัทร สุขภัณฑ์ จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร

พำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำกำร

73  หมู่ท่ี 6 ต.สะโน อ.ส ำโรงทำบ จ.สุรินทร์ 32170



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)
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รหัส

ไปรษณีย์

4,472 0325563000025 บจ.ธนัญพร ผ้ำม่ำน แอนด์ วอลเป

เปอร์ จ ำกัด

3/1/2563 1,000,000         43301 ประกอบกิจกำรติดต้ังส่วนประกอบอำคำร

 และกำรตกแต่งภำยใน

28  หมู่ท่ี 12 ต.กำบเชิง อ.กำบเชิง จ.สุรินทร์ 32210

4,473 0325563000041 บจ.ช่องจอมย่ิงเจริญ จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         52292 ส่งออก น ำเข้ำสินค้ำอุปโภค บริโภค 124  หมู่ท่ี 18 ต.ด่ำน อ.กำบเชิง จ.สุรินทร์ 32210

4,474 0325563000203 บจ.เดอะ กู๊ด คอมเมิร์ซ จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         47524 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกวัสดุก่อสร้ำง

อ่ืนๆ

162  หมู่ท่ี 10 ต.ล ำดวน อ.ล ำดวน จ.สุรินทร์ 32220

4,475 0323563000031 หจ.เคพี คูณทรัพย์ 9/1/2563 800,000            47112 ประกอบกิจกำรอุปโภค บริโภค 353  หมู่ท่ี 1 ต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

4,476 0323563000040 หจ.สุรินทร์มิตรผล 9/1/2563 800,000            47112 ประกอบกิจกำรอุปโภค บริโภค 353  หมู่ท่ี 1 ต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

4,477 0323563000058 หจ.โชครุ่ง กำรก่อสร้ำง 9/1/2563 800,000            41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 128  หมู่ท่ี 8 ต.นำดี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

4,478 0323563000171 หจ.เอส พี เค คำร์เร้นท์ 2020 27/1/2563 500,000            79909 ประกอบกิจกำร เช่ำ  รถยนต์  ท้ังแบบมี

คนขับและไม่มีคนขับ

38/4  ซอยสระโบรำณ2 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

4,479 0325563000122 บจ.สงวนเข็มเจำะ จ ำกัด 23/1/2563 500,000            43901 ประกอบกิจกำรบริกำรเข็มเจำะเพ่ือใช้ใน

กำรสร้ำงบ้ำน อำคำรและส่ิงก่อสร้ำง

62  หมู่ท่ี 11 ต.ตำอ็อง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

4,480 0325563000181 บจ.ดีแน่นอน จ ำกัด 30/1/2563 500,000            47912 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยขำยสินค้ำทำง

เว็บไซต์โฆษณำประชำสัมพันธ์ส่ือออนไลน์

101  หมู่ท่ี 2 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

4,481 0323563000198 หจ.จอมพระกำรบัญชีและกฎหมำย 31/1/2563 100,000            69200 ประกอบธุรกิจ รับท ำบัญชีและให้

ค ำปรึกษำเก่ียวกับบัญชีกำรเงิน และภำษี

ทุกประเภท

528  หมู่ท่ี 6 ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180

4,482 0335563000165 บจ.พงษ์นิเวศน์มอเตอร์ (สุรินทร์) 

จ ำกัด

30/1/2563 5,000,000         45401 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย แลกเปล่ียน

รถจักรยำนยนต์ ท้ังเก่ำและใหม่

1368-1369  ถนนอุบล ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000

4,483 0335563000025 บจ.บีแอนด์ที  อุบลมำร์เก็ตต้ิง 

จ ำกัด

6/1/2563 5,000,000         46421 ประกอบกิจกำรขำยส่งเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำใน

ครัวเรือน เช่น ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง เคร่ืองซักผ้ำ

 เคร่ืองดูดฝุ่น

7  หมู่ท่ี 1 ต.โนนสัง อ.กันทรำรมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130

4,484 0333563000163 หจ.เปรมฤดีทรัพย์ทวี 29/1/2563 4,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 137  หมู่ท่ี 8 ต.น้ ำค ำ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000

4,485 0335563000017 บจ.กันทรลักษ์รุ่งโรจน์ จ ำกัด 2/1/2563 3,000,000         86102 ประกอบกิจกำรให้บริกำรบ ำบัดรักษำโรค

ส ำหรับผู้ป่วยไตวำยเร้ือรังระยะสุดท้ำยใน

สถำนพยำบำล โรงพยำบำลรัฐบำลและ

โรงพยำบำลเอกชน

601/2  หมู่ท่ี 5 ต.น้ ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110

4,486 0333563000139 หจ.รุ่งชัยกิจขนส่ง 28/1/2563 2,500,000         49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำทุกประเภท

ทำงถนนโดยยำนพำหนะ

174  หมู่ท่ี 3 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110

4,487 0333563000066 หจ.ขุขันธ์คอม เซอร์วิส แอนด์ ซัพ

พลำย

13/1/2563 2,000,000         47413 ประกอบกิจกำรค้ำ โทรศัพท์มือถือ 

เคร่ืองมือส่ือสำรทุกชนิด รวมอุปกรณ์และ

อะไหล่ของสินค้ำดังกล่ำว

229  หมู่ท่ี 2 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
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4,488 0333563000023 หจ.เอ็น เอ ซุปเปอร์มำร์เก็ต 2/1/2563 1,500,000         47113 ประกอบกิจกำรซุปเปอร์มำเก็ต จ ำหน่ำย 

ปลีก ส่ง สินค้ำอุปโภค บริโภค ทุกชนิด

104  หมู่ท่ี 12 ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110

4,489 0333563000015 หจ.เหนือฟ้ำ โอเอ แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน

2/1/2563 1,000,000         46599 ประกอบกิจกำรท ำกำรค้ำเคร่ืองมอเตอร์

ไฟฟ้ำ รวมท้ังอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้ำ

 และบริกำรรับซ่อมแซมอุปกรณ์อะไหล่ 

และให้เช่ำสินค้ำ ของสินค้ำดังกล่ำวข้ำงต้น

919/10-919/13  ถนนวันลูกเสือ ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000

4,490 0333563000082 หจ.แม่ศรีแล็บ คลินิกเทคนิค

กำรแพทย์

23/1/2563 1,000,000         86201 ประกอบกิจกำรคลินิกโรคท่ัวไป 389-399  ถนนศรีสะเกษ ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000

4,491 0333563000121 หจ.ศรีสะเกษบุญทวี 27/1/2563 1,000,000         46900 ประกอบกิจกำร ขำยส่งสินค้ำอุปโภค

บริโภคทุกชนิด

1482/11-12  ถนนวันลูกเสือ ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000

4,492 0335563000068 บจ.ส ำนักงำนบัญชี เคพี จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         69200 ประกอบกิจกรรมเก่ียวกับบัญชีกำรท ำ

บัญชีและกำรตรวจสอบบัญชี กำรให้

ค ำปรึกษำด้ำนภำษี

888  ถนนกวงเฮง ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000

4,493 0335563000084 บจ.ไพร์ม แล็บ เซ็นเตอร์ จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         86201 ประกอบกิจกำรคลินิกเทคนิคกำรแพทย์ 

คลินิกเวชกรรม สถำนพยำบำล ตรวจเช็ค

สุขภำพรวมถึงเข้ำตรวจสถำนประกอบกำร

ทำงด้ำนอำชีวอนำมัย

1512/22  ถนนขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000

4,494 0333563000031 หจ.จิตติพัฒน์ทรัพย์รุ่งเรือง 3/1/2563 1,000,000         49339 ประกอบกิจกำรให้บริกำรขนส่ง รถพ่วง 

รถหัวลำก รถบรรทุก รถเทรลเลอร์ และ

รถยนต์ทุกชนิด

119  หมู่ท่ี 4 ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110

4,495 0333563000074 หจ.ศิริโชค อ ำพล 15/1/2563 1,000,000         47113 ประกอบกิจกำรร้ำนมินิมำร์ท ซ่ึงรวมถึง

จ ำหน่ำยสินค้ำท่ีใช้ในครัวเรือน ในงำนบ้ำน

 ใช้ในส ำนักงำน สินค้ำเบ็ตเตล็ดท่ัวไป

680/1-5  หมู่ท่ี 5 ต.น้ ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110

4,496 0333563000155 หจ.โพธ์ิทองกำรเกษตร 2020 29/1/2563 1,000,000         46692 ประกอบกิจกำรค้ำ ปุ๋ย 463/8  หมู่ท่ี 7 ถนนคงคำรัตน์ ต.ก ำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120

4,497 0333563000171 หจ.มณีก่อสร้ำง 31/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 114  หมู่ท่ี 12 ต.ส ำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120

4,498 0335563000033 บจ.พูนศิรินำคี จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         47739 ประกอบกิจกำรค้ำปลีก ผลิต ค้ำส่ง ค้ำ

ปลีกเคร่ืองสังฆภัณฑ์และวัตถุมงคล เช่น 

ธูปเทียน เคร่ืองหอม รวมท้ังอุปกรณ์

129  หมู่ท่ี 4 ต.ผือใหญ่ อ.โพธ์ิศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 33120

4,499 0335563000122 บจ.วิริยะ (อุทุมพร) จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         71202 กำรตรวจสภำพยำนยนต์ทำงเทคนิค 988  หมู่ท่ี 7 ถนนเพียรพจนกิจ ต.ก ำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120

4,500 0333563000091 หจ.ป.โชควชิระเจริญทรัพย์ 27/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรบริกำรขนส่ง ขนส่งของ 

และให้บริกำรคนโดยสำร รถโดยสำร รถตู้

และเป็นตัวแทนเช่ำรถ

83/1  หมู่ท่ี 2 ต.ดู่ อ.กันทรำรมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
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รหัส

ไปรษณีย์

4,501 0335563000157 บจ.เอ็มพี  ไฟท์  ทีม จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         93112 ประกอบกิจกำรสถำนท่ีออกก ำลังกำย ซ่ึง

มีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกท่ีจ ำเป็นต่อกำร

ท ำกิจกรรมเสริมสุขภำพ เช่น สปอร์ตคลับ

 ศูนย์ฟิตเนส บริกำรแอโรบิค ศูนย์โยคะ 

ฯลฯ

56/3  หมู่ท่ี 5 ต.ดูน อ.กันทรำรมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130

4,502 0333563000104 หจ.ภัทรตะวัน บริกำร 27/1/2563 1,000,000         47300 ประกอบกิจกำร ขำยปลีกเช้ือเพลิงยำน

ยนต์ในร้ำนค้ำเฉพำะ(สถำนี ป๊ัม)

24/1  หมู่ท่ี 11 ต.ห้วยต๊ึกชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140

4,503 0333563000112 หจ.บุญท้ิงบริกำร 27/1/2563 1,000,000         47300 ประกอบกิจกำร ขำยปลีกเช้ือเพลิงยำน

ยนต์ในร้ำนค้ำเฉพำะ (สถำนี ป๊ัม)

81  หมู่บ้ำน หัวเสือตะวันออก หมู่ท่ี 14 ต.หัวเสือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140

4,504 0333563000147 หจ.นเรศบ้ำนลำยไทย 28/1/2563 1,000,000         41002 รับเหมำก่อสร้ำง 39  หมู่ท่ี 10 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140

4,505 0335563000041 บจ.ธิรมนตรี  ก่อสร้ำง จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         47525 ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุก่อสร้ำง อุปกรณ์

และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในกำรก่อสร้ำง

48/1  หมู่ท่ี 4 ต.ศรีตระกูล อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140

4,506 0335563000050 บจ.เพ่ิมพูนไชย สตีล จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         47524 ประกอบกิจกำรวัสดุก่อสร้ำง 129  หมู่ท่ี 5 ต.ตำอุด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140

4,507 0335563000114 บจ.เอโปร เซอร์วิส แอนด์ คอนซัล

แทนท์ จ ำกัด

23/1/2563 1,000,000         49329 ประกอบกิจกำรขนส่งผู้โดยสำรทำงบก

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

374  หมู่บ้ำน ห้วยตำมอญ หมู่ท่ี 1 ต.ห้วยตำมอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140

4,508 0335563000076 บจ.มหำทรัพย์ศิลำ จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         08999 กำรท ำเหมืองแร่ เหมืองแร่อโลหะและ

เหมืองหินอ่ืน ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

191  หมู่ท่ี 8 ต.พรำน อ.ขุนหำญ จ.ศรีสะเกษ 33150

4,509 0335563000106 บจ.ดำริสกินช็อป จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         46443 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองส ำอำง อุปกรณ์

เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้เสริมควำมงำม

84  หมู่ท่ี 1 ต.ขุนหำญ อ.ขุนหำญ จ.ศรีสะเกษ 33150

4,510 0335563000131 บจ.ศิริพรรณกริณชวัล จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         47723 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองส ำอำง อุปกรณ์

เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้เสริมควำมงำม

100  หมู่ท่ี 19 ต.บักดอง อ.ขุนหำญ จ.ศรีสะเกษ 33150

4,511 0335563000092 บจ.เอ็มพีเค โซลำร์ จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         46521 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์โซลำร์

เซลล์ แผงโซลำร์เซลล์

34  หมู่ท่ี 15 ต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270

4,512 0333563000058 หจ.ตังนันต์ เกษตร 13/1/2563 500,000            46692 ประกอบกิจกำรค้ำ เคมีภัณฑ์ ปุ๋ย ยำ

ปรำบศัตรูพืช ยำบ ำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด

68  หมู่ท่ี 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140

4,513 0333563000040 หจ.ส.ธนำ ก่อสร้ำง 10/1/2563 300,000            41002 รับเหมำก่อสร้ำง ติดต้ังระบบปรับอำกำศ 

ระบบระบำยอำกำศ ระบบป้องกันอัคคีภัย

 ระบบไฟฟ้ำ

274  หมู่บ้ำน แสงใหญ่ หมู่ท่ี 2 ต.หนองแวง อ.กันทรำรมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130

4,514 0343563000139 หจ.ชุติกำญจน์ โฮมแลนด์ 9/1/2563 5,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร

127  หมู่ท่ี 6 ต.แจระแม อ.เมืองอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี 34000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส
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4,515 0343563000147 หจ.อภิทรัพย์พัฒนำ 9/1/2563 5,000,000         68101 ซ้ือ ขำย รับจ ำนอง และรับซ้ือฝำก

อสังหำริมทรัพย์ โดยมิได้รับฝำกเงินหรือรับ

เงินจำกประชำชนและใช้ประโยชน์จำกเงิน

น้ัน

2/10  ซอยธรรมวิถี 4 ถนนธรรมวิถี ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี 34000

4,516 0343563000236 หจ.นัทชิโกะคลีนิค 16/1/2563 5,000,000         86202 ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล และเสริม

ควำมงำมทุกชนิด

30/1  ถนนชลประทำน-ท่ำบ่อ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี 34000

4,517 0343563000350 หจ.อุทิศคลีนน่ิง 21/1/2563 5,000,000         47525 ประกอบกิจกำรค้ำน้ ำยำท ำควำมสะอำด 

และอุปกรณ์ท ำควำมสะอำดทุกชนิด 

อุปกรณ์ดับเพลิงและเคมีดับเพลิงทุกชนิด

459/47  หมู่ท่ี 10 ต.ขำมใหญ่ อ.เมืองอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี 34000

4,518 0345563000050 บจ.กิจเจริญ โฮม จ ำกัด 9/1/2563 5,000,000         47525 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกวัสดุก่อสร้ำง

หลำยชนิดรวมถึงวัสดุอุปกรณ์และ

เคร่ืองมือชนิดน ำไปใช้ท ำงำนได้ด้วยตัวเอง

287  หมู่ท่ี 7 ต.แจระแม อ.เมืองอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี 34000

4,519 0345563000106 บจ.แอลจี ฟำร์ม จ ำกัด 14/1/2563 5,000,000         01450 ประกอบกิจกำร เล้ียงและกำรเพำะพันธ์

สุกร(หมู) เพ่ือจ ำหน่ำย

110  หมู่บ้ำน บ้ำนดอนยูง หมู่ท่ี 12 ต.ขำมใหญ่ อ.เมืองอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี 34000

4,520 0345563000271 บจ.ทอปัด เอนเนอร์ยี (2020) จ ำกัด 30/1/2563 5,000,000         35101 ประกอบกิจกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำจำก

พลังงำนแสงอำทิตย์

373  ถนนสรรพสิทธ์ิ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี 34000

4,521 0343563000074 หจ.แม่มูลก่อสร้ำง 7/1/2563 5,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร

106  หมู่ท่ี 5 ต.โนนกลำง อ.พิบูลมังสำหำร จ.อุบลรำชธำนี 34110

4,522 0343563000333 หจ.ต๋องรถสวย 21/1/2563 5,000,000         45103 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยรถยนต์เก่ำ 

รถยนต์มือสอง

26/1  ถนนสถิตย์นิมำนกำร ต.พิบูล อ.พิบูลมังสำหำร จ.อุบลรำชธำนี 34110

4,523 0345563000173 บจ.ดิ อำร์ท คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 22/1/2563 5,000,000         47612 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองใช้

ส ำนักงำน และครุภัณฑ์ทำงกำรศึกษำ

75  หมู่ท่ี 4 ต.ค ำน้ ำแซบ อ.วำรินช ำรำบ จ.อุบลรำชธำนี 34190

4,524 0345563000254 บจ.พรพิชิต-กรุ๊ป จ ำกัด 28/1/2563 5,000,000         46319 ประกอบกิจกำรค้ำอำหำรสด อำหำรแห้ง 

อำหำรทะเลแห้ง

306  หมู่บ้ำน บ้ำนไม้ค้ำง หมู่ท่ี 4 ต.แสนสุข อ.วำรินช ำรำบ จ.อุบลรำชธำนี 34190

4,525 0343563000520 หจ.บุณฑริกสัตวแพทย์ฟำร์ม 30/1/2563 5,000,000         01419 กำรเล้ียงโค และกระบือ เพ่ือวัตถุประสงค์

อ่ืนซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

133  หมู่ท่ี 5 ต.โพนงำม อ.บุณฑริก จ.อุบลรำชธำนี 34230

4,526 0343563000155 หจ.พี.อำร์.กรุ๊ป 2019 10/1/2563 5,000,000         47413 ประกอบกิจกำรค้ำโทรศัพท์มือถือและ

อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องทุกชนิดผ่ำนส่ือออนไลน์

160  หมู่ท่ี 8 ต.ข้ำวปุ้น อ.กุดข้ำวปุ้น จ.อุบลรำชธำนี 34270

4,527 0343563000031 หจ.รวมเกษตร  2020 6/1/2563 5,000,000         46692 ประกอบกิจกำร ขำยส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์

ทำงกำรเกษตร

15/5  หมู่บ้ำน หลักเมือง หมู่ท่ี 8 ต.นำจะหลวย อ.นำจะหลวย จ.อุบลรำชธำนี 34280

4,528 0343563000058 หจ.ป้ำสวยปูบล๊อค 7/1/2563 5,000,000         43302 ประกอบกิจกำรรับเหมำปูพ้ืนถนน อำคำร

 ทำงเท้ำ สนำมด้วยวัสดุปูพ้ืนทุกชนิด

150  หมู่ท่ี 3 ต.ข้ีเหล็ก อ.น้ ำขุ่น จ.อุบลรำชธำนี 34280
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4,529 0345563000076 บจ.ดูคำร์มอเตอร์กรุ๊ป จ ำกัด 10/1/2563 4,000,000         45101 ประกอบกิจกำรค้ำรถยนต์ 101  ถนนเล่ียงเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี 34000

4,530 0345563000157 บจ.เพชรทองเยำวรำช 2020 จ ำกัด 21/1/2563 4,000,000         47732 ประกอบกิจกำรค้ำทอง นำก เงิน เพชร 

พลอย และอัญมณีอ่ืน รวมท้ังวัตถุท ำเทียม

ส่ิงดังกล่ำว

7  หมู่ท่ี 11 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลรำชธำนี 34160

4,531 0343563000040 หจ.อ.อะไหล่ยนต์  ปทุมรำชวงศำ 7/1/2563 4,000,000         45302 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอะไหล่รถยนต์ 38/5  หมู่ท่ี 12 ต.หนองผือ อ.เขมรำฐ จ.อุบลรำชธำนี 34170

4,532 0345563000149 บจ.ซำมอล  โอชิ  ฟูด  โปรดักส์ 

จ ำกัด

17/1/2563 3,000,000         10791 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยอำหำร

ขบเค้ียว อบกรอบท่ีบรรจุในซองแมทเทอร์

ไลน์

119  หมู่ท่ี 15 ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี 34000

4,533 0345563000301 บจ.เด๊กเคอร์ต จ ำกัด 31/1/2563 3,000,000         46510 ประกอบกิจกำรขำยส่งและขำยปลีก 

ฮำร์ดแวร์ อะไหล่ เคร่ืองมือ

364/3  ถนนเทพโยธี ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี 34000

4,534 0343563000481 หจ.จิลัธ1975 28/1/2563 3,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน อุโมงค์ และ

งำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับ

ท ำงำนโยธำทุกประเภท

123  หมู่ท่ี 5 ถนนเกษมสมบัติ ต.ขุหลุ อ.ตระกำรพืชผล จ.อุบลรำชธำนี 34130

4,535 0343563000368 หจ.ห้ำงขำยทองเยำวรำช เข่ืองใน 22/1/2563 3,000,000         47732 ร้ำนขำยปลีกเคร่ืองประดับ 684/1  หมู่ท่ี 4 ต.เข่ืองใน อ.เข่ืองใน จ.อุบลรำชธำนี 34150

4,536 0343563000449 หจ.ส.กุลบุตร 27/1/2563 3,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร

92  หมู่บ้ำน ค ำแสนรำช หมู่ท่ี 11 ต.แสนสุข อ.วำรินช ำรำบ จ.อุบลรำชธำนี 34190

4,537 0345563000033 บจ.อุบล ออโต้ คำร์ จ ำกัด 8/1/2563 3,000,000         45104 ประกอบกิจกำรค้ำ รถยนต์ท่ีใช้แล้วทุกชนิด 200  ถนนสถิตย์นิมำนกำล ต.วำรินช ำรำบ อ.วำรินช ำรำบ จ.อุบลรำชธำนี 34190

4,538 0343563000414 หจ.สมคิดวัสดุ ศรีเมืองใหม่ 24/1/2563 3,000,000         47525 ประกอบกิจกำร ขำยปลีกวัสดุก่อสร้ำง

หลำยชนิดรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ และ

เคร่ืองมือทุกชนิด

257  หมู่บ้ำน บ้ำนดอนใหญ่เหนือ หมู่ท่ี 2 ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลรำชธำนี 34250

4,539 0343563000511 หจ.อนันต์กัง 30/1/2563 2,000,000         47190 ประกอบกิจกำร กำรขำยปลีกสินค้ำอ่ืนๆ 

ในร้ำนค้ำท่ัวไป

24  ถนนยุทธภัณฑ์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี 34000

4,540 0343563000317 หจ.ทุ่งหินเงิน 20/1/2563 2,000,000         47190 ค้ำขำยสินค้ำอุปโภคบริโภค 248  หมู่ท่ี 4 ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสำหำร จ.อุบลรำชธำนี 34110

4,541 0343563000376 หจ.พิสิษฐ์168 23/1/2563 2,000,000         41002 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีใม่ใช่ท่ี

พักอำศัย

155  หมู่ท่ี 5 ต.หนองกินเพล อ.วำรินช ำรำบ จ.อุบลรำชธำนี 34190

4,542 0345563000131 บจ.อุบล อินดัสตร้ี 2020 จ ำกัด 16/1/2563 2,000,000         41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน

444/9  หมู่บ้ำน สำริน 3 ต.ค ำน้ ำแซบ อ.วำรินช ำรำบ จ.อุบลรำชธำนี 34190



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส

ไปรษณีย์

4,543 0343563000198 หจ.ส.พำนิช คอนสตรัคช่ัน 888 13/1/2563 2,000,000         47525 ประกอบกิจกำร วัสดุก่อสร้ำง อุปกรณ์และ

เคร่ืองมือใช้ในกำรก่อสร้ำง เคร่ืองมือช่ำง

194/2  หมู่ท่ี 2 ต.นำค ำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลรำชธำนี 34250

4,544 0343563000490 หจ.อุบล เอสเอสพี. เอ็นจิเนียร่ิง 29/1/2563 1,500,000         42202 ประกอบกิจกำรรับเหมำ ก่อสร้ำง ขยำย

เขต ระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำแรงสูงและแรงต่ ำ

 รวมท้ังจ ำหน่ำยวัสดุ

136  หมู่ท่ี 6 ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี 34000

4,545 0343563000546 หจ.ช. อุบล อำหำรและของฝำก 31/1/2563 1,500,000         47219 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย อำหำรพ้ืนเมือง 

ก๋วยจ๊ับสด และของฝำก

84/2  ถนนสุขำอุปถัมภ์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี 34000

4,546 0343563000112 หจ.เจนเทคพลัส ซีเอส 9/1/2563 1,000,000         42101 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงถนน สะพำนและ

อุโมงค์

516  หมู่บ้ำน โนนหงษ์ทอง หมู่ท่ี 12 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี 34000

4,547 0343563000180 หจ.อุบลปร้ินท์แอนด์มีเดีย 13/1/2563 1,000,000         18119 ประกอบกิจกำรบริกำรผลิตและจ ำหน่ำย

ส่ือส่ิงพิมพ์

188-190  ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี 34000

4,548 0343563000252 หจ.พำรุ่ง ปิโตรเลียม 16/1/2563 1,000,000         47300 กำรขำยปลีกเช้ือเพลิงยำนยนต์ในร้ำนค้ำ

เฉพำะ สถำนี ป๊ัม

105  หมู่ท่ี 12 ต.หนองบก อ.เหล่ำเสือโก้ก จ.อุบลรำชธำนี 34000

4,549 0343563000384 หจ.ปริญญำ 2020 24/1/2563 1,000,000         79120 ประกอบกิจกำรน ำเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับกำรน ำเท่ียวทุกชนิด

234/14  หมู่บ้ำน ด้ำมพร้ำ (หมู่บ้ำนเดอะ

มำสเตอร์) หมู่ท่ี 4

ต.ขำมใหญ่ อ.เมืองอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี 34000

4,550 0343563000503 หจ.บี.อำร์.ดีไซน์ ปร้ินต้ิง 30/1/2563 1,000,000         18119 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงพิมพ์งำนส่ือโฆษณำ

 ส่ิงพิมพ์ อุปกรณ์กำรพิมพ์ รับออกแบบ

งำนส่ือโฆษณำ

96  หมู่บ้ำน บ้ำนทุ่งหว้ำ หมู่ท่ี 9 ต.แจระแม อ.เมืองอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี 34000

4,551 0343563000538 หจ.อัครำภ์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ 31/1/2563 1,000,000         68201 ประกอบกิจกำร นำยหน้ำอสังหำริมทรัพย์ 399/27  หมู่บ้ำน โนนหงษ์ทอง(หมู่บ้ำน

สำริน 10) หมู่ท่ี 12

ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี 34000

4,552 0345563000041 บจ.ทรัสมีน จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         47912 ประกอบกิจกำรบริกำร จ ำหน่ำย รับฝำก

จ ำหน่ำย เคร่ืองประดับ ต่ำงหู ก ำไล 

เส้ือผ้ำ รองเท้ำ กระเป๋ำ นำฬิกำ

1  ซอยอุบล-ตระกำร 11 ถนนอุบล-

ตระกำร

ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี 34000

4,553 0345563000068 บจ.บ๊อบกรีนพลังงำนไฟฟ้ำบริสุทธ์ิ

 จ ำกัด

9/1/2563 1,000,000         27101 ประกอบกิจกำรผลิต ซ้ือ จ ำหน่ำย จัดหำ 

เช่ำ เช่ำซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง 

ปรับปรุง ใช้ เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำพลังงำน

บริสุทธ์ิ ท้ังภำยในและภำยนอกประเทศ

148  หมู่ท่ี 7 ต.แจระแม อ.เมืองอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี 34000

4,554 0345563000084 บจ.ส ำรวม ปิโตรเลียม จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         47300 ประกอบกิจกำรขำยปลีกเช้ือเพลิงยำนยนต์

ในร้ำนค้ำเฉพำะ สถำนี ป๊ัม

200  หมู่ท่ี 8 ต.ค ำไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลรำชธำนี 34000

4,555 0345563000165 บจ.พร้อมปุณ จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         47912 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค 

บริโภค โดยใช้ส่ืออิเล็คทรอนิกส์ผ่ำนระบบ

เคร่ือข่ำยอินเตอร์เน็ต

22  หมู่บ้ำน บ้ำนทุ่งค ำไผ่ หมู่ท่ี 6 ต.ข้ีเหล็ก อ.เมืองอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี 34000
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4,556 0345563000220 บจ.เอ็มพีแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย 

ทสถำนท่ีท ำกกำร ถนน สะพำน เข่ือน 

อุโมงค์ สะพำน

16  ซอยชวำลำนอก2 ถนนชวำลำนอก ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี 34000

4,557 0345563000246 บจ.ชำญ เอนเตอร์ไพรส์ จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         47912 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำออนไลน์ ท่ี

ระบุไว้ในวัตถุท่ีประสงค์

303/3  หมู่บ้ำน เจริญทรัพย์ 8 หมู่ท่ี 1 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี 34000

4,558 0345563000262 บจ.เวลเนสกรีนช็อป อุบลรำชธำนี 

จ ำกัด

29/1/2563 1,000,000         46319 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรส ำเร็จรูป 

อำหำรเสริม ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม

18  ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี 34000

4,559 0345563000297 บจ.บีบีจี เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ำกัด

31/1/2563 1,000,000         43210 ประกอบกิจกำรออกแบบระบบไฟฟ้ำ 

พลังงำนทดแทน ตำมควำมต้องกำรของ

ลูกค้ำโดยยึดมำตรฐำนและข้อก ำหนด

36  หมู่ท่ี 12 ต.หนองบก อ.เหล่ำเสือโก้ก จ.อุบลรำชธำนี 34000

4,560 0345563000289 บจ.ลัคก้ี ค้ำส่ง จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         47190 ค้ำปลีก ค้ำส่ง สินค้ำอุปโภค บริโภค สุรำ 

เบียร์ สินค้ำทำงกำรเกษตร

116  หมู่ท่ี 8 ต.บ้ำนแขม อ.พิบูลมังสำหำร จ.อุบลรำชธำนี 34110

4,561 0343563000473 หจ.ณชพล ก่อสร้ำง 28/1/2563 1,000,000         42901 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร

129  หมู่ท่ี 2 ต.ขุหลุ อ.ตระกำรพืชผล จ.อุบลรำชธำนี 34130

4,562 0345563000122 บจ.นำยเสริญกำรเกษตร จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         46209 ประกอบกิจกำรขำยสินค้ำพืชผลทำง

กำรเกษตรสัตว์ไม่ว่ำมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ปุ๋ย

 ปลำป่นอำหำรสัตว์ ยำหรือเคมีภัณฑ์ท่ีใช้

ส ำหรับพืชหรือสัตว์ และอุปกรณ์ทำงด้ำน

กำรเกษตรทุกชนิด

252  หมู่ท่ี 1 ต.คอนสำย อ.ตระกำรพืชผล จ.อุบลรำชธำนี 34130

4,563 0343563000422 หจ.สมบัติ ส.รุ่งเรือง ทรำนสปอร์ต 24/1/2563 1,000,000         49323 กำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ รวมถึงคน

โดยสำร

223  หมู่ท่ี 11 ต.เข่ืองใน อ.เข่ืองใน จ.อุบลรำชธำนี 34150

4,564 0343563000279 หจ.ธนภัทร คอนสตรัคช่ัน 2019 17/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร

158  หมู่บ้ำน บ้ำนหนองแต้ หมู่ท่ี 5 ต.นำกระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลรำชธำนี 34160

4,565 0345563000017 บจ.อีสำนเติมสุข จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         47413 ประกอบกิจกำรค้ำ น ำเข้ำ ส่งออก โอน 

จ ำน ำ แลกเปล่ียน อุปกรณ์

โทรศัพท์มืออถือ ตู้อุปกรณ์มือถือ

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

รวมถึงสินค้ำและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับ

กำรส่ือสำรทุกชนิด

104  หมู่บ้ำน บ้ำนหนองแสง หมู่ท่ี 7 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลรำชธำนี 34160
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4,566 0343563000171 หจ.ไข่สดเขมรำฐ 13/1/2563 1,000,000         46316 ประกอบกิจกำรค้ำส่ง ปลีก ไข่ไก่สด ไข่เป็ด

 ไข่เย่ียวม้ำ ไข่เค็ม

22  หมู่ท่ี 7 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมรำฐ อ.เขมรำฐ จ.อุบลรำชธำนี 34170

4,567 0343563000261 หจ.เสำปูนสำมแยก(นำเจริญ) 17/1/2563 1,000,000         47525 ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุก่อสร้ำง อุปกรณ์ 

และเคร่ืองมือเใช้ในกำรก่อสร้ำง เคร่ืองมือ

ช่ำงทุกประเภท

124  หมู่บ้ำน ด่ำนฮัง หมู่ท่ี 8 ต.พังเคน อ.นำตำล จ.อุบลรำชธำนี 34170

4,568 0343563000392 หจ.พิศิษฏ์ปร้ินท์ 24/1/2563 1,000,000         73102 ผลิตงำนป้ำยและติดต้ังโครงสร้ำงป้ำยทุก

ชนิด ตรำยำง ถ่ำยเอกสำร แผ่นปลิว ส่ือ

โฆษณำทุกชนิด

86  หมู่ท่ี 1 ต.โนนโหนน อ.วำรินช ำรำบ จ.อุบลรำชธำนี 34190

4,569 0343563000406 หจ.สุดำอินทีเรียดีไซน์ 24/1/2563 1,000,000         74101 ตกแต่งภำยใน 53  หมู่ท่ี 4 ต.ท่ำช้ำง อ.สว่ำงวีระวงศ์ จ.อุบลรำชธำนี 34190

4,570 0343563000465 หจ.นับทองอุทัย 28/1/2563 1,000,000         81300 ประกอบกิจกำร รับจัดสวน ตกแต่ง กำร

ออกแบบ สวนและดูแลรักษำภูมิทัศน์และ

ส่ิงแวดล้อม

400  หมู่บ้ำน ค ำขวำง หมู่ท่ี 5 ต.ค ำขวำง อ.วำรินช ำรำบ จ.อุบลรำชธำนี 34190

4,571 0345563000092 บจ.วำริน-อุบล เพ็ทแพชช่ัน จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         75000 ประกอบกิจกำรบริกำรรักษำสัตว์ อำบน้ ำ

ตัดขน ฝำกเล้ียง พร้อมท้ังจ ำหน่ำย

ผลิตภัณฑ์ส ำหรับสัตว์

41/3-5  ถนนศรีสะเกษ 2 ต.วำรินช ำรำบ อ.วำรินช ำรำบ จ.อุบลรำชธำนี 34190

4,572 0345563000114 บจ.เมก้ำฟู๊ด พลัส จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         10139 ประกอบกิจกำรท ำผลิตภัณฑ์อำหำร

ส ำเร็จรูปจำกเน้ือสัตว์ มันสัตว์ หรือสำรท่ี

สกัดจำกไขสัตว์ หรือกระดูกสัตว์

10/1  ถนนแสงอรุณ ต.วำรินช ำรำบ อ.วำรินช ำรำบ จ.อุบลรำชธำนี 34190

4,573 0345563000181 บจ.วำย อินเตอร์โซล จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำและให้

ค ำแนะน ำปัญหำด้ำนโลจิสติกส์

340  ถนนสถลมำร์ค ต.วำรินช ำรำบ อ.วำรินช ำรำบ จ.อุบลรำชธำนี 34190

4,574 0343563000082 หจ.ทีพีเอส สโตร์ 8/1/2563 1,000,000         47112 ประกอบกิจกำรขำยส่งสินค้ำอุปโภค

บริโภคท่ัวไป

389  หมู่ท่ี 2 ต.นำค ำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลรำชธำนี 34250

4,575 0343563000091 หจ.ต.มณีภำควัสดุ 8/1/2563 1,000,000         47525 ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุก่อสร้ำง 91  หมู่บ้ำน บ้ำนฟ้ำห่วนใต้ หมู่ท่ี 14 ต.นำค ำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลรำชธำนี 34250

4,576 0343563000210 หจ.เม้งพำนิชวัสดุ 2019 15/1/2563 1,000,000         46639 ประกอบกิจกำร ค้ำวัสดุก่อสร้ำง 7  หมู่ท่ี 2 ต.นำค ำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลรำชธำนี 34250

4,577 0343563000228 หจ.กฏหมำย และ ธุรกิจ 15/1/2563 1,000,000         69100 ประกอบกิจกำรบริกำรทำงด้ำนกฎหมำย 

ทำงบัญชี ทำงวิศวกรรม ทำงสถำปัตยกรรม

320  หมู่ท่ี 2 ต.บุเปือย อ.น้ ำยืน จ.อุบลรำชธำนี 34280

4,578 0343563000244 หจ.รุ่งศศิธรซีเม็นต์บล็อค 16/1/2563 1,000,000         47524 ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุก่อสร้ำงอุปกรณ์

และเคร่ืองมือใช้ในกำรก่อสร้ำงทุกประเภท

25/1  หมู่บ้ำน โนนเจริญ หมู่ท่ี 4 ถนน

รพช.

ต.สีวิเชียร อ.น้ ำยืน จ.อุบลรำชธำนี 34280

4,579 0345563000203 บจ.เจ.ที.เอ็น. บำรำกัต กำรเกษตร

 จ ำกัด

23/1/2563 1,000,000         46693 ประกอบกิจกำรรับซ้ือขำย ยำงแผ่น 

ยำงพำรำ

191  หมู่ท่ี 16 ต.นำจะหลวย อ.นำจะหลวย จ.อุบลรำชธำนี 34280



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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ไปรษณีย์

4,580 0345563000238 บจ.ดีดี อินเตอร์กรุ๊ป 2020 จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         45301 ประกอบกิจกำรเป็นนำยหน้ำ ตัวแทน

จ ำหน่ำย สินค้ำอะไหล่รถยนต์ อุปกรณ์ 

เคร่ืองมือช่ำง ทุกประเภท

32  หมู่ท่ี 3 ต.สีวิเชียร อ.น้ ำยืน จ.อุบลรำชธำนี 34280

4,581 0343563000309 หจ.ส.ช ำนำญตำลสุมขวัญใจเกษตร 20/1/2563 1,000,000         46209 ค้ำขำยสินค้ำทำงกำรเกษตร 108  หมู่ท่ี 11 ต.ตำลสุม อ.ตำลสุม จ.อุบลรำชธำนี 34330

4,582 0343563000104 หจ.สินเกษตร 1 8/1/2563 900,000            20210 ประกอบกิจกำรค้ำยำ ยำรักษำโรค ปุ๋ย ยำ

ปรำบศัตรูพืช ยำบ ำรุงพืช และสัตว์ทุกชนิด

37  ถนนสถลมำร์ค ต.วำรินช ำรำบ อ.วำรินช ำรำบ จ.อุบลรำชธำนี 34190

4,583 0343563000295 หจ.เวตวันวัสดุก่อสร้ำง 17/1/2563 800,000            41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 373  หมู่บ้ำน โพธ์ิสง่ำ หมู่ท่ี 3 ต.ท่ำโพธ์ิศรี อ.เดชอุดม จ.อุบลรำชธำนี 34160

4,584 0343563000457 หจ.รณชัยวัสดุ 27/1/2563 800,000            47524 ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุก่อสร้ำงและ

อุปกรณ์เคร่ืองมือใช้ในกำรก่อสร้ำงทุก

ประเภท

334  หมู่ท่ี 14 ต.ข้ำวปุ้น อ.กุดข้ำวปุ้น จ.อุบลรำชธำนี 34270

4,585 0343563000163 หจ.ปัจจัยชีวิต 10/1/2563 600,000            47721 ประกอบกิจกำรค้ำสมุนไพรสด สมุนไพร

แห้ง และสมุนไพรแปรรูปเพ่ือเป็นยำรักษำ

โรค

270  หมู่ท่ี 10 ต.บุ่งไหม อ.วำรินช ำรำบ จ.อุบลรำชธำนี 34190

4,586 0343563000121 หจ.ชัยวรียำ 9/1/2563 500,000            56302 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์กำแฟ 

อำหำรและเคร่ืองด่ืม

652  หมู่ท่ี 3 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี 34000

4,587 0343563000325 หจ.ล ำธำรสรำญรมย์ 20/1/2563 500,000            81300 ประกอบกิจกำรบริกำรดูแลและปรับปรุง

รักษำภูมิทัศน์ กำรจัดสวน ท ำน้ ำตกจ ำลอง

 หินเทียม ล ำธำร บ่อปลำ และจ ำหน่ำย

อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องทุกชนิด

10/2  ถนนโพธ์ิทอง ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี 34000

4,588 0343563000341 หจ.ดีอำร์ คอนส์ แอนด์ อินโนเวท 21/1/2563 500,000            41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 292  ถนนบูรพำใน ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี 34000

4,589 0343563000023 หจ.สตรองเกอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป 6/1/2563 500,000            47739 ประกอบกิจกำรค้ำอุปกรณ์ท ำควำม

สะอำดและสินค้ำในครัวเรือนทุกชนิด

75  หมู่ท่ี 4 ต.คอนสำย อ.ตระกำรพืชผล จ.อุบลรำชธำนี 34130

4,590 0343563000287 หจ.อีฟฟ่ียีนส์กรุ๊ป 17/1/2563 500,000            47912 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยกำงเกงยีนส์

เกำหลี ขำยปลีกและขำยส่ง ผ่ำนช่องทำง

ออนไลน์ ไลฟ์สดเพจเฟสบุ๊ค ขำยส่งให้

ตัวแทนจ ำหน่ำย

174  หมู่ท่ี 6 ต.โนนโหนน อ.วำรินช ำรำบ จ.อุบลรำชธำนี 34190

4,591 0345563000211 บจ.วอเตอร์ แอนด์ โซลำร์เซลล์ 

จ ำกัด

24/1/2563 500,000            46421 กำรขำยส่งเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำและ

อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน

107  หมู่บ้ำน บ้ำนดอนพัฒนำ หมู่ท่ี 10 ต.สำรภี อ.โพธ์ิไทร จ.อุบลรำชธำนี 34340

4,592 0345563000025 บจ.อุบลเด็ดดี19 จ ำกัด 8/1/2563 300,000            10711 ประกอบกิจกำรค้ำปลีกและค้ำส่งขนมเค้ก 

เบเกอร่ี และอำหำรตำมส่ัง

77/9  ซอยชยำงกูร28 ถนนชยำงกูร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี 34000

4,593 0343563000015 หจ.ฟิวเจอร์โฮมเฟอร์นิเจอร์ 2/1/2563 250,000            31009 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย

เฟอร์นิเจอร์ทุกชนิดทุกประเภท

397/1  ถนนกันทรลักษ์ ต.วำรินช ำรำบ อ.วำรินช ำรำบ จ.อุบลรำชธำนี 34190
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4,594 0343563000431 หจ.เอ็กซ์พี ชำร์เตอร์ 27/1/2563 100,000            47413 ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์กำรส่ือสำร

โทรคมนำคม

2/11  ซอยธรรมวิถี 4 ถนนธรรมวิถี ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี 34000

4,595 0343563000201 หจ.ทรัพย์เพ่ิมพูล อะไหล่ยนต์ 14/1/2563 100,000            45301 ประกอบกิจกำรขำยส่งและขำยปลีก

ช้ินส่วน อุปกรณ์ อะไหล่รถยนต์ รถ

มอเตอร์ไซค์ รถบรรทุก

136  หมู่ท่ี 11 ต.ชีทวน อ.เข่ืองใน จ.อุบลรำชธำนี 34150

4,596 0345563000190 บจ.อุดมโชค โภคภัณฑ์ จ ำกัด 23/1/2563 100,000            47190 ประกอบกิจกำรขำยปลีกสินค้ำอ่ืนๆใน

ร้ำนค้ำท่ัวไป

13  หมู่ท่ี 5 ต.ค ำขวำง อ.วำรินช ำรำบ จ.อุบลรำชธำนี 34190

4,597 0343563000066 หจ.ทรัพย์ไพศำลกำรเกษตร 7/1/2563 10,000             46209 ประกอบกิจกำรผลิต รับซ้ือ และจ ำหน่ำย

สินค้ำทำงเกษตร ทุกชนิด ทุกประเภท

64  หมู่ท่ี 20 ต.เขมรำฐ อ.เขมรำฐ จ.อุบลรำชธำนี 34170

4,598 0353563000074 หจ.ศิรำพัชระ แอสฟัลท์ 22/1/2563 4,500,000         41002 รับเหมำก่อสร้ำง 125  หมู่ท่ี 1 ต.โพนงำม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140

4,599 0353563000066 หจ.ภูภัทธระ แอสฟัลท์ 22/1/2563 4,000,000         41002 รับเหมำก่อสร้ำงอำคำร และงำนก่อสร้ำง

อย่ำงอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับท ำงำนโยธำทุก

ประเภท

120  หมู่ท่ี 1 ต.โพนงำม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140

4,600 0355563000068 บจ.สิงห์ไอซ์ ยโสธร จ ำกัด 27/1/2563 3,000,000         10795 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำแข็ง 

ถังน้ ำแข็ง

236  หมู่ท่ี 3 ต.ส ำรำญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000

4,601 0355563000025 บจ.ไฮ-เพอร์เฟคท์คอนสตรัคช่ัน 

จ ำกัด

10/1/2563 3,000,000         47525 ขำยอุปกรณ์ก่อสร้ำง รับเหมำก่อสร้ำงทุก

ชนิด งำนปูน ติดไฟสัญญำนจรำจร ไฟถนน

69  หมู่ท่ี 6 ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120

4,602 0353563000104 หจ.ดีดีทรัพย์ โลจิสติคส์ 30/1/2563 2,000,000         49323 ขนส่งสินค้ำ 309  หมู่ท่ี 2 ต.ตำดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000

4,603 0355563000076 บจ.ใจฟ้ำซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกัด 31/1/2563 2,000,000         47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำเบ็ตเตล็ด 517  หมู่ท่ี 12 ต.สำมแยก อ.เลิงนกทำ จ.ยโสธร 35120

4,604 0353563000031 หจ.นีโน่ ไก่สด ยโสธร 13/1/2563 1,000,000         01461 ประกอบกิจกำรฟำร์มเล้ียงไก่ 90  หมู่ท่ี 6 ต.ทุ่งนำงโอก อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000

4,605 0353563000112 หจ.บ้ำนช่ำงอำร์คิเทคท์แอนด์แอด

เวอร์ไทซ่ิง

31/1/2563 1,000,000         47524 ประกอบกิจกำรขำยวัสดุก่อสร้ำง 385  ถนนเล่ียงเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000

4,606 0353563000121 หจ.ศุภโรบล 2020 31/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงท่ัวไป 362/3  ถนนอุทัยรำมฤทธ์ิ ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000

4,607 0355563000017 บจ.นำนะ มินิช็อป จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         46900 ขำยส่งและขำยปลีกสินค้ำอุปโภคบริโภค 15  ซอยเทศบำล 4 ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000

4,608 0355563000050 บจ.มัมริช จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         47912 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำตำมวัตถุท่ี

ประสงค์โดยผ่ำนระบบเครือข่ำย

อินเตอร์เน็ต

320/1  ถนนวิทยะธ ำรงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000

4,609 0353563000015 หจ.ธีระพันธ์คอนสตรัคช่ัน 2019 6/1/2563 1,000,000         41001 กำรก่อสร้ำงท่ัวไป 92  หมู่ท่ี 1 ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120

4,610 0353563000040 หจ.สุชำวดี ผ้ำไทย 13/1/2563 1,000,000         47511 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยผ้ำ 39  หมู่ท่ี 4 ต.น้ ำค ำ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120

4,611 0353563000091 หจ.รวยเพ่ือน เอ็นจิเนียร่ิง 30/1/2563 1,000,000         46592 จ ำหน่ำยอุปกรณ์เคร่ืองมือในกำรก่อสร้ำง

งำนประปำ งำนไฟฟ้ำทุกชนิด เคร่ืองมือ

ช่ำงทุกชนิด

141  หมู่ท่ี 1 ต.หัวเมือง อ.มหำชนะชัย จ.ยโสธร 35130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

4,612 0355563000033 บจ.มันส์ ม่วน มำก จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         82990 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงประมูลงำนเพ่ือ

รับจ้ำงท ำของ ตำมวัตถุประสงค์ท้ังหมด

139  หมู่ท่ี 7 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140

4,613 0353563000082 หจ.คู่บุญวิศวกรรม 24/1/2563 1,000,000         42101 รับเหมำก่อสร้ำงถนน 9  หมู่ท่ี 11 ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160

4,614 0355563000041 บจ.ลิงโก้ ซอฟต์ จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         62012 ประกอบกิจกำรบริกำรออกแบบและ

พัฒนำโปรแกรมส ำหรับงำนกำรให้บริกำร

เช่ือมต่อของระบบคอมพิวเตอร์

75  หมู่ท่ี 6 ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160

4,615 0353563000023 หจ.หญ้ำนำง 10/1/2563 1,000,000         47190 จ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคบริโภค 122  หมู่ท่ี 3 ต.ทรำยมูล อ.ทรำยมูล จ.ยโสธร 35170

4,616 0353563000058 หจ.ยโสธรเซ็นเตอร์เคลม 17/1/2563 200,000            66210 ประกอบกิจกำรบริกำรตรวจสอบอุบัติเหตุ 108  หมู่ท่ี 2 ต.ส ำรำญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000

4,617 0365563000122 บจ.ชัยภูมิรุ่งเรือง อินเตอร์เอ็กซ์

ปอร์ท จ ำกัด

20/1/2563 32,400,000       10611 กำรขำยข้ำวและผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับจำก

โรงสีข้ำว

118 หมู่ท่ี 8 ถนนชัยภูมิ-สีค้ิว ต.ละหำน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130

4,618 0365563000025 บจ.เลิศนิมิตรชัยภูมิบริกำร จ ำกัด 6/1/2563 12,000,000       47300 ประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรน้ ำมัน

เช้ือเพลิงส ำหรับยำนพำหนะทุกประเภท

403 หมู่ท่ี 2 ต.หนองนำแซง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

4,619 0365563000092 บจ.3 เอ็น ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 15/1/2563 10,000,000       49334 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำท่ีบรรจุในตู้

คอนเทนเนอร์ทำงถนน

234 หมู่ท่ี 4 ถนนชัยภูมิ-ภูเขียว ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150

4,620 0365563000033 บจ.แกรนด์ เอสพีเอ็น โลจีสติกส์ 

จ ำกัด

7/1/2563 5,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ ท้ังภำยในประเทศ

265/2  หมู่ท่ี 6 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

4,621 0365563000050 บจ.ปูลิ พำรวย จ ำกัด 8/1/2563 3,000,000         46313 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยแปรรูปและส่งออก

มะขำม

278  หมู่ท่ี 5 ต.กุดน้ ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130

4,622 0365563000157 บจ.เตียเหล่ียงก่ี ปิโตรเลียม จ ำกัด 27/1/2563 3,000,000         47300 ประกอบกิจกำรค้ำ น้ ำมันเช้ือเพลิง ถ่ำย

หินผลิตภัณฑ์อย่ำงอ่ืนท่ีก่อให้เกิดพลังงำน

และสถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง

186  หมู่ท่ี 1 ต.ละหำน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130

4,623 0365563000149 บจ.วีเอส วิช่ัน ซิสเท็ม ไอที จ ำกัด 22/1/2563 3,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำทุกชนิด 559  หมู่ท่ี 8 ต.คอนสำร อ.คอนสำร จ.ชัยภูมิ 36180

4,624 0363563000147 หจ.บ๊ิกวัสดุก่อสร้ำง 31/1/2563 3,000,000         47524 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำงและ

เคร่ืองมือช่ำงทุกชนิด

222  หมู่ท่ี 8 ต.บ้ำนแท่น อ.บ้ำนแท่น จ.ชัยภูมิ 36190

4,625 0363563000139 หจ.ทรัพย์พงษ์ศักด์ิ 30/1/2563 3,000,000         41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน อุโมงค์

46  หมู่ท่ี 18 ต.ห้วยยำยจ๋ิว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230

4,626 0363563000040 หจ.เอพรอน สไมล์ 20/1/2563 2,000,000         14111 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยผ้ำกัน

เป้ือน

31/1  หมู่ท่ี 7 ต.กุดตุ้ม อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

4,627 0363563000112 หจ.สุทธิกระจกอลูมิเนียม 27/1/2563 2,000,000         47524 ประกอบกิจกำรค้ำ วัสดุ อุปกรณ์ กระจก 

อลูมิเนียมทุกชนิด

234  หมู่ท่ี 1 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

4,628 0365563000017 บจ.เคทีพี963 กรุ๊ป จ ำกัด 6/1/2563 2,000,000         20113 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำกรด

หยอดยำงพำรำ

278  หมู่ท่ี 5 ต.กุดน้ ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130

4,629 0363563000074 หจ.ท่ำมะไฟหวำนวัสดุก่อสร้ำง 22/1/2563 2,000,000         47524 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง 

คอนกรีตผสมเสร็จ

509  หมู่ท่ี 10 ต.ท่ำมะไฟหวำน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150

4,630 0363563000058 หจ.เมืองคอนเทเลคอม 20/1/2563 2,000,000         47413 ซ้ือ-ขำยอุปกรณ์โทรศัพท์ให้บริกำรติดต้ัง 

ซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำเก่ียวกับอุปกรณ์

ส่ือสำรทุกชนิด

42  หมู่ท่ี 2 ต.คอนสำร อ.คอนสำร จ.ชัยภูมิ 36180

4,631 0363563000023 หจ.อภิเดชธนรักษ์ 8/1/2563 1,000,000         47114 ร้ำนขำยของช ำ 285  หมู่ท่ี 1 ต.ท่ำหินโงม อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

4,632 0363563000066 หจ.เอโอเอ เจเนอรอล 21/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 295  หมู่ท่ี 7 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

4,633 0365563000041 บจ.สแตนดำร์ด ลอว์เยอร์ จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         69100 ประกอบกิจกำรบริกำรทำงด้ำนกฎหมำย 

ทำงบัญชี ทำงวิศกรรม ทำงสถำปัตยกรรม

 รวมท้ังกิจกำรโฆษณำ

242/14  หมู่ท่ี 7 ถนนรำชพฤกษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

4,634 0365563000076 บจ.พญำแลออโต้เฮ้ำส์ จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         45103 ประกอบกิจกำรขำยยำนยนต์เก่ำชนิด

รถยนต์น่ังส่วนบุคคลรถกระบะและรถ

ขนำดเล็ก

280  หมู่ท่ี 8 ถนนนิเวศรัตน์ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

4,635 0363563000015 หจ.มณีรัตน์ทรำนสปอร์ต168 7/1/2563 1,000,000         46209 ประกอบกิจกำรขำยพืชผลทงกำรเกษตร 

เช่น อ้อย

121  หมู่ท่ี 1 ต.โคกสะอำด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110

4,636 0363563000031 หจ.วิสันต์พำณิชย์ 2020 17/1/2563 1,000,000         46321 ประกอบกิจกำรขำยส่ง ขำยปลีก 

เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ สุรำ เบียร์ 

รวมท้ังเคร่ืองด่ืมทุกชนิด

299  หมู่ท่ี 14 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110

4,637 0365563000068 บจ.แฮปป้ีเซล555 จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         46443 ประกอบกิจกำรขำยส่งเคร่ืองส ำอำง 46  หมู่ท่ี 5 ต.หนองโดน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130

4,638 0365563000084 บจ.เอ็นพีเค อินเตอร์เนช่ันแนล 

ปิโตรเลียม คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด

14/1/2563 1,000,000         47300 ประกอบกิจกำรค้ำสถำนีบริกำรน้ ำมัน

เช้ือเพลิง รวมท้ังขำยปลีกผลิตภัณฑ์หล่อล่ืน

44/1  หมู่ท่ี 2 ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140

4,639 0363563000121 หจ.จิรำพรเคมีภัณฑ์กำรเกษตร 29/1/2563 1,000,000         46692 ประกอบกิจกำรขำยปุ๋ย เคมีภัณฑ์ทำง

กำรเกษตร อำหำรสัตว์ เคร่ืองมืออุปกรณ์

ทำงกำรเกษตรทุกชนิด

35  หมู่ท่ี 7 ต.ช่องสำมหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150

4,640 0365563000131 บจ.พรพริมำ จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         64929 ประกอบกิจกำรให้สินเช่ืออ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

121  หมู่ท่ี 12 ต.นำหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150

4,641 0365563000165 บจ.พอใจโอสถ จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         47721 ร้ำนขำยปลีกสินค้ำทำงเภสัชภัณฑ์และ

เวชภัณฑ์

333  หมู่ท่ี 9 ถนนพำนิชจ ำรูญ ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210

4,642 0365563000106 บจ.ฟำสท์แลนด์เก้ำเก้ำทรำน

สปอร์ต จ ำกัด

16/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ

131  หมู่ท่ี 5 ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

4,643 0363563000082 หจ.เคพีซี โมเดิร์นลอฟท์ 24/1/2563 300,000            41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด

และงำนโยธำทุกประเภท

8  หมู่ท่ี 6 ต.โคกสะอำด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110

4,644 0363563000104 หจ.บำยไอว่ีมำยำ 24/1/2563 300,000            47912 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง 

เคร่ืองแต่งกำย เส้ือผ้ำ สินค้ำอุปโภค

บริโภค ขำยสินค้ำออนไลน์

35  หมู่ท่ี 6 ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120

4,645 0365563000114 บจ.พรสวรรค์กำรบัญชี จ ำกัด 16/1/2563 200,000            82990 ประกอบกิจกำรประมูลเพ่ือรับจ้ำงท ำของ

ตำมวัตถุประสงค์ท้ังหมด

158/6  หมู่ท่ี 8 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

4,646 0365563000173 บจ.อินทรีย์โฮลด้ิง จ ำกัด 29/1/2563 100,000            64202 ประกอบกิจกำรลงทุนในบริษัทอ่ืน 159  หมู่ท่ี 3 ต.หนองนำแซง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

4,647 0375563000025 บจ.อีซ่ี แมททีเรียล แอนด์ ทูล จ ำกัด 8/1/2563 5,000,000         49204 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและส่งออกผลิต

และจ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือใช้

ในกำรก่อสร้ำง

75  หมู่ท่ี 5 ต.นำผือ อ.เมืองอ ำนำจเจริญ จ.อ ำนำจเจริญ 37000

4,648 0375563000033 บจ.เลิศ ออโต้กรุ๊ป จ ำกัด 27/1/2563 5,000,000         45202 ประกอบกิจกำรให้บริกำรซ่อมสีรถยนต์

และตัวถังรถยนต์เคำะพ่นสีรถยนต์

277/1  หมู่ท่ี 2 ต.ไก่ค ำ อ.เมืองอ ำนำจเจริญ จ.อ ำนำจเจริญ 37000

4,649 0373563000015 หจ.พี.เอส. รับเบอร์ เทค 8/1/2563 1,000,000         46632 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยยำงพำรำ ไม้

ยำงพำรำ และแปรรูป

183  หมู่ท่ี 7 ต.สร้ำงนกทำ อ.เมืองอ ำนำจเจริญ จ.อ ำนำจเจริญ 37000

4,650 0373563000031 หจ.เฮลต้ีฟู้ดไรซ์ 2489 13/1/2563 1,000,000         46209 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำเกษตรแปร

รูปทุกชนิด

445/3  หมู่ท่ี 12 ต.บุ่ง อ.เมืองอ ำนำจเจริญ จ.อ ำนำจเจริญ 37000

4,651 0373563000058 หจ.มังกรก่อสร้ำง 2020 21/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 78  หมู่ท่ี 7 ต.หนองมะแซว อ.เมืองอ ำนำจเจริญ จ.อ ำนำจเจริญ 37000

4,652 0375563000041 บจ.ซีแอนด์พี ฟำร์มำเฮลต้ี จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         47721 ร้ำนขำยปลีกสินค้ำทำงเภสัชภัณฑ์และ

เวชภัณฑ์

71  หมู่ท่ี 6 ต.บุ่ง อ.เมืองอ ำนำจเจริญ จ.อ ำนำจเจริญ 37000

4,653 0373563000040 หจ.บุญพรชัยเทรดด้ิง 2020 16/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 15  หมู่ท่ี 2 ต.จำนลำน อ.พนำ จ.อ ำนำจเจริญ 37180

4,654 0373563000066 หจ.โชครังสิต คอนสตรัคช่ัน 27/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 147  หมู่ท่ี 1 ต.พระเหลำ อ.พนำ จ.อ ำนำจเจริญ 37180

4,655 0375563000017 บจ.ไทยวังน้ ำทิพย์ จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         11041 ประกอบกิจกำรผลิตน้ ำด่ืม 141  หมู่ท่ี 5 ต.ไร่สีสุก อ.เสนำงคนิคม จ.อ ำนำจเจริญ 37290

4,656 0373563000023 หจ.ม่ังมี พำณิชย์ 999 13/1/2563 500,000            41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 59  หมู่ท่ี 9 ต.นำแต้ อ.เมืองอ ำนำจเจริญ จ.อ ำนำจเจริญ 37000

4,657 0373563000074 หจ.ธีระสิริกำรเกษตร 31/1/2563 500,000            47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยปุ๋ย 5  หมู่ท่ี 1 ต.พระเหลำ อ.พนำ จ.อ ำนำจเจริญ 37180

4,658 0383563000031 หจ.ห้ำงทองอุไรทรัพย์ทวี 7/1/2563 5,000,000         47732 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยทองค ำ 

ทองรูปพรรณ ทองแท่ง รับซ้ือ ขำย 

แลกเปล่ียนทองเก่ำ

200  หมู่ท่ี 11 ต.ชัยพร อ.เมืองบึงกำฬ จ.บึงกำฬ 38000

4,659 0383563000040 หจ.บุญมำทรัพย์ทวีคูณ 9/1/2563 3,000,000         46631 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำหินก่อสร้ำงทุกชนิด 152  หมู่ท่ี 2 ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกำฬ จ.บึงกำฬ 38000

4,660 0383563000058 หจ.มิกซ์แอปพลิเคช่ัน 15/1/2563 3,000,000         62011 ประกอบกิจกรรมกำรจัดท ำโปรแกรมเว็บ

เพจและเครือข่ำยตำมวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

482  หมู่ท่ี 2 ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกำฬ 38180
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4,661 0383563000023 หจ.คลังยำชุมชน 7/1/2563 1,200,000         47721 ประกอบกิจกำรค้ำ ยำ ยำรักษำโรค เภสัช

ภัณฑ์เคมีภัณฑ์ เคร่ืองมือแพทย์ เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ทำงวิทยำศำสตร์

395  หมู่ท่ี 10 ต.เซกำ อ.เซกำ จ.บึงกำฬ 38150

4,662 0383563000066 หจ.เค.พี.ที.คอนสตรัคช่ัน ซัพพลำย 23/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ต่อเติม

ซ่อมแซมอำคำรบ้ำนเรือน อำคำร 

ส ำนักงำน

58  หมู่ท่ี 15 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกำฬ 38000

4,663 0383563000074 หจ.ริเร่ิมทรัพย์ ก่อสร้ำง 24/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ขุดลอกคู

คลอง ถมท่ี ปรับภูมิทัศน์ รวมท้ังงำนโยธำ

อ่ืนๆ ทุกประเภท

125  หมู่บ้ำน หนองเด่ินเหนือ หมู่ท่ี 2 ต.หนองเด่ิน อ.บุ่งคล้ำ จ.บึงกำฬ 38000

4,664 0385563000017 บจ.มำลิมำร์ อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต 

จ ำกัด

3/1/2563 1,000,000         46510 ประกอบกิจกำรส่งออกสินค้ำอุปกรณ์ไอที 

คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค เคร่ืองกรองน้ ำ

134  หมู่ท่ี 7 ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกำฬ จ.บึงกำฬ 38000

4,665 0385563000025 บจ.มำลิมำร์ คิวเอสอำร์ จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำร ร้ำนอำหำร ขำยอำหำร 134  หมู่ท่ี 7 ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกำฬ จ.บึงกำฬ 38000

4,666 0385563000033 บจ.โฮมไฟเบอร์เนต999 จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         42202 ประกอบกิจกำรวำงสำยเคเบิลโทรศัพท์

และสำยอินเตอร์เน็ต

591  หมู่ท่ี 7 ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกำฬ จ.บึงกำฬ 38000

4,667 0383563000082 หจ.ยุติธรรมกำรค้ำ 24/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำเบ็ดเตล็ด 

สินค้ำอุปโภค บริโภคทุกชนิด

80  หมู่ท่ี 14 ต.เซกำ อ.เซกำ จ.บึงกำฬ 38150

4,668 0383563000015 หจ.โดรนบึงกำฬ 3/1/2563 700,000            46591 ประกอบกิจกำรซ้ือ เช่ำ เช่ำซ้ือ ขำย 

แลกเปล่ียน น ำเข้ำ ส่งออก รวมถึงกำรซ่อม

 กำรประกอบ พัฒนำ ใช้งำน จำกโดรน 

(Drone)

474/5  หมู่บ้ำน บ้ำนบึงกำฬกลำง หมู่ท่ี 1 ต.บึงกำฬ อ.เมืองบึงกำฬ จ.บึงกำฬ 38000

4,669 0393563000066 หจ.ไอทีเซอร์วิสแอนด์ซัพพลำย 

(2020)

16/1/2563 2,000,000         47411 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ เคร่ืองถ่ำยเอกสำร กล้อง

ถ่ำยภำพ เคร่ืองส่ือสำร ระบบโทรศัพท์ 

ระบบไฟฟ้ำ ระบบเครือข่ำย(NETWORK) 

ระบบ ซีซีทีวี (CCTV)รวมท้ังอุปกรณ์ 

อะไหล่ของสินค้ำดังกล่ำว

61/2  หมู่ท่ี 2 ต.ล ำภู อ.เมืองหนองบัวล ำภู จ.หนองบัวล ำภู 39000

4,670 0395563000025 บจ.กอเงินออร์แกนิคฟำร์ม จ ำกัด 20/1/2563 2,000,000         10619 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย

ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม จำกถ่ัวดำวอินคำ 

และสมุนไพรทุกชนิด

13  หมู่ท่ี 7 ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล ำภู 39180

4,671 0393563000058 หจ.ซีพีเค รวมเกษตร 15/1/2563 2,000,000         46692 ประกอบกิจกำรค้ำปุ๋ยและเคมีภัณฑ์

ทำงกำรเกษตร

104  หมู่ท่ี 4 ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหำ จ.หนองบัวล ำภู 39270

4,672 0395563000017 บจ.ทองก้อน เฮิร์บ จ ำกัด 15/1/2563 1,500,000         46319 ประกอบกิจกำรค้ำ อำหำรเสริม 102/15  หมู่ท่ี 10 ต.ล ำภู อ.เมืองหนองบัวล ำภู จ.หนองบัวล ำภู 39000

4,673 0393563000015 หจ.พงศธรวัสดุก่อสร้ำง 6/1/2563 1,000,000         41001 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 199  หมู่ท่ี 5 ต.โพธ์ิชัย อ.เมืองหนองบัวล ำภู จ.หนองบัวล ำภู 39000
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4,674 0393563000074 หจ.รีไวฟ์ คอนสตรัคช่ัน 21/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 14/8  หมู่บ้ำน ห้วยบง หมู่ท่ี 13 ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวล ำภู จ.หนองบัวล ำภู 39000

4,675 0393563000091 หจ.ณัช รีไซเคิล (2020) 23/1/2563 1,000,000         46695 กำรขำยส่งของเสียและเศษวัสดุเพ่ือน ำ

กลับมำใช้ใหม่(รับซ้ือของเก่ำ)

253  หมู่ท่ี 8 ต.นำค ำไฮ อ.เมืองหนองบัวล ำภู จ.หนองบัวล ำภู 39000

4,676 0393563000121 หจ.พี ที เซอร์วิส 2018 30/1/2563 1,000,000         71209 รับตรวจสภำพรถยนต์ รถจักรยำนยนต 

และตรวจสอบอุบัติเหตุท่ัวรำชอำณำจักร

147  หมู่บ้ำน โนนคูณ หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนขำม อ.เมืองหนองบัวล ำภู จ.หนองบัวล ำภู 39000

4,677 0393563000040 หจ.อู่รุ่งนิรันดร์เซอร์วิส 2019 15/1/2563 1,000,000         45202 ประกอบกิจกำรบริกำรเคำะพ่นสีรถทุกชนิด 187/1  หมู่ท่ี 4 ต.ด่ำนช้ำง อ.นำกลำง จ.หนองบัวล ำภู 39170

4,678 0393563000104 หจ.2 บี แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ 27/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร

266  หมู่ท่ี 12 ต.นำกลำง อ.นำกลำง จ.หนองบัวล ำภู 39170

4,679 0393563000031 หจ.โชคศิริชัย 2019 10/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 36  หมู่ท่ี 1 ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหำ จ.หนองบัวล ำภู 39270

4,680 0393563000023 หจ.ขวัญตำ 9/1/2563 600,000            47711 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกเส้ือผ้ำ 

เคร่ืองแต่งกำย และส่วนประกอบเคร่ือง

แต่งกำย

355  หมู่ท่ี 5 ต.โพธ์ิชัย อ.เมืองหนองบัวล ำภู จ.หนองบัวล ำภู 39000

4,681 0395563000033 บจ.บ.รำชธรรม 2020 จ ำกัด 21/1/2563 500,000            69100 ประกอบกิจกำรบริกำรด้ำนกฎหมำย 

ติดตำมทวงหน้ีเร่งรัดหน้ีสืบหทรัพย์และ

บังคับคดี

96/10  หมู่ท่ี 13 ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวล ำภู จ.หนองบัวล ำภู 39000

4,682 0393563000082 หจ.โชคมงคลฟำร์ม 21/1/2563 500,000            46692 ประกอบกิจกำรค้ำปุ๋ยและเคมีภัณฑ์

ทำงกำรเกษตร

162  หมู่ท่ี 8 ต.ด่ำนช้ำง อ.นำกลำง จ.หนองบัวล ำภู 39170

4,683 0393563000112 หจ.ปัณณทัต 1979 30/1/2563 100,000            47723 ร้ำนขำยปลีกเคร่ืองส ำอำงค์ 45  หมู่ท่ี 3 ต.ฝ่ังแดง อ.นำกลำง จ.หนองบัวล ำภู 39170

4,684 0405563000482 บจ.จงดีแทร็กเตอร์ จ ำกัด 24/1/2563 60,000,000       68104 รับเป็นผู้จัดกำรและดูแลผลประโยชน์และ

จัดกำรทรัพย์สินบุคคลอ่ืน

65  ถนนหน้ำเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,685 0405563000075 บจ.เอ่ียมเส็ง 2003 จ ำกัด 7/1/2563 39,000,000       46639 ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุก่อสร้ำง 84  หมู่ท่ี 3 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

4,686 0403563000251 หจ.ชัยพฤกษ์ พร๊อพเพอรต้ี 21/1/2563 5,000,000         68201 ธุรกิจด้ำนอสังหำริมทรัพย์ ซ้ือ ขำย ท่ีดิน 

ท ำกำรจัดสรรท่ีดิน อำคำรท่ีพัก อำคำร

พำณิชย์

204/24  หมู่ท่ี 2 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,687 0403563000367 หจ.เยำวรำช โกลด์ ขอนแก่น 27/1/2563 5,000,000         47732 ประกอบกิจกำรค้ำ ทอง นำก เงิน เพชร 

พลอยและอัญมณีอ่ืนรวมท้ังวัตถุท ำเทียม

ส่ิงดังกล่ำว

24/7  หมู่ท่ี 6 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,688 0405563000083 บจ.เค.ซี.ดี. ควำยทอง (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

7/1/2563 5,000,000         28219 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย น ำเข้ำ 

ส่งออก ซ่อมแซม เคร่ืองจักรกลและ

อะไหล่ทำงกำรเกษตรทุกชนิด

191  หมู่ท่ี 2 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

4,689 0405563000229 บจ.อยู่ร่มเย็น 99 จ ำกัด 13/1/2563 5,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ก่อสร้ำง

209/309  หมู่ท่ี 8 ต.บ้ำนเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,690 0405563000369 บจ.ทรัพย์แก่นคูน 2020 จ ำกัด 20/1/2563 5,000,000         46612 ประกอบกิจกำรขำยส่งและขำยปลีกน้ ำมัน

เช้ือเพลิง น้ ำมันหล่ล่ืน ส ำหรับเติม

ยำนพำหนะ น้ ำมันอ่ืนๆทุกชนิดท่ีใช้

ส ำหรับยำนพำหนะ

307  หมู่ท่ี 2 ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,691 0405563000440 บจ.ยืนสุข คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 22/1/2563 5,000,000         81210 รับจ้ำงท ำควำมสะอำด 888/3  หมู่บ้ำน สิทธำสิริ หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,692 0405563000504 บจ.สินไทยชุมแพกิจเกษตร จ ำกัด 24/1/2563 5,000,000         51051 ค้ำเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอุปกรณ์ทำงกำร

เกษตรทุกชนิด

470  หมู่ท่ี 16 ถนนชุมแพ-ภูเขียว ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

4,693 0405563000393 บจ.ไพศำล เอ็กซ์เพรส จ ำกัด 20/1/2563 5,000,000         49339 บริกำรขนส่งพัสดุท้ังในและระหว่ำงประเทศ 52/1  หมู่ท่ี 2 ต.น้ ำพอง อ.น้ ำพอง จ.ขอนแก่น 40140

4,694 0405563000059 บจ.สวนพลู ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 6/1/2563 5,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำรท้ังทำงบกทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ ท้ังภำยในประเทศและระหว่ำง

ประเทศ

91  หมู่ท่ี 5 ต.นำแพง อ.โคกโพธ์ิไชย จ.ขอนแก่น 40160

4,695 0405563000407 บจ.ณภัทรค้ำเหล็ก 2020 จ ำกัด 20/1/2563 5,000,000         46639 ขำยวัสดุก่อสร้ำง ผลิตภัณฑ์ท่ีมีโครงสร้ำง

เป็นโลหะ เช่น ประตูโลหะและแผง กรอบ

หน้ำต่ำง กำรขำยวัสดุก่อสร้ำงและ

เคร่ืองมืออ่ืนๆ

265  หมู่ท่ี 2 ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240

4,696 0405563000156 บจ.ที.ยู.เอ็ม.เมโทร จ ำกัด 9/1/2563 5,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 137  หมู่ท่ี 8 ต.บ้ำนโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320

4,697 0403563000073 หจ.168 รำชสีห์ก่อสร้ำง 8/1/2563 4,000,000         41002 รับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 171  หมู่บ้ำน วังชัย หมู่ท่ี 1 ต.วังชัย อ.น้ ำพอง จ.ขอนแก่น 40140

4,698 0403563000227 หจ.จักรวำล 18 17/1/2563 3,000,000         56101 ประกอบกิจกำรบริกำรด้ำนอำหำรใน

ภัตตำคำร/ร้ำนอำหำร

264  หมู่ท่ี 6 ต.บ้ำนค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,699 0405563000121 บจ.ฟิล์มนัว จ ำกัด 8/1/2563 3,000,000         73101 กำรรับผลิตส่ือโฆษณำ บริกำรให้เช่ำ 

อุปกรณ์จัดกำรทุกประเภท เคร่ืองเสียง 

ระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง ชุดจัดนิทรรศกำร 

พรม เวทีกำรแสดง นักแสดง รวมถึงกำร

ผลิตภำพยนต์ หนังส้ันและส่ือออนไลน์ทุก

ประเภท

456/411  หมู่ท่ี 7 ต.บ้ำนเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,700 0405563000318 บจ.ฤกษ์บูรณภูมิเหล่ำแจ้งเจริญชัย

กุล จ ำกัด

16/1/2563 3,000,000         96202 กำรซักผ้ำโดยเคร่ืองซักผ้ำชนิดหยอดเหรียญ 58/208  หมู่ท่ี 4 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

4,701 0405563000334 บจ.ศึกษำภัณฑ์ขอนแก่น ชุมแพ 

จ ำกัด

17/1/2563 3,000,000         47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค

บริโภค

361/1  หมู่ท่ี 8 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

4,702 0405563000032 บจ.หงส์วิศวกรรม จ ำกัด 6/1/2563 2,000,000         41001 รับเหมำก่อสร้ำงอำคำรท่ีเป็นท่ีพักอำศัย

ทุกประเภท บ้ำนเด่ียว อำคำรอยู่อำศัย

รวมอำคำรสูง

499/9  หมู่ท่ี 2 ต.ศิลำ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,703 0405563000105 บจ.โพธำกุล อินเตอร์ กรุ๊ป จ ำกัด 8/1/2563 2,000,000         10212 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยอำหำร

ทะเลและเน้ือสัตว์ปรุงส ำเร็จแช่แข็งท้ังใน

ประเทศและต่ำงประเทศ

456/9  หมู่ท่ี 23 ต.บ้ำนเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,704 0405563000113 บจ.ดับเบ้ิลซีดีไซน์แอนด์คอน

สตรัคช่ัน จ ำกัด

8/1/2563 2,000,000         41001 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 888/42  หมู่บ้ำน วี พร็อพเพอร์ต้ี หมู่ท่ี 22 ต.บ้ำนเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,705 0405563000342 บจ.168 เดอะ ริชเชสท์ เรียล 

เอสเตท จ ำกัด

17/1/2563 2,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 168/8  หมู่ท่ี 2 ต.ศิลำ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,706 0405563000466 บจ.ซันเบย์ แบ็ก จ ำกัด 23/1/2563 2,000,000         15121 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยกระเป๋ำ

นักเรียน ส่ือกำรเรียน ส่ือกำรสอน

92  หมู่ท่ี 16 ต.วังชัย อ.น้ ำพอง จ.ขอนแก่น 40140

4,707 0405563000164 บจ.รักษำควำมปลอดภัย ซีเอสซี 

กรุ๊ป จ ำกัด

9/1/2563 1,500,000         80100 ประกอบกิจกำรบริกำรรักษำควำมปลอดภัย 126  หมู่ท่ี 4 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

4,708 0403563000090 หจ.จรัสบุญมำเทรดด้ิง 8/1/2563 1,200,000         45203 กำรท ำควำมสะอำดและกำรบิกำร

บ ำรุงรักษำท่ีท ำเป็นประจ ำ บริกำรล้ำงรถ 

คำร์แคร์

888  หมู่ท่ี 27 ต.ศิลำ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,709 0403563000413 หจ.เอส.พี. เพำเวอร์ ฟำสท์ 29/1/2563 1,001,000         47190 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง 

เส้ือผ้ำ อำหำรเสริม ท้ังหน้ำร้ำนและ

ออนไลน์

228  หมู่ท่ี 11 ต.สำวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,710 0403563000014 หจ.ยูดีเทเลคอม 2/1/2563 1,000,000         61101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตบน

โครงข่ำย ระหว่ำงลูกค้ำและผู้ให้บริกำร

อินเทอร์เน็ต

15/1  หมู่ท่ี 3 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,711 0403563000057 หจ.บ๊ิกเนม โอเอ 8/1/2563 1,000,000         46109 คุรุภัณฑ์ก่อสร้ำง คุรุภัณฑ์อุปกรณ์

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ คุรุภัณฑ์ส ำนักงำน 

ประมูลเพ่ือขำยสินค้ำตำมวัตถุประสงค์

22/6  หมู่ท่ี 4 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,712 0403563000120 หจ.หีบไม้จัน 9/1/2563 1,000,000         47739 ประกอบกิจกำรขำยโลงศพ โลงเย็น 339  หมู่ท่ี 15 ต.เมืองเก่ำ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,713 0403563000154 หจ.รักษำควำมปลอดภัย บัวบำน 

แอนด์ คลีนน่ิง

10/1/2563 1,000,000         80100 บริกำรจัดหำ รปภ.รักษำควำมปลอดภัย

สถำนท่ีทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ เอกชน

294  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนหว้ำ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

4,714 0403563000162 หจ.เอสเอ็มเจ เทรดด้ิง 2020 13/1/2563 1,000,000         47595 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ 

อุปกรณ์ไฟฟ้ำ สินค้ำหลุดจ ำน ำ ใหม่และ

มือสองทุกชนิดผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทุก

ประเภท

333  หมู่ท่ี 12 ต.บ้ำนเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,715 0403563000197 หจ.แก่นสุขเรียลเอสเตท 15/1/2563 1,000,000         68102 ธุรกิจด้ำนอสังหำริมทรัพย์ ซ้ือ ขำย ท่ีดิน 

ท ำกำรจัดสรรท่ีดิน อำคำรชุด อำคำรท่ีพัก

 อำคำรพำณิชย์ บ้ำนพักอำศัย และธุรกิจ

อ่ืนท่ีเก่ียวกับอสังหำริมทรัพย์ท่ีอยู่อำศัย

140  หมู่ท่ี 18 ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,716 0403563000219 หจ.บีเอส เทรด แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน

16/1/2563 1,000,000         68102 ธุรกิจด้ำนอสังหำริมทรัพย์ ซ้ือ ขำยท่ีดิน 

จัดสรรท่ีดินและธุรกิจเก่ียวกับ

อสังหำริมทรัพย์ รับเหมำก่อสร้ำงฝำยก้ัน

น้ ำ ขุดลอกห้วยหนองคลองบึง ขุดเจำะบ่อ

น้ ำ บ่อบำดำล สระน้ ำ

62/1  หมู่ท่ี 5 ต.บ้ำนเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,717 0403563000235 หจ.ซีเอสดี เดนทอล โซลูช่ันซัพ

พลำย

17/1/2563 1,000,000         47721 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองมือแพทย์ 777/12  หมู่บ้ำน สินธำรำบ้ำนหนองโจด 

หมู่ท่ี 8

ต.บ้ำนเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,718 0403563000286 หจ.ต้นส้ม สตูดิโอ 23/1/2563 1,000,000         74109 ประกอบกิจกรรมกำรออกแบบเฉพำะด้ำน

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ ในท่ีอ่ืน

63  หมู่ท่ี 15 ต.บ้ำนเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,719 0403563000308 หจ.เอ เมเจอร์ บิลด้ิง 23/1/2563 1,000,000         41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย

ทุกประเภท

289  หมู่ท่ี 4 ต.เมืองเก่ำ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,720 0403563000316 หจ.พัฒนทรัพย์ 2020 23/1/2563 1,000,000         47999 ประกอบกิจกำรขำยปลีกโดยไม่มีร้ำนซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

133  หมู่บ้ำน บ้ำนทุ่ม หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,721 0403563000324 หจ.ก้ำวไกลพำณิชย์ 2020 24/1/2563 1,000,000         46900 กำรขำยส่ง ปลีก สินค้ำท่ัวไป 462  หมู่ท่ี 7 ต.เมืองเก่ำ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,722 0403563000341 หจ.นริศำ แทรคเตอร์ 24/1/2563 1,000,000         45203 รับเหมำก่อสร้ำงและขำยวัสดุก่อสร้ำง 264  หมู่ท่ี 9 ต.แดงใหญ่ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,723 0403563000359 หจ.ศิลำอินเตอร์ เซอร์วิส 27/1/2563 1,000,000         52214 ประกอบกิจกำรบริกำรรถลำก รถยก รถ

สไลด์ รถลำกจูง บริกำรเคล่ือนย้ำย

310/3  หมู่ท่ี 17 ต.ศิลำ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,724 0403563000375 หจ.เจ.เอ.ซี.คอนสตรัคช่ัน 27/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง รับ

ออกแบบอำคำร พำณิชย์ ท่ีอยู่อำศัย 

ส ำนักงำน ตกแต่งภำยใน

208/395  หมู่ท่ี 8 ต.บ้ำนเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,725 0405563000067 บจ.ดรำกอน เรสเตอรองท์ จ ำกัด 6/1/2563 1,000,000         56101 ภัตตำคำร อำหำรญ่ีปุ่น 169/10-11  ถนนรอบเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,726 0405563000130 บจ.เอพี บิลด้ิง จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด 466/20-21  หมู่ท่ี 22 ต.บ้ำนเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

4,727 0405563000148 บจ.เจที พลัส เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

เซอร์วิส จ ำกัด

9/1/2563 1,000,000         62023 ประกอบกิจกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำระบบ

 Network LAN Wifi Fiber Optec ไฟฟ้ำ

แสงสว่ำงภำยในและภำยนอกอำคำร

โทรศัพท์ภำยใน ระบบประปำ กล้องวงจร

ปิด เคเบ้ิลทีวี เคร่ืองปรับอำกำศ

12/17  หมู่ท่ี 6 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,728 0405563000172 บจ.ก้องแก้วกูดเวย์ จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         46900 ขำยสินค้ำอุปโภคและบริโภคทุกชนิด 123/147  หมู่ท่ี 7 ต.บ้ำนเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,729 0405563000181 บจ.บีเจเค กำรันตี จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         46900 กำรขำยส่งสินค้ำท่ัวไป 188/16  หมู่บ้ำน วรำสิริ บึงแก่นนคร หมู่

ท่ี 2 ถนนรอบบึงแก่นนคร

ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,730 0405563000211 บจ.อ้วน อ้วน จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         46412 ประกอบกิจกำรขำยส่ง เคร่ืองนอน ผ้ำห่ม 

ผ้ำเช็ดตัว ส่ิงทอท่ีใช้ในครัวเรือน

1/70  หมู่ท่ี 14 ต.เมืองเก่ำ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,731 0405563000245 บจ.ซัคเซส ไทม์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จ ำกัด

13/1/2563 1,000,000         47912 ประกอบกิจกำรพำณิชย์อิเล็คทรอนิกส์

เพ่ือขำยสินค้ำและบริกำร ออไลน์ผ่ำน

เครือข่ำยอินเตอร์เน็ต

194/3  หมู่ท่ี 9 ต.เมืองเก่ำ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,732 0405563000261 บจ.ขอนแก่นฟิชช่ิง จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         47630 ประกอบกิจกำรค้ำอุปกรณ์ตกปลำทุกชนิด

รวมท้ังอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้ำ

ดังกล่ำว

168/354  หมู่ท่ี 4 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,733 0405563000270 บจ.บ้ำนไม้สวยอีสำน จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         16101 ประกอบกิจกำรโรงงำนไสไม้และอบไม้ 

โรงงำนผลิตวงกบ บำนประตูและหน้ำต่ำง

217  หมู่ท่ี 18 ถนนภูมิธรรม ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,734 0405563000351 บจ.โยวำ เปเปอร์บ๊อกซ์ เทรดด้ิง 

จ ำกัด

17/1/2563 1,000,000         17020 ประกอบกิจกำรในด้ำนกำรผลิตเเละ

จ ำหน่ำย กระดำษลูกฟูก กล่องลูกฟูก 

กล่องไปรษณีย์ กระดำษ

22/114  หมู่ท่ี 19 ต.บ้ำนเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,735 0405563000377 บจ.บีเจ ฟู๊ด เพ่ิมพูนทรัพย์ จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         47211 ซ้ือ ขำย เน้ือสัตว์ 73/1  หมู่ท่ี 15 ต.บ้ำนเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,736 0405563000385 บจ.เอ็มโฟร์ อินสทรูเม้นท์ จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         46599 กำรขำยส่งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์อ่ืนๆซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

11/14  หมู่ท่ี 22 ต.บ้ำนเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,737 0405563000415 บจ.เอส.เอส.พี.คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีกำรท ำบัญชีและ

กำรตรวจสอบบัญชี กำรให้ค ำปรึกษำด้ำน

ภำษี

349/3  หมู่ท่ี 12 ต.บ้ำนทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,738 0405563000431 บจ.พรพระบิดำ ขนส่ง จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         49339 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ

ทำงบก

77/105  หมู่ท่ี 21 ต.บ้ำนเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,739 0405563000474 บจ.ท่อนค ำ จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         41002 รับเหมำก่อสร้ำงอำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ี

พักอำศัย งำนโยธำทุกประเภท

159/1  หมู่ท่ี 9 ต.เมืองเก่ำ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,740 0405563000491 บจ.ไดโนคิดส์ เบบ้ี จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         47912 ขำยสินค้ำแม่และเด็กทำงอินเตอร์เน็ต 999/55  หมู่ท่ี 8 ต.เมืองเก่ำ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

4,741 0405563000512 บจ.ไอแคร์ยู 2020 จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         46443 ขำยส่งเคร่ืองส ำอำง รวมถึงส่ิงปรุงแต่ง

ส ำหรับประทินร่ำงกำยหรือประเทืองโฉม 

ครีมบ ำรุงผิว โลช่ันฯ

888/80  หมู่ท่ี 22 ต.บ้ำนเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,742 0405563000521 บจ.ขำยดีมำก จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         46443 ขำยส่งเคร่ืองส ำอำง รวมถึงส่ิงปรุงแต่ง

ส ำหรับประทินร่ำงกำยหรือประเทืองโฉม 

ครีมบ ำรุงผิว โลช่ันฯ

121/35  หมู่ท่ี 11 ต.บ้ำนเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,743 0405563000539 บจ.วิศณุ  เจริญ คอนสตรัคช่ัน 

จ ำกัด

29/1/2563 1,000,000         41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ต่อเติม 

บ้ำน อำคำรพำณิชย์ ทำวร์โฮม โรงงำน

86/105  หมู่ท่ี 3 ถนนฉิมพลี ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,744 0405563000547 บจ.คอฟฟ่ี เด้อ หล่ำ จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรขำยเคร่ืองด่ืม กำแฟ เบ

เกอร่ี เค้ก โฮมเมด บิงซู ฮันน่ีโทสต์ 

อำหำรและอ่ืนๆ

238/8  ถนนเทพำรักษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,745 0405563000555 บจ.อังค์สุดำภรณ์ จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         46315 ประกอบกิจกำรค้ำ ผลิตภัณฑ์จำกข้ำวแปร

รูป

65  หมู่ท่ี 1 ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,746 0405563000563 บจ.เจอร์นอล เลค พีดับบลิวที จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีกำรท ำบัญชีและ

กำรตรวจสอบบัญชี กำรให้ค ำปรึกษำด้ำน

ภำษี

555/51  หมู่ท่ี 13 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,747 0405563000598 บจ.สิงห์ มิวสิค มีเดีย จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         90002 กิจกรรมด้ำนควำมบันเทิง 199/2  หมู่ท่ี 3 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,748 0405563000601 บจ.ทีเอสซี ดีไซน์ แอนด์ 

คอนสทรัคช่ัน จ ำกัด

31/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร

พำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย

111/167  หมู่ท่ี 17 ต.บ้ำนเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,749 0403563000022 หจ.มนัสศักด์ิ กำรช่ำง 3/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีไม่ใช่ท่ี

พักอำศัย

162  หมู่ท่ี 5 ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120

4,750 0403563000421 หจ.อนุชำ ขนส่ง 29/1/2563 1,000,000         49339 ประกอบกิจกำรบริกำรขนส่งสินค้ำ 

ข้ำวสำร อุปกรณ์ก่อสร้ำง

52  หมู่ท่ี 3 ต.หนองแวงนำงเบ้ำ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120

4,751 0403563000472 หจ.เคแอนด์เอ 2020 (ประเทศไทย) 30/1/2563 1,000,000         77400 จ ำหน่ำยอำหำร วัตถุดิบประกอบอำหำร 30  หมู่ท่ี 2 ต.หัวทุ่ง อ.พล จ.ขอนแก่น 40120

4,752 0405563000091 บจ.ภูมิสุข  เอ็กซ์เพรส จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         49323 ขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ ทำงบก ทำงทะเล

 ทำงอำกำศ ท้ังภำยในประเทศและ

ต่ำงประเทศ

116/17  ถนนพิศำล ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120

4,753 0403563000430 หจ.เค.เอ็น.เค ซัคเซส เซอร์วิส 30/1/2563 1,000,000         49339 ขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำและคนโดยสำรท้ัง

ทำงบก ทำงน้ ำ ทำงอำกำศ ท้ังภำยใน 

ประเทศและระหว่ำงประเทศ

163  หมู่ท่ี 10 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

4,754 0403563000448 หจ.สมพรดี ช้อป 30/1/2563 1,000,000         47912 ขำยสินค้ำเก่ียวกับแม่และเด็กทุกชนิดทำง

ออนไลน์

388  หมู่ท่ี 13 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

4,755 0403563000464 หจ.พีแอนด์เอ็น เพ่ิมพูล 30/1/2563 1,000,000         66191 ให้ค ำปรึกษำด้ำนธุรกรรมออนไลน์ 94/15  หมู่ท่ี 2 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

4,756 0403563000499 หจ.พอเพียรจันทร์ 31/1/2563 1,000,000         47524 ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุก่อสร้ำง บ้ำน

จัดสรร รับเหมำก่อสร้ำง รับเหมำงำนไฟฟ้ำ

 รับเหมำระบบงำนปรับอำกำศ

355  หมู่ท่ี 11 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

4,757 0403563000081 หจ.สวิกบอด้ีคำร์ 8/1/2563 1,000,000         71102 ออกแบบ ต่อเติม ซ่อม รถน้ ำ รถขยะ 

ให้แก่ บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วน

รำชกำร

128  หมู่ท่ี 10 ต.ท่ำกระเสริม อ.น้ ำพอง จ.ขอนแก่น 40140

4,758 0403563000189 หจ.นำบุญกำรเกษตร 15/1/2563 1,000,000         46692 ประกอบกิจกำรค้ำ ปุ๋ยและเคมีภัณฑ์

ทำงกำรเกษตรทุกชนิด

168  หมู่ท่ี 9 ต.บัวใหญ่ อ.น้ ำพอง จ.ขอนแก่น 40140

4,759 0405563000253 บจ.แสนตอร์. ฟู้ด ไลฟ์ จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         01469 ประกอบกิจกำรเล้ียงสัตว์จ้ิงหรีดทุกชนิด 36  หมู่ท่ี 8 ต.บัวใหญ่ อ.น้ ำพอง จ.ขอนแก่น 40140

4,760 0403563000481 หจ.ยกก ำลัง 2 30/1/2563 1,000,000         41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน อุโมงค์

288  หมู่ท่ี 4 ต.หว้ำทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150

4,761 0405563000237 บจ.ออล นิว ทีนเอจ จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         47912 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำแฟช่ัน 

เส้ือผ้ำ กระเป๋ำ รองเท้ำ เข็มขัด หมวก

และอ่ืนๆท้ังมือหน่ึงและมือสองผ่ำนส่ือ

อิเล็คทรอนิกส์ทุกประเภท

24  หมู่ท่ี 7 ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150

4,762 0405563000423 บจ.สยำม ยูเน่ียน กรีน ไปป์ 2020 

จ ำกัด

21/1/2563 1,000,000         22230 ประกอบกิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์พลำสติก

ส ำเร็จรูป

299  หมู่บ้ำน โพนเพ็ก หมู่ท่ี 1 ต.โพนเพ็ก อ.มัญจำคีรี จ.ขอนแก่น 40160

4,763 0403563000065 หจ.อำม่ำ มำร์เก็ต 8/1/2563 1,000,000         47219 จ ำหน่ำยปลีกและส่ง เคร่ืองปรุงหัวพะโล้

เข้มข้น

154  หมู่ท่ี 7 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170

4,764 0403563000332 หจ.จอมใจรุ่งเรืองทรัพย์เอ็นจิเนียร์

 2020

24/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรทุ่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน

196  หมู่ท่ี 2 ต.คูค ำ อ.ซ ำสูง จ.ขอนแก่น 40170

4,765 0405563000571 บจ.ศรำวิน แมชชินเนอร่ี แอนด์ 

เซอร์วิส จ ำกัด

30/1/2563 1,000,000         33200 ติดต้ัง ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ เคร่ืองจักรใน

โรงงำนอุตสำหกรรม

225  หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนฝำง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170

4,766 0405563000458 บจ.สหโชคสุวรรณฟำร์ม 2020 

จ ำกัด

22/1/2563 1,000,000         46204 เล้ียงและจ ำหน่ำยโค กระบือ 143  หมู่ท่ี 5 ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190

4,767 0403563000111 หจ.ทินภัทร ซัพพลำย 2019 9/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย งำน

ก่อสร้งอย่ำงอ่ืนทุกชนิด

157  หมู่ท่ี 10 ต.กุดกว้ำง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210

4,768 0403563000405 หจ.ปีทอง บรรจุภัณฑ์ 28/1/2563 1,000,000         47599 ประกอบกิจกำรซ้ือขำย และจ ำหน่ำยท้ัง

ปลีก และส่งผลิตภัณฑ์พลำสติก ทุกชนิด

118  หมู่ท่ี 3 ต.กุดกว้ำง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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4,769 0403563000243 หจ.เวร่ี กู๊ด คอฟฟ่ี 20/1/2563 1,000,000         56101 บริกำรอำหำร เครุ่ืองด่ืม ชำ กำแฟและ

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

289  หมู่ท่ี 1 ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260

4,770 0405563000016 บจ.ณัฐพัชร์ กฎหมำยธุรกิจ จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         69100 กิจกรรมทำงกฎหมำย 61  หมู่ท่ี 11 ต.บ้ำนฝำง อ.บ้ำนฝำง จ.ขอนแก่น 40270

4,771 0405563000326 บจ.โกลบอลเมกกะไมน่ิง จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         47300 ค้ำน้ ำมันเช้ือเพลิง ถ่ำนหินผลิตภัณฑ์อย่ำง

อ่ืนท่ีก่อให้เกิดพลังงำนและสถำนีบริกำร

น้ ำมัน

205  หมู่ท่ี 8 ถนนมะลิวัลย์ ต.หนองบัว อ.บ้ำนฝำง จ.ขอนแก่น 40270

4,772 0405563000610 บจ.สุเมธแผนโบรำณ จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         21001 ผลิตผลิตภัณฑ์จำกพืชและสัตว์ท่ีใช้รักษำ

โรคเช่น ยำสมุนไพร

124  หมู่ท่ี 11 ต.ค ำม่วง อ.เขำสวนกวำง จ.ขอนแก่น 40280

4,773 0405563000199 บจ.เค เค ยูนิเวอร์แซล ฟิล์ม จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         59111 ผลิต สร้ำงและจัดจ ำหน่ำย ภำพยนตร์ 

สำรคดี ท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ

159  หมู่ท่ี 4 ต.ม่วงหวำน อ.น้ ำพอง จ.ขอนแก่น 40310

4,774 0403563000294 หจ.ภณวิทย์ภำ 23/1/2563 750,000            47222 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกเคร่ืองด่ืมท่ี

ไม่มีแอลกอฮอล์

123/1203  อำคำรยูพลำซ่ำ ช้ันท่ี 2 หมู่ท่ี
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ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,775 0405563000580 บจ.กู๊ดแหนมเนือง จ ำกัด 30/1/2563 650,000            56101 ร้ำนอำหำร ภัตตำคำร 999/20  หมู่ท่ี 8 ต.เมืองเก่ำ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,776 0403563000031 หจ.โตไปด้วยกัน 2020 3/1/2563 500,000            46319 ตัวแทนจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เสริมเพ่ือ

สุขภำพ เคร่ืองส ำอำง กำแฟ เครุ่ืองด่ืม

ส ำเร็จรูปและสินค้ำอุปโภคบริโภคทุกชนิด

999/13  หมู่ท่ี 8 ต.แดงใหญ่ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,777 0403563000456 หจ.เจร่ำ โซน 30/1/2563 500,000            47594 จ ำหน่ำยเคร่ืองดนตรี อุปกรณ์และอะไหล่

ของเคร่ืองดนตรี ทุกชนิด

27/23  ถนนนิกรส ำรำญ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,778 0405563000024 บจ.ณัฐฐพัชร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด 3/1/2563 500,000            49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ

และคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ ท้ังภำยใน ระหว่ำงประเทศ

96  หมู่ท่ี 2 ต.ศิลำ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,779 0405563000288 บจ.พลังงำนไทยทดแทน จ ำกัด 15/1/2563 500,000            47190 ประกอบกิจกำรขำยปลีกสินค้ำอุปโภค

บริโภค

114  หมู่ท่ี 5 ต.หัวหนอง อ.บ้ำนไผ่ จ.ขอนแก่น 40110

4,780 0405563000296 บจ.สยำมพลังงำนโซลำร์กรุ๊ป จ ำกัด 15/1/2563 500,000            47190 ประกอบกิจกำรขำยปลีกสินค้ำอุปโภค

บริโภค

114  หมู่ท่ี 5 ต.หัวหนอง อ.บ้ำนไผ่ จ.ขอนแก่น 40110

4,781 0405563000300 บจ.พลังงำนไทยโซลำร์ จ ำกัด 15/1/2563 500,000            47190 ประกอบกิจกำรขำยปลีกสินค้ำอุปโภค

บริโภค

114  หมู่ท่ี 5 ต.หัวหนอง อ.บ้ำนไผ่ จ.ขอนแก่น 40110

4,782 0403563000146 หจ.มลิวรรณไตเทียม 10/1/2563 500,000            47721 ค้ำ ยำ ยำรักษำโรค เภสัชภัณฑ์เคร่ืองมือ

กำรแพทย์

333  หมู่ท่ี 13 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210

4,783 0403563000391 หจ.พีที.ควอลิต้ีโฮม 28/1/2563 500,000            45203 รับเหมำก่อสร้ำง 238  หมู่บ้ำน หนองอ้อ หมู่ท่ี 5 ต.สะอำด อ.น้ ำพอง จ.ขอนแก่น 40310

4,784 0403563000138 หจ.คิงส์ผ้ำใบ ขอนแก่น 10/1/2563 500,000            47512 จ ำหน่ำยผ้ำใบ 94  หมู่ท่ี 4 ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320

4,785 0403563000103 หจ.ซูพรีมเคเอสที(ไทยแลนด์) 8/1/2563 300,000            85500 กำรบริกำรท่ีสนับสนุนกำรศึกษำ 24/68  หมู่ท่ี 16 ซอยศรีมำรัตน์ 28 ถนน

ศรีมำรัตน์

ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
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4,786 0403563000260 หจ.เดอะกำร์เดนรูมขอนแก่น 21/1/2563 300,000            55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 126  หมู่ท่ี 22 ต.บ้ำนเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,787 0403563000201 หจ.ทรัพย์อนันต์ มินิมำร์ท 2020 16/1/2563 300,000            47190 จ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคและบริโภคท่ัวไป 122  หมู่ท่ี 8 ต.เมืองเพีย อ.บ้ำนไผ่ จ.ขอนแก่น 40110

4,788 0405563000202 บจ.จูล่ี คอสเม่ จ ำกัด 10/1/2563 250,000            20232 ผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง 777/53  หมู่ท่ี 23 ต.บ้ำนเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,789 0403563000383 หจ.หิรัญทรัพย์ โลจิสติกส์ 28/1/2563 204,000            49339 กำรขนส่งสินค้ำอ่ืนๆทำงถนนซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

46  หมู่บ้ำน หนองหญ้ำขำว หมู่ท่ี 4 ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190

4,790 0403563000171 หจ.ธรรมจุฑำ กรุ๊ป 14/1/2563 200,000            47711 กำรขำยสินค้ำแฟช่ัน อำทิ เส้ือผ้ำ รองเท้ำ

 น้ ำมันบ ำรุงผิวและเส้นผมและเคร่ืองแต่ง

กำยอ่ืนๆทุกประเภท

199/74  หมู่บ้ำน วรำสิริ หมู่ท่ี 14 ต.ศิลำ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,791 0405563000041 บจ.ชบำแก้ว อินโนเวช่ัน 2020 

จ ำกัด

6/1/2563 200,000            72102 ผลิตน ำเข้ำส่งออกจัดหำออกแบบวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์เคร่ืองมืออุปกรณ์ทำงกำรแพทย์

90/568  หมู่ท่ี 4 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,792 0403563000049 หจ.ปิยรัตน์ พร็อพเพอร์ต้ี 6/1/2563 100,000            46109 เป็นตัวแทน รับฝำก ขำย บ้ำน และ

อสังหำริมทรัพย์อ่ืนๆทุกประเภท

555/23  หมู่ท่ี 17 ต.บ้ำนเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,793 0403563000278 หจ.บ้ำนสวน สตูดิโอ 22/1/2563 50,000             41001 รับเหมำก่อสร้ำงทุกประเภท 999/32  หมู่บ้ำน รำชพฤกษ์ กรีนวิว หมู่ท่ี

 2

ต.บ้ำนเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4,794 0415563000148 บจ.เค ทรัค เซลส์ จ ำกัด 17/1/2563 10,000,000       64911 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำยแลกเปล่ียน ดอน 

รับโอนเช่ำ เช่ำว้ือ รถจักรยำนยนต์ รถยนต์

 และรถอ่ืนทุกชนิด

234/8  หมู่บ้ำน บ้ำนน้ ำฆ้อง หมู่ท่ี 15 ต.พันดอน อ.กุมภวำปี จ.อุดรธำนี 41370

4,795 0415563000016 บจ.มนะสิกำร จ ำกัด 2/1/2563 5,000,000         10761 ประกอบกิจกำรค้ำเมล็ดกำแฟ ใบชำ

อบแห้ง ใบชำแปรรูปส ำเร็จรูป กำแฟ

ส ำเร็จรูป น้ ำมันละหุ่ง พืชไร่

494/7  หมู่บ้ำน บ้ำนถ่อน หมู่ท่ี 4 ต.บ้ำนเล่ือม อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

4,796 0415563000075 บจ.ศรีฟัน เดนทัล อินสทรูเม้นท์ 

จ ำกัด

9/1/2563 5,000,000         46443 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยแปรงสีฟัน ยำสี

ฟัน และผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดส ำหรับ

ช่องปำก

998/173  หมู่ท่ี 4 ต.บ้ำนจ่ัน อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

4,797 0415563000130 บจ.เอส.เค.วอเตอร์ กรุ๊ป จ ำกัด 16/1/2563 5,000,000         11041 ประกอบกิจกำรผลิตน้ ำด่ืมและน้ ำแข็ง 30/1  หมู่ท่ี 2 ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

4,798 0415563000237 บจ.อยู่ดีสบำยใจ จ ำกัด 30/1/2563 5,000,000         68103 ให้บริกำรเช่ำห้องพัก อพำร์ทเม้นท์ 9/11  หมู่บ้ำน ดอนหัน หมู่ท่ี 13 ต.หนองนำค ำ อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

4,799 0413563000073 หจ.สมถวิลก่อสร้ำง 7/1/2563 5,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน

85  หมู่ท่ี 11 ต.โพนงำม อ.หนองหำน จ.อุดรธำนี 41130

4,800 0415563000091 บจ.ป.รุ่งเรือง พีเอสพีเอส จ ำกัด 13/1/2563 5,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 17/1  หมู่ท่ี 8 ต.อ้อมกอ อ.บ้ำนดุง จ.อุดรธำนี 41190

4,801 0413563000049 หจ.ภีรวัฒน์ ซัพพลำย 6/1/2563 5,000,000         41002 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ไม่ช่ท่ีพักอำศัย 79  หมู่ท่ี 8 ต.บ้ำนยำ อ.หนองหำน จ.อุดรธำนี 41320

4,802 0415563000041 บจ.โรงน้ ำแข็งกิจวำรี (กุดจับ) จ ำกัด 7/1/2563 3,000,000         10795 ประกอบกิจกำรโรงงำนผลิตน้ ำแข็งและ

จ ำหน่ำยน้ ำแข็ง

443  หมู่ท่ี 1 ต.นำข่ำ อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000
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4,803 0415563000211 บจ.ณัฐแทรกเตอร์ เซอร์วิส แอนด์ 

ซัพพลำย จ ำกัด

28/1/2563 3,000,000         45104 ประกอบกิจกำรค้ำ รถยนต์ รถแทรกเตอร์

และยำนพำหนะ

482  หมู่ท่ี 9 ต.วังสำมหมอ อ.วังสำมหมอ จ.อุดรธำนี 41280

4,804 0415563000024 บจ.นิโคล 2019 จ ำกัด 6/1/2563 2,500,000         68101 ประกอบกิจกำร ซ้ือ ขำย ให้เช่ำ จัดสรร

ท่ีดิน บ้ำนพร้อมท่ีดิน อำคำรชุด และ

อสังหำริมทรัพย์อ่ืน

88/133  หมู่บ้ำน ดงอุดม (เลค กำร์เด้น) 

หมู่ท่ี 5

ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

4,805 0413563000227 หจ.เอ็น.ไอ.ซี.ซี. 20/1/2563 2,000,000         47525 ประกอบกิจกำรค้ำปูนผสมเร็จ และ

อุปกรณ์ก่อสร้ำงทุกชนิด

40-40/1-3  ถนนอุดรดุษฎี ต.หมำกแข้ง อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

4,806 0415563000105 บจ.วีว่ำ ออเร้นจ์ จ ำกัด 16/1/2563 2,000,000         10619 ประกอบกิจกำรผลิตผลทำงกำรเกษตร 

แปรรูป จัดจ ำหน่ำย และให้บริกำรอ่ืนๆ

89/34  หมู่ท่ี 8 ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

4,807 0415563000164 บจ.บีกรีน ฟำร์ม (ไทยแลนด์) จ ำกัด 20/1/2563 2,000,000         46209 ประกอบกิจกำรค้ำ ผลิต และแปรรูป 

สินค้ำท่ีท ำจำกวัตถุดิบธรรมชำติ ทุกชนิด

181  หมู่บ้ำน บ้ำนโนนพัฒนำ หมู่ท่ี 8 ต.สะแบง อ.หนองหำน จ.อุดรธำนี 41130

4,808 0413563000057 หจ.พีที คอนแทรคเตอร์ 6/1/2563 1,000,000         41002 รับเหมำก่อสร้ำง 249  หมู่ท่ี 7 ต.แสงสว่ำง อ.หนองแสง จ.อุดรธำนี 39270

4,809 0413563000022 หจ.ณัฐวัฒน์ เฮลท์แคร์ 2019 3/1/2563 1,000,000         47721 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและจ ำหน่ำยเคร่ือง

มอแพทย์ ครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์

85   ห้องเลขท่ี 8 ต.นิคมสงเครำะห์ อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

4,810 0413563000031 หจ.สตูดิโอสำมหน่ึงหน่ึง 3/1/2563 1,000,000         90001 ประกอบกิจกำรกิจกรรมกำรสร้ำงสรรค์

ศิลปะ

38/1  หมู่ท่ี 16 ต.หนองนำค ำ อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

4,811 0413563000065 หจ.นิว เอส พลัส 2019 6/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรภัตตำคำร ร้ำนจ ำหน่ำยไอ

ศรีม พิซซ่ำ ขนม เค็ก และจ ำหน่ำย

เคร่ืองด่ืมทุกชนิก

277/3  ช้ันท่ี 4 ถนนประจักษ์ศิลปำคม ต.หมำกแข้ง อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

4,812 0413563000103 หจ.น ำอรเจริญ 9/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงท่ีไม่ใช่ท่ีพักอำศัย

ทุกประเภท

133  หมู่ท่ี 10 ต.เชียงพิณ อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

4,813 0413563000120 หจ.เอสวีอำร์.เดอะฟอร์เมอร์ 10/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง รับถมท่ี 

ขุด ลอก หนอง คลอง บึง สระว่ำยน้ ำ ทำง

ระบำยน้ ำ ฝำยก้ันน้ ำ

142  หมู่ท่ี 1 ต.นำข่ำ อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

4,814 0413563000138 หจ.สุภำมำศ โซสลิม 10/1/2563 1,000,000         47723 จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมและ

ผลิตภัณฑ์เสริมควำมงำมทุกชนิด

99/58  หมู่ท่ี 8 ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

4,815 0413563000154 หจ.ฉัตรมงคลแอร์ 13/1/2563 1,000,000         47593 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ พร้อมบริกำรติดต้ัง

125/10  หมู่ท่ี 4 ต.หนองขอนกว้ำง อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

4,816 0413563000189 หจ.ที.พี.พี.เทเลคอม 14/1/2563 1,000,000         43210 ประกอบกิจกำรรับติดต้ัง ซ่อมแซม 

บ ำรุงรักษำและบริกำรงำนโครงข่ำย

โทรคมนำคมทุกประเภท

143  หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนขำว อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

4,817 0413563000197 หจ.ธีระวัฒน์ ศรีสัมฤทธ์ิ ทนำยควำม 15/1/2563 1,000,000         69100 ประกอบกิจกำรบริกำรทำงด้ำนกฎหมำย 588/4  หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนเล่ือม อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000
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4,818 0413563000219 หจ.ชำบูหน้ำใหญ่ 17/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืม บุฟเฟ่ต์

138/7  ถนนบ้ำนเหล่ำ ต.หมำกแข้ง อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

4,819 0413563000235 หจ.ส.พงษ์เจริญทรัพย์ 21/1/2563 1,000,000         47744 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยตู้เติมน้ ำมันหยอด

เหรียญและธนบัตร ตู้เติมเงินออนไลน์ 

เคร่ืองมือส่ือสำร และครุภัณฑ์

98  หมู่บ้ำน บ้ำนพรำนเหมือน หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนขำว อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

4,820 0413563000260 หจ.ยูดีโกลด์ ดีเวลลอปเม้นท์ 23/1/2563 1,000,000         47612 ประกอบกิจกำรค้ำอุปกรณ์กำรเรียน เคร่ือง

เขียนแบบกำรพิมพ์

643/49  หมู่ท่ี 4 ต.บ้ำนเล่ือม อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

4,821 0413563000316 หจ.สุดธิดำ ผ้ำไทย 28/1/2563 1,000,000         47711 ประกอบกิจกำรค้ำ ผ้ำ ผ้ำทอจำกใย

สังเครำะห์เส้ือผ้ำส ำเร็จรูป เคร่ืองแต่งกำย

194  หมู่ท่ี 9 ซอยบ้ำนหนองเหล็ก ต.หมำกแข้ง อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

4,822 0413563000324 หจ.ฟำโรห์ โซลูช่ัน 29/1/2563 1,000,000         81293 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยยำก ำจัดปลวก

และแมลง และรับบริกำรป้องกันก ำจัด

ปลวกและแมลง

471/1  หมู่ท่ี 2 ซอยบ้ำนโพธ์ิสว่ำง ต.หมำกแข้ง อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

4,823 0413563000332 หจ.พรหมวงษ์ ผ้ำไหมไทย 31/1/2563 1,000,000         47711 ประกอบกิจกำรค้ำ ผ้ำ ผ้ำทอจำกใย

สังเครำะห์ เส้ือผ้ำส ำเร็จรูป เคร่ืองแต่กำย

554  หมู่ท่ี 1 ต.นำข่ำ อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

4,824 0413563000341 หจ.บุญชิด คอนสตรัคช่ัน 31/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 226  หมู่ท่ี 12 ต.หนองนำค ำ อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

4,825 0415563000032 บจ.เดอะ รูทส์25 จ ำกัด 6/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบกิจกำรธุรกิจท่องเท่ียว ท ำหน้ำท่ี

จัดกำท่องเท่ียว ออกแบบโปรแกรมกำร

ท่องเท่ียว ตัวแทนจ ำหน่ำย บริกำรด้ำน

ท่องเท่ียว

721  หมู่บ้ำน บ้ำนดอนอุดม หมู่ท่ี 7 ซอย

บ้ำนดอนอุดม

ต.หมำกแข้ง อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

4,826 0415563000059 บจ.บุญประเสริฐ2020 จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         25129 ประกอบกิจกำรผลิต โรงงำนผลิตและ

จ ำหน่ำยแท้งค์น้ ำ พลำสติก เรือ ถังขยะ 

ถ่ำนอัดแท่ง และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง

886  หมู่ท่ี 1 ซอย21 ถนนอุดร-เชียงยืน ต.บ้ำนเล่ือม อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

4,827 0415563000067 บจ.แฮปปี อุดมทรัพย์ จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         46109 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำส่งออก ขำยส่ง 

ขำยปลีก เพ่ือจ ำหน่ำยสินค้ำประเภท

อุปโภคบริโภคและอ่ืนๆ

326  หมู่ท่ี 10 ต.หนองนำค ำ อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

4,828 0415563000083 บจ.กู๊ดดีสแอสโซซิเอท จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         58202 ประกอบกิจกำรให้บริกำรด้ำน

แอพพลิเคช่ันต่ำงๆในตลำดออนไลน์

253/1  หมู่ท่ี 4 ต.หนองขอนกว้ำง อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

4,829 0415563000113 บจ.เอพิศำ989 จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         46591 ประกอบกิจกำรรับเหมำขำยและติดต้ัง

อุปกรณ์ขนถ่ำยสินค้ำ อุปกรณ์จัดเก็บ

สินค้ำ อุปกรณ์ด้ำนควำมปลอดภัย

93/213  ถนนศรีชมช่ืน ต.หมำกแข้ง อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

4,830 0415563000121 บจ.แบล็คแบร์ เทรดด้ิง จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         23954 ผลิตจ ำหน่ำยหลังคำเหล็กจำกเมทัลชีท 91/11  หมู่ท่ี 9 ซอยบ้ำนหนองเหล็ก ต.หมำกแข้ง อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000
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4,831 0415563000156 บจ.ร้ำนอำหำรซิกแซก จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำรโดยบริกำรด้ำน

อำหำรท้ังอำหำรไทย และอำหำร

นำนำชำติทุกชนิด

333/69  หมู่ท่ี 3 ต.สำมพร้ำว อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

4,832 0415563000199 บจ.ทรัพย์4289 จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         66191 ประกอบกิจกำรบริกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ

และให้ค ำแนะน ำด้ำนบริหำรงำนพำณิชยก

รรม กำรตลำด

244/35  ถนนอุดรดุษฎี ต.หมำกแข้ง อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

4,833 0415563000229 บจ.หนูกันภัย เมจิก แทททู จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         47732 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองประดับ 

เคร่ืองประดับแฟช่ัน ต่ำงหู สร้อยข้อมือ 

สร้อยคอ แหวน ก ำไลข้อมือ นำฬิกำ

134/3  หมู่ท่ี 6 ซอยบ้ำนเด่ือ ต.หมำกแข้ง อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

4,834 0415563000245 บจ.วีไอ เรียลเอสเตท จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         68101 เป็นตัวแทนหรือเป็นผู้ถือกรรมสิทธ์ิเพ่ือ

กำรขำยอสังหำริมทรัพย์

42/78  อำคำรคอนโดกัลปพฤกษ์ ช้ันท่ี 1 

ถนนโพศรี

ต.หมำกแข้ง อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

4,835 0413563000359 หจ.บุญมีสิริพรรณ 31/1/2563 1,000,000         55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม 99/9  หมู่ท่ี 1 ต.กุมภวำปี อ.กุมภวำปี จ.อุดรธำนี 41110

4,836 0415563000172 บจ.เดอะ เนเชอร์ ไลฟ์ จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         20232 ประกอบกิจกำรผลิตและเป็นตัวแทน

จ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำงค์ ผลิตภัณฑ์เสริม

ควำมงำม ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมและเป็น

ตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำออร์แกนิกส์ทุกชนิด

405-406  หมู่บ้ำน ดงเมือง หมู่ท่ี 7 ต.กุมภวำปี อ.กุมภวำปี จ.อุดรธำนี 41110

4,837 0413563000162 หจ.โชคชัยงำม พืชผล 14/1/2563 1,000,000         46209 ประกอบกิจกำรรับซ้ือพืชผลทำงกำรเกษตร

 ปำล์มน้ ำมัน ยำงพำรำ ข้ำวเปลือก อ้อย 

มัน

162  หมู่ท่ี 15 ต.บ้ำนแดง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธำนี 41130

4,838 0415563000181 บจ.ชยำกร 2020 จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         47721 ร้ำนขำยปลีกสินค้ำทำงเภสัชภัณฑ์ และ

เวชภัณฑ์

350  หมู่บ้ำน หนองนกเขียน หมู่ท่ี 3 ต.นำพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธำนี 41150

4,839 0413563000090 หจ.ณัฐพร กำรค้ำ (2020) 9/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนนและงำนโยธำทุกชนิด

81  หมู่ท่ี 1 ต.ศรีส ำรำญ อ.น้ ำโสม จ.อุดรธำนี 41210

4,840 0413563000367 หจ.ฟลอริด้ำอะไหล่ 31/1/2563 1,000,000         45302 ประกอบกิจกำรขำยปลีกช้ินส่วนและ

อุปกรณ์เสริมใหม่ของยำนยนต์

164  หมู่บ้ำน บ้ำนนำงัว หมู่ท่ี 1 ต.นำงัว อ.น้ ำโสม จ.อุดรธำนี 41210

4,841 0413563000278 หจ.ณภัทร 456 24/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรค้ำ รับเหมำก่อสร้ำง 64  หมู่บ้ำน โนนนำค ำ หมู่ท่ี 9 ต.โนนหวำย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธำนี 41220

4,842 0413563000243 หจ.เติมทรัพย์ทวี 21/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 62  หมู่บ้ำน บ้ำนหนองแวง หมู่ท่ี 5 ต.ไชยวำน อ.ไชยวำน จ.อุดรธำนี 41290

4,843 0413563000201 หจ.พลชุดำวัสดุ 17/1/2563 1,000,000         47524 ประกอบกิจกำรขำยวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำง 143  หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนเชียง อ.หนองหำน จ.อุดรธำนี 41320

4,844 0413563000251 หจ.พีอำร์ เคทีวำย 22/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงและต่อเติม 83  หมู่ท่ี 1 ต.หนองสระปลำ อ.หนองหำน จ.อุดรธำนี 41320

4,845 0413563000014 หจ.เยำวรำชโนนสูง 2/1/2563 1,000,000         47732 ประกอบกิจกำรค้ำ ทอง นำก เงินพลอย

และอัญมณีอ่ืนๆ

299/2  หมู่บ้ำน ป่ำหวำย หมู่ท่ี 11 ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41330
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วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

4,846 0413563000081 หจ.เพชรนครำ  กู๊ดโฮม 7/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 270  หมู่ท่ี 2 ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41330

4,847 0413563000171 หจ.จริงใจ อิมพอร์ตเอ็กซ์พอร์ต 14/1/2563 1,000,000         46900 น ำเข้ำ ส่งออก สินค้ำเพ่ือกำรอุปโภคและ

บริโภค จ ำหน่ำยท้ังในและต่ำงประเทศ

589  หมู่ท่ี 4 ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41330

4,848 0413563000286 หจ.ทรัพย์ ซี ยู 24/1/2563 1,000,000         66191 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษษให้ควำมรู้

 ฝึกอบรมด้ำนประกันชีวิต(ท้ังน้ีมิใช่ธุรกิจ

ประกันภัย)

209  หมู่ท่ี 14 ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41330

4,849 0413563000111 หจ.บลูเฮ้ำส์ แพ็กเกจจ้ิง 9/1/2563 1,000,000         82920 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงบรรจุภัณฑ์สินค้ำ 

รับแพ็คสินค้ำ และพิมพ์ฉลำกซองบบรรจุ

ภัณฑ์ทุกชนิด

229  หมู่ท่ี 16 ต.พันดอน อ.กุมภวำปี จ.อุดรธำนี 41370

4,850 0413563000146 หจ.ซี.เอส. เฮ้ำส์ กรุ๊ป 10/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ทุกชนิด 114  หมู่ท่ี 5 ต.พันดอน อ.กุมภวำปี จ.อุดรธำนี 41370

4,851 0413563000294 หจ.ลินน์ เอ็มดี อุดรธำนี 27/1/2563 600,000            96104 ประกอบกิจกำรเสริมมควำมงำม 

ศัลยกรรม ทุกชนิด

34/10  หมู่ท่ี 2 ซอยบ้ำนโพธ์ิสว่ำง ต.หมำกแข้ง อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

4,852 0413563000308 หจ.โอเค ไลฟ์สไตล์ 28/1/2563 500,000            46493 กำรขำยปลีกกระเป๋ำ 26  หมู่ท่ี 10 ต.นำกว้ำง อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

4,853 0415563000202 บจ.ที แอนด์ บี คอสท์โฮม จ ำกัด 27/1/2563 10,000             41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 91  หมู่ท่ี 6 ซอยขวำมุง ถนนนิตโย ต.หนองหำน อ.หนองหำน จ.อุดรธำนี 41130

4,854 0425563000016 บจ.พุกหม้ี จ ำกัด 7/1/2563 3,000,000         46103 ประกอบกิจกำรขำยส่งส่ิงทอเส้ือผ้ำรองเท้ำ

เคร่ืองหนังและของใช้ในครัวเรือนโดย

ได้รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง

16/20  ซอย1 ถนนพิพัฒนมงคล ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

4,855 0425563000024 บจ.พีเอสอำร์ แมททีเรียล เทรดด้ิง 

จ ำกัด

9/1/2563 2,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุก

ประเภท

87/8  ถนนมลิวรรณ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

4,856 0423563000049 หจ.อิสคอนสตรัคช่ัน 15/1/2563 2,000,000         41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 128  หมู่ท่ี 12 ต.ผำอินทร์แปลง อ.เอรำวัณ จ.เลย 42220

4,857 0425563000041 บจ.ชำยภูมิเดช คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 21/1/2563 2,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร และงำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด 

รวมท้ังรับท ำงำนโยธำทุกประเภท

107  หมู่ท่ี 8 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230

4,858 0423563000065 หจ.บุญเส็งพำณิชย์ 16/1/2563 1,500,000         47214 ประกอบกิจกำรร้ำนจ ำหน่ำยข้ำวสำร 

ข้ำวเปลือก ปลำยข้ำว ร ำ ข้ำวโพด

79/2  ถนนวิสุทธิเทพ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

4,859 0423563000014 หจ.นวพร นิวทรีช่ัน 8/1/2563 1,000,000         10779 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร จ ำหน่ำย

อำหำร และเคร่ืองด่ืม

10/4  ถนนเลย-เชียงคำน ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

4,860 0423563000031 หจ.ชัยบำดำล 2020 14/1/2563 1,000,000         42201 ประกอบธุรกิจกำรรับเจำะบ่อน้ ำบำดำล 

ให้กับบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วน

รำชกำรและองค์กำรของรัฐ

189  หมู่ท่ี 10 ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
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4,861 0423563000073 หจ.ต.รุ่งเรืองกิจ (2020) 20/1/2563 1,000,000         45302 ประกอบกิจกำร ขำยปลีกช้ินส่วนและ

อุปกรณ์เสริมใหม่ของรถยนต์ อะไหล่

รถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ แบตเตอร่ี 

น้ ำมันเคร่ือง เคร่ืองมือช่ำง และ

เคร่ืองปรับอำกำศ

347/1  หมู่ท่ี 10 ต.นำอำน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

4,862 0423563000081 หจ.ชมพู่คอสเมติกส์ 21/1/2563 1,000,000         46443 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองส ำอำง อุปกรณ์

เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้เสริมควำมงำม

83/49  ถนนมลิวรรณ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

4,863 0423563000103 หจ.กิตติธัช เจริญทรัพย์ 27/1/2563 1,000,000         49339 ประกอบกิจกำรขนส่งและสินค้ำตำม

วัตถุประสงค์

77  หมู่ท่ี 2 ต.นำโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

4,864 0423563000022 หจ.เมืองเลยสปอร์ตคลับ 9/1/2563 1,000,000         93120 ประกอบกิจกำรสโมสรฟุตบอล สโมสร

ตะกร้อ สโมสรกรีฑำ สโมสรว่ำยน้ ำ 

สโมสรกีฬำบำสเกตบอล สโมสรกีฬำ

วอลเลย์บอล สโมสรกีฬำแบดมินตัน 

สโมสรกีฬำเทควันโด สโมสรกีฬำฟุตซอล

และสโมสรกีฬำเทนนิส

349/1  หมู่ท่ี 2 ต.เชียงคำน อ.เชียงคำน จ.เลย 42110

4,865 0423563000111 หจ.ทรัพย์ณัฐพล เอ็นจิเนียร่ิง 28/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง

อำคำร อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย 

และงำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด รวมท้ัง

รับท ำงำนระบบไฟฟ้ำ ประปำ แอร์ งำน

สปริงเกอร์ดับเพลิงท้ังในอำคำรและนอก

อำคำร

114  หมู่ท่ี 10 ต.ศรีสงครำม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130

4,866 0425563000059 บจ.บ้ำนวิจิตร จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน อุโมงค์

574  หมู่ท่ี 11 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130

4,867 0425563000067 บจ.เคเอ็นพี.โซลำร์ เอนเนอจี 

เซอร์วิส จ ำกัด

31/1/2563 1,000,000         35101 ประกอบกิจกำรติดต้ังระบบโซลำร์เซลล์ 264  หมู่ท่ี 1 ต.ผำนกเค้ำ อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180

4,868 0423563000138 หจ.ทรัพย์รุ่งเรืองคอนสตรัคช่ัน 

2009

30/1/2563 1,000,000         41001 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำงและ

รับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด

196  หมู่ท่ี 13 ต.ผำอินทร์แปลง อ.เอรำวัณ จ.เลย 42220

4,869 0423563000057 หจ.โปรเทค อินโนเวทีฟ ไอที 

โซลูช่ัน

16/1/2563 700,000            47413 ขำยและติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 

อิเล็กทรอนิกส์ จำนดำวเทียม กล้องวงจร

ปิด เคร่ืองปรับอำกำศ อุปกรณ์ส ำนักงำน

568  หมู่ท่ี 1 ต.น้ ำหมำน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

4,870 0423563000120 หจ.โอชำโภชนำ พำณิชย์ 29/1/2563 500,000            56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรตำมส่ัง 

และอำหำรท่ีปรุงส ำเร็จ

35  ถนนจรัสศรี ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
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4,871 0425563000032 บจ.ออร์แกนิคเลย วิสำหกิจเพ่ือ

สังคม จ ำกัด

16/1/2563 500,000            46319 ประกอบกิจกำรค้ำอำหำรเสริมสุขภำพ 

อำหำรกระป๋องบรรจุ ผัก ผลไม้ พืชสวน 

เคร่ืองด่ืม น้ ำแร่ น้ ำผลไม้

68  หมู่ท่ี 3 ต.ธำตุ อ.เชียงคำน จ.เลย 42110

4,872 0423563000090 หจ.ไกลกังวำน2020 27/1/2563 100,000            47219 ประกอบกิจกำรค้ำอำหำรสด อำหำรแห้ง 

อำหำรส ำเร็จรูป อำหำรเสริม เคร่ือง

กระป๋อง เคร่ืองปรุงรส อำหำร เคร่ืองด่ืม 

เบียร์ สุรำ และเคร่ืองบริโภคอ่ืนๆ ทุกชนิด

821  หมู่ท่ี 7 ต.ผำอินทร์แปลง อ.เอรำวัณ จ.เลย 42220

4,873 0435563000041 บจ.ลักขณำ เซ็นเตอร์ จ ำกัด 8/1/2563 5,000,000         46694 ขำยบรรจุภัณฑ์อุปกรณ์วัตถุดิบเบเกอร่ี

และชำนมไข่มุก

177/9  หมู่ท่ี 5 ต.โพธ์ิชัย อ.เมืองหนองคำย จ.หนองคำย 43000

4,874 0435563000121 บจ.เชียงแสน 88 จ ำกัด 27/1/2563 5,000,000         35101 ประกอบกิจกำรผู้ผลิตและจ ำหน่ำย

กระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำน

1152  หมู่ท่ี 4 ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคำย จ.หนองคำย 43000

4,875 0433563000065 หจ.บุญส่ง ออยล์ 15/1/2563 5,000,000         47300 ประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง 214  หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนเด่ือ อ.ท่ำบ่อ จ.หนองคำย 43110

4,876 0433563000073 หจ.นำคำเก้ำทิศ คอนสตรัคช่ัน2020 15/1/2563 5,000,000         41002 ประกอบกิจกำรบริกำรรับเหมำก่อสร้ำง 802  หมู่ท่ี 1 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคำย 43120

4,877 0435563000130 บจ.นิวัฒน์ อะไหล่ยนต์ จ ำกัด 29/1/2563 4,000,000         45302 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอะไหล่รถยนต์ 356  หมู่ท่ี 14 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคำย 43120

4,878 0435563000113 บจ.ไทยน้ ำตำล จ ำกัด 21/1/2563 3,000,000         46319 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองปรุงรส

อำหำร

499/2  หมู่ท่ี 5 ต.โพธ์ิชัย อ.เมืองหนองคำย จ.หนองคำย 43000

4,879 0435563000148 บจ.โกลด์สตำร์ 168 จ ำกัด 29/1/2563 2,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

รวมถึงคนโดยสำร

222  หมู่ท่ี 4 ต.หนองกอมเกำะ อ.เมืองหนองคำย จ.หนองคำย 43000

4,880 0433563000022 หจ.ศรีประเสริฐกำรโยธำ 10/1/2563 2,000,000         41002 รับเหมำก่อสร้ำง 104/3  หมู่ท่ี 11 ต.พำนพร้ำว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคำย 43130

4,881 0433563000031 หจ.เคดับเบ้ิลยูทีเอส 2020 13/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกำรค้ำ สินค้ำอุปโภคบริโภค 88  หมู่ท่ี 10 ถนนมิตรภำพ ต.โพธ์ิชัย อ.เมืองหนองคำย จ.หนองคำย 43000

4,882 0433563000103 หจ.ที.ทองล้วน 23/1/2563 1,000,000         01302 ประกอบกิจกำรผลิตจ ำหน่ำยก้อนเห็ด 

อุปกรณ์เคร่ืองมือเก่ียวกับเห็ด

12  หมู่ท่ี 10 ต.พระธำตุบังพวน อ.เมืองหนองคำย จ.หนองคำย 43000

4,883 0435563000016 บจ.อะโทม่ี หนองคำย เวิลด์ มิชช่ัน 

เซ็นเตอร์ จ ำกัด

6/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบกิจกำรบริกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ 

ให้ค ำแนะน ำ ฝึกอบรม

899/3  หมู่ท่ี 5 ถนนพนังชลประทำน ต.โพธ์ิชัย อ.เมืองหนองคำย จ.หนองคำย 43000

4,884 0435563000024 บจ.ธนภัทร อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต 

จ ำกัด

7/1/2563 1,000,000         46101 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออกสินค้ำ

เกษตร สินค้ำเกษตรแปรรูป อำหำรแช่แข็ง

 ช้ินส่วนสัตว์ ทุกชนิด

333  หมู่ท่ี 10 ต.ค่ำยบกหวำน อ.เมืองหนองคำย จ.หนองคำย 43000

4,885 0435563000032 บจ.อินเนอร์88 ก่อสร้ำง จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         71102 รับจ้ำงออกแบบต่อเติมซ่อมแซมอำคำรท่ี

อยู่อำศัย

105  หมู่ท่ี 1 ต.พระธำตุบังพวน อ.เมืองหนองคำย จ.หนองคำย 43000

4,886 0435563000059 บจ.เชิดชัย ไลต้ิงแอนด์เน็ตเวิร์ค 

จ ำกัด

9/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 28  หมู่ท่ี 2 ต.โพธ์ิชัย อ.เมืองหนองคำย จ.หนองคำย 43000
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4,887 0435563000067 บจ.ทีวีแอล-วู จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         46209 ส่งออกสินค้ำเกษตร 127/7  หมู่ท่ี 1 ต.หนองกอมเกำะ อ.เมืองหนองคำย จ.หนองคำย 43000

4,888 0435563000083 บจ.โตมงคล19 จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         46206 จ ำหน่ำยอำหำรสัตว์น้ ำทุกชนิด 83/4  หมู่ท่ี 4 ต.มีชัย อ.เมืองหนองคำย จ.หนองคำย 43000

4,889 0435563000091 บจ.ไอ-ฮัก จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         47595 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ 

อุปกรณ์ไอที

203  หมู่ท่ี 13 ต.บ้ำนเด่ือ อ.เมืองหนองคำย จ.หนองคำย 43000

4,890 0435563000105 บจ.บีเคฮำร์ดแวร์ 2020 จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         46530 จ ำหน่ำยเคร่ืองกำรช่ำง และกำรเกษตร 579/12  หมู่ท่ี 13 ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคำย จ.หนองคำย 43000

4,891 0435563000156 บจ.ซีเอสที อินเตอร์เฟรท จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งขนถ่ำยสินค้ำ 221/9  หมู่ท่ี 2 ต.หนองกอมเกำะ อ.เมืองหนองคำย จ.หนองคำย 43000

4,892 0435563000075 บจ.เอสบีเอ็น พูล เซอร์วิส คอน

สตรัคช่ัน จ ำกัด

13/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน อุโมงค์

118  หมู่ท่ี 10 ต.น้ ำโมง อ.ท่ำบ่อ จ.หนองคำย 43110

4,893 0433563000049 หจ.เอ็มแอนด์เอ็ม  บุญญำพำ 14/1/2563 1,000,000         41002 รับเหมำก่อสร้ำง 96  หมู่ท่ี 6 ต.นำหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคำย 43120

4,894 0433563000057 หจ.แม่ทองสวย เฝ้ำไร่ 15/1/2563 1,000,000         47732 ประกอบกิจกำรค้ำทอง นำก เงิน เพชร 

พลอย

122  หมู่ท่ี 10 ต.เฝ้ำไร่ อ.เฝ้ำไร่ จ.หนองคำย 43120

4,895 0433563000090 หจ.หนองแวงพลสงครำม 22/1/2563 1,000,000         46209 ค้ำแกลบข้ำว 321 บ้ำนหนองแวงค ำภู  หมู่ท่ี 8 ต.วังหลวง อ.เฝ้ำไร่ จ.หนองคำย 43120

4,896 0433563000081 หจ.ประเสริฐ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์

เซอร์วิส

21/1/2563 500,000            35101 ประกอบกิจกำรผลิตและกำรส่งไฟฟ้ำ 57  หมู่ท่ี 2 ต.ชุมช้ำง อ.โพนพิสัย จ.หนองคำย 43120

4,897 0433563000014 หจ.สงบ 2019 8/1/2563 200,000            52292 บริกำรน ำของออกจำกท่ำเรือตำมพิธี

ศุลกำกรและกำรจัดระวำงขนส่งทุกชนิด

234/214  หมู่ท่ี 12 ต.โพธ์ิชัย อ.เมืองหนองคำย จ.หนองคำย 43000

4,898 0445563000164 บจ.เดอะ เบสท์ เซนเตอร์ จ ำกัด 31/1/2563 5,000,000         47524 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกวัสดุก่อสร้ำง

อ่ืนๆ

328/4  หมู่ท่ี 16 ต.ปะหลำน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหำสำรคำม 44110

4,899 0445563000067 บจ.สินม่ันคงพิโก จ ำกัด 14/1/2563 5,000,000         64929 ให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีอ่ืน โดยมี

หลักประกันหรือไม่ก็ตำม

456  หมู่ท่ี 1 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหำสำรคำม 44130

4,900 0443563000227 หจ.ต้ังสมบูรณ์สุขฟำร์มำซี 31/1/2563 3,000,000         47721 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ยำแผนปัจจุบัน 

ยำสมุมไพร ยำรักษำโรค เภสัชภัณฑ์

796/2  หมู่ท่ี 1 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหำสำรคำม 44130

4,901 0443563000162 หจ.ธัญญรัตน์ 2465 22/1/2563 2,500,000         47190 จัดจ ำหน่ำยเคร่ืองครัวโต๊ะจีน เต้นผ้ำใบ

หลังคำเหล็ก เคร่ืองจักรทำงกำรเกษตร

เคร่ืองซักผ้ำทุกชนิด

95  หมู่ท่ี 16 ต.หนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหำสำรคำม 44160

4,902 0443563000171 หจ.เหมรัชต์ กำรเกษตร 22/1/2563 2,500,000         41002 รับเหมำก่อสร้ำงอำคำรและงำนก่อสร้ำง

อย่ำงอ่ืนทุกชนิดรวมท้ังรับท ำงำนโยธำทุก

ประเภท

95  หมู่ท่ี 16 ต.หนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหำสำรคำม 44160

4,903 0443563000057 หจ.กฤติเดช ทรำเวล 10/1/2563 2,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ

และคนโดยสำรท้ังทำงบกและทำงน้ ำและ

ทำงอำกำศ

32  ถนนผังเมืองบัญชำ ต.ตลำด อ.เมืองมหำสำรคำม จ.มหำสำรคำม 44000

4,904 0445563000130 บจ.เหม่ยหยำว จ ำกัด 29/1/2563 2,000,000         47219 ประกอบกิจขำยปลีก ขำยส่ง ไอศครีม 245  หมู่ท่ี 1 ต.ท่ำสองคอน อ.เมืองมหำสำรคำม จ.มหำสำรคำม 44000
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4,905 0445563000059 บจ.เกษตรรักษ์ดิน จ ำกัด 10/1/2563 2,000,000         46692 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยปุ๋ยสำรเคมีทำง

กำรเกษตร ผลิตสำรเคมีทำงกำรเกษตร

75  หมู่ท่ี 20 ต.เมืองเตำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหำสำรคำม 44110

4,906 0443563000081 หจ.เกียรติศักด์ิพำนิช 2019 13/1/2563 1,000,000         46599 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองกรองน้ ำ 148  ถนนนำควิชัย ต.ตลำด อ.เมืองมหำสำรคำม จ.มหำสำรคำม 44000

4,907 0443563000090 หจ.อโนทัยไพศำล ก่อสร้ำง 13/1/2563 1,000,000         46599 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองกรองน้ ำ 95  หมู่ท่ี 1 ต.เก้ิง อ.เมืองมหำสำรคำม จ.มหำสำรคำม 44000

4,908 0443563000103 หจ.ศุภัทรำ พำนิช มหำสำรคำม 13/1/2563 1,000,000         46599 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองกรองน้ ำ 148  ถนนนำควิชัย ต.ตลำด อ.เมืองมหำสำรคำม จ.มหำสำรคำม 44000

4,909 0443563000111 หจ.มหำสำรคำม คอนสตรัคช่ัน 

1998

13/1/2563 1,000,000         46599 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองกรองน้ ำ 95  หมู่ท่ี 1 ต.เก้ิง อ.เมืองมหำสำรคำม จ.มหำสำรคำม 44000

4,910 0443563000138 หจ.ไอเดีย พรีเม่ียม โปรดักส์ แอนด์

 เอ็นจิเนียร่ิง

17/1/2563 1,000,000         13921 ประกอบกิจกำรผลิตเเละจ ำหน่ำยเคร่ือง

นอน หมอน หมอนอิง หมอนหนุน หมอน

รองคอ หมอนผ้ำห่ม

214  หมู่ท่ี 9 ต.เขวำ อ.เมืองมหำสำรคำม จ.มหำสำรคำม 44000

4,911 0443563000146 หจ.ซำวด์กรุ๊ป แอลอีดี ซำวด์แอนด์

ไลต้ิง ซิสเต็ม

17/1/2563 1,000,000         90002 ประกอบกิจกำรรับเหมำด้ำน แสง สี เสียง 

เอฟเฟค จอแอลอีดี และเก่ียวข้องกับด้ำน

ควำมบันเทิงทุกประเภท

405  หมู่ท่ี 3 ต.เก้ิง อ.เมืองมหำสำรคำม จ.มหำสำรคำม 44000

4,912 0445563000016 บจ.เซรูล่ำ จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         47912 ประกอบกิจกำร ขำยเส้ือผ้ำออนไลน์ 

เส้ือผ้ำบุรุษ สตรี เด็ก เด็กทำรก และ

ส่วนประกอบของเคร่ืองแต่งกำย

1/1  ซอยนครสวรรค์ 49/2 ถนน

นครสวรรค์

ต.ตลำด อ.เมืองมหำสำรคำม จ.มหำสำรคำม 44000

4,913 0445563000032 บจ.เอ็นเตอร์ไพรส์ เอ็นจิเนียร์ 

แอนด์ คอนทรัคช่ัน จ ำกัด

9/1/2563 1,000,000         41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 445  หมู่บ้ำน หนองแวง หมู่ท่ี 8 ต.แวงน่ำง อ.เมืองมหำสำรคำม จ.มหำสำรคำม 44000

4,914 0445563000075 บจ.เอสเอ็มซี เทค อินโนเวช่ัน จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         62012 รับออกแบบและติดต้ังระบบฟำร์มเกษตร

ดิจิทัลและระบบต่ำงๆ

5/1  ซอยนครสวรรค์4/1 ถนนนครสวรรค์ ต.ตลำด อ.เมืองมหำสำรคำม จ.มหำสำรคำม 44000

4,915 0445563000083 บจ.เกษำสุวรรณ ลีกัล เคำน์ซิล 

จ ำกัด

21/1/2563 1,000,000         69100 ประกอบกิจกำรบริกำรทำงด้ำนกฏหมำย

รับเป็นท่ีปรึกษำและให้ค ำแนะน ำทำง

กฎหมำย รวมท้ังเป็นโจทก์หรือรับมอบ

อ ำนำจหรือผู้รับมอบอ ำนำจช่วงในกำรร้อง

ทุกข์ ฟ้องร้องด ำเนินคดี แก้ต่ำงคดีหรือข้อ

พิพำทไม่ว่ำศำลหรือนอกศำล

171/3  ถนนนครสวรรค์ ต.ตลำด อ.เมืองมหำสำรคำม จ.มหำสำรคำม 44000

4,916 0445563000105 บจ.เออำร์พี(มหำสำรคำม) จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         63990 ประกอบกิจกำรบริกำรข้อมูลเน้ือหำ

ส ำหรับโทรศัพท์เคล่ือนท่ีและโทรศัพท์

พ้ืนฐำน

3/1  ถนนนครสวรรค์ ต.ตลำด อ.เมืองมหำสำรคำม จ.มหำสำรคำม 44000

4,917 0445563000113 บจ.เอเอสเอ็น(มหำสำรคำม) จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         63990 ประกอบกิจกำรบริกำรข้อมูลเน้ือหำ

ส ำหรับโทรศัพท์เคล่ือนท่ีและโทรศัพท์

พ้ืนฐำน

3/1  ถนนนครสวรรค์ ต.ตลำด อ.เมืองมหำสำรคำม จ.มหำสำรคำม 44000
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4,918 0445563000148 บจ.ภูมิปภัทร จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         32501 กำรผลิตเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในทำง

กำรแพทย์ (ยกเว้นทำงทันตกรรม)

10  ซอย13 ถนนศรีมหำสำรคำม ต.ตลำด อ.เมืองมหำสำรคำม จ.มหำสำรคำม 44000

4,919 0445563000156 บจ.มหำสำรคำม ซัพพลำย เมน

เทนแนนซ์ จ ำกัด

30/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 50  หมู่ท่ี 2 ต.รำษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหำสำรคำม 44110

4,920 0443563000154 หจ.ทวีทรัพย์3345 22/1/2563 1,000,000         41002 รับเหมำก่อสร้ำง 19  หมู่ท่ี 9 ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหำสำรคำม 44130

4,921 0443563000022 หจ.เจริญทรัพย์มหำสำรคำม 

ก่อสร้ำง

7/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด 

รวมท้ังรับท ำงำนโยธำทุกประเภท

17  หมู่ท่ี 2 ต.มะค่ำ อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม 44150

4,922 0443563000049 หจ.เอส เค ซี แกรนด์ 8/1/2563 1,000,000         79909 กิจกรรมบริกำรส ำรองอ่ืนๆและกิจกรรมท่ี

เก่ียวข้องซ่ึงมิได้ จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

145  หมู่ท่ี 16 ต.ขำมเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม 44150

4,923 0443563000189 หจ.อพ 41 23/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำร ร้ำนอำหำร สวนอำหำร 

จ ำหน่ำยอำหำรปรุงส ำเร็จ และเคร่ืองด่ืม

ทุกชนิด

337  หมู่ท่ี 4 ต.ท่ำขอนยำง อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม 44150

4,924 0445563000091 บจ.ธำดำ มำสเตอร์ พลัส จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         25119 ประกอยกิจกำรออกแบบผลิตติดต้ังและ

จ ำหน่ำยโครงสร้ำงเหล็กทุกชนิด

41/206  หมู่ท่ี 20 ต.ขำมเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม 44150

4,925 0445563000121 บจ.เฮกเซน อินทีเรีย แอนด์ ดีไซน์ 

จ ำกัด

28/1/2563 1,000,000         74101 ประกอบกิจกำร กำรออกแบบและตกแต่ง

ภำยใน

209  หมู่ท่ี 15 ต.ท่ำขอนยำง อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม 44150

4,926 0443563000014 หจ.ชนะฉัตร์159 3/1/2563 1,000,000         22292 ประกอบกิจกำรผลิตและจัดจ ำหน่ำยซุ้ม

เฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลำส

208  หมู่ท่ี 4 ต.เหล่ำดอกไม้ อ.ช่ืนชม จ.มหำสำรคำม 44160

4,927 0443563000073 หจ.กฤษกรกำรช่ำง 10/1/2563 1,000,000         41002 รับเหมำก่อสร้ำงรวมท้ังรับท ำงำนโยธำทุก

ประเภท

126  หมู่ท่ี 1 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหำสำรคำม 44160

4,928 0445563000024 บจ.วำยแอนด์พี ปวีณสรณ์  ดีเวล

อปเม้นท์ จ ำกัด

9/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร

และงำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิดรวมท้ัง

รับท ำงำนโยธำทุกประเภท

15-16  หมู่ท่ี 18 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหำสำรคำม 44160

4,929 0443563000219 หจ.พีทีดี เมดิคอล 31/1/2563 1,000,000         46441 ประกอบกิจกำรจัดซ้ือ จัดจ ำหน่ำย

อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์

6  ถนนนำเชือก-นำดูน ต.นำเชือก อ.นำเชือก จ.มหำสำรคำม 44170

4,930 0443563000031 หจ.ศรีประกำย พำณิชย์ 8/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำร รับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย และ

งำนก่อสร้ำงอ่ืนทุกชนิด

88  หมู่ท่ี 9 ต.หนองกุง อ.แกด ำ จ.มหำสำรคำม 44190

4,931 0443563000201 หจ.ท.กิจเจริญทรัพย์ วิศวกรรม 28/1/2563 800,000            41002 รับเหมำก่อสร้ำง งำนระบบทุกชนิด 202  หมู่ท่ี 11 ต.เสือโก้ก อ.วำปีปทุม จ.มหำสำรคำม 44120

4,932 0443563000120 หจ.มิลเล่ียนแนร์  คอนเซ็ปต์ 15/1/2563 500,000            46318 ประกอบกิจกำรกำแฟปรุงส ำเร็จชนิดผง 155  หมู่ท่ี 7 ต.หนองบอน อ.โกสุมพิสัย จ.มหำสำรคำม 44140

4,933 0445563000041 บจ.ภักดี(2020) จ ำกัด 9/1/2563 500,000            49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ

และคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ ท้ังภำยในประเทศและต่ำงประเทศ

48  หมู่ท่ี 2 ต.วังแสง อ.แกด ำ จ.มหำสำรคำม 44190



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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4,934 0443563000065 หจ.เจ พี อิเล็กทริค เอ็นจิเนียร่ิง 10/1/2563 200,000            47595 ขำยอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ ขำย

เคร่ืองปรับอำกำศในครัวเรือนและ

อุตสำหกรรม

10  หมู่ท่ี 10 ต.เสือเฒ่ำ อ.เชียงยืน จ.มหำสำรคำม 44160

4,935 0443563000197 หจ.พูนทรัพย์ทวีรุ่งเรือง 27/1/2563 100,000            47524 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง 98  หมู่ท่ี 6 ต.แก่งเลิงจำน อ.เมืองมหำสำรคำม จ.มหำสำรคำม 44000

4,936 0453563000022 หจ.เรืองไทย ใจดี พิโก 6/1/2563 5,000,000         64929 ประกอบกิจกำรให้กู้ยืมเงิน รับจ ำน ำ

สังหำริมทรัพย์ รับจ ำนองอสังหำริมทรัพย์

240  ถนนเทวำภิบำล ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

4,937 0453563000201 หจ.ดีดี  เมดิคอลสโตร์ 29/1/2563 5,000,000         47721 ประกอบกิจกำรขำยปลีกยำรักษำโรคและ

อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์

101  หมู่ท่ี 18 ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

4,938 0453563000219 หจ.ร่วมเจริญ  101  กรุ๊ป 29/1/2563 5,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 204  หมู่ท่ี 13 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

4,939 0455563000075 บจ.เดอะ พรีโม่เฮ้ำส์แอนด์เดเวลล

อปเม้นท์ จ ำกัด

16/1/2563 5,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพัก สถำนท่ีท ำกำร

 ถนน สะพำน เข่ือน และงำนก่อสร้ำง

อย่ำงอ่ืนทุกชนิด

398  หมู่ท่ี 7 ต.ดงลำน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

4,940 0455563000105 บจ.ผ้ำไหมลำว ผ้ำพ้ืนเมือง จ ำกัด 20/1/2563 5,000,000         47711 ประกอบกิจกำรขำยปลีก ขำยส่ง ผลิต

เส้ือผ้ำเคร่ืองแต่งกำย ผ้ำไหม

180  หมู่ท่ี 4 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

4,941 0455563000156 บจ.แสงตะวันรุ่งโรจน์ กรุ๊ป จ ำกัด 29/1/2563 5,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร

พำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำกำร

 ถนน และงำนโยธำทุกประเภท

9  หมู่ท่ี 10 ต.นำโพธ์ิ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

4,942 0455563000016 บจ.ธีรภัทรแอนด์ธนำภรณ์ จ ำกัด 2/1/2563 5,000,000         43120 ประกอบกิจกำรรับเหมำถมท่ีดิน ปรับ

พ้ืนดินเพ่ือเตรียมก่อสร้ำงต่ำงๆ ทุกชนิด

147  หมู่ท่ี 13 ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190

4,943 0455563000172 บจ.ตะวันแดงสำดแสงทองร้อยเอ็ด

 จ ำกัด

30/1/2563 3,600,000         56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืม

397  หมู่ท่ี 11 ถนนร้อยเอ็ด-กำฬสินธ์ุ ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

4,944 0453563000154 หจ.สิทธิกุลเคร่ืองนอน 23/1/2563 3,000,000         31003 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยท่ีนอน 

ท็อปเปร์ ผ้ำห่ม หมอนสุขภำพ และ

เคร่ืองนุ่งห่มทุกชนิด

62  หมู่ท่ี 10 ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190

4,945 0455563000091 บจ.ส ำนักกฎหมำย อิสรำ สุจำรี 

จ ำกัด

17/1/2563 3,000,000         69100 ประกอบกิจกำรบริกำรด้ำนกฎหมำยและ

ทำงบัญชี

296  หมู่ท่ี 9 ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210

4,946 0453563000162 หจ.เอ แอนด์ เอ็น มันน่ี 23/1/2563 2,000,000         82302 ประกอบกิจกำรรับเหมำจัดงำนประจ ำปี 

และอ ำเภอต่ำงๆ

24  หมู่ท่ี 10 ต.ยำงใหญ่ อ.จังหำร จ.ร้อยเอ็ด 45000

4,947 0455563000032 บจ.เพำเวอร์ โกลด์ คอนสตรัคช่ัน 

จ ำกัด

9/1/2563 2,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 56  หมู่ท่ี 10 ต.หนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

4,948 0453563000014 หจ.รุ่งโรจน์วัสดุ 6/1/2563 2,000,000         23953 ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จทุกชนิด 228  หมู่ท่ี 6 ถนนรณชัยชำญยุทธ ต.อำจสำมำรถ อ.อำจสำมำรถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
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4,949 0453563000065 หจ.ไวเดอร์ อินเตอร์ เทรดด้ิง 9/1/2563 1,000,000         47222 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองด่ืมกำแฟ ชำ ชำ

ชงสมุนไพรพร้อมด่ืม

98/7-8  ถนนรณชัยชำญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

4,950 0453563000073 หจ.เอ็น บรรณลือ 13/1/2563 1,000,000         33200 ประกอบกิจกำร ติดต้ัง จ ำหน่ำย ซ่อมบ ำรุง

 เคร่ืองอบลดควำมช้ืนข้ำวเปลือก 

เคร่ืองจักรโรงงำนอุตสำหกรรม

18  หมู่ท่ี 10 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

4,951 0453563000138 หจ.มีเงินเอ็นจิเนียร่ิง 23/1/2563 1,000,000         46614 ประกอบกิจกำรค้ำน้ ำมันเคร่ือง สำรหล่อ

ล่ืนทุกชนิดส ำหรับรถยนต์

138  หมู่ท่ี 22 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

4,952 0453563000189 หจ.ย่ำ-เคน 101 29/1/2563 1,000,000         46319 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยปลำร้ำอัดก้อน 346  หมู่ท่ี 7 ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

4,953 0453563000197 หจ.ภูมิใจ รถเช่ำ 29/1/2563 1,000,000         77101 ประกอบกิจกำรบริกำรรถเช่ำ 51  หมู่ท่ี 2 ต.โนนรัง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

4,954 0455563000083 บจ.วียูไลฟ์2020 จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ อุปโภค

และบริโภค สินค้ำ เพ่ือสุขภำพ สินค้ำ

เบ็ดเตล็ดอุ่ืนๆทุกชนิด

49/16  หมู่ท่ี 11 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

4,955 0455563000121 บจ.บ๊ิกเอ็ม มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         47190 จ ำหน่ำยวัสดุและอุปกรณ์ต่ำงๆ รวมถึง

ครุภัณฑ์

5/9  ถนนผดุงพำนิช ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

4,956 0455563000130 บจ.สวอน แอซเซ็ท จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         68101 ประกอบกิจกำรรับปลูกบ้ำนจัดสรรเพ่ือ

จ ำหน่ำย

2/80  ถนนรำชกำรด ำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

4,957 0453563000120 หจ.ช่ำงเสียง กระจก อลูมิเนียม 20/1/2563 1,000,000         41002 รับเหมำก่อสร้ำง 55  หมู่ท่ี 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130

4,958 0453563000049 หจ.เค.เอส.แฟคตอร่ี 8/1/2563 1,000,000         47912 ขำยสินค้ำออนไลน์ เส้ือผ้ำส ำเร็จรูป 

เคร่ืองแต่งกำย เคร่ืองอุปโภคอ่ืน ถุงเท้ำ 

กระเป๋ำ

124  หมู่ท่ี 3 ต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140

4,959 0453563000227 หจ.ปิยกำนต์ เคร่ืองนอน95 30/1/2563 1,000,000         47512 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองนอน 27  หมู่ท่ี 12 ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 45140

4,960 0453563000090 หจ.กนิษฐ์นันท์ เอ็นจิเนียร่ิง 15/1/2563 1,000,000         27103 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงประกอบตู้ควบคุม

ระบบไฟฟ้ำ เช่น ตู้ main distribution 

board (MDB) และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

102  หมู่ท่ี 3 ต.ดงคร่ังน้อย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150

4,961 0455563000041 บจ.รีแลคซ์ฟิชช่ิง จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         47630 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเบ็ดตกปลำ 

อุปกรณ์ตกปลำและอุปกรณ์เสริมทุกชนิด

ทำงระบบออนไลน์

168  หมู่ท่ี 10 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150

4,962 0455563000164 บจ.ดีวำย รินทร์ภัส จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         47912 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำออนไลน์

ทุกชนิด(ท้ังน้ีไม่ใช่ธุรกิจขำยตรง และ

กำรตลำดแบบตรง

61  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนฝำง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150

4,963 0453563000171 หจ.อภิโชคค้ำไม้ 28/1/2563 1,000,000         46632 จ ำหน่ำยไม้แปรรูป เฟอร์นิเจอร์จำกไม้ 134  หมู่ท่ี 8 ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170

4,964 0453563000235 หจ.พิลำดำ แทรคเตอร์ 31/1/2563 1,000,000         41002 ประกอลกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงท่ัวไปและ

งำนโยธำทุกประเภท

34  หมู่ท่ี 9 ต.บึงงำม อ.ทุ่งเขำหลวง จ.ร้อยเอ็ด 45170
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4,965 0453563000031 หจ.เคเอ็นที กฤษณัฐกร คอน

สตรัคช่ัน

6/1/2563 1,000,000         46639 ประกอบกิจกำรค้ำส่ง จัดหำ อุปกรณ์ วัสดุ

ก่อสร้ำง ทุกประเภท

13  หมู่ท่ี 5 ต.ศรีโคตร อ.จตุรพักตรพิมำน จ.ร้อยเอ็ด 45180

4,966 0455563000024 บจ.สุธัญญำ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         46599 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยติดต้ัง ออกแบบ

ระบบไฟฟ้ำและเคร่ืองกลโรงงำน

333  หมู่ท่ี 2 ต.หัวช้ำง อ.จตุรพักตรพิมำน จ.ร้อยเอ็ด 45180

4,967 0453563000081 หจ.บ้ำนครูพันธ์ 2020 14/1/2563 1,000,000         46204 ประกอบกิจกำรค้ำ สัตว์มีชีวิตและพืชผล

ทำงกำรเกษตร

151  หมู่ท่ี 15 ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190

4,968 0455563000148 บจ.ปรีคอนซัลต้ิง จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบกิจกำรรับให้ค ำปรึกษำในกำรวำง

ระบบบริหำรทรัพยำกรองค์กร

346  หมู่ท่ี 9 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190

4,969 0453563000146 หจ.ดีแพคคอนกรีต 23/1/2563 1,000,000         47524 ประกอบกิจกำรค้ำผลิตภัณฑ์คอนกรีต

ผสมเสร็จ

108  หมู่ท่ี 2 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45280

4,970 0453563000103 หจ.จริงใจ ร้อยเอ็ด 16/1/2563 500,000            47721 ประกอบกิจกำรค้ำเวชภัณฑ์ เวชส ำอำง 

อุปกรณ์เสริมทำงกำรแพทย์ ผ่ำนส่ือ

ออนไลน์

29/2  ถนนรณชัยชำญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

4,971 0453563000243 หจ.ภิญ ซีพีดีออนไลน์ 31/1/2563 500,000            69200 ประกอบกิจกรรมเก่ียวกับบัญชี กำรท ำ

บัญชี และกำรตรวจสอบบัญชี

580-582-584  ถนนผดุงพำนิช ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

4,972 0455563000067 บจ.น้ ำด่ืม พีเค101 จ ำกัด 15/1/2563 500,000            11041 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำด่ืม 83  หมู่ท่ี 12 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000

4,973 0455563000059 บจ.ร้อยเอ็ด อะโกร ฟำร์ม จ ำกัด 13/1/2563 500,000            01411 ประกอบกิจกำรท ำฟำร์มปศุสัตว์ 94  หมู่ท่ี 8 ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130

4,974 0453563000057 หจ.คงไพลิน โกลด์ แอนด์ เซอร์วิส 9/1/2563 500,000            47595 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ ท้ัง

เงินสดและเงินผ่อน

21  หมู่ท่ี 7 ต.เขวำทุ่ง อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170

4,975 0455563000113 บจ.ทีเอ็น โมเดิร์น แอดวำนซ์ 

เทคโนโลยี จ ำกัด

21/1/2563 500,000            47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค 

บริโภค เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ สินค้ำอิเล็คทรอนิคส์

198  หมู่ท่ี 12 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210

4,976 0453563000111 หจ.ทรัพย์มุตำ2018 17/1/2563 400,000            41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 196/39  ซอย12 ถนนรำชกำรด ำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

4,977 0455563000181 บจ.คำเฟอีนแมน จ ำกัด 31/1/2563 400,000            56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืม

199  หมู่ท่ี 6 ต.หมูม้น อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 45170

4,978 0465563000083 บจ.รวมกำรเกษตร  กำฬสินธ์ุ จ ำกัด 17/1/2563 5,000,000         47733 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยปุ๋ยเคมี ยำปรำบ

ศัตรูพืช เมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์พืช อำหำรสัตว์

 อุปกรณ์กำรเกษตร

141-143  ถนนชัยสุนทร ต.กำฬสินธ์ุ อ.เมืองกำฬสินธ์ุ จ.กำฬสินธ์ุ 46000

4,979 0463563000022 หจ.รุ่งเรืองทรัพย์กำฬสินธ์ุ 6/1/2563 5,000,000         45103 รับซ้ือขำยแลกเปล่ียนรถยนต์มือสองทุก

ชนิด

227  หมู่ท่ี 23 ต.บัวบำน อ.ยำงตลำด จ.กำฬสินธ์ุ 46120

4,980 0465563000121 บจ.พรนรินทร์ กำรโยธำ จ ำกัด 31/1/2563 5,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

สถำนท่ีท ำกำร ถนน สะพำน รวมท้ังรับ

ท ำงำนโยธำทุกประเภภ

164  หมู่ท่ี 4 ต.บัวบำน อ.ยำงตลำด จ.กำฬสินธ์ุ 46120
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4,981 0465563000041 บจ.องอำจ 1999 จ ำกัด 9/1/2563 5,000,000         47732 ประกอบกิจกำรค้ำ ทอง นำกเงิน เพชร

พลอย และอัญมณีอ่ืน

39  หมู่ท่ี 1 ต.กมลำไสย อ.กมลำไสย จ.กำฬสินธ์ุ 46130

4,982 0463563000103 หจ.ไดมอนด์ เรสซ่ิง 15/1/2563 3,000,000         45403 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอะไหล่ตกแต่ง

รถจักรยำนยนต์ และช้ินส่วนอะไหล่เดิม

พร้อมบริกำรติดตัง

525-529  ถนนอนรรฆนำค ต.กำฬสินธ์ุ อ.เมืองกำฬสินธ์ุ จ.กำฬสินธ์ุ 46000

4,983 0463563000049 หจ.ท็อปเซอร์วิส2020 8/1/2563 3,000,000         41002 ประกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 21  หมู่ท่ี 4 ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กำฬสินธ์ุ 46140

4,984 0465563000016 บจ.พระนคร เทเลคอม แอนด์ เอ็น

จิเนียร่ิง จ ำกัด

6/1/2563 2,000,000         42202 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงสำยส่ง

ไฟฟ้ำแรงสูง ปักเสำ และพำดสำยไฟฟ้ำ

226  หมู่ท่ี 9 ต.ยำงตลำด อ.ยำงตลำด จ.กำฬสินธ์ุ 46120

4,985 0463563000090 หจ.ภิญผกำมณ 15/1/2563 1,000,000         47113 ประกอบกิจกำรร้ำนสะดวกซ้ือ 82/16  ถนนถีนำนนท์ ต.กำฬสินธ์ุ อ.เมืองกำฬสินธ์ุ จ.กำฬสินธ์ุ 46000

4,986 0463563000111 หจ.เอ็น.บี.ที ไรซ์ เทรดด้ิง 20/1/2563 1,000,000         10611 กำรผลิตและจ ำหน่ำยข้ำวทุกชนิดกำรแปร

รูปผลิตภัณฑ์ท ำจำกข้ำว

4/3  ถนนพิมพะนิตย์พัฒนำ ต.กำฬสินธ์ุ อ.เมืองกำฬสินธ์ุ จ.กำฬสินธ์ุ 46000

4,987 0463563000120 หจ.เก่งกำรเกษตร 2528 20/1/2563 1,000,000         47733 ประกอบกิจกำรค้ำปุ๋ยยำปรำบศัตรูพืชและ

สัตว์ทุกชนิด

36  หมู่ท่ี 3 ต.ดอนจำน อ.ดอนจำน จ.กำฬสินธ์ุ 46000

4,988 0463563000171 หจ.วี.ธุรกิจ 2020 29/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 2/2  ถนนกมลชัยพัฒนำ ต.กำฬสินธ์ุ อ.เมืองกำฬสินธ์ุ จ.กำฬสินธ์ุ 46000

4,989 0463563000197 หจ.วีแอนด์เค  วิศวกรรม 2020 29/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 165/2  ถนนเล่ียงเมืองทุ่งมน ต.กำฬสินธ์ุ อ.เมืองกำฬสินธ์ุ จ.กำฬสินธ์ุ 46000

4,990 0465563000024 บจ.ภูดำวรักตะวัน จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         46322 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืม น้ ำด่ืม

และผลิตภัณฑ์ท่ีท ำจำกสมุนไพร

199  หมู่บ้ำน กุดอ้อ หมู่ท่ี 2 ต.หลุบ อ.เมืองกำฬสินธ์ุ จ.กำฬสินธ์ุ 46000

4,991 0463563000154 หจ.กวิณวิชญ์ ก่อสร้ำง 28/1/2563 1,000,000         41001 รับจ้ำงสร้ำงบ้ำน 108  หมู่ท่ี 16 ต.สำมขำ อ.กุฉินำรำยณ์ จ.กำฬสินธ์ุ 46110

4,992 0465563000075 บจ.รัชพลจิรำยุทรำนสปอร์ต จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำ 210  หมู่ท่ี 3 ต.นำขำม อ.กุฉินำรำยณ์ จ.กำฬสินธ์ุ 46110

4,993 0463563000073 หจ.เคบี. คอนสตรัคช่ัน 2020 13/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง รับ

ซ่อมแซม ตกแต่งภำยใน งำนไฟฟ้ำ งำน

น้ ำประปำ งำนปรับปรุงต่ำงๆ

128  หมู่ท่ี 10 ต.หัวนำค ำ อ.ยำงตลำด จ.กำฬสินธ์ุ 46120

4,994 0463563000081 หจ.ทูพีเจ คอนซัลแตนท์ 14/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 6  หมู่ท่ี 8 ต.บัวบำน อ.ยำงตลำด จ.กำฬสินธ์ุ 46120

4,995 0463563000146 หจ.เอส.ดี.เค.ลิฟท์ แอนด์ เครน 24/1/2563 1,000,000         33200 ประกอบกิจกำรรับติดต้ัง ซ่อมแซม 

จ ำหน่ำยอะไหล่ ลิฟท์ และเครน ทุกชนิด

25  หมู่ท่ี 5 ต.อิต้ือ อ.ยำงตลำด จ.กำฬสินธ์ุ 46120

4,996 0463563000162 หจ.ป.ซัพพลำย  2020 29/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 143  หมู่ท่ี 9 ต.ธัญญำ อ.กมลำไสย จ.กำฬสินธ์ุ 46130

4,997 0463563000189 หจ.ยู.ที.ซัพพลำย  2020 29/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 276  หมู่ท่ี 9 ต.ธัญญำ อ.กมลำไสย จ.กำฬสินธ์ุ 46130

4,998 0463563000201 หจ.เอส  พี  กำรโยธำ  2020 29/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 38  หมู่ท่ี 4 ต.กมลำไสย อ.กมลำไสย จ.กำฬสินธ์ุ 46130

4,999 0465563000067 บจ.เอกพลไก่สด จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         10120 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงเชือดไก่ 50  หมู่ท่ี 17 ต.กมลำไสย อ.กมลำไสย จ.กำฬสินธ์ุ 46130

5,000 0463563000138 หจ.อู่เอกบริกำรสมเด็จ 22/1/2563 1,000,000         45201 ประกอบกิจกำรให้บริกำรซ่อมแซม

บ ำรุงรักษำตรวจสอบส ำหรับยำนพำหนะ

ทุกประเภท

179  หมู่ท่ี 2 ต.ผำเสวย อ.สมเด็จ จ.กำฬสินธ์ุ 46150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส

ไปรษณีย์

5,001 0465563000032 บจ.เอำใจใส่ จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         47525 ประกอบกิจกำรค้ำ วัสดุก่อสร้ำง อุปกรณ์

และเคร่ืองมือใช้ในกำรก่อสร้ำงเคร่ืองมือ

ช่ำงทุกชนิด

444  หมู่ท่ี 5 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กำฬสินธ์ุ 46150

5,002 0465563000105 บจ.แคทด้ี ไลฟ์ ช็อป จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         47723 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง 

เส้ือผ้ำแฟช่ัน อำหำรเสริม

288  หมู่ท่ี 12 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กำฬสินธ์ุ 46150

5,003 0465563000113 บจ.ส ำนักงำนบัญชีกัญญภำ จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         69200 ประกอบกิจกำรทำงบัญชีกำรบัญชีและ

กำรตรวจสอบบัญชีกำรให้ค ำปรึกษำด้ำน

ภำษี

174/1  หมู่ท่ี 6 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กำฬสินธ์ุ 46150

5,004 0463563000065 หจ.รักสยำม ซัพพลำย แอนด์ 

อลูมิเนียม

10/1/2563 1,000,000         43301 กำรติดต้ังส่วนประกอบอำคำร และ

ตกแต่งภำยใน งำนติดต้ังฝ้ังเพดำน งำน

โครงสร้งหลังคำ

12  หมู่ท่ี 12 ต.นำตำล อ.ท่ำคันโท จ.กำฬสินธ์ุ 46190

5,005 0465563000059 บจ.แพรวำฟำร์มล ำปำวบีฟ จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         01411 ประกอบกิจกำรเล้ียงโคนมและโคเน้ือ กำร

เล้ียง กำรเพำะพันธ์ุและกำรผสมพันธ์ุ

133  หมู่ท่ี 10 ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กำฬสินธ์ุ 46220

5,006 0465563000091 บจ.เหวินเหวิน ออล ไชนีส ช้อป 

จ ำกัด

20/1/2563 500,000            47723 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง 

เส้ือผ้ำแฟช่ัน อำหำรเสริม

53  หมู่ท่ี 12 ต.บัวขำว อ.กุฉินำรำยณ์ จ.กำฬสินธ์ุ 46110

5,007 0463563000014 หจ.ภูยำดำว ก่อสร้ำง 6/1/2563 500,000            42101 ก่อสร้ำงถนนสะพำนและอุโมงค์ 121  หมู่ท่ี 12 ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยำงตลำด จ.กำฬสินธ์ุ 46120

5,008 0463563000031 หจ.แหม่ม ออนไลน์ 6/1/2563 500,000            47190 ขำำยสินค้ำออนไลน์ ประเภท เส้ือ

ส ำเร็จรูป เคร่ืองนุ่งหุ่มและอุปกรณ์เคร่ือง

นอกทุกชนิด

160  หมู่ท่ี 2 ต.หัวงัว อ.ยำงตลำด จ.กำฬสินธ์ุ 46120

5,009 0463563000057 หจ.พรนภำเพ็ญ กำรโยธำ 9/1/2563 500,000            41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย

212  หมู่ท่ี 4 ต.หนองบัว อ.หนองกุงศรี จ.กำฬสินธ์ุ 46220

5,010 0475563000067 บจ.ภูเบศวร์ เรียลเอสเตทเทค985 

จ ำกัด

16/1/2563 5,000,000         68201 ประกอบกิจกำรบริกำรท่ีปรึกษำและ

นำยหน้ำกำรจ ำนองทรัพย์สิน

1894/81  ถนนสุขสวัสด์ิ ต.ธำตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

5,011 0475563000121 บจ.พิโก้ พลัส สกลนคร จ ำกัด 27/1/2563 5,000,000         64929 ประกอบกิจกำรให้กู้ยืมเงิน 710/5  หมู่ท่ี 4 ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

5,012 0473563000057 หจ.ภูมิทวีรุ่งเรือง 10/1/2563 5,000,000         42101 กำรก่อสร้ำงถนนสะพำนอุโมงค์ 181  หมู่ท่ี 1 ต.บงใต้ อ.สว่ำงแดนดิน จ.สกลนคร 47110

5,013 0475563000075 บจ.ภิญโญพืชผล จ ำกัด 17/1/2563 5,000,000         46209 ประกอบกิจกำรรับซ้ือ ขำย ผลิตทำง

กำรเกษตรและพ้ืชไร่ทุกชนิด รวมท้ังกำร

สนับสนุนกำรผลิตพืชผล

391  หมู่ท่ี 1 ต.สว่ำงแดนดิน อ.สว่ำงแดนดิน จ.สกลนคร 47110

5,014 0475563000113 บจ.9 พิโก จ ำกัด 27/1/2563 5,000,000         68102 ประกอบกิจกำรค้ำ รับซ้ือขำยท่ีดิน รับ

จ ำนองท่ีดิน รับซ้ือฝำกท่ีดิน 

อสังหำริมทรัพย์และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง โดย

มิได้รับฝำกเงินหรือรับเงินจำกประชำชน

และใช้ประโยชน์จำกเงินน้ัน

157  หมู่ท่ี 4 ต.วำนรนิวำส อ.วำนรนิวำส จ.สกลนคร 47120
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5,015 0473563000189 หจ.เทวินปิโตรเลียม 27/1/2563 5,000,000         47300 ประกอบกิจกำรขำยปลีกเช้ือเพลิงยำนยนต์

ในร้ำนค้ำเฉพำะ สถำนี ป๊ัม

928  หมู่ท่ี 1 ต.ขม้ิน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47220

5,016 0475563000016 บจ.ดีดีดี 888 จ ำกัด 2/1/2563 3,000,000         27501 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำทุกชนิด

231  หมู่ท่ี 10 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160

5,017 0473563000081 หจ.น้ ำผ้ึงต้ังเจริญ 13/1/2563 3,000,000         47114 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยของช ำ 60  หมู่ท่ี 1 ต.ขม้ิน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47220

5,018 0473563000111 หจ.วัฒนะทรัพย์ไพบูลย์ 16/1/2563 2,000,000         47114 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยของช ำ 22/14  ถนนสุขำวดี ต.ธำตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

5,019 0473563000171 หจ.พรมพิลำด คอนสตรัคช่ัน 27/1/2563 2,000,000         41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 156  หมู่บ้ำน ไผ่ล้อม หมู่ท่ี 3 ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

5,020 0475563000032 บจ.ทเวนต้ีทู คอนสทรัคช่ัน จ ำกัด 7/1/2563 2,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

สถำนท่ีท ำกำร งำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืน

รวมท้ังงำนโยธำทุกประเภท

664  หมู่ท่ี 1 ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

5,021 0473563000022 หจ.สุกัลยำขนส่ง 2/1/2563 2,000,000         49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำทุกประเภท

ทำงถนนโดยยำนพำหนะ

329  หมู่ท่ี 10 ต.บ้ำนเหล่ำ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47110

5,022 0473563000197 หจ.นิตำยำ 2020 27/1/2563 1,500,000         41002 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีไม่ใช่ท่ี

พักอำศัย

141  หมู่ท่ี 9 ต.นำหัวบ่อ อ.พรรณำนิคม จ.สกลนคร 47220

5,023 0473563000073 หจ.เก่งทอยส์ 13/1/2563 1,000,000         46434 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยของเล่น ของใช้

เด็ก และอุปกรณ์อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับเด็ก

1586/5  ถนนรัฐพัฒนำ ต.ธำตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

5,024 0475563000083 บจ.กัลยำ บำย แอนน่ี จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         14112 ประกอบกิจกำรผลิตน ำเข้ำ เป็นคัวแทน 

ขำยส่ง ขำยปลีก เส้ือผ้ำแฟช่ันเคร่ืองแต่ง

กำยประดับกำย

170  ซอย17 ถนนไอ.ที.ยู ต.ธำตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

5,025 0475563000105 บจ.โฮมสเปซ 178 จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงท่ัวไป 

ก่อสร้ำงอำคำร ขุดลอก คู คลอง หนอง บึง

 สระน้ ำ ถมดินปรับหน้ำดิน

1/4  ถนนเล่ียงเมือง ต.ธำตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

5,026 0475563000130 บจ.เคแอนด์พี เฮลท์ กรุ๊ป จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         86201 ประกอบกิจกรรมคลินิกโรคท่ัวไป 269  หมู่ท่ี 11 ถนนพรหมศิริ ต.สว่ำงแดนดิน อ.สว่ำงแดนดิน จ.สกลนคร 47110

5,027 0475563000041 บจ.ธรรมดี คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร

พำณิชย์ รับท ำงำนโยธำทุกประเภท

219  หมู่ท่ี 7 ต.คอนสวรรค์ อ.วำนรนิวำส จ.สกลนคร 47120

5,028 0473563000090 หจ.บ้ำนม่วงโลหะกิจ 13/1/2563 1,000,000         47524 ประกอบกิจกำรขำยส่งและขำยปลีก

อุปกรณ์ก่อสร้ำงทุกชนิด

312  หมู่ท่ี 5 ต.บ่อแก้ว อ.บ้ำนม่วง จ.สกลนคร 47140

5,029 0475563000091 บจ.พรสมนึกกำรเกษตร จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         46201 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยข้ำวเปลือกและ

ธัญญพืชอ่ืน ๆ รวมถึงสินค้ำทำง

กำรเกษตรทุกประเภท

230  หมู่ท่ี 1 ต.ม่วง อ.บ้ำนม่วง จ.สกลนคร 47140

5,030 0475563000024 บจ.พรสห มหำกิจ รวมทรัพย์ จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         46319 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรทะเล 

อำหำรสด อำหำรแห้ง ท้ังปลีก และส่ง

70  หมู่ท่ี 16 ต.ปลำโหล อ.วำริชภูมิ จ.สกลนคร 47150
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5,031 0473563000201 หจ.ไทยเจริญ ดีเวลลอปเม้นท์ 2020 28/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร

พำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำกำร

 ถนน เข่ือน อุโมงค์และ

22  หมู่บ้ำน หนองกุง หมู่ท่ี 3 ต.ส่องดำว อ.ส่องดำว จ.สกลนคร 47190

5,032 0473563000049 หจ.ไทยดีเครน 9/1/2563 1,000,000         77305 ประกอบกิจกำรบริกำรให้เช่ำเคร่ืองจักร รถ

เครน และอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรก่อสร้ำงและ

งำนวิศวกรรมโยธำ

433  หมู่ท่ี 1 ต.ขม้ิน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47220

5,033 0473563000146 หจ.ปัญญำพำณิชย์ 17/1/2563 1,000,000         46900 ประกอบกิจกำรค้ำส่งและค้ำปลีก บุหร่ี ยำ

เส้น เคร่ืองด่ืม น้ ำด่ืม ข้ำวสำร อำหำรแห้ง

 พลำสติก ทุกชนิด

277/2  หมู่ท่ี 12 ต.ขม้ิน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47220

5,034 0473563000154 หจ.เนตรสกลปิโตรเลียม 2020 17/1/2563 1,000,000         47300 ประกอบกิจกำรขำยปลีกเช้ือเพลิงยำนยนต์

ในร้ำนค้ำเฉพำะ สถำนีป๊ัม

150  หมู่ท่ี 10 ต.พอกน้อย อ.พรรณำนิคม จ.สกลนคร 47220

5,035 0473563000031 หจ.สีสำวัน แทรเวล 6/1/2563 1,000,000         79909 ประกอบกิจกำรตัวแทนจ ำหน่ำยต๋ัว

เคร่ืองบินบริกำรท่ีเก่ียวข้องในด้ำนกำร

เดินทำง กำรท่องเท่ียว

151  หมู่ท่ี 8 ต.ท่ำแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47230

5,036 0473563000138 หจ.พิสิษฐ์ ทรำนสปอร์ต 17/1/2563 1,000,000         49209 ประกอบกิจกำร ให้บริกำรรถตู้รับ-ส่ง 

นักท่องเท่ียว ผู้โดยสำร และคณะบุคคล

ท่ัวไป

26  หมู่บ้ำน ตำด หมู่ท่ี 2 ต.แพด อ.ค ำตำกล้ำ จ.สกลนคร 47250

5,037 0473563000014 หจ.วินทูเฮ้ำส์ 2/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน

112  หมู่ท่ี 3 ต.เต่ำงอย อ.เต่ำงอย จ.สกลนคร 47260

5,038 0473563000162 หจ.บ้ำนสวน คอนสตรัคช่ัน (2019) 17/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 

ซ่อมแซมปรับปรุงและงำนก่อสร้ำงทุก

ประเภท

298  หมู่ท่ี 8 ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280

5,039 0473563000065 หจ.กรีนไอว่ี 10/1/2563 500,000            14112 ประกอบกิจกำรผลิตเส้ือผ้ำส ำเร็จรูปและ

ส่ิงทอ

328/15  ถนนคูเมือง ต.ธำตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

5,040 0473563000120 หจ.พี.ซี.โมเดิร์น เทรด 16/1/2563 500,000            47712 ร้ำนขำยปลีกรองเท้ำ 536  หมู่ท่ี 4 ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

5,041 0475563000059 บจ.แอดมิน293 จ ำกัด 14/1/2563 100,000            47723 ประกอบกิจกำรขำยน้ ำหอมและครีมทำผิว 290/2  ถนนไอ.ที.ยู. ต.ธำตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

5,042 0473563000103 หจ.อำบูพูบำ 15/1/2563 30,000             56101 ประกอบกิจกำรบริกำรด้ำนอำหำรใน

ภัตตำคำร/ร้ำนอำหำร

1865/50  ซอยรัฐพัฒนำ 5 ถนนรัฐพัฒนำ ต.ธำตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

5,043 0485563000059 บจ.นครพนมโลจิสติกส์กรุ๊ป จ ำกัด 31/1/2563 5,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินสินค้ำ 176  ถนนนิตโย ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000

5,044 0483563000073 หจ.สหสิน ลิสซ่ิง นครพนม 21/1/2563 5,000,000         64929 ประกอบกิจกำรให้สินเช่ือรำย่อย หรือ

สินเช่ือเอนกประสงค์ เม่ือได้รับอนุญำต

จำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง

114  หมู่ท่ี 6 ต.ธำตุพนมเหนือ อ.ธำตุพนม จ.นครพนม 48110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

5,045 0485563000016 บจ.โฟร์ซี 2020 จ ำกัด 9/1/2563 5,000,000         46209 ประกอบกิจกำรธุรกิจด้ำนกำรเกษตร

อินทรีย์ ผลิต จ ำหน่ำย แปรรูปสินค้ำทำง

กำรเกษตร

47/1  หมู่ท่ี 8 ต.ธำตุพนม อ.ธำตุพนม จ.นครพนม 48110

5,046 0483563000049 หจ.ธนชัย โพนสวรรค์ 8/1/2563 4,000,000         47300 ประกอบกิจกำรขำยปลีกเช้ือเพลิงยำนยนต์

ในร้ำนค้ำเฉพำะ สถำนี ป๊ัม

312  หมู่ท่ี 12 ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190

5,047 0483563000057 หจ.ไทยแหลมทอง เอ็นเนอร์จี 9/1/2563 3,000,000         47300 ประกอบกิจกำรขำยปลีกเช้ือเพลิงยำนยนต์

ในร้ำนค้ำเฉพำะ สถำนี ป๊ัม

89/1  ถนนพินิจรังสรรค์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000

5,048 0483563000022 หจ.สมรเกียรติ ก่อสร้ำง 6/1/2563 3,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ ท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำกำร

 ถนน สะพำน เข่ือน

50  หมู่ท่ี 1 ต.พนอม อ.ท่ำอุเทน จ.นครพนม 48120

5,049 0483563000120 หจ.ส.อ ำนวย 2020 27/1/2563 2,000,000         46631 ประกอบกิจกำรขำยส่งอิฐหินปูนทรำยและ

ผลิตภัณฑ์คอนกรีต

107  หมู่ท่ี 4 ต.พระซอง อ.นำแก จ.นครพนม 48130

5,050 0483563000081 หจ.โชติลัดดำ เอ็นจิเนียร่ิง 21/1/2563 2,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 150/1  หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนแพง อ.บ้ำนแพง จ.นครพนม 48140

5,051 0483563000065 หจ.เพ่ิมพูนโชคพำเฮง 16/1/2563 2,000,000         41002 รับเหมำก่อสร้ำงอำคำร อำคำรพำณิชย์ 

อำคำรท่ีพักอำศัย และงำนก่อสร้ำงอย่ำง

อ่ืนทุกชนิด

9  หมู่ท่ี 16 ต.ปลำปำก อ.ปลำปำก จ.นครพนม 48160

5,052 0485563000024 บจ.168 เวิลด์เทรด จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         46109 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำย 

ถ่ำนไม้ รวมท้ังผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์

ท่ีท ำจำกไม้ ทุกชนิด ทุกประเภท

114  หมู่ท่ี 3 ต.หนองญำติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000

5,053 0485563000032 บจ.วำเดอร์ จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         14115 ประกอบกิจกำรผลิตชุดกีฬำ 151  หมู่ท่ี 5 ต.ขำมเฒ่ำ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000

5,054 0485563000041 บจ.โกอ้ิง เวลท์ จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         52292 กิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดกำรขนส่ง

สินค้ำและตัวแทนออกของ (ตัวแทน

ด ำเนินพิธีกำรศุลกำกร)

23/1  ถนนรำชทัณฑ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000

5,055 0483563000014 หจ.ธนพลรุ่งเรืองทรัพย์ 2/1/2563 1,000,000         49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำทุกประเภท

ทำงถนนโดยยำนพำหนะ

4  หมู่ท่ี 7 ต.พระกลำงทุ่ง อ.ธำตุพนม จ.นครพนม 48110

5,056 0483563000103 หจ.แผ่นดินทอง 24/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 223  หมู่ท่ี 2 ถนนพนมพนำรักษ์ ต.ธำตุพนม อ.ธำตุพนม จ.นครพนม 48110

5,057 0483563000031 หจ.ชณชนก 2019 8/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ คู คลอง เข่ือน งำนโยธำ

และงำนก่อสร้ำงท่ัวไป

243/1  หมู่ท่ี 5 ต.นำหว้ำ อ.นำหว้ำ จ.นครพนม 48180

5,058 0483563000090 หจ.โพนสวรรค์ ซุปเปอร์ มำร์ท 22/1/2563 1,000,000         47113 ร้ำนสะดวกซ้ือ/มินิมำร์ท 312  หมู่ท่ี 12 ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190

5,059 0483563000111 หจ.บ้ำนสำมพ่ีน้อง (หนองฮี) 24/1/2563 300,000            85493 ประกอบกิจกำรบริกำรรับสอนพิเศษ โดย

มิใช่กำรเรียนกำรสอนตำมปกติ

296  หมู่ท่ี 12 ต.หนองฮี อ.ปลำปำก จ.นครพนม 48160



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

5,060 0493563000065 หจ.สหสิน ลิสซ่ิง 21/1/2563 5,000,000         64929 ประกอบกิจกำรให้สินเช่ือรำยย่อย หรือ

สินเช่ือเอนกประสงค์ เม่ือได้รับอนุญำต

จำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง

29/2  ถนนชยำงกูร ข ต.มุกดำหำร อ.เมืองมุกดำหำร จ.มุกดำหำร 49000

5,061 0495563000016 บจ.พิตรพิบูล จ ำกัด 9/1/2563 5,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 149 หมู่บ้ำนนำโก หมู่ท่ี 3 ต.กุดแข้ อ.เมืองมุกดำหำร จ.มุกดำหำร 49000

5,062 0493563000073 หจ.ปภพ-58 เอ็นจิเนียร์ร่ิง 21/1/2563 5,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร

4  หมู่ท่ี 5 ต.ค ำชะอี อ.ค ำชะอี จ.มุกดำหำร 49110

5,063 0493563000014 หจ.มรกต ผ้ำไทย 3/1/2563 1,000,000         47711 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยผ้ำไหมไทย ชุดผ้ำ

ไหม เส้ือผ้ำพ้ืนเมือง และกระเป๋ำผ้ำไหม 

ของช ำร่วยผ้ำไหมและอ่ืนๆ

34  ซอยศศิวงษ์1 ถนนสมุทรศักดำรักษ์ ต.ศรีบุญเรือง อ.เมืองมุกดำหำร จ.มุกดำหำร 49000

5,064 0493563000057 หจ.ประสงค์กำรค้ำ 888 16/1/2563 1,000,000         46900 ประกอบกิจกำรค้ำสินค้ำอุปโภคบริโภคท้ัง

ส่งและปลีก

222  หมู่บ้ำน สำมขำเหนือ หมู่ท่ี 17 ต.ค ำป่ำหลำย อ.เมืองมุกดำหำร จ.มุกดำหำร 49000

5,065 0493563000090 หจ.คิง คอปล่ำ แอนด์ คอนสตรัคช่ัน 30/1/2563 1,000,000         41002 รับเหมำก่อสร้ำงอำคำร อำคำรพำณิชย์ 

อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำกำร ถนน 

ออกแบบตกแต่งภำยในและภำยนอก

อำคำร บ้ำน รวมท้ังรับซ่อมแซมทุกชนิด

48  หมู่ท่ี 10 ต.ผ่ึงแดด อ.เมืองมุกดำหำร จ.มุกดำหำร 49000

5,066 0493563000103 หจ.ซี เอ็ม ที ทรำนสปอร์ต 30/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรบริกำรขนส่งและขนถ่ำย

สินค้ำทุกชนิด รวมถึงคนโดยสำร

5  หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนโคก อ.เมืองมุกดำหำร จ.มุกดำหำร 49000

5,067 0495563000024 บจ.เทียนทอง เทรเวล แอนด์ สต๊ัดด้ี

 จ ำกัด

9/1/2563 1,000,000         79120 ประกอบกิจกำรบริกำรน ำเท่ียว 118/4  ถนนวิวิธสุรกำร ต.มุกดำหำร อ.เมืองมุกดำหำร จ.มุกดำหำร 49000

5,068 0495563000032 บจ.ทเว้นต้ี อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต 

2020 จ ำกัด

17/1/2563 1,000,000         46109 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก สินค้ำ

อุปโภคบริโภค

209  หมู่บ้ำน ค ำตุนำง หมู่ท่ี 1 ต.มุกดำหำร อ.เมืองมุกดำหำร จ.มุกดำหำร 49000

5,069 0493563000081 หจ.จุฬำรัตน์ขนส่ง 29/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด 

รวมท้ังรับท ำงำนโยธำทุกประเภท

78  หมู่ท่ี 3 ต.หนองเอ่ียน อ.ค ำชะอี จ.มุกดำหำร 49110

5,070 0493563000049 หจ.ซูเปอร์ถูก สุดคุ้ม 15/1/2563 1,000,000         46900 ประกอบกิจกำรขำยส่งและขำยปลีกสินค้ำ

อุปโภคบริโภค

75  หมู่ท่ี 4 ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดำหำร 49140

5,071 0493563000022 หจ.อำร์ดับเบ้ิลยู เอ็นจิเนียร่ิง ซัพ

พลำย 2020

6/1/2563 500,000            41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย

84  ถนนมุกดำหำร-ดอนตำล ต.ศรีบุญเรือง อ.เมืองมุกดำหำร จ.มุกดำหำร 49000

5,072 0493563000031 หจ.ย่ิงเพ่ิมพูน กำรค้ำ 6/1/2563 300,000            45301 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอะไหล่รถยนต์

และจักรยำนยนต์ ผ่ำนระบบพำณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ อีคอมเมิร์ช(E-Commerce)

99/17  ถนนมุกดำหำร-ดอนตำล ต.ศรีบุญเรือง อ.เมืองมุกดำหำร จ.มุกดำหำร 49000

5,073 0505563000384 บจ.ภูธรำนนท์ จ ำกัด 9/1/2563 15,000,000       68102 ประกอบกิจกำรซ้ือและขำยท่ีดิน 153  หมู่ท่ี 7 ต.ป่ำแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

5,074 0505563000651 บจ.เดอะ  มำกทรัพย์ จ ำกัด 14/1/2563 5,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 363  หมู่ท่ี 1 ต.ท่ำศำลำ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี
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รหัส
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5,075 0505563001071 บจ.แพสช่ัน ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด 20/1/2563 5,000,000         68102 ประกอบกิจกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ 88/1  ช้ันท่ี 2  ห้องเลขท่ี 204 หมู่ท่ี 5 ต.ฟ้ำฮ่ำม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

5,076 0505563001224 บจ.อำรยำ 5151 จ ำกัด 21/1/2563 5,000,000         68104 ประกอบกิจกำรให้เช่ำท่ีดิน อำคำรโรงงำน

 อำคำรพำณิชย์ เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ

อุปกรณ์อุตสำหกรรม

92  หมู่ท่ี 5 ต.หนองป่ำคร่ัง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

5,077 0505563001429 บจ.หลุงเชง จ ำกัด 23/1/2563 5,000,000         68102 ประกอบกิจกำรเก่ียวกับจัดกำร

อสังหำริมทรัพย์

128/58  หมู่ท่ี 3 ต.ท่ำศำลำ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

5,078 0505563000864 บจ.ธนธรไอซ์วอเตอร์ สนำมชัยเขต

 จ ำกัด

16/1/2563 5,000,000         10795 ประกอบกิจกำรโรงงำนผลิตน้ ำแข็ง น้ ำด่ืม 289  หมู่ท่ี 2 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

5,079 0505563000988 บจ.เอเชีย เฮลธ์แคร์ โปรดักส์ จ ำกัด 17/1/2563 5,000,000         46441 ประกอบกิจกำรค้ำยำ ยำรักษำโลก 399/220  หมู่ท่ี 2 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

5,080 0505563001020 บจ.บ้ำนสยำม เรียลเอสเตท จ ำกัด 20/1/2563 5,000,000         68201 กิจกรรมของตัวแทนและนำยหน้ำ

อสังหำริมทรัพย์โดยได้รับ ค่ำตอบแทน

หรือตำมสัญญำจ้ำง

348/11  ถนนเจริญประเทศ ต.ช้ำงคลำน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

5,081 0505563001445 บจ.ณพิงค์ จ ำกัด 24/1/2563 5,000,000         55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม 189  ถนนมหิดล ต.หำยยำ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

5,082 0505563001836 บจ.ป. รุ่งโรจน์พัฒนำทรัพย์ 36 

จ ำกัด

31/1/2563 5,000,000         47599 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยสินค้ำพลำสติก 197/1  หมู่ท่ี 5 ต.มะขำมหลวง อ.สันป่ำตอง จ.เชียงใหม่ 50120

5,083 0505563000244 บจ.168 อลูมิเนียม เชียงใหม่ จ ำกัด 7/1/2563 5,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 122/2  หมู่ท่ี 12 ต.สันก ำแพง อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

5,084 0505563001216 บจ.ธำรำ ฮิลล์ กอล์ฟ คลับ จ ำกัด 21/1/2563 5,000,000         93111 ประกอบกิจกำรสนำมกอล์ฟให้บริกำรเช่ำ

สนำมกอล์ฟ

31/11  หมู่ท่ี 3 ต.สันกลำง อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

5,085 0505563001585 บจ.เจ้ำสัวออม 168 คำร์ เรนทัล 

เชียงใหม่ จ ำกัด

28/1/2563 5,000,000         77101 ประกอบกิจกำรให้เช่ำรถยนต์ 200/227  หมู่ท่ี 8 ต.ต้นเปำ อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

5,086 0505563001771 บจ.บี เอ็กซ์เปิร์ต กรุ๊ป 2005 จ ำกัด 30/1/2563 5,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 41/70  หมู่ท่ี 3 ต.ต้นเปำ อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

5,087 0503563000684 หจ.นำรำยณ์ดลกรุ๊ป 27/1/2563 5,000,000         68202 ประกอบกิจกรรมบริกำรอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับ

อสังหำริมทรัพย์โดยได้รับ ค่ำตอบแทน

หรือตำมสัญญำจ้ำง

64/1  หมู่ท่ี 5 ต.ชมภู อ.สำรภี จ.เชียงใหม่ 50140

5,088 0505563000643 บจ.ลีป อินเตอร์เนช่ันแนล เทรด 

จ ำกัด

14/1/2563 5,000,000         68102 ประกอบกิจกำรจัดสรรท่ีดินและส่ิงปลูก

สร้ำง

130/67  หมู่ท่ี 2 ต.ป่ำบง อ.สำรภี จ.เชียงใหม่ 50140

5,089 0505563000929 บจ.ดีน่ำเทรลเลอร์ จ ำกัด 16/1/2563 5,000,000         45102 กำรขำยยำนยนต์ใหม่ชนิดรถบรรทุกและ

ยำนยนต์หนักอ่ืนๆ

315/1  หมู่ท่ี 5 ต.ยำงเน้ิง อ.สำรภี จ.เชียงใหม่ 50140

5,090 0503563000731 หจ.เวิลด์สเคป แอนด์ คอนสตรัคช่ัน 28/1/2563 5,000,000         81300 ประกอบกิจกำรรับปรับปรุงภูมิทัศน์ 99/4  หมู่ท่ี 1 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

5,091 0505563000171 บจ.สโลว์ไลฟ์ ฟำร์มสเตย์ จ ำกัด 6/1/2563 5,000,000         68104 ประกอบกิจกำรให้เช่ำท่ีดิน ให้เช่ำอำคำร 

พ้ืนท่ีในอำคำรและภำยนอกอำคำร ให้เช่ำ

เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองครัว

149  หมู่ท่ี 1 ต.ข้ีเหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
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5,092 0505563000694 บจ.เอิร์น บิลเล่ียน แคทเทอร่ิง 

จ ำกัด

15/1/2563 5,000,000         56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำรและเคร่ืองด่ืม 111/5  หมู่ท่ี 1 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

5,093 0505563001089 บจ.ด่ิงฟู จ ำกัด 20/1/2563 5,000,000         68103 ประกอบกิจกำรห้องพักรำยวัน-รำยเดือน 111/5  หมู่ท่ี 1 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

5,094 0505563000775 บจ.สมำร์ท โปเตโต้ เชียงใหม่ จ ำกัด 16/1/2563 5,000,000         46209 ประกอบกิจกำรขำยส่งวัตถุดิบอ่ืน ๆ ทำง

กำรเกษตร

317  หมู่ท่ี 6 ต.โหล่งขอด อ.พร้ำว จ.เชียงใหม่ 50190

5,095 0505563000597 บจ.พร๊อพเพอร์ต้ี โปรเฟสช่ันนอล 

(ไทยแลนด์) จ ำกัด

13/1/2563 5,000,000         68201 ประกอบกิจกำรเป็นนำยหน้ำเสนอซ้ือ 

เสนอขำย ท่ีดิน

7  ซอย3 ถนนกู่เต้ำ ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

5,096 0505563001038 บจ.ฮิวมัส 168 จ ำกัด 20/1/2563 5,000,000         11041 ประกอบกิจกำรผลิตน้ ำด่ืม 104/16  ถนนมณีนพรัตน์ ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

5,097 0505563001381 บจ.อยู่ต่อ จ ำกัด 22/1/2563 5,000,000         55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม 77  ถนนศรีภูมิ ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

5,098 0505563001402 บจ.ป๊อปปูล่ำ อำร์คิเทคเจอร์ จ ำกัด 23/1/2563 5,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 45  ถนนนิมมำนเหมินท์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

5,099 0505563001437 บจ.ล้ำนนำ2020 จ ำกัด 24/1/2563 5,000,000         41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงท่ีพักอำศัย 145/3  หมู่ท่ี 8 ต.สันนำเม็ง อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210

5,100 0505563001526 บจ.แซดทีโอ จ ำกัด 27/1/2563 5,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสิน้คำ 136  หมู่ท่ี 5 ต.สันทรำยน้อย อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210

5,101 0505563000601 บจ.กิติเทคโนโลยี จ ำกัด 14/1/2563 5,000,000         47593 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยติดต้ัง อุปกรณ์

ไฟฟ้ำ ประปำ ระบบปรับอำกำศ

234/191  หมู่ท่ี 9 ต.หนองหำร อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50290

5,102 0505563001607 บจ.เศรษฐีภัณฑ์ จ ำกัด 29/1/2563 5,000,000         47524 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์วัสดุ

ก่อสร้ำง

234/217  หมู่ท่ี 9 ต.หนองหำร อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50290

5,103 0505563000619 บจ.เฮซิล ฮิลล์ จ ำกัด 14/1/2563 5,000,000         46103 ประกอบกิจกำร น ำเข้ำ ส่งออก และเป็น

ตัวแทนจ ำหน่ำย สินค้ำตกแต่งบ้ำน

50/29-30  อำคำรฮิลล์ไซด์พลำซ่ำและ

คอนโดเทล 4 ช้ันท่ี 2 ถนนห้วยแก้ว

ต.ช้ำงเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

5,104 0505563001496 บจ.แวววำ ฟู้ดส์ จ ำกัด 27/1/2563 5,000,000         10751 ประกอบกิจกำรผลิตเน้ือสัตว์ปีกสดแช่เย็น

หรือแช่เเข็ง

101/35  ซอย3 (ถนนเมืองสุมทร) ต.ช้ำงม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

5,105 0505563000121 บจ.สหซัพพลำย ไฟร์ แอนด์ เซฟต้ี 

จ ำกัด

6/1/2563 4,500,000         46599 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ผลิต และน ำเข้ำ

 อุปกรณ์ดับเพลิง เซฟต้ี กู้ภัย จรำจร 

เคร่ืองมือช่ำง เคร่ืองยนต์

195/37  หมู่ท่ี 5 ถนนเชียงใหม่-ล ำปำง ต.ท่ำศำลำ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

5,106 0505563001399 บจ.กู้ด เทค ดีเวลลอป จ ำกัด 23/1/2563 4,200,000         68101 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำยและให้เช่ำ บ้ำน 

ท่ีดิน

111/5  หมู่ท่ี 1 ต.สันทรำยน้อย อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210

5,107 0505563001194 บจ.ชำบู-ไชนีส จ ำกัด 21/1/2563 4,000,000         56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร ภัตตำคำร บำร์

 ไนท์คลับ

146  หมู่ท่ี 4 ต.หนองป่ำคร่ัง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

5,108 0505563000635 บจ.เอ็มเจ แอนด์ โค จ ำกัด 14/1/2563 4,000,000         70209 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำ แนะแนว 

และช่วยเหลือในกำรด ำเนินวำนเก่ียวกับ

กำรวำงแผนกลยุทธ์

257/29  ถนนมหิดล ต.ป่ำแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

5,109 0505563001682 บจ.ไวส์กำย จ ำกัด 30/1/2563 4,000,000         14116 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย

ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ เคร่ืองแต่งกำยท่ีท ำ

จำกเคร่ืองหนัง

92/27  ถนนศรีดอนไชย ต.ช้ำงคลำน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
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5,110 0505563000112 บจ.ยูลิน เฮ้ำส์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 6/1/2563 4,000,000         68104 ประกอบกิจกำรให้เช่ำ อสังหำริมทรัพย์ 123/4  หมู่ท่ี 8 ต.หนองผ้ึง อ.สำรภี จ.เชียงใหม่ 50140

5,111 0505563000571 บจ.หมิงต้ำ จ ำกัด 13/1/2563 4,000,000         56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร 38  ถนนรำชวิถี ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

5,112 0505563000945 บจ.ฮัน เวิลด์ 888 จ ำกัด 17/1/2563 4,000,000         46109 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก สินค้ำมือ

สอง ทุกชนิด

299/24  หมู่ท่ี 8 ต.หนองจ๊อม อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210

5,113 0505563000040 บจ.บีม ดิจิทัล จ ำกัด 2/1/2563 4,000,000         62012 ประกอบกิจกำรจัดท ำซอฟแวร์ และพัฒนำ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

224/1  หมู่ท่ี 12 ต.หนองควำย อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ 50230

5,114 0505563001721 บจ.รีโมท เคที ลำนนำ จ ำกัด 30/1/2563 3,250,000         68103 ประกอบกิจกำรห้องพักรำยวัน 111/5  หมู่ท่ี 1 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

5,115 0503563000668 หจ.ไทย แฟมิล่ี เทรดด้ิง 27/1/2563 3,000,000         96104 ประกอบกิจกำรรรับท ำเล็บ 2,252-252/1  ช้ันท่ี 3  ห้องเลขท่ี 348 

ถนนมหิดล

ต.หำยยำ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

5,116 0505563000767 บจ.หนูมำลี ฟู้ด แอนด์ 

เรสเตอรองท์ จ ำกัด

15/1/2563 3,000,000         56101 ประกอบกิจกำรบริกำรด้ำนอำหำรใน

ภัตตำคำร/ร้ำนอำหำร

385/41  หมู่บ้ำน เดอะลำกูน่ำโฮม เฟส 2

 หมู่ท่ี 8 ซอย7

ต.สันทรำยน้อย อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210

5,117 0505563000180 บจ.ฟัน ฟอร์ คิดส์ จ ำกัด 6/1/2563 2,000,000         88901 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงดูแลให้ค ำแนะน ำ

เก่ียวกับกำรดูแลเด็ก

99,99/1,99/2   ห้องเลขท่ี 333/3-4 หมู่ท่ี

 4 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์

ต.ฟ้ำฮ่ำม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

5,118 0505563000848 บจ.ลำลูน่ำอำร์ต จ ำกัด 16/1/2563 2,000,000         90001 ประกอบกิจกำรค้ำ งำนศิลปะ 193  ถนนเจริญรำษฎร์ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

5,119 0505563001003 บจ.มิรำเคิล ออฟ ฟิวเจอร์ (ไทย

แลนด์) จ ำกัด

17/1/2563 2,000,000         68103 ประกอบกิจกำรเช่ำ ให้เช่ำ บ้ำนและท่ีพัก

อำศัย

67  หมู่ท่ี 2 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

5,120 0505563001267 บจ.ทัวร์ บียอนด์ จ ำกัด 21/1/2563 2,000,000         77101 ประกอบกิจกำรให้เช่ำรถ 202/9  หมู่ท่ี 6 ต.ฟ้ำฮ่ำม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

5,121 0505563001291 บจ.เมียว ดรีม จ ำกัด 21/1/2563 2,000,000         55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม เกสต์เฮ้ำส์ 14/10  หมู่ท่ี 5 ต.ฟ้ำฮ่ำม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

5,122 0505563001348 บจ.เอชดับเบ้ิลยูเอฟ(ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

22/1/2563 2,000,000         68103 ประกอบกิจกำรให้เช่ำ ให้เช่ำ บ้ำนและท่ี

พักอำศัย

67  หมู่ท่ี 2 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

5,123 0505563001488 บจ.บ๊ิกโตเกียว จ ำกัด 27/1/2563 2,000,000         46900 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและจ ำหน่ำยสินค้ำ

อุปโภคบริโภค

299/90  หมู่ท่ี 2 ต.ท่ำศำลำ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

5,124 0505563001852 บจ.ไซ พุน โฟโตกรำฟฟ่ี จ ำกัด 31/1/2563 2,000,000         74200 ประกอบกิจกำรให้บริกำรด้ำนถ่ำยภำพ 91/94  หมู่ท่ี 4 ต.ท่ำศำลำ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

5,125 0503563000552 หจ.เบสท์เลิฟ มำสสำจ 23/1/2563 2,000,000         86909 ปรปะกอบกิจกำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพ 65-67  ซอย1 (ถนนก ำแพงดิน) ถนน

ก ำแพงดิน

ต.ช้ำงคลำน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

5,126 0505563000678 บจ.หยวนเหอฮุ่ยเฟิง จ ำกัด 15/1/2563 2,000,000         56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำรจีน 108/1  ถนนนันทำรำม ต.หำยยำ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

5,127 0505563001615 บจ.เชียงใหม่ ภูศิลำทอง จ ำกัด 29/1/2563 2,000,000         08103 ประกอบกิจกำรระเบิดหินและย่อยหิน 164/10  หมู่ท่ี 1 ต.ป่ำแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

5,128 0505563000805 บจ.กลยุทธกำรเกษตร จ ำกัด 16/1/2563 2,000,000         46692 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ปุ๋ย และอุปกรณ์

ท่ีใช้กับกำรเกษตร

3  หมู่ท่ี 2 ต.สันทรำย อ.ฝำง จ.เชียงใหม่ 50110

5,129 0503563000226 หจ.108 เซอร์วิสเชียงใหม่ 13/1/2563 2,000,000         95110 ประกอบกิจกำรซ่อมคอมพิวเตอร์ ปร้ินเตอร์ 118/1  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนกลำง อ.สันป่ำตอง จ.เชียงใหม่ 50120

5,130 0503563000340 หจ.น่ิม อิเล็กทรอนิกส์ 17/1/2563 2,000,000         47595 ประกอบกิจกำรขำยเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ 126/6  หมู่ท่ี 1 ต.ต้นเปำ อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

5,131 0503563000528 หจ.ชิน เอ คอร์ปอเรช่ัน 23/1/2563 2,000,000         96101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรสปำ 79/1  หมู่ท่ี 3 ต.สันกลำง อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
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5,132 0505563000066 บจ.บรำวน์สโตน คอนสตรัคช่ัน 

จ ำกัด

3/1/2563 2,000,000         41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 48/5  หมู่ท่ี 9 ต.ต้นเปำ อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

5,133 0505563000473 บจ.ออลนิว เทรด จ ำกัด 10/1/2563 2,000,000         46900 ประกอบกิจกำรส่งออก ผลิตภัณฑ์สินค้ำ

ของท่ีระลึก อำหำรแห้ง ผลไม้แห้ง และ

หมอนยำงพำรำ

99/32  หมู่ท่ี 1 ต.ต้นเปำ อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

5,134 0505563000481 บจ.อีซ่ี โปร จ ำกัด 10/1/2563 2,000,000         46439 ประกอบกิจกำรส่งออกผลิตภัณฑ์สินค้ำ

ของท่ีระลึก

99/30  หมู่ท่ี 1 ต.ต้นเปำ อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

5,135 0505563000520 บจ.ไทยอัพทำวน์พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด 13/1/2563 2,000,000         68201 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทน นำยหน้ำ ใน

ธุรกิจอสังหำริมทรัย์

116/14  หมู่ท่ี 12 ต.สันก ำแพง อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

5,136 0505563000830 บจ.แคนทีน2020 จ ำกัด 16/1/2563 2,000,000         56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืม

155/1  หมู่ท่ี 5 ต.แช่ช้ำง อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

5,137 0505563000970 บจ.ทัชชวินเซอร์วิส จ ำกัด 17/1/2563 2,000,000         77305 ประกอบกิจกำรให้เช่ำและให้บริกำรแบคโฮ 19/2  หมู่ท่ี 3 ต.ร้องวัวแดง อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

5,138 0503563000170 หจ.ก ำปอ คอนสตรัคช่ัน 8/1/2563 2,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 60  หมู่ท่ี 2 ต.ป่ำบง อ.สำรภี จ.เชียงใหม่ 50140

5,139 0505563000228 บจ.วินช็อป (2020) จ ำกัด 7/1/2563 2,000,000         47190 ประกอบกิจกำรซ้ือขำย สินค้ำอุปโภค

บริโภค

63  ถนนอำรักษ์ ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

5,140 0505563000333 บจ.มหำเดวำ จ ำกัด 8/1/2563 2,000,000         96101 ประกอบกิจกำรนวดเพ่ือสุขภำพ 29/2  ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

5,141 0505563000538 บจ.คัลเลอร์ลินิน จ ำกัด 13/1/2563 2,000,000         55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม เช่ำ ให้เช่ำ จัดหำ

ท่ีพักอำศัย

15/6  ถนนชลประทำน ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

5,142 0505563001844 บจ.มอร์ พำวเวอร์ มวย ไทย ยิม 

จ ำกัด

31/1/2563 2,000,000         93112 กำรด ำเนินงำนของสถำนท่ีออกก ำลังกำย 11/6  ถนนจ่ำบ้ำน ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

5,143 0505563000376 บจ.ธีรัชพัฒนำ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 9/1/2563 2,000,000         42101 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงถนน สะพำนและ

อุโมงค์

246/67  หมู่ท่ี 3 ถนนสันทรำย-พร้ำว ต.สันทรำยน้อย อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210

5,144 0505563001810 บจ.กรีน ฟีลด์ 2020 คอนสตรัคช่ัน

 จ ำกัด

31/1/2563 2,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 236/1  หมู่ท่ี 15 ต.ป่ำไผ่ อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210

5,145 0505563001801 บจ.อิสระชัย ดิเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด 31/1/2563 2,000,000         41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 349  หมู่ท่ี 2 ต.สันผักหวำน อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ 50230

5,146 0505563000627 บจ.ยันนิคกรุ๊ป จ ำกัด 14/1/2563 2,000,000         56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืม ทุกชนิดทุกประเภท

2/8  ถนนช้ำงม่อยเก่ำ ต.ช้ำงม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

5,147 0505563000872 บจ.รีไลอันซ์ ซีดส์ จ ำกัด 16/1/2563 2,000,000         46205 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก และ

จ ำหน่ำย เมล็ดพันธ์ุทำงกำรเกษตร

227/75  หมู่ท่ี 7 ต.สันผีเส้ือ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

5,148 0505563001011 บจ.เอช ที อินเตอร์คอนติเนนทัล 

จ ำกัด

20/1/2563 2,000,000         77101 ประกอบกิจกำรเช่ำ ให้เช่ำ จักรยำนยนต์ 

และรถยนต์ทุกชนิด

25/1  ถนนรำชพฤกษ์ ต.ช้ำงเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
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5,149 0505563001879 บจ.นำบิ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด 31/1/2563 2,000,000         70209 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนธุรกิจ 22/1  ซอยหมู่บ้ำนวังสิงห์ค ำ ถนน

เชียงใหม่-ล ำปำง

ต.ป่ำตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

5,150 0505563000708 บจ.เดอะ จีเอฟ โปรเจคท์ จ ำกัด 15/1/2563 2,000,000         10711 ประกอบกิจกำร ผลิต และจ ำหน่ำย ขนม 

และเบอเกอร่ีทุกชนิด

165/2  หมู่ท่ี 6 ต.แม่วิน อ.แม่วำง จ.เชียงใหม่ 50360

5,151 0503563000617 หจ.เอสดี รถยก โทว์ทรัค 23/1/2563 1,500,000         52214 ประกอบกิจกำรรถยก พร้อมบริกำรขนส่ง 47  ถนนหลังตลำดทิพยเนตร ต.หำยยำ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

5,152 0503563000676 หจ.ลูกรักเบบ้ีสโตร์ 27/1/2563 1,500,000         46314 ประกอบกิจกำรค้ำนมผง 57  หมู่ท่ี 13 ต.เชียงดำว อ.เชียงดำว จ.เชียงใหม่ 50170

5,153 0505563000406 บจ.บัญญัติไตรยำงค์ จ ำกัด 9/1/2563 1,500,000         87301 ประกอบกิจกำร รับดูแลคนชรำหรือบุคคล

ซ่ึงไม่สำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้

84/283  ถนนโชตนำ ต.ช้ำงเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

5,154 0503563000480 หจ.สวัสด์ิกำรไฟฟ้ำ 2563 22/1/2563 1,500,000         47593 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 339/2  หมู่ท่ี 2 ต.ปงต ำ อ.ไชยปรำกำร จ.เชียงใหม่ 50320

5,155 0503563000072 หจ.อีซ่ี เร้นท์ มอเตอร์ไบค์ 6/1/2563 1,000,000         77301 ประกอบกิจกำรให้เช่ำรถจักรยำนยนต์ 97/8  ถนนบ ำรุงรำษฎร์ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

5,156 0503563000595 หจ.สยำมเจอำร์ซัพพลำย 23/1/2563 1,000,000         11041 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย น้ ำด่ืม 152/121  หมู่ท่ี 2 ต.ท่ำศำลำ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

5,157 0503563000641 หจ.เอสเอ็ม เซอร์วิส 2019 24/1/2563 1,000,000         49339 ประกอบกิจกำรบริกำรขนส่ง ย้ำย และ

ติดต้ังเฟอร์นิเจอร์

233/1  หมู่ท่ี 3 ต.ท่ำศำลำ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

5,158 0505563000201 บจ.เชียงใหม่ เอส.ดับบลิว.เทรดด้ิง 

จ ำกัด

7/1/2563 1,000,000         47739 ประอบกิจกำรจ ำหน่ำยวุสดุอุปกรณ์พิธี

ทำงศำสนำ

15/2  ซอย3 (ถนนแก้วนวรัฐ) ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

5,159 0505563000309 บจ.แก้วก้ำว จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         68104 ประกอบกิจกำรให้เช่ำพ้ืนท่ี-ห้องเช่ำ 

อสังหำริมทรัพย์

234/1  ถนนล ำพูน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

5,160 0505563000503 บจ.ที.พี.แอร์ เชียงใหม่ จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         47595 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย แอร์ ซ่อมแอร์ 

เติมน้ ำยำแอร์ ท้ังแอร์บ้ำนและแอร์โรงงำน

543/809  ซอยหมู่บ้ำนกำรเคหะ ถนน

ล ำพูน

ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

5,161 0505563000759 บจ.อำณำจักรดำว จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         45302 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอะไหล่รถยนต์

จักรยำนยนต์และอุปกรณ์แต่งรถ

3  ถนนเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

5,162 0505563001453 บจ.อุ่นเตียม กรุ๊ป จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         96104 ประกอบกิจกำรสถำนเสริมสวยควำมงำม 221  หมู่ท่ี 6 ต.ฟ้ำฮ่ำม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

5,163 0505563001470 บจ.เปเปอร์เลส จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         62011 กิจกรรมกำรจัดท ำโปรแกรมเว็บเพจและ

เครือข่ำยตำมวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

109/7  ช้ันท่ี 3 หมู่ท่ี 1 ถนนมหิดล ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

5,164 0505563001569 บจ.เฮลต้ีเกรซ จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         46319 ประกอบกิจกำรซ้ือมำขำยไป ผลิตภัณฑ์

อำหำรเสริมเพ่ือสุขภำพ

108  หมู่ท่ี 2 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

5,165 0505563001593 บจ.ดอสคอร์ป จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         93191 ประกอบกิจกำรรับจัดกำรแข่งขันกีฬำ

อิเล็กทรอนิกส์

195/21  หมู่ท่ี 1 ต.ท่ำศำลำ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

5,166 0505563001739 บจ.บูรณะพันธ์ุ ทีเช้ิต จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         47711 ประกอบกิจกำรซ้ือมำขำยปลีก,ขำยส่ง

เส้ือผ้ำส ำเร็จรูปทุกชนิดทุกประเภท

52/1  ซอย3 (ถนนเกำะกลำง) ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

5,167 0505563001747 บจ.สแน็คมี (ไทยแลนด์) จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         10752 กำรผลิตอำหำรปรุงส ำเร็จบรรจุในภำชนะ

ปิดสนิทโดยวิธีสุญญำกำศ

61/1  หมู่ท่ี 2 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

5,168 0503563000056 หจ.ซีเอ็มวอเตอร์เทค 6/1/2563 1,000,000         46599 ประกอบกิจกำรจัดจ ำหน่ำยป๊ัมน้ ำ แทงค์

น้ ำ เคร่ืองกรองน้ ำ อุปกรณ์ท่ีเก่ียวกับน้ ำ

ทุกชนิด

100/16  หมู่ท่ี 1 ต.ป่ำแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

5,169 0505563000368 บจ.กรีนส์ คลีน ฟู๊ด (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

8/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืม เพ่ือสุขภำพ อำคำรคลีน อำหำ

รสมุุุนไพร อำหำรบ ำรุงก ำลัง

117/384  หมู่ท่ี 12 ต.ป่ำแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

5,170 0505563000414 บจ.เติมสุข 19 จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         55101 ประกอบกิจกำร โรงแรม รีสอร์ท เกสเฮ้ำส์ 

โฮสเทล หอพัก ท้ังท่ีเป็นรำยวันและรำย

เดือน

2/7  ซอย6 (ถนนท่ำแพ) ถนนท่ำแพ ต.ช้ำงคลำน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

5,171 0505563000422 บจ.เรำรุ่งเรือง546 จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         47723 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำเพ่ือสุขภำพ

และควำมงำม ท้ังปลีกและส่ง

500/20  หมู่ท่ี 2 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

5,172 0505563000813 บจ.โกแกดเจ็ท (ไทยแลนด์) จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         46694 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยบรรจุภัณฑ์ท่ีท ำ

จำกวัสดุต่ำงๆ

245/2  หมู่ท่ี 6 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

5,173 0505563001062 บจ.ศรีทองค้ำเหล็ก จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         46622 ประกอบกิจกำร ค้ำโลหะและเหล็กทุกชนิด

 ท่ีใช้เป็นอุปกรณ์ก่อสร้ำงและเหล็กท่ีใช้

กับกิจกำรอ่ืน

190/6  หมู่ท่ี 7 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

5,174 0505563001623 บจ.เอ พลัส ดีไซน์ แอนด์ พร็อพ

เพอร์ต้ี จ ำกัด

29/1/2563 1,000,000         71101 ประกอบกิจกำรรับออกแบบ เขียนแบบ

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย

259/24  หมู่บ้ำน กำญจน์กนก 19 ถนน

มหิดล

ต.ช้ำงคลำน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

5,175 0505563001631 บจ.เอเวอร์โค้ท(ประเทศไทย) จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         14301 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยเส้ือกัน

หนำว

191/65  หมู่ท่ี 5 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

5,176 0505563001691 บจ.เชียงใหม่เดคคอร์ จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 29  ถนนป่ำพร้ำว ต.ป่ำแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

5,177 0505563001861 บจ.เมน ไลค์ ดีเวลลอปเม้นท์ 

โซลูช่ันส์ จ ำกัด

31/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย บ้ำนพัก

อำศัย หอพัก

410/11  หมู่บ้ำน เชียงใหม่แลนด์ ถนน

ช้ำงคลำน

ต.ช้ำงคลำน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

5,178 0503563000331 หจ.สุวรรณดี คอนสตรัคช่ัน 17/1/2563 1,000,000         47525 ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุก่อสร้ำง 152  หมู่ท่ี 17 ต.เวียง อ.ฝำง จ.เชียงใหม่ 50110

5,179 0505563000198 บจ.บลู คริสตัล ดีเวล็อปเมนต์ จ ำกัด 6/1/2563 1,000,000         47524 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยปลีก วัสดุก่อสร้ำง 72  หมู่ท่ี 3 ต.เวียง อ.ฝำง จ.เชียงใหม่ 50110

5,180 0505563001119 บจ.มิสเตอร์เจ มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         47749 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำสินค้ำมือสอง สินค้ำ

ใช้แล้วจำกต่ำงประเทศ

117  หมู่ท่ี 2 ต.สันทรำย อ.ฝำง จ.เชียงใหม่ 50110

5,181 0503563000200 หจ.ไทยเทคนิค แอนด์ โปรดักท์ 10/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 72/1  หมู่ท่ี 6 ต.แม่ก๊ำ อ.สันป่ำตอง จ.เชียงใหม่ 50120

5,182 0503563000811 หจ.เอ็น.พี. ทรำนสปอร์ต 2020 30/1/2563 1,000,000         52291 ประกอบกิจกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำร

ขนส่ง

124/1  หมู่ท่ี 8 ต.มะขำมหลวง อ.สันป่ำตอง จ.เชียงใหม่ 50120
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5,183 0505563000210 บจ.วำร์ป คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         19209 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยยำงแอส

ฟัลท์

124  หมู่ท่ี 10 ต.บ้ำนกลำง อ.สันป่ำตอง จ.เชียงใหม่ 50120

5,184 0505563000261 บจ.พนำพนธ์ โลจิสติกส์ จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         49332 ประกอบกิจกำรขนส่งน้ ำมันเช้ือเพลิง 274/1  หมู่ท่ี 15 ต.ยุหว่ำ อ.สันป่ำตอง จ.เชียงใหม่ 50120

5,185 0505563000490 บจ.พี.เอส. ฟู้ดฟำร์ม จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         47211 ประกอบกิจกำรขำยเน้ือสัตว์ แบบท้ังตัว 

แบบช ำหละ ท้ังปลีกและส่ง

344  หมู่ท่ี 9 ต.สันกลำง อ.สันป่ำตอง จ.เชียงใหม่ 50120

5,186 0505563001551 บจ.ซีบีทีเอสซี โซเชียล เอ็นเตอร์

ไพรส์ จ ำกัด

27/1/2563 1,000,000         82990 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงท ำตำมวัตถุประสงค์ 55  หมู่ท่ี 8 ต.บ้ำนแม อ.สันป่ำตอง จ.เชียงใหม่ 50120

5,187 0503563000218 หจ.ช่ำงต้ำ เกิดมำสร้ำง 10/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 33  หมู่ท่ี 6 ต.สันกลำง อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

5,188 0503563000315 หจ.กัญญำวีร์ 564 16/1/2563 1,000,000         55103 ท่ีพักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท 18/3  หมู่ท่ี 5 ต.ออนใต้ อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

5,189 0503563000463 หจ.สิริรำชเภสัช 22/1/2563 1,000,000         47721 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยยำแผนปัจจุบัน 215/2  หมู่ท่ี 8 ต.ต้นเปำ อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

5,190 0503563000579 หจ.เดอะเบสท์ซิสเทมส์แอนด์

เซอร์วิส

23/1/2563 1,000,000         43210 ประกอบกกิจกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ

ระบบไฟฟ้ำ

8/3  หมู่ท่ี 2 ต.ร้องวัวแดง อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

5,191 0503563000803 หจ.เดียร์ 2020 30/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำ 222/99  หมู่ท่ี 14 ต.สันก ำแพง อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

5,192 0503563000820 หจ.เก้ำสิริ ค้ำวัสดุ 30/1/2563 1,000,000         47733 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยต้นไม้ 111/120  หมู่ท่ี 12 ต.สันก ำแพง อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

5,193 0505563000163 บจ.แฮปป้ีไทม์ ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 6/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำ และขนถ่ำย

สินค้ำ

156  หมู่ท่ี 6 ต.บวกค้ำง อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

5,194 0505563000325 บจ.คิดพอดี จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         47411 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ อะไหล่

129/112  หมู่ท่ี 2 ต.ต้นเปำ อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

5,195 0505563000449 บจ.อีเทอโนล (ประเทศไทย) จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         20299 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย

เช้ือเพลิงทดแทน ไบโอเอทำนอล และไบ

โอดีเซล

189/130  หมู่ท่ี 8 ต.ต้นเปำ อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

5,196 0505563000457 บจ.ชิโอบำย จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         14112 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยเส้ือผ้ำ

ส่ิงทอ

40/4  หมู่ท่ี 6 ต.ออนกลำง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130

5,197 0505563000724 บจ.ภูมินันท์ 2020 จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 88  หมู่ท่ี 6 ต.สันกลำง อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

5,198 0505563000899 บจ.มิกซ์ฝ้ำยไทย จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         47711 ประกอบกิจกำรค้ำ ผ้ำ เคร่ืองนุ่งห่ม 

เส้ือผ้ำส ำเร็จรูป

88/14  หมู่บ้ำน กำญกนกวิลล์ 9 หมู่ท่ี 2 ต.สันกลำง อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

5,199 0505563001259 บจ.เมษำฮันน่ี จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         47219 ประกอบกิจกำรค้ำปลีก ค้ำส่ง น้ ำผ้ึง และ

ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวกับสินค้ำดังกล่ำว

115  หมู่ท่ี 6 ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130

5,200 0503563000587 หจ.พีที อลูมิเนียม เชียงใหม่ 23/1/2563 1,000,000         43309 ประกอบกิจกำรตกแต่งอำคำรให้เสร็จ

สมบูรณ์อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

155/18  หมู่ท่ี 4 ต.ป่ำบง อ.สำรภี จ.เชียงใหม่ 50140

5,201 0503563000650 หจ.สยำมวิช่ัน แอนด์ ออพติคอล 

กรุ๊ป

27/1/2563 1,000,000         46441 ประกอบกกิจกำรจ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์

ทำงกำรแพทย์

200/16  หมู่ท่ี 3 ต.ไชยสถำน อ.สำรภี จ.เชียงใหม่ 50140

5,202 0505563000660 บจ.พูนชัย เรียล เอสเตท จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรสร้ำงอำคำร 164  หมู่ท่ี 3 ต.สำรภี อ.สำรภี จ.เชียงใหม่ 50140
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5,203 0505563001542 บจ.นิวเฟรชดร้ิงค์ จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         47222 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยน้ ำด่ืม 348  หมู่ท่ี 6 ต.หนองผ้ึง อ.สำรภี จ.เชียงใหม่ 50140

5,204 0503563000366 หจ.ธรรมโภคิน 17/1/2563 1,000,000         47912 ประกอบกิจกำรขำยปลีกทำงอินเทอร์เน็ต 107  หมู่ท่ี 4 ต.สันมหำพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150

5,205 0503563000382 หจ.ฟิวเจอร์โฮมคอนสตรัคช่ัน 20/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 50/1  หมู่ท่ี 1 ต.ข้ีเหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150

5,206 0505563001780 บจ.บ้ำนหลังน้อย ไทน่ีโฮม จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         43301 ประกอบกิจกำรรับสร้ำง ตกแต่ง ต่อเติม 

และท ำเฟอร์นิเจอร์ บ้ำน ร้ำนต้ำ ออฟฟิต

149  หมู่ท่ี 1 ต.ก้ืดช้ำง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150

5,207 0503563000293 หจ.อู๊ด คอสเมติคส์ 16/1/2563 1,000,000         47723 ประกอบกิจกำรขำยเคร่ืองส ำอำง 

อุปกรณ์เสริมควำมงำมและสินค้ำอุปโภค 

บริโภคท่ัวไปทุกชนิด

46  หมู่ท่ี 9 ต.ข่วงเปำ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160

5,208 0503563000021 หจ.ต๋ีเล็กกำรสุรำ 2 3/1/2563 1,000,000         47221 ประกอบกิจกำรขำยปลีก ขำยส่ง 

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

290/13  หมู่ท่ี 1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

5,209 0503563000609 หจ.ประโยชน์วิศวกรรมโยธำ 23/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 59/1  หมู่ท่ี 3 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

5,210 0505563000058 บจ.กลำสอลูเมช จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         46639 ประกอบกิจกำรซ้ือมำขำยไปกระจก

อลูมิเนียม

295  หมู่ท่ี 3 ต.ห้วยทรำย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

5,211 0505563000074 บจ.ไอคิว อินฟินิต้ี จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         47711 ประกอบกิจกำรขำยปลีก เคร่ืองแต่งกำย 110/1  หมู่ท่ี 1 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

5,212 0505563000279 บจ.ก. กำรค้ำออนไลน์ จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         46415 ประกอบกิจกำรขำยส่งและปลีกรองเท้ำ

ทุกชนิด

58  หมู่ท่ี 1 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

5,213 0505563001411 บจ.ซีวีเจ รีเสิร์ช แอนด์ อินโนเวช่ัน

 จ ำกัด

23/1/2563 1,000,000         63111 ประกอบกิจกำรบริกำรจัดเก็บ รวบรวม 

จัดท ำ จัดพิมพ์ และเผยแพร่สถิติ ข้อมูล

ในทำงกำรแพทย์

289/97  หมู่ท่ี 3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

5,214 0505563001518 บจ.พี.วิช่ัน สตูดิโอ จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         73101 ประกอบกิจกำรบริกำรจัดท ำส่ือ

ประชำสัมพันธ์ ภำพถ่ำย วิดีโอ

99  หมู่ท่ี 7 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

5,215 0505563001658 บจ.ศักด์ิสรำ ข้ำวไทย จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         46315 ประกอบกิจกำรค้ำ ข้ำวสำร ร ำข้ำว 107  หมู่ท่ี 1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

5,216 0503563000153 หจ.อัศวเดชกำรโยธำ 8/1/2563 1,000,000         71101 กิจกรรมงำนสถำปัตยกรรมและกำรให้

ค ำปรึกษำท่ีเก่ียวข้อง

163  หมู่ท่ี 8 ต.สันทรำย อ.พร้ำว จ.เชียงใหม่ 50190

5,217 0503563000323 หจ.ปีเตอร์ มันน่ี พลัส 16/1/2563 1,000,000         66123 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยแลกเปล่ียนเงินตรำ

ต่ำงประเทศ

51  ถนนนิมมำนเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

5,218 0505563000023 บจ.จีที เพรสทีจ บำย ไอดีเอ จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         32502 ประกอบกิจกำรผลิตงำนทันตกรรม 27/8  ซอย13 (ถนนศิริมังคลำจำรย์) ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

5,219 0505563000147 บจ.อีซ่ีคิดส์ โรโบติกส์ จ ำกัด 6/1/2563 1,000,000         28299 ประกอบกิจกำรผลิต ออกแบบเป็นท่ี

ปรึกษำและจ ำหน่ำยอุปกรณ์เก่ียวกับ

หุ่นยนต์

55  หมู่ท่ี 7 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

5,220 0505563000236 บจ.แอสโตร อินเตอร์ กรุ๊ป จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         45302 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำย น ำเข้ำ อุปกรณ์

ตกแต่งรถยนต์

16/1  ซอย13 ถนนนิมมำนเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
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5,221 0505563000341 บจ.รมณีย์ พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         68102 ประกอบกิจกำรจัดให้ได้มำถือกกรรมสิทธ์ิ 

แลกเปล่ียน ซ้ือขำย อสังหำริมทรัพย์

21  ซอย5 (ถนนนิมมำนเหมินทร์) ถนน

นิมมำนเหมินทร์

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

5,222 0505563000511 บจ.เชียงใหม่ 8 จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         41001 ประกอบกิจกำรกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพัก

อำศัย

248/99  ถนนมณีนพรัตน์ ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

5,223 0505563000902 บจ.ลูกสน จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         10799 ประกอบกิจกำรผลิตและแปรรูปอำหำร 

เคร่ืองด่ืม ทุกชนิด

66  ถนนช้ำงเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

5,224 0505563001101 บจ.สิริส สตำร์ส จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยแลกเปล่ียน

อสังหำริมทรัเพย์

88  หมู่ท่ี 5 ถนนคันคลองชลประทำน ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

5,225 0505563001127 บจ.สิริส สตำร์ส 1 จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย แลกเปล่ียน 

อสังหำริมทรัพย์

88  หมู่ท่ี 5 ถนน้คันคลองชลประทำน ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

5,226 0505563001135 บจ.สิริส สตำร์ส 3 จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         68102 ประกอบกิจกำร ซ้ือ ขำย อสังหำริมทรัพย์ 88  หมู่ท่ี 5 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

5,227 0505563001143 บจ.สิริส สตำร์ส 5 จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         68102 ประกอบกิจกำรอสังหำริมทรัพย์ 88  หมู่ท่ี 5 ถนนคันคลองชลประทำน ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

5,228 0505563001151 บจ.สิริส สตำร์ส 11 จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         68102 ซ้ือ ขำย แลกเปล่ียน ให้ ขำยฝำก จ ำนอง 

เช่ำ เช่ำซ้ืออสังหำริมทรัพย์

88  หมู่ท่ี 5 ถนนคันคลองชลประทำน ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

5,229 0505563001178 บจ.สิริส สตำร์ส 12 จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย แลกเปล่ียน 

อสังหำริมทรัพย์

88  หมู่ท่ี 5 ถนนคันคลองชลประทำน ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

5,230 0505563001186 บจ.ชัคก้ี ที-เชิร์ท จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         46414 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเส้ือยืด กระเป๋ำ

ผ้ำทุกชนิด

147/1  ถนนรำชด ำเนิน ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

5,231 0505563001232 บจ.สิริส สตำร์ส 10 จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือขำย แลกเปล่ียน 

อสังหำริมทรัพย์

88  หมู่ท่ี 5 ถนนคันคลองชลประทำน ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

5,232 0505563001241 บจ.สิริส สตำร์ส 4 จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย แลกเปล่ียน ให้ 

ขำยฝำก จ ำนอง เช่ำ เช่ำซ้ือ

อสังหำริมทรัพย์

88  หมู่ท่ี 5 ถนนคันคลองชลประทำน ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

5,233 0505563001275 บจ.สิริส สตำร์ส 9 จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         68104 ประกอบกิจกำรเช่ำซ้ืออสังหำริมทรัพย์ 88  หมู่ท่ี 5 ถนนคันคลองชลประทำน ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

5,234 0505563001283 บจ.สิริส สตำร์ส 6 จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย แลกเปล่ียน 

อสังหำริมทรัพย์

88  หมู่ท่ี 5 ถนนคันคลองชลประทำน ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

5,235 0505563001305 บจ.สิริส สตำร์ส 8 จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย แลกเปล่ียน 

อสังหำริมทรัพย์

88  หมู่ท่ี 5 ถนนคันคลองชลประทำน ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

5,236 0505563001313 บจ.อริยทรัพย์ จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         68102 ประกอบกิจกำรธุรกิจกำรปรึกษำและให้

ค ำแนะน ำและประกอบกิจกำรเก่ียวกับซ้ือ

 ขำย พัฒนำท่ีดิน อสังหำริมทรัพย์

124/24  หมู่ท่ี 5 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

5,237 0505563001321 บจ.สิริส สตำร์ส 2 จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย แลกเปล่ียน 

อสังหำริมทรัพย์

88  หมู่ท่ี 5 ถนนคันคลองชลประทำน ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
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5,238 0505563001330 บจ.สิริส สตำร์ส 7 จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย แลกเปล่ียน 

อสังหำริมทรัพย์

88  หมู่ท่ี 5 ถนนคันคลองชลประทำน ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

5,239 0505563001356 บจ.เบสท์ ช้อยส์ เทคโนโลยี จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         46510 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำเคร่ืองคอมพิวเตอร์

ส ำเร็จรูป

332/3  ถนนมณีนพรัตน์ ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

5,240 0505563001666 บจ.หลง 2472 จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         55109 ประกอบกิจกำรห้องพักให้เช่ำรำยวัน 21/3-4  ถนนศรีภูมิ ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

5,241 0505563001704 บจ.ก้ำวหน้ำ คอนสตรัคช่ันแอนด์ดี

เวลลอปเม้นท์ จ ำกัด

30/1/2563 1,000,000         74101 รับออกแบบตกแต่งภำยในและออกแบบ

อำคำร อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย 

สถำนท่ีท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน อุดมงค์

 และงำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด

39/3  หมู่ท่ี 10 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

5,242 0503563000064 หจ.เมำท์ ฟีล คอฟฟ่ี 6/1/2563 1,000,000         56302 ประกอบกิจกำรร้ำนจ ำหน่ำยกำแฟ ขนม 

เบเกอร่ี

449/143  หมู่ท่ี 1 ต.สันทรำยน้อย อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210

5,243 0503563000544 หจ.ท๊อปวอช โปรเฟสลอนดร้ี 23/1/2563 1,000,000         96201 ประกอบกิจกำรให้บรริกำรซักรีด 189/164  หมู่ท่ี 9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210

5,244 0505563000082 บจ.นอร์ทเทิร์น เอิร์ท จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         62090 ประกอบกิจกำรติดต้ังและจ ำหน่ำย

อุปกรณ์อินเตอร์เน็ต

117/3  หมู่ท่ี 11 ต.หนองแหย่ง อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210

5,245 0505563000139 บจ.นริน อินเตอร์เมด จ ำกัด 6/1/2563 1,000,000         47721 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์

298/81  หมู่ท่ี 5 ต.ป่ำไผ่ อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210

5,246 0505563000431 บจ.ทีเจ เอรวัณ จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด 324  หมู่ท่ี 7 ต.สันนำเม็ง อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210

5,247 0505563000546 บจ.รัชยำนนท์ ไลฟ์ กรุ๊ป (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

13/1/2563 1,000,000         46443 ประกอบกิจกำรขำยส่งเคร่ืองส ำอำง 102  หมู่ท่ี 2 ต.หนองแหย่ง อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210

5,248 0505563000554 บจ.ไซแล็บแอนด์คอนซัลแตนท์ 

จ ำกัด

13/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบกิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำร

บริหำรจัดกำรอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้

ในท่ีอ่ืน

114/79  หมู่ท่ี 2 ต.สันป่ำเปำ อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210

5,249 0505563000881 บจ.เจ.เอส.ดี. โฮลด้ิงส์ จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         85410 ประกอบกิจกำรด้ำนกำรศึกษำและ

นันทนำกำร

336  หมู่ท่ี 3 ต.สันนำเม็ง อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210

5,250 0505563001097 บจ.บียอนด์ รีคัฟเวอรี จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         73101 ประกอบธุรกิจให้ค ำปรึกษำและให้บริกำร

ท ำโฆษณำและกำรท ำตลำดออนไลน์

333/87  หมู่ท่ี 4 ต.หนองจ๊อม อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210

5,251 0505563001160 บจ.เอสแอล คอนซัลแทนท์ จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         69100 ประกอบกิจกำรบริกำรด้ำนกฎหมำย 189/71  หมู่ท่ี 9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210

5,252 0505563001763 บจ.เอ็ม ดีไซน์ โปโล เช้ิต จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         14112 ประกอบกิจกำรรับผลิตเส้ือผ้ำ 210/8  หมู่ท่ี 2 ต.หนองจ๊อม อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210

5,253 0503563000196 หจ.อัครเอ็นเตอร์ไพรส์ 10/1/2563 1,000,000         82302 กำรจัดกำรแสดงทำงธุรกิจและกำรแสดง

สินค้ำ

98/29  หมู่ท่ี 1 ต.ป่ำป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

5,254 0505563000392 บจ.เชียงใหม่เวิลด์พีค จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         68104 ประกอบกิจกำรบริกำรให้เช่ำพ้ืนท่ีในกำร

จ ำหน่ำยสินค้ำเกษตร

83/2  หมู่ท่ี 10 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

5,255 0505563000716 บจ.ไอโอที เรโวลูช่ัน จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         62012 กิจกรรมกำรจัดท ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ตำมวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ (ยกเว้นโปรแกรม

เว็บเพจและเครือข่ำย)

233/186  หมู่บ้ำน กำญจน์กนกวิวล์ 1 

หมู่ท่ี 15

ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

5,256 0505563000741 บจ.กนกชลคอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 174  หมู่ท่ี 9 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

5,257 0505563000791 บจ.แฮปป้ี ไทยฟรุ๊ท จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         01259 ประกอบกิจกำรปลูกผลไม้ แปรรูปผลไม้ 4/2  หมู่ท่ี 2 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

5,258 0505563000856 บจ.เค โปรเฟสช่ันแนล ออยล์ฟีลด์ 

เซอร์วิสเซส จ ำกัด

16/1/2563 1,000,000         71102 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงควบคุมแท่นขุด

เจำะและติดต้ังอุปกรณ์ในกลุ่มผลิต

ปิโตรเลียมทุกประเภท

90/379  หมู่ท่ี 8 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

5,259 0505563000937 บจ.อิกนอร์ จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร ร้ำนกำแฟ 88/240  หมู่ท่ี 3 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

5,260 0505563001054 บจ.ไทย เหมำไถ ที เอ็ม จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         46321 ประกอบกิจกำรค้ำ เป็นตัวแทนจ ำหน่ำย

สุรำ

345/60  หมู่ท่ี 3 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

5,261 0503563000030 หจ.เอ็มเค เร้นท์อะคำร์ 3/1/2563 1,000,000         79909 ประกอบกิจกำรส ำรองอ่ืนๆ กิจกรรมท่ี

เก่ียวข้อง

195/33  หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนแหวน อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ 50230

5,262 0503563000102 หจ.ต้นทอง คอนสตรัคช่ัน 7/1/2563 1,000,000         41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงท่ีพักอำศัย 185  หมู่ท่ี 1 ต.หำรแก้ว อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ 50230

5,263 0503563000374 หจ.มำคำซำเชียงใหม่ 20/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร ภัตตำคำร บำร์

 ไนท์คลับ

316  หมู่ท่ี 6 ต.สันผักหวำน อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ 50230

5,264 0503563000455 หจ.ตรัยไตรคุณ 21/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำเบ็ดเตล็ด 286/82  หมู่ท่ี 6 ต.สันผักหวำน อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ 50230

5,265 0505563000031 บจ.เดอะ วีกำโน จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรด้ำนอำหำรในภัตตำคำร 69,69/1  หมู่ท่ี 12 ต.หนองควำย อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ 50230

5,266 0505563000155 บจ.ออลเว็ส ซัพพลำยแอนด์

เซอร์วิส จ ำกัด

6/1/2563 1,000,000         47411 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยหมึกพิมพ์ 

เคร่ืองพิมพ์ อุปกรณ์กำรพิมพ์

111  หมู่ท่ี 6 ต.หำรแก้ว อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ 50230

5,267 0505563000350 บจ.แวร์ เอลส์ เวิลด์ จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 111/78  หมู่บ้ำน กุลพันธ์วิลล์โครงกำร 9

 หมู่ท่ี 11

ต.บ้ำนแหวน อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ 50230

5,268 0505563000783 บจ.เจเอสพี ไลฟ์สต็อค จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         46206 ประกอบกิจกำรค้ำ ผลิตภัณฑ์ทำง

กำรเกษตร อำหำรสัตว์ ปุ๋ย ยำปรำบ

ศัตรูพืช ยำบ ำรุงพืช

166  หมู่ท่ี 9 ต.หำรแก้ว อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ 50230

5,269 0505563000821 บจ.ทีพีเอฟ คอนซัลต้ิง แอนด์ เอ

เจนซ่ี จ ำกัด

16/1/2563 1,000,000         70209 ให้ค ำปรึกษำเก่ียวกับกำรซ้ือ ขำย น ำเข้ำ

และส่งออกสินค้ำ รวมถึงบริกำรอ่ืนๆ

195/195  หมู่บ้ำน แสนสรำญ 2 หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนแหวน อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ 50230

5,270 0505563000911 บจ.ใหม่สูง มิชช่ัน จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         68201 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำด้ำน

อสังหำริมทรัพย์

199/49  หมู่ท่ี 5 ต.น้ ำแพร่ อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ 50230

5,271 0505563000996 บจ.สุรียพัชร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         55101 ประกอบกิกจกำรโรงแรม 223  หมู่ท่ี 3 ต.น้ ำแพร่ อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ 50230

5,272 0505563001534 บจ.วันโอวัน คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         85493 ประกอบกิจกำรสอนเสริม กำรเตรียมสอบ

เข้ำมหำวิทยำลัย กวดวิชำท่ัวไป

289/8  หมู่ท่ี 5 ต.บ้ำนแหวน อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ 50230
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5,273 0505563001755 บจ.ดูดี อินดีด คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         62023 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ 

ระบบคอมพิวเตอร์

14/2  หมู่ท่ี 5 ต.บ้ำนแหวน อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ 50230

5,274 0505563001798 บจ.อยู่บ้ำน 234 จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำร และ

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

234  หมู่ท่ี 4 ต.บ้ำนปง อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ 50230

5,275 0503563000692 หจ.ไทยแฟร์กำรค้ำ 27/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรขำยสินค้ำรำคำถูก 136/1  หมู่ท่ี 2 ต.หำงดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240

5,276 0503563000714 หจ.ฮอดเบฟเวอเรจ 27/1/2563 1,000,000         47222 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืม 431  หมู่ท่ี 9 ต.หำงดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240

5,277 0503563000081 หจ.เอมูน่ำ 6/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 311  หมู่ท่ี 12 ต.ช่ำงเค่ิง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270

5,278 0503563000111 หจ.ห้วยป่ำซำงกำรเกษตร 7/1/2563 1,000,000         47733 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ ปุ๋ย ยำ 

สินค้ำกำรเกษตรทุกชนิด

140  หมู่ท่ี 16 ต.แม่สำว อ.แม่อำย จ.เชียงใหม่ 50280

5,279 0505563000295 บจ.บี คิงดอม ไทย จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         46209 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยผลผลิตจำกผ้ึง 354  หมู่ท่ี 9 ต.หนองหำร อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50290

5,280 0505563000961 บจ.ธรินทร พร็อพเพอร์ต้ี เมเนจ

เม้นท์ กรุ๊ป จ ำกัด

17/1/2563 1,000,000         68104 ประกอบกิจกำรให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ 189  ช้ันท่ี 2 หมู่ท่ี 3 ต.หนองหำร อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50290

5,281 0505563001364 บจ.842เอนจิเนียร์ จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         42909 ประกอบกิจกำรออกแบบ รับเหมำ

ก่อสร้ำงและงำนโยธำอ่ืนๆ

59  หมู่ท่ี 8 ต.หนองหำร อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50290

5,282 0505563001640 บจ.เอล เชียงใหม่ จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         46319 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืม

188/135  หมู่ท่ี 12 ต.หนองหำร อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50290

5,283 0505563001828 บจ.กรีน แอปเปิล ฟำร์ม จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         46101 ประกอบกิจกำรขำยส่งวัตถุดิบทำงกำร

เกษตรและสัตว์มีชีวิตโดยได้รับ

ค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง

389/1  หมู่ท่ี 5 ต.หนองหำร อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50290

5,284 0503563000048 หจ.นิรัตน์ เอ็นจิเนียร่ิง 6/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำสัย สถำนท่ี

ท ำกำรและอ่ืนๆ ทุกชนิด

222  ถนนวังสิงห์ค ำ ต.ป่ำตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

5,285 0503563000129 หจ.วินเนอร์ ซีเอ็ม กรุ๊ป 7/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำรและสถำน

บันเทิง

34/3  ถนนอัษฎำธร ต.ป่ำตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

5,286 0503563000277 หจ.แม็คสตูดิโอ 15/1/2563 1,000,000         46521 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์

61/2  หมู่ท่ี 1 ต.ช้ำงเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

5,287 0503563000404 หจ.ไอดีวูดวินต์ 20/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 110/1  ถนนอัษฎำธร ต.ป่ำตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

5,288 0503563000498 หจ.มัทฉะแฮพเพนส์ 22/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืม

199/20  หมู่ท่ี 9 ต.สันผีเส้ือ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

5,289 0503563000854 หจ.เอ็น พี 2020 คลินิก 31/1/2563 1,000,000         96104 ประกอบกิจกำรร้ำนเสริมสวย 99/27  หมู่ท่ี 2 ต.ช้ำงเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

5,290 0505563000252 บจ.สิทธิมำศ เรียล เอสเตท จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยพัฒนำ จัดสรรท่ีดิน 498/157  หมู่ท่ี 5 ต.สันผีเส้ือ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

5,291 0505563000287 บจ.กรีนพี ออร์แกนิค จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค

บริโภค

399  หมู่ท่ี 1 ต.ช้ำงเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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5,292 0505563000465 บจ.อินฟินิท เอ็กซ์ จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         47412 ประกอบกิจกำรค้ำขำยซอฟต์แวร์ประยุกต์

 และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด

144/15  หมู่ท่ี 1 ต.ช้ำงเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

5,293 0505563000732 บจ.แม็คคำเฟ่ จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         47413 ประกอบกิจกำรซ้ือขำย แลกเปล่ียน

โทรศัพท์มือถือ

61/2  หมู่ท่ี 1 ต.ช้ำงเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

5,294 0505563000953 บจ.อำร์แอนด์เจคิง (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

17/1/2563 1,000,000         45101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยรถยนต์ทุกชนิด 314  ถนนช้ำงม่อย ต.ช้ำงม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

5,295 0505563001208 บจ.สมำร์ท ทีชเชอร์ เอเจ็นซี จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         78300 ประกอบกิจกำรบริกำรจัดหำบุคลำกรด้ำน

กำรศึกษำให้แก่สถำนศึกษำ

100/5  หมู่ท่ี 3 ต.สันผีเส้ือ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

5,296 0505563001372 บจ.นิวโชคอ ำนวย เชียงใหม่ จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         46613 ประกอบกิจกำรแก๊ส 389/40 หมู่ท่ี 2 ต.สันผีเส้ือ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

5,297 0505563001712 บจ.ซิปอะโฮลิค บำร์ แอนด์ บิสโตร

 จ ำกัด

30/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืม

44/4  หมู่ท่ี 1 ต.ช้ำงเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

5,298 0503563000501 หจ.ทรัพย์เจริญเคมีเกษตร 22/1/2563 1,000,000         46692 ขำยปุ๋ย เคมี ทำงกำรเกษตร สำรชีวภำพ 

เมล็ดพันธ์ุพืช อุปกรณ์กำรเกษตร ยำก ำจัด

ศัตรูพืช

129/19  หมู่ท่ี 4 ต.ดอนเปำ อ.แม่วำง จ.เชียงใหม่ 50360

5,299 0503563000781 หจ.เอทีวำย2020 29/1/2563 900,000            47711 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกเส้ือผ้ำ 546/6  หมู่บ้ำน เอกลักษณ์ สันทรำย หมู่

ท่ี 2

ต.หนองจ๊อม อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210

5,300 0503563000234 หจ.ภรณีก่อสร้ำง 14/1/2563 800,000            41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 121/55  หมู่ท่ี 7 ต.ฟ้ำฮ่ำม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

5,301 0503563000765 หจ.เอส.ดี.พี. หม้อน้ ำ 28/1/2563 600,000            46599 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอะไหล่เคร่ืองจักร 58/2  ถนนรำษฎร์อุทิศ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

5,302 0503563000161 หจ.8874 มังก้ีเฮำส์ 8/1/2563 600,000            56101 กำรบริกำรด้ำนอำหำรในภัตตำคำร/

ร้ำนอำหำร

88/74  หมู่ท่ี 9 ต.สันทรำยหลวง อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210

5,303 0503563000722 หจ.เดชสวัสด์ิไพบูลย์1988 27/1/2563 600,000            96101 ประกอบกิจกำรนวดแผนไทย 195/189  หมู่ท่ี 8 ต.สันผีเส้ือ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

5,304 0503563000013 หจ.เต๋ียว เหลำ โค เชียงใหม่ 2/1/2563 500,000            56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืม

75/2  ถนนรัตนโกสินทร์ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

5,305 0503563000625 หจ.เชอร่ี มหำชัยซีฟู้ดส์ 24/1/2563 500,000            46312 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรสด 

อำหำรทะเลแช่แข็ง

135/2  หมู่ท่ี 7 ต.ป่ำแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

5,306 0503563000749 หจ.แมนดำลำเฮำส์ 28/1/2563 500,000            55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม 71  ซอย3 ถนนท่ำแพ ต.ช้ำงคลำน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

5,307 0505563000686 บจ.โอทูโอ คอมเมิร์ซ จ ำกัด 15/1/2563 500,000            70101 กิจกรรมขององค์กำรระหว่ำงประเทศและ

ภำคีสมำชิกอ่ืน ๆ ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ใน

ท่ีอ่ืน

58/4  หมู่ท่ี 7 ต.ป่ำแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

5,308 0505563001461 บจ.ตรงสเปค จ ำกัด 24/1/2563 500,000            43301 ประกอบกิจกำรกำรติดต้ังส่วนประกอบ

อำคำรและกำรตกแต่งภำยใน

121  หมู่ท่ี 2 ต.น้ ำบ่อหลวง อ.สันป่ำตอง จ.เชียงใหม่ 50120

5,309 0505563001674 บจ.เอสเอ็มเค อลูมิเนียม เชียงใหม่

 จ ำกัด

29/1/2563 500,000            46622 ประกอบกิจกำรค้ำอลูมิเนียม 219/1  หมู่ท่ี 2 ต.มะขำมหลวง อ.สันป่ำตอง จ.เชียงใหม่ 50120
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5,310 0503563000307 หจ.เอส.พี.ปีมงคล กรุ๊ป 16/1/2563 500,000            47595 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ 

เคร่ืองใช้ในครัวเรือน อุปกรณ์ไฟฟ้ำทุกชนิด

156/42  หมู่ท่ี 4 ต.ต้นเปำ อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

5,311 0505563000015 บจ.เบทเทอร์ เอเวอร่ีเดย์ (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

2/1/2563 500,000            46443 กำรขำยส่งเคร่ืองส ำอำง 158/57  หมู่ท่ี 7 ถนนสมโภชเชียงใหม่

700ปี

ต.ไชยสถำน อ.สำรภี จ.เชียงใหม่ 50140

5,312 0503563000251 หจ.เมืองนะวอเตอร์ไอซ์ 15/1/2563 500,000            10795 ประกอบกิจกำรโรงงำนผลิตและน้ ำแข็ง 428  หมู่ท่ี 1 ต.เมืองนะ อ.เชียงดำว จ.เชียงใหม่ 50170

5,313 0503563000510 หจ.โป่งแยง แคมป้ิง 23/1/2563 500,000            55101 ประกอบกิจกำรรีสอร์ท เต้นท์ 111/1  หมู่ท่ี 1 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

5,314 0503563000536 หจ.โกดังเบียร์เฮียหมู 23/1/2563 500,000            47221 ประกอบกิจกำรค้ำเบียร์ 298/2  หมู่ท่ี 2 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

5,315 0503563000099 หจ.จันตำ บิลด้ิงแอนด์เซอร์วิส 7/1/2563 500,000            41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 325/16  หมู่ท่ี 3 ถนนเชียงใหม่ - แม่โจ้ ต.สันทรำยน้อย อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210

5,316 0503563000285 หจ.บีเวล แอคเค้ำท์ 16/1/2563 500,000            69200 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเก่ียวกับบัญชี 469  หมู่ท่ี 10 ต.ป่ำไผ่ อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210

5,317 0505563001577 บจ.ทรีนีต้ีลอว์เฟิร์ม จ ำกัด 28/1/2563 500,000            69100 ประกอบกิจกำรบริกำรทำงด้ำนกฎหมำย 336/6  หมู่ท่ี 6 ต.สันทรำยน้อย อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210

5,318 0503563000358 หจ.เถิงเฟยชิปป้ิง 17/1/2563 500,000            49323 ประกอบกิจกำรให้บริกำรด้ำนขนส่ง และ

กระจำยสินค้ำ

221  หมู่ท่ี 9 ต.หนองแก๋ว อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ 50230

5,319 0503563000471 หจ.เอสเอ็น ฮอดทนำยควำมและ

ธุรกิจ

22/1/2563 500,000            69100 ประกอบกิจกำรธุรกิจกฎหมำยทนำยควำม 120/12  หมู่ท่ี 9 ต.หำงดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240

5,320 0503563000838 หจ.อำร์คติก ฟรีด้อม 30/1/2563 500,000            79120 ประกอบกิจกำรธุรกิจน ำเท่ียว 45   ห้องเลขท่ี 122-123 ถนนอัษฎำธร ต.ป่ำตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

5,321 0503563000846 หจ.ยู เรนท์ อะคำร์ 30/1/2563 500,000            49329 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรถเช่ำทุก

ประเภท พร้อมคนขับและเช่ำขับเอง ท้ัง

ประจ ำและไม่ประจ ำ

45 ห้องเลขท่ี 122-123  ถนนอัษฎำธร ต.ป่ำตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

5,322 0505563000104 บจ.เชียงใหม่แอร์แคร์ เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ำกัด

6/1/2563 400,000            47591 ประกอบกิจกำรค้ำ เคร่ืองเคหภัณฑ์ 

เคร่ืองครัว

189/17  หมู่ท่ี 8 ต.ต้นเปำ อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

5,323 0503563000188 หจ.ซุปเปอร์ ลักก้ีเซลล์ 9/1/2563 350,000            47190 ประกอบกิจกำรซ้ือมำขำยไป สินค้ำอุปโภค

 บริโภค

501/130  หมู่ท่ี 3 ต.สันทรำยน้อย อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210

5,324 0503563000421 หจ.เอ็นพีพีคอตตอน 20/1/2563 300,000            14120 ประกอบกิจกำรตัดเย็บเส้ือผ้ำ เคร่ือง

ประกอบเคร่ืองแต่งกำย

344/435  หมู่ท่ี 8 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

5,325 0505563000589 บจ.สยำม แม็กซ์ โลจิสติกส์ จ ำกัด 13/1/2563 300,000            49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 113/3  หมู่ท่ี 1 ต.ป่ำแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

5,326 0503563000137 หจ.สหพำนิชอรุโณทัย 7/1/2563 300,000            45101 ประกอบกิจกำรตัวแทนค้ำ จ ำหน่ำยรถยนต์ 318  หมู่ท่ี 10 ต.เมืองนะ อ.เชียงดำว จ.เชียงใหม่ 50170

5,327 0503563000447 หจ.อนุชำ เชียงใหม่วิศวกรรม 20/1/2563 300,000            43299 กำรติดต้ังส่ิงก่อสร้ำงอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

501/172  หมู่ท่ี 3 ต.สันทรำยน้อย อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210

5,328 0503563000706 หจ.เอ็มเพรส  เซอร์วิส อพำร์ทเมนท์ 27/1/2563 300,000            68104 ประกอบกิจกำรให้เช่ำ อสังหำริมทรัพย์ 19  ถนนเทพำรักษ์ ต.ช้ำงเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

5,329 0505563000562 บจ.ซิต้ี เทรส จ ำกัด 13/1/2563 200,000            55109 ประกอบกิจกำรให้บริกำรห้องพักรำยวัน 

รำยเดือน และดูแลจัดกำรอสังหำริมทรัพย์

119  ถนนก ำแพงดิน ต.ช้ำงคลำน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

5,330 0503563000269 หจ.ปัญญวิทย์ 15/1/2563 200,000            58111 กำรจัดพิมพ์จ ำหน่ำยหรือเผยแพร่ต ำรำ

เรียนพจนำนุกรมและสำรำนุกรมลงบนส่ือ

ต่ำงๆ (ยกเว้นทำงออนไลน์)

88/4 ต.ทรำยมูล อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

5,331 0505563001500 บจ.เอ็มแอล1989 ดีไซน์ จ ำกัด 27/1/2563 200,000            74101 ประกอบกิจกำรรับออกแบบภำยใน

ภำยนอกอำคำร

114/170  หมู่ท่ี 12 ต.สันก ำแพง อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

5,332 0503563000790 หจ.ต้ำเจียง 29/1/2563 200,000            81210 ประกอบกิจกำรบริกำรรับท ำควำมสะอำด 

อำคำร สถำนท่ี ทุกประเภท

888/238  หมู่ท่ี 4 ต.หนองผ้ึง อ.สำรภี จ.เชียงใหม่ 50140

5,333 0503563000757 หจ.อภินันท์ ปร้ินต้ิง แอนด์ ซัพ

พลำย

28/1/2563 200,000            46691 ประกอบกิจกำรค้ำหมึกพิมพ์ 299/88  หมู่ท่ี 6 ต.สันผักหวำน อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ 50230

5,334 0503563000391 หจ.กำญจน์ธนัศ กำร์เมนท์ 20/1/2563 200,000            14112 ประกอบกิจกำรผลิต ตัดเย็บ ออกแบบ 

พิมพ์ลำยเส้ือผ้ำ

159/102  หมู่ท่ี 9 ต.หนองหำร อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50290

5,335 0505563000317 บจ.ฮวงจุ้ย 189 จ ำกัด 8/1/2563 189,000            96304 ประกอบกิจกำรดูดวง ดูฮวงจุ้ย 104  ถนนสนำมกีฬำ ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

5,336 0503563000439 หจ.ธนัฐชัย อิเล็กทรอนิกส์ แอนด์

ซัพพลำย

20/1/2563 150,000            46521 ประกอบกิจกำรจัดซ้ือ จัดจ้ำงอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์

344/265  หมู่ท่ี 8 ซอย5/1 ถนน

เชียงใหม่-หำงดง

ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

5,337 0505563000091 บจ.สโนว์พลูม ซอฟต์ จ ำกัด 3/1/2563 100,000            62011 ประกอบกิจกำรรับออกแบบและจัดท ำ 

website โปรแกรมบนมือถือ

135/31  หมู่ท่ี 2 ต.ป่ำแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

5,338 0505563001046 บจ.ซีเอ็มเอส กำรบัญชีธุรกิจ จ ำกัด 20/1/2563 100,000            49200 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับท ำบัญชี 333/101  หมู่ท่ี 7 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

5,339 0503563000412 หจ.มนต์ล้ำนนำ 20/1/2563 100,000            23932 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยวัตถุ

มงคลทุกชนิด

223/2  หมู่ท่ี 2 ต.น้ ำบ่อหลวง อ.สันป่ำตอง จ.เชียงใหม่ 50120

5,340 0503563000145 หจ.เจพี ครีเอทีฟ 7/1/2563 100,000            73101 ประกอบกิจกำรออกแบบส่ือโฆษณำท้ัง

ภำพน่ิงและเคล่ือนไหว

65/4  หมู่ท่ี 3 ต.สันป่ำเปำ อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210

5,341 0503563000561 หจ.พี.อี. ผ้ำม่ำน 23/1/2563 100,000            13929 ประกอบกิจกำรผลิตและติดต้ังจ ำหน่ำย 

ผ้ำม่ำน วอลเปเปอร์

162/14  หมู่ท่ี 1 ต.หนองจ๊อม อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210

5,342 0503563000773 หจ.อิงปำ 28/1/2563 100,000            46102 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำย

อำหำรเสริมเพ่ือสุขภำพ

256/221  หมู่ท่ี 5 ต.สันผักหวำน อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ 50230

5,343 0503563000242 หจ.แมทเทอร์ริโอมิกส์ 14/1/2563 100,000            62012 ประกอบกิจกำรจัดท ำโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

234/153  หมู่ท่ี 9 ต.หนองหำร อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50290

5,344 0503563000633 หจ.ต้ังใจเฮง กำรบัญชี 24/1/2563 50,000             69200 ประกอบกิจกำรให้บริกำรจัดท ำบัญชี 133  หมู่ท่ี 2 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50290

5,345 0515563000040 บจ.เสือด ำคอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 8/1/2563 5,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด 414  หมู่ท่ี 6 ต.ศรีวิชัย อ.ล้ี จ.ล ำพูน 51110

5,346 0513563000030 หจ.ห้ำงทองจริยำ 9/1/2563 5,000,000         47732 ประกอบกิจกำรค้ำ ทอง นำก เงิน เพชร 

พลอย อัญมณี

251/1  หมู่ท่ี 6 ต.บ้ำนธิ อ.บ้ำนธิ จ.ล ำพูน 51180



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

5,347 0515563000147 บจ.ทรัพย์ดุสิษ แอสเซท จ ำกัด 30/1/2563 4,000,000         68104 ประกอบกิจกำรซ้ือ-ขำยท่ีดิน ขำย

อสังหำริมทรัพย์ บ้ำน อำคำรพำณิชย์ 

คอนโดมิเนียมและทำวน์โฮม

9/1  หมู่ท่ี 8 ต.ม่วงน้อย อ.ป่ำซำง จ.ล ำพูน 51120

5,348 0515563000015 บจ.ห้ำงทองแม่นวลจันทร์ จ ำกัด 6/1/2563 2,000,000         47732 จ ำหน่ำยทองแท่ง ทองรูปพรรร วัตถุท่ีท ำ

จำกทองทุกชนิด

291/3  หมู่ท่ี 7 ต.บ้ำนแป้น อ.เมืองล ำพูน จ.ล ำพูน 51000

5,349 0513563000021 หจ.ณัฐ บรรจุภัณฑ์ (2020) 9/1/2563 1,000,000         47599 ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ส ำหรับท ำขนม เบเกอร์ร่ี ทุกชนิด

43/16-17  หมู่ท่ี 3 ต.เหมืองง่ำ อ.เมืองล ำพูน จ.ล ำพูน 51000

5,350 0513563000056 หจ.ภคนันท์ 15/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 166  ถนนเจริญรำษฏร์ ต.ในเมือง อ.เมืองล ำพูน จ.ล ำพูน 51000

5,351 0513563000099 หจ.เอ็น. ซี มำนพเครนล ำพูน 23/1/2563 1,000,000         77305 ประกอบกิจกำร กำรให้บริกำรรถเครน 

รถบบรทุกติดเครน รวมถึงรับจ้ำงขนย้ำย 

เคล่ือนย้ำย ขนของ ยกของ ทกชนิดทุก

ประเภท

343/116  หมู่ท่ี 6 ต.เหมืองง่ำ อ.เมืองล ำพูน จ.ล ำพูน 51000

5,352 0515563000031 บจ.พี.พี. เอ็มแอนด์อี เทรดด้ิง จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         46599 ประกอบกิจกำรค้ำ อุปกรณ์ไฟฟ้ำ ตู้ไฟฟ้ำ 

ตู้ควบคุมไฟฟ้ำ หม้อแปลงไฟฟ้ำ รวมท้ัง

อะไหล่ของสินค้ำดังกล่ำว

227  หมู่ท่ี 7 ต.บ้ำนกลำง อ.เมืองล ำพูน จ.ล ำพูน 51000

5,353 0515563000074 บจ.ผ้ำฝ้ำยสวัสดี ล ำพูน จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         46103 ประกอบกิจกำร ผลิตและจ ำหน่ำยเส้ือผ้ำ 

ผ้ำฝ่ำย ผ้ำทอ รวมถึงอุปกรณ์ตัดเย็บ

เส้ือผ้ำท่ีเก่ียวข้อง

230  หมู่ท่ี 7 ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองล ำพูน จ.ล ำพูน 51000

5,354 0515563000082 บจ.เอ็มจีที เมกำ จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         11043 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย ชำสมุนไพร 

เคร่ืองด่ืมสมุนไพร เคร่ืองด่ืมท่ีมี

แอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์

271  หมู่ท่ี 3 ต.ศรีบัวบำน อ.เมืองล ำพูน จ.ล ำพูน 51000

5,355 0515563000104 บจ.พลังมด จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         46319 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทน และนำยหน้ำ

 จ ำหน่ำยอำหำรเพ่ือสุขภำพและควำมงำม

241  หมู่ท่ี 2 ต.เวียงยอง อ.เมืองล ำพูน จ.ล ำพูน 51000

5,356 0515563000121 บจ.ยูนิลอฟท์ ครอป จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 62/1  หมู่ท่ี 7 ต.เหมืองง่ำ อ.เมืองล ำพูน จ.ล ำพูน 51000

5,357 0515563000139 บจ.วีซี ไหมไทย จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         13121 ประกอบกิจกำร ผลิต และ จ ำหน่ำย ผ้ำ

ไหม ผ้ำฝ้ำย

195  ถนนรอบเมืองใน ต.ในเมือง อ.เมืองล ำพูน จ.ล ำพูน 51000

5,358 0515563000023 บจ.ก้ำวด้วยกัน จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         93299 ประกอบกิจกำร รับจัดงำนกิจกรรม

นันทนำกำรทุกประเภท กิจกรรมส่งเสริม

สุขภำพกำรอกก ำลังกำย บริกำรน ำเท่ียว 

ท่องเท่ียว โฮมเตย์

1/1  หมู่ท่ี 14 ต.ล้ี อ.ล้ี จ.ล ำพูน 51110

5,359 0513563000064 หจ.โตกำรไฟฟ้ำ 17/1/2563 1,000,000         47593 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ โคมไฟ อิเล็กทรอนิกส์และ

เคร่ืองมือช่ำง

100/1  หมู่ท่ี 9 ต.วังผำง อ.เวียงหนองล่อง จ.ล ำพูน 51120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

5,360 0513563000072 หจ.91 แฮนด์ครำฟ (2010) 20/1/2563 1,000,000         15129 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำท่ี

ท ำจำกหนังฟอก หนังอัด

47  หมู่ท่ี 4 ต.ม่วงน้อย อ.ป่ำซำง จ.ล ำพูน 51120

5,361 0513563000102 หจ.โอเล่คอนเนค 31/1/2563 1,000,000         47413 ประกอบกิจกำรขำยโทรศัพท์มือถือ 

สมำร์ทโฟนและอุปกรณ์มือถือสมำร์ทโฟ

นทุกรุ่นทุกย่ีห้อ

109/1  หมู่ท่ี 2 ต.ม่วงน้อย อ.ป่ำซำง จ.ล ำพูน 51120

5,362 0515563000066 บจ.พีดีแอล อนำไลติกส์ จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         62011 ประกอบกิจกำรให้บริกำรออกแบบ เขียน

แบบแอพพลิคเคช่ัน

544  หมู่ท่ี 1 ต.ป่ำซำง อ.ป่ำซำง จ.ล ำพูน 51120

5,363 0515563000112 บจ.อุ่นใจ วัยเกษียณ จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         87301 ประกอบกิจกำร กำรดูแลรักษำในสถำนท่ี

ท่ีมีท่ีพักและมีคนดูแลประจ ำส ำหรับ

ผู้สูงอำยุ รวมถึงกิจกรรมกำรดูแล อย่ำง

ต่อเน่ืองแก่ชุมชน

384/1  หมู่ท่ี 1 ต.เหล่ำยำว อ.บ้ำนโฮ่ง จ.ล ำพูน 51130

5,364 0515563000091 บจ.เค เอส ดี รีบิลด์ จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         46109 ประกอบกิจกำรประมูลสินค้ำท่ัวไปมำเพ่ือ

จ ำหน่ำย

275/9  หมู่ท่ี 12 ต.ทำสบเส้ำ อ.แม่ทำ จ.ล ำพูน 51140

5,365 0513563000048 หจ.ลัคก้ี อำร์ แอนด์ ดี เอ็นจิเนียร่ิง 14/1/2563 1,000,000         47521 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ช่ำง 

อุปกรณ์ไฟฟ้ำ

86/2  หมู่ท่ี 5 ต.อุโมงค์ อ.เมืองล ำพูน จ.ล ำพูน 51150

5,366 0513563000013 หจ.สุชำดำ 2019 7/1/2563 500,000            49323 ประกอบกิจกำร ให้บริกำรขนส่งสินค้ำ

ท่ัวไป ท้ังกำรส่งออกและน ำเข้ำสินค้ำ

ภำยในและภำยนอกประเทศ

179/86  หมู่ท่ี 4 ต.ป่ำสัก อ.เมืองล ำพูน จ.ล ำพูน 51000

5,367 0513563000081 หจ.พีเจแคลดด้ิง 22/1/2563 500,000            43210 ประกอบกิจกำรให้บริกำรออกแบบติดต้ัง 

และทดสอบระบบส่ือสำรโทรคมนำคม

50  หมู่ท่ี 4 ต.นครเจดีย์ อ.ป่ำซำง จ.ล ำพูน 51120

5,368 0515563000058 บจ.เอเชียกำรบัญชีธุรกิจและ

ทนำยควำม จ ำกัด

9/1/2563 200,000            69200 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับท ำบัญชี 104/16  หมู่ท่ี 2 ต.เวียงยอง อ.เมืองล ำพูน จ.ล ำพูน 51000

5,369 0523563000170 หจ.เจริญรุ่งเรืองล ำปำง 28/1/2563 5,000,000         47525 ขำยวัสดุก่อสร้ำง วัสดุอุปกรณ์และ

เคร่ืองมือในกำรก่อสร้ำง

226/3  หมู่ท่ี 13 ต.พิชัย อ.เมืองล ำปำง จ.ล ำปำง 52000

5,370 0525563000121 บจ.ซี.ดี.เอ็น.บี คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 23/1/2563 5,000,000         42202 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง โรงไฟฟ้ำ

 โรงงำน ห้ำงสรรพสินค้ำ โรงแรม อำคำร

พำณิชย์ สถำนท่ีท ำกำร

412  หมู่ท่ี 4 ต.พระบำท อ.เมืองล ำปำง จ.ล ำปำง 52000

5,371 0525563000040 บจ.วรรณ มำร์เก็ตต้ิง 2020 จ ำกัด 10/1/2563 5,000,000         64929 ประกอบกิจกำรให้บริกำรสินเช่ือ 75  หมู่ท่ี 17 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองล ำปำง จ.ล ำปำง 52100

5,372 0523563000072 หจ.กฤษนพล คอร์ปอเรช่ัน 8/1/2563 5,000,000         43210 ประกอบกิจกำรรับติดต้ังกล้องวงจรปิด 

เคเบ้ิล สำยไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้ำ

84  หมู่ท่ี 9 ต.ท่ำผำ อ.เกำะคำ จ.ล ำปำง 52130

5,373 0525563000066 บจ.ปลำทูทอง ซีฟู้ด จ ำกัด 16/1/2563 4,000,000         47212 ขำยปลีก ปลำท้ังชนิดสด แช่เย็นหรือแช่

แข้. และผลิตภัณฑสัตว์น้ ำท่ีผ่ำนกำรแปร

รูปและถนอมอำหำร

85/1  หมู่ท่ี 8 ต.หนองหล่ม อ.ห้ำงฉัตร จ.ล ำปำง 52190



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

5,374 0525563000023 บจ.เซ็นทรัลแล็บ  กรุ๊ป จ ำกัด 9/1/2563 3,000,000         46599 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำส่งออก เคร่ืองมือ

วิทยำศำสตร์ ให้แก่ โรงพยำบำล หรือ

หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง

655/19-20  ถนนไฮเวย์-ล ำปำง-งำว ต.หัวเวียง อ.เมืองล ำปำง จ.ล ำปำง 52000

5,375 0523563000048 หจ.โชตพำนิชยกุล789 6/1/2563 3,000,000         45201 บริกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ ท ำควำม

สะอำดและอ่ืนๆ ของยำนยนต์ทุกชนิด

3  หมู่ท่ี 6 ต.ปงแสนทอง อ.เมืองล ำปำง จ.ล ำปำง 52100

5,376 0525563000155 บจ.ล ำปำง ลอว์ แอนด์ บิซิเนส 

จ ำกัด

28/1/2563 3,000,000         69100 ประกอบกิจกำรบริกำรด้ำนกฎหมำยซ้ือ

หน้ีบริหำรหน้ัด้วยคุณภำพของสถำบัน

กำรเงินอ่ืน ๆ หรือธนำคำร

119/2  หมู่ท่ี 9 ถนนจำมเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองล ำปำง จ.ล ำปำง 52100

5,377 0523563000188 หจ.เอ็น.อำร์.มำร์เก็ตต้ิง999 28/1/2563 3,000,000         46322 ขำยส่งเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น

น้ ำแร่ธรรมชำติ น้ ำด่ืม โซดำ น้ ำอัดลม และ

เคร่ืองด่ืมชูก ำลัง

13  หมู่ท่ี 1 ต.เวียงตำล อ.ห้ำงฉัตร จ.ล ำปำง 52190

5,378 0523563000056 หจ.ยินดีบริกำร 2019 7/1/2563 1,000,000         47595 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยและให้บริกำร 

ซ่อม บ ำรุงรักษำ ติดต้ัง ระบบท ำควำมเย็น

 ตู้เย็น ตู้แช่ แอร์บ้ำน

43  หมู่ท่ี 10 ต.บ้ำนเสด็จ อ.เมืองล ำปำง จ.ล ำปำง 52000

5,379 0523563000081 หจ.รชต เทรดด้ิง 10/1/2563 1,000,000         46599 จ ำหน่ำยเคร่ืองจักรกล และอะไหล่

เคร่ืองยนต์ทุกชนิด

546  หมู่ท่ี 13 ต.ต้นธงชัย อ.เมืองล ำปำง จ.ล ำปำง 52000

5,380 0523563000153 หจ.พิมพ์ญำดำ คอนสตรัคช่ัน 22/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ถนน 

โรงงำน และงำนก่อสร้ำงทุกชนิด

119/7  ถนนล ำปำง-แม่ทะ ต.พระบำท อ.เมืองล ำปำง จ.ล ำปำง 52000

5,381 0525563000058 บจ.ก้ำวอุดมทรัพย์ จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         46441 ประกอบกิจกำรค้ำ ยำ ยำรักษำโรค 117  หมู่ท่ี 12 ต.พิชัย อ.เมืองล ำปำง จ.ล ำปำง 52000

5,382 0525563000104 บจ.สิริพันธ์ุ เท็กซ์ไทล์ จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         46414 ประกอบกิจกำรค้ำผ้ำ เคร่ืองนุ่มห่ม 

เส้ือผ้ำส ำเร็จรูป

593  หมู่ท่ี 7 ต.พระบำท อ.เมืองล ำปำง จ.ล ำปำง 52000

5,383 0523563000013 หจ.ริมวังเฟอร์นิเจอร์ (ขำยถูก) 2/1/2563 1,000,000         47591 ประกอบกิจกำรค้ำจัดจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์

ส ำนักงำน เฟอร์นิเจอร์ภำยในบ้ำนทุกชนิด

138/7-1  ถนนพหลโยธิน ต.สบตุ๋ย อ.เมืองล ำปำง จ.ล ำปำง 52100

5,384 0523563000021 หจ.กิตติ รุ่งเรือง ก่อสร้ำง (2536) 3/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

ถนน โรงงำน และงำนก่อสร้ำงทุกชนิด

153  หมู่ท่ี 4 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองล ำปำง จ.ล ำปำง 52100

5,385 0523563000064 หจ.ภัทรปภัช 7/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ

88  หมู่ท่ี 6 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองล ำปำง จ.ล ำปำง 52100

5,386 0523563000145 หจ.พลอยเพ่ิมทรัพย์ 20/1/2563 1,000,000         43120 ประกอบกิจกำรให้บริกำร งำนขุดเจำะ 

ติดต้ัง วำงระบบท่อน้ ำบำดำล น้ ำประปำ 

รวมท้ังงำนโยธำทุกประเภท

87/2  ถนนท่ำครำวน้อย ต.สบตุ๋ย อ.เมืองล ำปำง จ.ล ำปำง 52100



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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5,387 0525563000015 บจ.เดอะมิกซ์ โฮม ดีเวลลอปเมนท์

 จ ำกัด

7/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย รวมท้ัง

รับท ำงำนโยธำทุกประเภท

197/1  หมู่ท่ี 11 ต.ชมพู อ.เมืองล ำปำง จ.ล ำปำง 52100

5,388 0525563000139 บจ.ณ.พยอม จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ท่ีดิน พัฒนำ

อสังหำริมทรัพย์ ให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ทุก

ชนิดทุกประเภท

13/70  ถนนท่ำครำวน้อย ต.สบตุ๋ย อ.เมืองล ำปำง จ.ล ำปำง 52100

5,389 0523563000111 หจ.บ้วนเฮง มอลล์ 16/1/2563 1,000,000         20232 ประกอบกิจำกรผลิตจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง 100  หมู่ท่ี 4 ต.หลวงเหนือ อ.งำว จ.ล ำปำง 52110

5,390 0525563000163 บจ.วันดีพืชพันธ์ุกำรเกษตร จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         46205 ประกอบกิจกำรรับซ้ือ จ ำหน่ำยพืชพันธ์ุ 89/1  หมู่ท่ี 4 ต.บ้ำนแหง อ.งำว จ.ล ำปำง 52110

5,391 0525563000171 บจ.สุภำวดี เนอร์สซ่ิง แคร์ จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         86909 ประกอบกิจกำรรับดูแลเด็ก ผู้สูงอำยุ 

ผู้ป่วยตำมบ้ำนและโรงพยำบำล

107  หมู่ท่ี 5 ต.หลวงใต้ อ.งำว จ.ล ำปำง 52110

5,392 0523563000129 หจ.ทรัพย์มณีพำนิชล ำปำง 16/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้งอำคำร 

ถนน โรงงำน และงำนก่อสร้ำงทุกประเภท

51  หมู่ท่ี 9 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ล ำปำง 52120

5,393 0525563000112 บจ.สเกลแอนด์กรีน คอนสตรัคช่ัน 

จ ำกัด

23/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร

240  หมู่ท่ี 6 ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ล ำปำง 52120

5,394 0523563000102 หจ.เจเอ็น ไฮเทคแอนด์เซอร์วิส 15/1/2563 1,000,000         47525 ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุก่อสร้ำง อุปกรณ์

และเคร่ืองมือใช้ในกำรก่อสร้ำง เคร่ืองมือ

ช่ำงทุกประเภท เคร่ืองมือสี เคร่ืองตกแต่ง

อำคำร เคร่ืองเหล็ก อุปกรณ์ประปำ รมท้ัง

อะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้ำดังกล่ำว

184/4  หมู่ท่ี 7 ต.ศำลำ อ.เกำะคำ จ.ล ำปำง 52130

5,395 0523563000161 หจ.โรงสีข้ำว ก.รุ่งเจริญรุ่งเรืองกิจ 28/1/2563 1,000,000         10611 ประกอบกิจกำรโรงสี 87/1  หมู่ท่ี 3 ต.ใหม่พัฒนำ อ.เกำะคำ จ.ล ำปำง 52130

5,396 0525563000074 บจ.ครำวน์คิง 2020 จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         29309 ประกอบกิจกำรโรงงำนผลิต ช้ินส่วน

รถยนต์ อะไหล่รถยนต์ พรมรถยนต์ 

อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ทุกประเภท

118  หมู่ท่ี 8 ต.หนองหล่ม อ.ห้ำงฉัตร จ.ล ำปำง 52190

5,397 0525563000147 บจ.เจเอส อินเตอร์ ซัพพลำย 

แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด

24/1/2563 1,000,000         46422 กำรขำยส่งอุปกรณ์ส ำหรับให้แสงสว่ำง 196  หมู่บ้ำน เวียงสวรรค์ หมู่ท่ี 9 ต.แม่เมำะ อ.แม่เมำะ จ.ล ำปำง 52220

5,398 0523563000137 หจ.พีเคค้ำไม้ 16/1/2563 800,000            31001 ประกอบกิจกำร ผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ือง

เรือนและเคร่ืองใช้จำกไม้

119/2  หมู่ท่ี 1 ต.วอแก้ว อ.ห้ำงฉัตร จ.ล ำปำง 52190

5,399 0523563000099 หจ.ม่ันใจปร้ินท์ 13/1/2563 200,000            18112 ประกอบกิจกำรผลิตป้ำยไวนิลและฉลำก

สติกเกอร์  ผลิตป้ำยตัวอักษรโลหะ

28/290  หมู่บ้ำน เข่ือนวังพำร์ค ถนนวัง

ขวำ

ต.สบตุ๋ย อ.เมืองล ำปำง จ.ล ำปำง 52100

5,400 0525563000031 บจ.ไทย เมำน์เทน ออร์แกนิคส์ 

จ ำกัด

9/1/2563 100,000            01139 ประกอบกิจกำร เพำะปลูก ผลิต จ ำหน่ำย

 พัฒนำและแปรรุปพืชผลทำงเกษตรกรรม

295  หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนหวด อ.งำว จ.ล ำปำง 52110

5,401 0523563000030 หจ.เสริมงำมกำรสุรำ 6/1/2563 100,000            11011 ผลิตและจ ำหน่ำยสุรำกล่ันพ้ืนบ้ำน 122/1  หมู่ท่ี 8 ต.เสริมกลำง อ.เสริมงำม จ.ล ำปำง 52210



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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5,402 0525563000082 บจ.ออร์แกนิค กู๊ดส์ จ ำกัด 17/1/2563 30,000             47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค 

บริโภคทุกชนิดทุกประเภท

249/51  ถนนพหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมืองล ำปำง จ.ล ำปำง 52000

5,403 0525563000091 บจ.ล ำปำง เค.พี.อำร์. 999 จ ำกัด 17/1/2563 30,000             47111 ประกอบกิจกำรซุปเปอร์มำเก็ต ร้ำน

สะดวกซ้ือและมินิมำร์ททุกชนิด

56/7  ถนนวังขวำ ต.สบตุ๋ย อ.เมืองล ำปำง จ.ล ำปำง 52100

5,404 0535563000074 บจ.อุตรดิตถ์ ช๊อปป้ิง โฮม จ ำกัด 29/1/2563 55,100,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 118 หมู่ท่ี 6 ต.ท่ำเสำ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000

5,405 0533563000021 หจ.ฟิฟธ์ แอนด์ เฮ้ำส์ 2/1/2563 5,000,000         56101 ประกอบกิจกำรขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม 282,282/9  ถนนบรมอำสน์ ต.ท่ำอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000

5,406 0533563000099 หจ.ซัคเซส อินสเปอร์เรช่ัน 24/1/2563 5,000,000         33121 ประกอบกิจกำรซ่อมและบ ำรุงรักษำ

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ท่ีใช้ในงำน

อุตสำหกรรม

85/6  หมู่ท่ี 4 ต.ท่ำเสำ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000

5,407 0533563000081 หจ.กิจจำ กรีน-อะกรีเทค 23/1/2563 5,000,000         46692 ประกอบกิจกำรขำยปุ๋ยและเคมีภัณฑ์

ทำงกำรเกษตร

79/6  หมู่ท่ี 1 ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120

5,408 0535563000031 บจ.ยูทีดี เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอป

เมนท์ จ ำกัด

6/1/2563 5,000,000         70209 ประกอบธุรกิจบริกำรรับเป็นท่ีปรึกษำและ

ให้ค ำแนะน ำปัญหำเก่ียวกับด้ำน

บริหำรงำนพำณิชยกรรม

27/4  หมู่ท่ี 5 ต.บ้ำนเกำะ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53170

5,409 0535563000015 บจ.มำยทรัพย์กรุ๊ป จ ำกัด 2/1/2563 3,000,000         47525 ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุก่อสร้ำง อุปกรณ์

และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในกำรก่อสร้ำง 

เคร่ืองมือช่ำงทุกประเภท

195/3  หมู่ท่ี 5 ต.หำดกรวด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000

5,410 0533563000072 หจ.ทองก้อนคอนสตรัคช่ัน 17/1/2563 2,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 279/10  หมู่ท่ี 10 ต.ท่ำเสำ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000

5,411 0533563000056 หจ.ซีวินฟำร์ม 14/1/2563 2,000,000         46206 ประกอบกิจกำรค้ำอำหำรสัตว์ทุกชนิด 115/2  หมู่ท่ี 1 ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120

5,412 0533563000064 หจ.ลำนมันสักใหญ่ 16/1/2563 1,000,000         46209 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยสินค้ำพืชผลทำง

กำรเกษตรทุกชนิด

34/8  หมู่ท่ี 7 ต.น้ ำไคร้ อ.น้ ำปำด จ.อุตรดิตถ์ 53110

5,413 0535563000023 บจ.เสกยอด คำร์ จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         45302 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ประดับ

ยนต์ ชุดอุปกรณ์ตกแต่งทุกชนิดทุกย่ีห้อ 

ส ำหรับรถยนต์ทุกรุ่นทุกย่ีห้อ

101/6  หมู่ท่ี 4 ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120

5,414 0535563000058 บจ.ศิริชัย รุ่งเรืองทรัพย์ จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         46209 ประกอบกิจกำรค้ำ ข้ำว ข้ำวโพด มัน

ส ำปะหลัง กำแฟ

24  หมู่ท่ี 1 ต.นำอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120

5,415 0533563000048 หจ.อัครเดช คอนสตรัคช่ัน แอนด์ 

เซอร์วิส

7/1/2563 1,000,000         43210 ประกอบกิจกำรรับเหมำผลิตและติดต้ัง

สำยไฟฟ้ำ ท่อประปำ ติดต้ังแอร์ สำยดิน 

และอุปกรณ์ไฟฟ้ำทุกชนิด

3/1  หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140

5,416 0535563000040 บจ.เบล กรีนฟำร์ม เซ็นเตอร์ จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         01461 กำรเล้ียงไก่ไข่ 1/9  หมู่ท่ี 10 ต.ท่ำสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53220

5,417 0535563000066 บจ.พีเอสเอ็น มอลล์ 2020 จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ 

เคร่ืองส ำอำงค์ ของใช้ในบ้ำนเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ

475/4  หมู่ท่ี 1 ต.ท่ำสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53220

5,418 0533563000013 หจ.ดีเอ็มดี 24 ไพพ์ ซิสเต็ม 2/1/2563 900,000            41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 1/1  หมู่ท่ี 1 ต.จริม อ.ท่ำปลำ จ.อุตรดิตถ์ 53150
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5,419 0533563000030 หจ.ย.เพ่ิมทรัพย์ 6/1/2563 300,000            82302 ให้บริหำรกำรจัดงำนและกำรจัดแสดง

นิทรรศกำร

55/6  หมู่ท่ี 5 ต.นำยำง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120

5,420 0545563000015 บจ.ศักด์ิสิทธ์ิเฟอร์นิเจอร์ไม้สักแพร่

 จ ำกัด

9/1/2563 2,000,000         31001 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย

เฟอร์นิเจอร์จำกไม้ทุกชนิด

91/2  หมู่ท่ี 1 ต.พระหลวง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130

5,421 0543563000048 หจ.สมเกียรติ โซลูช่ัน 15/1/2563 1,000,000         43210 ประกอบกิจกำรรับเหมำติดต้ัง ซ่อมแซม 

บ ำรุงรักษำและออกแบบระบบไฟฟ้ำ 

ระบบแอร์ ระบบพลังงำน ฯลฯ

109  หมู่ท่ี 4 ต.วังหงส์ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

5,422 0543563000056 หจ.ศศิภัทร์ฟำร์ม 15/1/2563 1,000,000         01461 ประกอบกิจกำรฟำร์มไก่ ฟำร์มปศุสัตว์ 184  หมู่ท่ี 2 ต.น้ ำช ำ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

5,423 0543563000072 หจ.หยียำงยนต์ 16/1/2563 1,000,000         45302 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยยำงรถยนต์ ยำง

ส ำหรับยำนพำหนะอ่ืนๆ ล้อส ำหรับ

ยำนพำหนะ ล้อแม็กซ์ ฯลฯ

211/1  หมู่ท่ี 7 ต.นำจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

5,424 0545563000023 บจ.ร่วมรวยบุญทัวร์ จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         79120 ประกอบธุรกิจบริกำรน ำเท่ียวในประเทศ 1/68  ซอย1.(ถนนเหมืองหิต) ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

5,425 0545563000031 บจ.เมดิคอล เทค ซำยน์ จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         47721 ประกอบกิจกำรจัดจ ำหน่ำย ติดต้ัง ซ่อม

อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์

400/62  หมู่บ้ำน โกศัยซิต้ี หมู่ท่ี 9 ต.นำจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

5,426 0545563000040 บจ.เคแอนด์เค อิเล็กทรอนิกส์ จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         47732 รับซ้ือทองค ำรูปพรรณ และจ ำหน่ำย

ทองค ำรูปพรรณท้ังเงินสดและผ่อนช ำระ

400/399  หมู่ท่ี 9 ต.นำจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

5,427 0543563000013 หจ.พันล้ำนป้ำย แพร่ 6/1/2563 1,000,000         90002 ประกอบกิจกำรรับจัดงำนมโหรสพทุก

ประเภท แสง สี เสียง พิธีกร ขบวนรถแห่ 

ท ำป้ำยทุกชนิด งำนแสดงสินค้ำ

182/29  หมู่ท่ี 5 ต.สบสำย อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130

5,428 0543563000064 หจ.กิตติวรรณแก๊สซัพพลำย 16/1/2563 1,000,000         47735 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยแก๊สหุงต้ม 

อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิด

129  หมู่ท่ี 7 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150

5,429 0545563000058 บจ.ไกรทอง อินเตอร์ ฟู๊ด จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         10799 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำ

อุปโภคบริโภคและสินค้ำเบ็ดเตล็ดทุกชนิด 

เช่น น้ ำจ้ิมสุก้ี น้ ำจ้ิมไก่

176/1  หมู่ท่ี 4 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170

5,430 0543563000030 หจ.บีลีฟ แอนด์ อะชีฟ 9/1/2563 200,000            46109 ประกอบกิจกำรเป็นนำยหน้ำ ตัวแทน จัด

จ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค บริโภค

83  หมู่ท่ี 8 ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

5,431 0543563000021 หจ.พีทีเค ทรำนสปอร์ต 1991 8/1/2563 120,000            49339 กำรขนส่งสินค้ำอ่ืนๆทำงถนนซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

48  หมู่ท่ี 2 ต.ต ำหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170

5,432 0543563000081 หจ.168 ธีระพงษ์ คอนสตรัคช่ัน 27/1/2563 100,000            43221 ประกอบธุรกิจรับหมำระบบประปำ 50  หมู่ท่ี 6 ต.บ้ำนเวียง อ.ร้องกวำง จ.แพร่ 54140

5,433 0555563000015 บจ.เยำวรำชกรุงเทพน่ำน จ ำกัด 2/1/2563 4,500,000         47732 ประกอบกิจกำรค้ำทอง นำก เงิน เพชร 

พลอย และอัญมณีอ่ืน

15/8,15/9  ถนนอนันตวรฤทธิเดช ต.ในเวียง อ.เมืองน่ำน จ.น่ำน 55000

5,434 0555563000023 บจ.ห้วยส้มป่อย วัลเล่ย์ จ ำกัด 3/1/2563 2,000,000         56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืมทุกชนิดทุกประเภท

396  หมู่ท่ี 2 ต.ผำสิงห์ อ.เมืองน่ำน จ.น่ำน 55000
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5,435 0553563000021 หจ.ปัวอำหำรสัตว์ 7/1/2563 2,000,000         46206 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรสัตว์ทุกชนิด 461  หมู่ท่ี 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่ำน 55120

5,436 0553563000048 หจ.เดอะปร้ินท์น่ำน  แอ็ดเวอร์ไทซ่ิง 15/1/2563 1,000,000         47612 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ผลิตและติดต้ัง

งำนป้ำยโฆษณำและส่ือส่ิงพิมพ์อุปกรณ์

งำนป้ำยทุกชนิด

19/10  ถนนเจ้ำฟ้ำ ต.ในเวียง อ.เมืองน่ำน จ.น่ำน 55000

5,437 0553563000056 หจ.ส.บัวเขียวซัพพลำย 28/1/2563 1,000,000         47524 ค้ำวัสดุก่อสร้ำง 97  หมู่ท่ี 2 ต.น้ ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่ำน 55000

5,438 0553563000064 หจ.อุ๊ยไข กำรเกษตร 31/1/2563 1,000,000         47733 ประกอบกิจกำรขำยปุ๋ย เมล็ดพันธ์ุ และ

อุปกรณ์ทำงกำรเกษตร

189  หมู่ท่ี 4 ต.บ่อสวก อ.เมืองน่ำน จ.น่ำน 55000

5,439 0555563000040 บจ.ดอกเตอร์ โอ้ คลินิก จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         47721 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ทำงกำร

แพทย์

325  หมู่ท่ี 6 ต.ผำสิงห์ อ.เมืองน่ำน จ.น่ำน 55000

5,440 0555563000058 บจ.โปโลเท็กซ์ไทล์ จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         14112 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยเส้ือผ้ำ

ส ำเร็จรูป เคร่ืองแต่งกำยทุกประเภท 

เคร่ืองอุปโภคบริโภค อุปกรณ์กำรเล่นกีฬำ

663  หมู่ท่ี 4 ต.ไชยสถำน อ.เมืองน่ำน จ.น่ำน 55000

5,441 0555563000066 บจ.น่ำน เฮลต้ี ฟู้ด จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         46209 ประกอบกิจกำรซ้ือ-ขำยแลกเปล่ียน แปร

รูป ผลผลิตทำงกำรเกษตร ผลิตภัณฑ์และ

สินค้ำทำงกำรเกษตรทุกชนิด

678  หมู่ท่ี 5 ต.ผำสิงห์ อ.เมืองน่ำน จ.น่ำน 55000

5,442 0555563000031 บจ.เกษตรดีวิถีน่ำน จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         46209 ประกอบกิจกำรซ้ือ-ขำยแลกเปล่ียนแปร

รูปผลผลิตทำงกำรเกษตร ผลิตภัณฑ์และ

สินค้ำทำงกำรเกษตรทุกชนิด

56  หมู่ท่ี 4 ต.ท่ำวังผำ อ.ท่ำวังผำ จ.น่ำน 55140

5,443 0555563000074 บจ.ตรีศูล 2020 จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         82990 ประกอบกิจกำรประมูลงำนรับเหมำสร้ำง

ตึก อำคำรพำณิชย์ บ้ำนเรือน โรงงำน 

ให้แก่บุคคล คณะบุคคล

44  หมู่ท่ี 6 ต.ป่ำแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่ำน 55210

5,444 0553563000030 หจ.ชัยชนะน่ำนกำรก่อสร้ำง 8/1/2563 600,000            41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงและงำน

โยธำทุกชนิด

23  หมู่ท่ี 5 ต.ถืมตอง อ.เมืองน่ำน จ.น่ำน 55000

5,445 0553563000013 หจ.แม็กซ์แซม น่ำน 3/1/2563 200,000            77101 ประกอบกิจกำรให้เช่ำรถยนต์และ

รถจักรยำนยนต์

59  หมู่ท่ี 3 ต.ถืมตอง อ.เมืองน่ำน จ.น่ำน 55000

5,446 0563563000056 หจ.ห่อใหญ่ กำรช่ำง 15/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 36  หมู่ท่ี 12 ต.บ้ำนต๊ ำ อ.เมืองพะเยำ จ.พะเยำ 56000

5,447 0563563000064 หจ.สยำมเทเลคอม เซอร์วิสเซส 21/1/2563 1,000,000         42202 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงโครงกำร

สำธำรณูปโภคเก่ียวกับสำยส่งไฟฟ้ำก ำลัง

และสำยสัญญำณส่ือสำร

7  หมู่ท่ี 10 ต.บ้ำนต๋อม อ.เมืองพะเยำ จ.พะเยำ 56000

5,448 0565563000023 บจ.หัวเฉียว โฟร์ซีซ่ันส์ โฮเทล จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม ภัตตำคำร บำร์ 

ไนท์คลับ

7/8  ถนนประตูกลอง 2 ต.เวียง อ.เมืองพะเยำ จ.พะเยำ 56000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)
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วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

5,449 0565563000031 บจ.เอสทีเจ อินฟินิต้ีคอนโทรล 

จ ำกัด

13/1/2563 1,000,000         71101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรออกแบบและ

รับเหมำก่อสร้ำง

198  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนต๊ ำ อ.เมืองพะเยำ จ.พะเยำ 56000

5,450 0565563000058 บจ.มอร์แดนช็อป จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         46900 ประกอบกิจกำรค้ำ เคร่ืองอุปโภค และ

เคร่ืองบริโภค

97/6  ถนนประตูชัย ต.เวียง อ.เมืองพะเยำ จ.พะเยำ 56000

5,451 0563563000021 หจ.บ้ำนสวนงำนไม้ 9/1/2563 1,000,000         16101 ประกอบกิจกำรโรงงำนไม้แปรรูป 209  หมู่ท่ี 13 ต.น้ ำแวน อ.เชียงค ำ จ.พะเยำ 56110

5,452 0565563000015 บจ.ริเวอร์-แวน โพรเทค จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         46692 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคมีภัณฑ์ทำงกำร

เกษตร เช่น ยำฆ่ำแมลง ยำฆ่ำหนู ยำฆ่ำ

เช้ือรำ

257  หมู่ท่ี 3 ต.ทุ่งผำสุข อ.เชียงค ำ จ.พะเยำ 56110

5,453 0565563000040 บจ.รักปลูกเรือน จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ปรับปรุง

 ต่อเติม บ้ำนและอำคำรต่ำงๆ

526  หมู่บ้ำน มำง หมู่ท่ี 4 ต.หย่วน อ.เชียงค ำ จ.พะเยำ 56110

5,454 0563563000030 หจ.ธนำทรัพย์ไพศำล ขนส่ง สำย

เหนือ

10/1/2563 1,000,000         49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำอ่ืนๆทำงถนน

ซ่ึงมิได้จัดเประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

119  หมู่ท่ี 10 ต.ห้วยลำน อ.ดอกค ำใต้ จ.พะเยำ 56120

5,455 0565563000066 บจ.สปริง เทรดด้ิง จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         46103 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและส่งออก ซ้ือ ขำย

 สินค้ำอุปโภคบริโภค ทุกประเภท เช่น 

ของใช้ส ำหรับแม่และเด็ก

119/2  หมู่ท่ี 3 ต.บุญเกิด อ.ดอกค ำใต้ จ.พะเยำ 56120

5,456 0563563000048 หจ.เค.เอ็น. คอนสตรัคช่ัน บำย 

ช่ำงจุ้ย

10/1/2563 500,000            41002 บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง 5  หมู่ท่ี 6 ต.สว่ำงอำรมณ์ อ.ดอกค ำใต้ จ.พะเยำ 56120

5,457 0563563000013 หจ.ส่งเสริมแก๊ส 2020 3/1/2563 200,000            47735 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียมประเภท แก๊สหุงต้ม

220/2  ถนนพหลโยธิน ต.แม่ต๋ ำ อ.เมืองพะเยำ จ.พะเยำ 56000

5,458 0575563000023 บจ.ลอจิค คอนสตรัคช่ัน แอนด์ 

เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด

3/1/2563 5,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

และงำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด

29/8  หมู่ท่ี 10 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57000

5,459 0575563000252 บจ.ไทย เฮมพ์เทค จ ำกัด 23/1/2563 5,000,000         01619 ประกอบกิจกำรส่งเสริมเกษตรกรรม ท ำ

สวนเกษตร ท ำไร่ ท ำนำ ปลูกพืชต่ำงๆ ทุก

ชนิด

290  หมู่ท่ี 9 ต.เกำะช้ำง อ.แม่สำย จ.เชียงรำย 57130

5,460 0575563000104 บจ.สำกลไอซ์เบิร์ก จ ำกัด 9/1/2563 5,000,000         10795 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำแข็ง 60  หมู่ท่ี 12 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงรำย 57210

5,461 0575563000376 บจ.เทียนไทยหม่ี จ ำกัด 30/1/2563 3,000,000         46101 น ำเข้ำส่งออกสินค้ำทำงกำรเกษตรทุก

ประเภท

123/13  หมู่ท่ี 17 ถนนสันคอกช้ำง ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57000

5,462 0573563000030 หจ.เชียงรำย มิลค์แลนด์ 3/1/2563 2,500,000         46314 ประกอบกิจกำรค้ำ นม ผลิตภัฑ์จำกนมทุก

ชนิด และจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน

374  ถนนบรรพปรำกำร ต.เวียง อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57000

5,463 0573563000331 หจ.เอสพี.ไพลิน 29/1/2563 2,100,000         10303 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย 

เคร่ืองด่ืมเก่ียวกับผักผลไม้

152/1  หมู่ท่ี 3 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงรำย 57140



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

5,464 0575563000066 บจ.ณชจันทร์ จ ำกัด 7/1/2563 2,000,000         82301 ประกอบกิจกำรสถำนฝึกอบรม ให้

ค ำแนะน ำกำรประกอบอำชีพทุกประเภท

356  หมู่ท่ี 4 ต.ท่ำสุด อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57000

5,465 0575563000091 บจ.สตำร์เนส คอฟฟ่ี (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

8/1/2563 2,000,000         46101 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออกเมล็ดกำแฟ 66  หมู่ท่ี 11 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57000

5,466 0575563000180 บจ.สินไทย 2 จ ำกัด 16/1/2563 2,000,000         46695 ประกอบกิจกำรค้ำของเก่ำทุกประเภท 133/1  หมู่ท่ี 2 ต.ท่ำสำย อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57000

5,467 0575563000279 บจ.ณชจันทร์ 2020 จ ำกัด 24/1/2563 2,000,000         96309 ประกอบกิจกำรให้บริกำรประสำนงำน 

จัดท ำเอกสำรหนังสือเดินทำง

356  หมู่ท่ี 4 ต.ท่ำสุด อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57000

5,468 0575563000040 บจ.หยกหิมำลัย จ ำกัด 6/1/2563 2,000,000         46107 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก หินหยก

หินลัยตำมสัญญำจ้ำงทุกชนิด

678  หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนดู่ อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57100

5,469 0575563000236 บจ.โอเวอร์ซีส์ แอร์ คอนดิช่ัน

เนอร์ส จ ำกัด

20/1/2563 2,000,000         46599 ประกอบกิจกำรตัวแทนจ ำหน่ำย

เคร่ืองปรับอำกำศ

601/8  หมู่ท่ี 4 ต.เวียงพำงค ำ อ.แม่สำย จ.เชียงรำย 57130

5,470 0573563000358 หจ.สันติสุขกิจเจริญ 31/1/2563 2,000,000         47524 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยและให้เช่ำแบบ

ก่อสร้ำง แบบเหล็ก และแบบพลำสติก

198  หมู่ท่ี 7 ต.ดอนศิลำ อ.เวียงชัย จ.เชียงรำย 57210

5,471 0575563000058 บจ.วำยเอ็มเค โฮลเซล จ ำกัด 7/1/2563 2,000,000         46109 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก และ

จ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค บริโภค ทุกชนิด

143  หมู่ท่ี 1 ต.แม่ค ำ อ.แม่จัน จ.เชียงรำย 57240

5,472 0573563000269 หจ.เชียงรำยของเก่ำ 2020 23/1/2563 1,600,000         46695 ประกอบกิจกำรค้ำของเก่ำทุกประเภท 81/3  หมู่ท่ี 13 ต.สันทรำย อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57000

5,473 0573563000048 หจ.อัยริตำ 9/1/2563 1,000,000         96202 ประกอบกิจกำรบริกำรเคร่ืองซักผ้ำ และ

อบผ้ำ แบบหยอดเหรียญ

23/5  หมู่ท่ี 13 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57000

5,474 0573563000056 หจ.อภินำรำ 10/1/2563 1,000,000         86201 ประกอบกิจกำรคลินิกรักษำโรคท่ัวไป 133/2-3  ถนนธนำลัย ต.เวียง อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57000

5,475 0573563000081 หจ.ผ้ำหอมอำรมณ์ดี 2020 10/1/2563 1,000,000         96202 ประกอบกิจกำรในด้ำนบริกำรอ ำนวย

ควำมสะดวกในกำรซักผ้ำ อบผ้ำ แบบครบ

วงจร

485  หมู่ท่ี 9 ต.ท่ำสุด อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57000

5,476 0573563000102 หจ.เอส.เค. คอนสตรัคช่ันเวิร์ค 

แอนด์ ดีไซน์

14/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 182  หมู่ท่ี 6 ต.ท่ำสุด อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57000

5,477 0573563000111 หจ.ซีดับบลิว  ดับบลิว คอน

สตรัคช่ัน

15/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย และ

งำนก่อสร้ำงอ่ืนทุกชนิด

145  หมู่ท่ี 4 ต.ท่ำสุด อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57000

5,478 0573563000129 หจ.เศรษฐภูมิ ก่อสร้ำง 15/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน และงำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุก

ชนิด

315  หมู่ท่ี 3 ต.ท่ำสำย อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57000

5,479 0573563000196 หจ.พลกฤต เอ็นจิเนียร่ิง 20/1/2563 1,000,000         41002 รับเหมำก่อสร้ำงท่ัวไป 507  หมู่ท่ี 8 ต.ท่ำสำย อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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5,480 0573563000226 หจ.พลอยณพรรณ 21/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง 

เคร่ืองแต่งกำย เส้ือผ้ำ สินค้ำอุปโภค

บริโภค ท้ังหน้ำร้ำนและ ทำงออนไลน์

383  หมู่ท่ี 5 ต.สันทรำย อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57000

5,481 0573563000277 หจ.ทรัพย์สมบูรณ์ อำหำรสัตว์ 23/1/2563 1,000,000         46206 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรสัตว์ทุก

ชนิด และ ผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ วัสดุ 

อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ทำง

กำรเกษตรทุกชนิด

51/7  หมู่ท่ี 27 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57000

5,482 0573563000315 หจ.วีระ คำร์เซอร์วิส 28/1/2563 1,000,000         45202 ประกอบกิจกำรรับซ่อมรถยนต์ซ่อมตัวถัง 

ดัดแปลงตัวถังและเปล่ียนอะไหล่

433  หมู่ท่ี 4 ต.สันทรำย อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57000

5,483 0573563000340 หจ.พี.เอ.คอนสตรัคช่ัน เชียงรำย 30/1/2563 1,000,000         41001 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 326  หมู่ท่ี 12 ต.ท่ำสำย อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57000

5,484 0575563000155 บจ.เอบีซี มันน่ี จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         70202 ประกอบกิจกำรท่ีปรึกษำทำงกำรเงินและ

วำงแผนทำงกำรเงินทุกประเภท

118/4  หมู่ท่ี 15 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57000

5,485 0575563000198 บจ.จอห์นน่ี เบเกอร่ี จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         10711 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยขนมปัง 

เค้ก และเพสตรี

193  หมู่ท่ี 9 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57000

5,486 0575563000287 บจ.เดลต้ำ พี กรุ๊ป จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         47524 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอลูมิเนียม กระจก

 มุ้งลวด เหล็กดัด และวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกียว

ข้องทุกชนิดรวมท้ังส่ิงท ำเทียมรวมถึง

ผลิตภัณฑ์ท่ีคล้ำยคลึงกันทุกประเภท

65  หมู่ท่ี 12 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57000

5,487 0575563000309 บจ.ไม้ป้ัน  ดีไซน์ จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         71102 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำ รับออกและ-

เขียนแบบและงำนรับเหมำก่อสร้ำงทุก

ประเภท

106/26-28  หมู่ท่ี 11 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57000

5,488 0575563000350 บจ.ดี.เอ.เอช. เอ็กปอร์ต จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         46421 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก และ

จ ำหน่ำย เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำทุกชนิด

561/1  หมู่ท่ี 6 ต.สันทรำย อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57000

5,489 0573563000323 หจ.เจอำร์ ทรำนส์เซอร์วิส 28/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ

400/49  หมู่ท่ี 6 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57100

5,490 0575563000015 บจ.บ้ำนเขียนฝัน จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร

พำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำกำร

 ถนน รวมท้ังงำนโยธำทุกประเภท

418/127  หมู่ท่ี 1 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57100

5,491 0575563000031 บจ.ทีทีเอ็น พำวเวอร์กรุ๊ป จ ำกัด 6/1/2563 1,000,000         41002 รับเหมำก่อสร้ำงอำคำร อำคำรพำณิชย์ 

อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีรำชกำร ถนน 

สะพำน

79/3  หมู่ท่ี 4 ซอย4 ถนนแม่กก ต.ริมกก อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57100



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

5,492 0575563000147 บจ.อัลปำก้ำ เชียงรำย รีสอร์ท 

จ ำกัด

13/1/2563 1,000,000         55101 ประกอบกิจกำรท่ีพัก บ้ำนพักรีสอร์ท 633  หมู่ท่ี 6 ต.บ้ำนดู่ อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57100

5,493 0575563000163 บจ.เอ็ม.ที 2812 เวิร์ค จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         46421 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยและติดต้ัง

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำทุกชนิด

146/1  หมู่ท่ี 4 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57100

5,494 0575563000228 บจ.เดอะ ทัสค์ คอร์เปอเรช่ัน จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         68102 ซ้ือขำยอสังหำริมทรัพย์ 197/51  หมู่ท่ี 4 ต.บ้ำนดู่ อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57100

5,495 0575563000261 บจ.เจ อำร์ฟู้ด อิมปอร์ต เอ็กซ์

ปอร์ต จ ำกัด

24/1/2563 1,000,000         46313 ประกอบกิจกำรค้ำและน ำเข้ำส่งออก ผัก 

ผลไม้และเคร่ืองอุปโภคบริโภคทุกชนิด

155  หมู่ท่ี 6 ต.บ้ำนดู่ อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57100

5,496 0573563000366 หจ.ชิดชนกรุ่งเรือง 31/1/2563 1,000,000         47222 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองด่ืม น้ ำด่ืม น้ ำแร่ 422  หมู่ท่ี 3 ต.ป่ำตึง อ.แม่จัน จ.เชียงรำย 57110

5,497 0573563000021 หจ.ธนภูมิ คอนสตรัคช่ัน 2019 3/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร

พำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำกำร

191  หมู่ท่ี 7 ต.เจริญเมือง อ.พำน จ.เชียงรำย 57120

5,498 0575563000171 บจ.พฤกษชำติ 2019 จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         20232 ผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง สมุนไพร

อบแห้ง เคร่ืองส ำอำงท่ีผลิตจำกสมุนไพร

ธรรมชำติในระบบออนไลน์

287  หมู่ท่ี 17 ต.สันกลำง อ.พำน จ.เชียงรำย 57120

5,499 0575563000368 บจ.ล้ำนเมือง บรรจุภัณฑ์ จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         46499 ประกอบกิจกำรน ำหน่ำย กล่อง พัสดุ

บรรจุภัณฑ์ ทุกประเภท

2513/1  หมู่ท่ี 1 ต.เมืองพำน อ.พำน จ.เชียงรำย 57120

5,500 0573563000072 หจ.1009 อินเตอร์เทรด 10/1/2563 1,000,000         46639 ประกอบกิจกำรส่งออกวัสดุ และ อุปกรณ์

ก่อสร้ำง

117  หมู่ท่ี 2 ต.เกำะช้ำง อ.แม่สำย จ.เชียงรำย 57130

5,501 0573563000161 หจ.โปรบิลด์โฮมแอนด์ดีไซน์ 20/1/2563 1,000,000         41002 รับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด 368  หมู่ท่ี 11 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สำย จ.เชียงรำย 57130

5,502 0573563000200 หจ.เอ&เอ็น อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์

พอร์ต

20/1/2563 1,000,000         46101 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก พืชผลทำง

กำรเกษตรทุกชนิด ทุกประเภท

405/2  หมู่ท่ี 10 ต.แม่สำย อ.แม่สำย จ.เชียงรำย 57130

5,503 0575563000074 บจ.แม็กซ์โซเทรดด้ิง (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

7/1/2563 1,000,000         47912 ประกอบกิจกำรค้ำทำงระบบออนไลน์ 

ผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์ไฟฟ้ำ 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด อุปกรณ์

กำรเล่นเสริมพัฒนำกำรเคร่ืองใช้ส ำหรับ

เด็กทุกชนิด

419  หมู่ท่ี 13 ต.แม่สำย อ.แม่สำย จ.เชียงรำย 57130

5,504 0575563000082 บจ.ภูณิพิช จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 419  หมู่ท่ี 13 ต.แม่สำย อ.แม่สำย จ.เชียงรำย 57130

5,505 0575563000325 บจ.แม่สำยของเก่ำ จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         46695 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยและรับซ้ือของ

เก่ำทุกชนิด

60/1  หมู่ท่ี 1 ต.แม่สำย อ.แม่สำย จ.เชียงรำย 57130

5,506 0575563000333 บจ.ซูเจิน อินเตอร์เทรดด้ิง จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         47512 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยส่ิงทอ ของใช้ใน

บ้ำน ชุดเคร่ืองนอน ผ้ำปูท่ีนอน ตุ๊กตำม

หมอนผ้ำห่ม

685/5  หมู่ท่ี 13 ต.แม่สำย อ.แม่สำย จ.เชียงรำย 57130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

5,507 0575563000341 บจ.เบสท์ ไนท์ อินเตอร์เทรดด้ิง 

จ ำกัด

28/1/2563 1,000,000         47512 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยส่ิงทอ ของใช้ใน

บ้ำน ชุดเคร่ืองนอน ผ้ำปูท่ีนอน ตุ๊กตำ

หมอนผ้ำห่ม

721  หมู่ท่ี 13 ต.แม่สำย อ.แม่สำย จ.เชียงรำย 57130

5,508 0575563000392 บจ.คลีโอคลินิกแม่สำย2020 จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         86201 ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล 376/14  หมู่ท่ี 5 ต.เวียงพำงค ำ อ.แม่สำย จ.เชียงรำย 57130

5,509 0573563000251 หจ.ศิรัญญำ  ก่อสร้ำง 22/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง รับเหมำ

ถมดิน ขนดิน หินและทรำยทุกชนิด 

รวมท้ังท ำกำรปรับพ้ืนท่ี

1  หมู่ท่ี 11 ต.หงำว อ.เทิง จ.เชียงรำย 57160

5,510 0573563000242 หจ.แม่สรวยบุญมำทัน 21/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 158  หมู่ท่ี 7 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงรำย 57180

5,511 0575563000139 บจ.ทีเคพี อี-คอมเมิร์ซ จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         17091 ประกอบกิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีแปรรูป

จำกกระดำษเพ่ือใช้ในครัวเรือนและ 

สุขอนำมัย

181/1  หมู่ท่ี 11 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงรำย 57210

5,512 0575563000112 บจ.จี เอส บุ๊คก้ิง จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         79909 ตัวแทนจ ำหน่ำยและจองต๋ัวโดยสำร

เคร่ืองบิน และท่ีพัก ให้แก่บุคคล คณะ

บุคคล นิติบุคคล และองค์กรของรัฐ

48  หมู่ท่ี 9 ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงรำย 57230

5,513 0573563000285 หจ.มิตรอำรี เทรดด้ิง 24/1/2563 1,000,000         47190 ขำยปลีก ส่งสินค้ำ 23  หมู่ท่ี 10 ต.ป่ำก่อด ำ อ.แม่ลำว จ.เชียงรำย 57250

5,514 0575563000210 บจ.โคโนริน กรุ๊ป จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         47219 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรเสริมทุก

ชนิด

58  หมู่ท่ี 7 ต.ป่ำก่อด ำ อ.แม่ลำว จ.เชียงรำย 57250

5,515 0575563000317 บจ.บ้ำน บ้ำน เฮำส์ จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         46521 ประกอบกิจกำรค้ำ อุปกรณ์ไฟฟ้ำทุกชนิด 

ติดต้ัง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้ำ ระบบประปำ

 รวมท้ังอะไหล่และอุแกรณ์ของสินค้ำ

ดังกล่ำวท้ังหมด

3  หมู่ท่ี 3 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลำว จ.เชียงรำย 57250

5,516 0575563000201 บจ.เอดับเบ้ิลพลัส คอนสตรัคช่ัน 

จ ำกัด

20/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย

9  หมู่ท่ี 20 ต.ต้ำ อ.ขุนตำล จ.เชียงรำย 57340

5,517 0573563000374 หจ.ขุนตำล อิเล็กทรอนิกส์ 31/1/2563 800,000            47595 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ไอที

ทุกประเภท

86  หมู่ท่ี 16 ถนนเทิง-เชียงของ ต.ยำงฮอม อ.ขุนตำล จ.เชียงรำย 57340

5,518 0573563000153 หจ.บุญเสริญ กำรก่อสร้ำง 17/1/2563 500,000            41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิขย์ ท่ีพักอำศัย สถำนท ำกำร 

และงำนก่อสร้ำงทุกประเภท

217  หมู่ท่ี 20 ต.ป่ำอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57000

5,519 0573563000170 หจ.เย็นใจ พำนิช 20/1/2563 500,000            47222 จ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืม สินค้ำอุปโภคบริโภคทุก

ชนิด

1095/7  ถนนรำชเดชด ำรง ต.เวียง อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57000

5,520 0573563000188 หจ.ศีลคุ้มครองแกะสลัก 20/1/2563 500,000            25921 ประกอบกิจกำรแกะสลักหยกและหิน 188  หมู่ท่ี 8 ต.โป่งผำ อ.แม่สำย จ.เชียงรำย 57130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

5,521 0573563000137 หจ.ซิต้ี ซิสเต็มส์ 15/1/2563 500,000            82990 ประกอบกำรค้ำเพ่ือรับจ้ำงท ำของให้แก่ 

บุคคล คณะบุคคล และนิตบุคคล

119  หมู่ท่ี 12 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงรำย 57150

5,522 0573563000013 หจ.ชัยทิพย์ เพำเวอร์ ซัพพลำย 2/1/2563 500,000            43210 ให้บริกำรรับเหมำเดินสำยติดต้ังระบบ

อินเตอร์เน็ต ระบบกล้องวงจรปิด 

วงจรไฟฟ้ำ

236  หมู่ท่ี 3 ต.เวียง อ.เวียงป่ำเป้ำ จ.เชียงรำย 57170

5,523 0573563000293 หจ.ณัฐภัทลำภำณิชย์2020 27/1/2563 500,000            46599 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์จรำจรทุกชนิด

21  หมู่ท่ี 12 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงรำย 57180

5,524 0575563000121 บจ.ธรัสท์ ดิจิทัล จ ำกัด 10/1/2563 500,000            47413 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยโทรศัพท์มือถือ 

เบอร์โทรศัพท์ วัสดุและอุปกรณ์ท่ีเกียว

ข้องทุกชนิด

248  หมู่ท่ี 3 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงรำย 57240

5,525 0573563000064 หจ.ออฟฟิศ แอนด์ โฮม เฟอร์นิเจอร์ 10/1/2563 500,000            47591 จ ำหน่ำยท่ีนอน อุปกรณ์ส ำนักงำน และ

เฟอร์นิเจอร์ ทุกชนิด

142/2  หมู่ท่ี 3 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลำว จ.เชียงรำย 57250

5,526 0573563000218 หจ.บ้ำนผ้ำขนหนู บำย ดับบลิว 

แอนด์ ดับบลิว

21/1/2563 400,000            47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง 

เคร่ืองแต่งกำย เส้ือผ้ำ สินค้ำอุปโภค

บริโภค ท้ังหน้ำร้ำนและ ทำงออนไลน์

292  หมู่ท่ี 4 ต.เกำะช้ำง อ.แม่สำย จ.เชียงรำย 57130

5,527 0573563000307 หจ.ลำฟอร์เรท์ กำร์เดนเนอร์ 27/1/2563 300,000            47733 ประกอบกิจกำรซ้ือ-ขำยต้นไม้ อุปกรณ์

กำรตกแต่งสวน อุปกรณ์กำรเกษตร วัสดุ

เพ่ือกำรเกษตร

299/9  หมู่ท่ี 2 ต.ท่ำสำย อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57000

5,528 0573563000145 หจ.แสนแซ่ ก่อสร้ำง 16/1/2563 300,000            43301 ประกอบกิจกำรติดต้ัง ประตู หน้ำต่ำง 

เหล็ก อลูมิเนียม และจ ำหน่ำยเหล็ก 

อลูมิเนียม ท้ังปลีกและส่ง ทุกชนิด

226  หมู่ท่ี 14 ต.แม่ค ำ อ.แม่จัน จ.เชียงรำย 57240

5,529 0575563000384 บจ.เบสท์วัน อโกรเทค จ ำกัด 30/1/2563 200,000            46692 ประกอบกิจกำรขำยสินค้ำเคมีเกษตรปุ๋ย 

ยำและผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตร

105  หมู่ท่ี 1 ต.สันทรำย อ.แม่จัน จ.เชียงรำย 57110

5,530 0573563000099 หจ.ฉิมพลี มำร์ท 13/1/2563 200,000            47190 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืม และ

สินค้ำอุปโภค บริโภคท่ีจ ำเป็นต่อ

ชีวิตประจ ำวันทุกชนิด

42  หมู่ท่ี 1 ต.ป่ำง้ิว อ.เวียงป่ำเป้ำ จ.เชียงรำย 57170

5,531 0575563000244 บจ.ซี เอ็น บิซเนท จ ำกัด 21/1/2563 100,000            10799 ประกอบกิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์อำหำร

อ่ืน ๆ ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

211/2  หมู่ท่ี 3 ซอย10 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57100

5,532 0575563000295 บจ.วรำทิพย์88 จ ำกัด 24/1/2563 100,000            10619 กำรผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จำกเมล็ดธัญพืช

ซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

390/11  หมู่ท่ี 4 ถนนแม่กก ต.ริมกก อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57100

5,533 0573563000234 หจ.ปำกรณ์ บิวต้ีริช664 21/1/2563 100,000            47912 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง 

เคร่ืองแต่งกำย เส้ือผ้ำ สินค้ำอุปโภค

บริโภค ขำยสินค้ำออนไลน์

664  หมู่ท่ี 3 ต.เวียง อ.เวียงป่ำเป้ำ จ.เชียงรำย 57170



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

5,534 0585563000040 บจ.ไนน์ ออนเนอร์ อิมปอร์ต เอ็กซ์

ปอร์ต จ ำกัด

27/1/2563 5,000,000         16101 ประกอบกิจกำรเล่ือยไม้ 15/12  ถนนขุนลุมประพำส ต.จองค ำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000

5,535 0585563000031 บจ.ริง ปำย พอเพียง จ ำกัด 24/1/2563 3,000,000         62011 ประกอบกิจกำรออกแบบเว็บไซต์ 71  หมู่ท่ี 1 ต.เวียงใต้ อ.ปำย จ.แม่ฮ่องสอน 58130

5,536 0583563000030 หจ.มะตะบัน 23/1/2563 2,000,000         55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม ภัตตำคำร บำร์ 

ไนท์คลับ

21  หมู่ท่ี 1 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110

5,537 0583563000021 หจ.ทองรีญำ กำรค้ำ 15/1/2563 2,000,000         41002 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีไม่ใช่ท่ี

พักอำศัย

92  หมู่ท่ี 2 ต.แม่ลำน้อย อ.แม่ลำน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120

5,538 0583563000072 หจ.เคร่ืองแกงห้วยปู 24/1/2563 2,000,000         10771 กำรผลิตเคร่ืองเทศและเคร่ืองแกงส ำเร็จรูป 68  หมู่ท่ี 6 ต.เวียงใต้ อ.ปำย จ.แม่ฮ่องสอน 58130

5,539 0583563000013 หจ.เกษร กรุ๊ป(2020) 7/1/2563 2,000,000         46321 ประกอบกิจกำรขำยส่งเคร่ืองด่ืมท่ีมี

แอลกอฮอล์

289  หมู่ท่ี 2 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140

5,540 0583563000099 หจ.เจอำร์  แอนด์ ดี  เซซำมิ1864 29/1/2563 1,000,000         10499 ประกอบกิจกำรน้ ำมันงำ น้ ำมันดำวอินคำ 

งำค่ัว ถ่ัวค่ัว ดำวอินคำค่ัว

17/1  หมู่ท่ี 2 ต.ห้วยผำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000

5,541 0585563000015 บจ.แม่ฮ่องสอน เบฟเวอร์เรจ จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรค้ำสินค้ำ อุปโภค บริโภค 

ทุกชนิด

52/4  ถนนนำวำคชสำร ต.จองค ำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000

5,542 0583563000048 หจ.ป้ำแหลงพำณิชย์ 23/1/2563 1,000,000         55102 ประกอบกิจกำรบริกำรด้ำนท่ีพัก 212  หมู่ท่ี 1 ต.เวียงใต้ อ.ปำย จ.แม่ฮ่องสอน 58130

5,543 0583563000056 หจ.เอนก-อังคณำพำณิชย์ 23/1/2563 1,000,000         47612 ประกอบกิจกำรร้ำนค้ำปลีกเคร่ืองเขียน

และเคร่ืองใช้ส ำนักงำน

450/5  หมู่บ้ำน 8 ต.เวียงใต้ อ.ปำย จ.แม่ฮ่องสอน 58130

5,544 0585563000058 บจ.ปำย เคเบิล แอนด์ เซอร์วิส 

จ ำกัด

29/1/2563 1,000,000         42202 ประกอบกิจกำติดต้ังสำยส่งไฟฟ้ำ สำย

เคเบิล

163  หมู่ท่ี 1 ต.เวียงใต้ อ.ปำย จ.แม่ฮ่องสอน 58130

5,545 0583563000081 หจ.โรแมนซ์คำเฟ่ 27/1/2563 700,000            56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ือมด่ืม

134  หมู่ท่ี 8 ต.เวียงเหนือ อ.ปำย จ.แม่ฮ่องสอน 58130

5,546 0583563000064 หจ.สัตวศำสตร์ 61 23/1/2563 500,000            46319 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรสัตว์ ยำ

รักษำโรค ปุ๋ยเคมี สำรเคมียำก ำจัดวัชพืช

ทุกชนิด

44/3  ถนนมรรคสันติ ต.จองค ำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000

5,547 0585563000023 บจ.วำยเค คงอยู่พัฒนำ (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

17/1/2563 300,000            46443 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์

เก่ียวกับสุขภำพและควำมงำม

32  หมู่ท่ี 3 ต.แม่ฮ้ี อ.ปำย จ.แม่ฮ่องสอน 58130

5,548 0605563000103 บจ.เอ็ม.เจ. พำวเวอร์ ไลน์ จ ำกัด 14/1/2563 5,000,000         47300 ประกอบกิจกำรค้ำน้ ำมันเช้ือเพลิง ถ่ำนหิน

 และสถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง

777  หมู่ท่ี 7 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

5,549 0605563000162 บจ.เจเอ กรุ๊ป 2019 จ ำกัด 23/1/2563 5,000,000         82990 ประกอบกิจกำรประมูลเพ่ือรับจ้ำงท ำของ 

ตำมวัตถุท่ีประสงค์ท้ังหมด ให้แก่บุคคล 

คณะบุคคล นิติบุคคล

52/1  หมู่ท่ี 9 ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

5,550 0605563000171 บจ.เอสเธติกำคลินิกบำยดอกเตอร์

ฟำร์ม จ ำกัด

23/1/2563 5,000,000         86201 ประกอบกิจกำรให้บริกำรตรวจรักษำตำม

แบบคลินิกเวชกรรม

23/17-18  หมู่ท่ี 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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5,551 0603563000110 หจ.ส.รักคุณ 2018 20/1/2563 3,000,000         41002 รับเหมำก่อสร้ำง 772/56  หมู่ท่ี 9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

5,552 0603563000128 หจ.ส.ชินศุภกิจ 2017 20/1/2563 3,000,000         41002 ประกอบกิจกำร รับเหมำก่อสร้ำง ง112/149  ถนนดำวดึงส์ ต.ปำกน้ ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

5,553 0605563000031 บจ.ศิริวัฒนะ 2020 จ ำกัด 7/1/2563 3,000,000         46209 ประกอบกิจกำรค้ำ ข้ำว ข้ำวโพด มัน

ส ำปะหลัง กำแฟ และพืชผลทำงกำร

เกษตรอ่ืนทุกชนิด

2/2   ห้องเลขท่ี 101 หมู่ท่ี 2 ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120

5,554 0605563000022 บจ.เอส.ดับเบ้ิลยู.ซี คอนสตรัคช่ัน 

จ ำกัด

7/1/2563 3,000,000         43291 ประกอบกิจกำรรับเหมำงำนหุ้มฉนวน

ควำมร้อน และควำมเย็น โรงงำน อำคำร

ทุกชนิด

162/11  หมู่ท่ี 9 ต.เขำทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130

5,555 0605563000235 บจ.โรงรับจ ำน ำสลกบำตร จ ำกัด 31/1/2563 3,000,000         64925 ประกอลกิจกำรโรงรับจ ำน ำ 129  หมู่ท่ี 9 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130

5,556 0603563000012 หจ.ตงสมบูรณ์ภัณฑ์ นครสวรรค์ 2/1/2563 1,000,000         47712 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยรองเท้ำ ทุกชนิด 240/6  หมู่ท่ี 13 ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

5,557 0603563000039 หจ.ทริปเป้ิล เอ็น ไอที เซอร์วิส 2/1/2563 1,000,000         47411 ประกอบกิจกำรค้ำ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์

เครือข่ำย อุปกรณ์ต่อพ่วง ทุกชนิด

ช86/7  ถนนสวรรค์วิถี ต.ปำกน้ ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

5,558 0603563000101 หจ.ถวิลกำรไฟฟ้ำ 16/1/2563 1,000,000         47525 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ไฟฟ้ำ

และอุปกรณ์ก่อสร้ำงทุกชนิด

700/115  หมู่ท่ี 2 ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

5,559 0605563000014 บจ.ณัชชำ2019 จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม 906  หมู่ท่ี 9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

5,560 0605563000065 บจ.กนกกร 2019 จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         47219 ร้ำนขำยปลีกอำหำรอ่ืนๆ ซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

161/39  ถนนมำตุลี ต.ปำกน้ ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

5,561 0605563000073 บจ.ธรรมกิจสังฆภัณฑ์ จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         47739 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองสังฆภัณฑ์ 161/96  ถนนมำตุลี ต.ปำกน้ ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

5,562 0605563000090 บจ.ธัญญ์ธิชำ 2557 จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         68103 ประกอบกิจกำรบริกำรท่ีพักอำศัยส ำหรับ

บุคคลช่ัวครำว อพำร์ทเม้นต์ ห้องเช่ำ และ

หอพัก

948/3  หมู่ท่ี 9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

5,563 0605563000111 บจ.บีจี โซล่ำร์ จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         47593 ขำยปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้ำส ำหรับให้แสงสว่ำง 919/119,120  หมู่ท่ี 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

5,564 0605563000120 บจ.แนกซ์ เฮลท์แคร์ โปรดัคท์ จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         47219 ประกอบกิจกำรค้ำ ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม

 อำหำรเพ่ือสุขภำพ

380/8  หมู่ท่ี 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

5,565 0605563000138 บจ.นครสวรรค์คลินิกแลบ จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         74902 ประกอบกิจกำรให้บริกำรตรวจทำงด้ำนอำ

ชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยในกำร

ท ำงำนทุกประเภท

558/220  หมู่ท่ี 9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

5,566 0605563000197 บจ.เอสวีเลิฟลี ช้อป จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         47711 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเส้ือผ้ำส ำเร็จรูป 

เคร่ืองแต่งกำย เส้ือผ้ำบุรุษ สตรี เด็ก และ

เด็กอ่อน ชุดนอน แฟช่ัน

95/52  หมู่ท่ี 9 ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

5,567 0603563000047 หจ.โอมศิริสุข 6/1/2563 1,000,000         46209 จ ำหน่ำยสินค้ำกำรเกษตร 168  หมู่ท่ี 19 ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110

5,568 0603563000144 หจ.เอ  เจไดท์ 23/1/2563 1,000,000         47732 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอัญมณี 117/2  หมู่ท่ี 17 ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

5,569 0605563000049 บจ.ศักด์ิสมพร จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่ง 1/10  หมู่ท่ี 7 ต.ย่ำนมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130

5,570 0605563000154 บจ.ทีเค ฟู้ด โพลทรี จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         46204 ประกอบกิจกำร ค้ำขำยสัตว์มีชีวิต 

เน้ือสัตว์ช ำแหละ เน้ือสัตว์แช่แข็ง

305  หมู่ท่ี 12 ต.ตำคลี อ.ตำคลี จ.นครสวรรค์ 60140

5,571 0605563000227 บจ.มำย สเกล จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         71102 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงออกแบบและ

รับเหมำก่อสร้ำง

35  หมู่ท่ี 21 ต.ตำคลี อ.ตำคลี จ.นครสวรรค์ 60140

5,572 0603563000055 หจ.ทองเยำวรำชศำลเจ้ำไก่ต่อ 

(2019)

6/1/2563 1,000,000         47732 ประกอบกิจกำรร้ำนทอง 182  หมู่ท่ี 3 ต.ศำลเจ้ำไก่ต่อ อ.ลำดยำว จ.นครสวรรค์ 60150

5,573 0603563000063 หจ.ทองเยำวรำชบ้ำนลำน 6/1/2563 1,000,000         47732 ประกอบกิจกำรร้ำนทอง 355  หมู่ท่ี 22 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ 60150

5,574 0603563000161 หจ.จันทร 789 29/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 66/6  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนไร่ อ.ลำดยำว จ.นครสวรรค์ 60150

5,575 0605563000201 บจ.เอ็นซีที ชำญโนชิ จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         49339 ประกอบกิจกำรบริกำรรับจ้ำงขนส่ง

รถบรรทุกขนำดใหญ่

213  หมู่ท่ี 2 ต.วังซ่ำน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150

5,576 0605563000057 บจ.ออกุลเจริญ มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         46414 จ ำหน่ำยชุดนอน ผ้ำม่ำน และอ่ืนๆ 41/2  หมู่ท่ี 6 ต.ยำงตำล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170

5,577 0605563000219 บจ.เจพีบี เพ่ิมทรัพย์ จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         01493 ผลิตน้ ำผ้ึงเพ่ือจ ำหน่ำยขำยปลีก ขำยส่ง 

เก่ียวกับผลติภัณฑ์น้ ำผ้ึง

17  หมู่ท่ี 2 ต.พุนกยูง อ.ตำกฟ้ำ จ.นครสวรรค์ 60190

5,578 0605563000081 บจ.ฟองใหญ่ จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         31001 กำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ 110  หมู่ท่ี 17 ต.ส ำโรงชัย อ.ไพศำลี จ.นครสวรรค์ 60220

5,579 0605563000189 บจ.คูตงฮวดไรซ์มิลล์ จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         10661 ประกอบกิจกำรโรงสีข้ำว 788  หมู่ท่ี 8 ต.ไพศำลี อ.ไพศำลี จ.นครสวรรค์ 60220

5,580 0603563000021 หจ.พิชญำภัค ซัพพลำยเออร์ 2/1/2563 1,000,000         46599 ประกอบกิจกำรค้ำและผลิตเคร่ืองกรองน้ ำ

ทุกชนิด รวมท้ังวัสดุส้ินเปลือง

71/3  หมู่ท่ี 8 ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240

5,581 0603563000152 หจ.ศรจักร คอนสทรัคช่ัน 24/1/2563 500,000            41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน อุโมงค์

34  หมู่ท่ี 2 ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150

5,582 0603563000080 หจ.ทิพเจริญกำรเกษตร 10/1/2563 500,000            20210 ผลิตและจ ำหน่ำยอุปกรณ์ เคมี เคมีภัณฑ์ 

ทุกชนิด จ ำหน่ำยปุ๋ย และยำก ำจัดศัตรูพืช

และแมลงต่ำงๆ

111  หมู่ท่ี 1 ต.หนองตำงู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180

5,583 0603563000098 หจ.ภักวิพำ คอนสตรัคช่ัน 14/1/2563 500,000            41002 บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 232/2  หมู่ท่ี 7 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240

5,584 0603563000071 หจ.เลเซอร์ แล็บ 7/1/2563 400,000            73101 ประกอบกิจกำรป้ำยโฆษณำ ป้ำยไฟ ป้ำย

แผ่นเหล็ก

232/7-8  ถนนสวรรค์วิถี ต.ปำกน้ ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

5,585 0605563000146 บจ.เฟลิเซีย อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ำกัด

16/1/2563 200,000            47723 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง 160/74  หมู่ท่ี 10 ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

5,586 0603563000136 หจ.เพชรกระแสสินธ์ุ 22/1/2563 200,000            46209 รับซ้ือพืชผลทำงกำรเกษตร 111  หมู่ท่ี 6 ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170

5,587 0615563000049 บจ.บ้ำนไร่ปิโตรเลียม จ ำกัด 9/1/2563 5,000,000         47300 ประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง 173  ถนนรักกำรดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธำนี จ.อุทัยธำนี 61000
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5,588 0615563000014 บจ.บ้ำนประสำรสุข จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         68104 ประกอบกิจกำรให้เช่ำ ร้ำนค้ำ ห้องพัก 

เฟอร์นิเจอร์ และส่ิงของเคร่ืองใช้อ่ืนๆ

8-10  ถนนรำษฏร์อุทิศ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธำนี จ.อุทัยธำนี 61000

5,589 0615563000031 บจ.มันน่ี โกลด์ กรุ๊ป ออร์แกไน

เซอร์ จ ำกัด

7/1/2563 1,000,000         82302 ประกอบกิจกำรรับจัดอีเว้นท์ งำนออกบูธ 40  หมู่ท่ี 4 ต.น้ ำซึม อ.เมืองอุทัยธำนี จ.อุทัยธำนี 61000

5,590 0615563000057 บจ.พีบีซี อิเลคทริค แอนด์ ซัพ

พลำย จ ำกัด

23/1/2563 1,000,000         46599 ประกอบกิจกำรซ้ือ-ขำย เคร่ืองมือวัด

ทำงด้ำนอุตสำหกรรมในโรงงำน

84  หมู่ท่ี 3 ต.เกำะเทโพ อ.เมืองอุทัยธำนี จ.อุทัยธำนี 61000

5,591 0615563000065 บจ.เก้ำห้ำ แอสเสท จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 195 ต.หลุมเข้ำ อ.หนองขำหย่ำง จ.อุทัยธำนี 61130

5,592 0615563000022 บจ.มัลติพลำย เมคคำนิคอล จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน

52  หมู่ท่ี 14 ต.ทัพหลวง อ.บ้ำนไร่ จ.อุทัยธำนี 61140

5,593 0613563000012 หจ.สง่ำ ดอนแนไพร กำรขนส่ง 29/1/2563 500,000            49323 ประกอบกิจกำรบริกำรรับจ้ำงขนส่งและ

ถ่ำยสินค้ำทำงบก

103  หมู่ท่ี 1 ต.หนองบ่มกล้วย อ.บ้ำนไร่ จ.อุทัยธำนี 61180

5,594 0625563000065 บจ.คณำผล ลอจิสติกส์ จ ำกัด 16/1/2563 5,000,000         49323 กำรขนส่งสินค้ำ และขนถ่ำยสินค้ำ 146/8  หมู่ท่ี 6 ต.สระแก้ว อ.เมืองก ำแพงเพชร จ.ก ำแพงเพชร 62000

5,595 0623563000012 หจ.ว.เกษตรแทรกเตอร์ 6/1/2563 3,000,000         46530 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยรถไถเคร่ืองมือ

ทำงกำรเกษตร และอุปกรณ์ต่อพ่วง

305  หมู่ท่ี 4 ต.วังบัว อ.คลองขลุง จ.ก ำแพงเพชร 62120

5,596 0625563000014 บจ.กฎหมำยเกียรติไพบูลย์ จ ำกัด 6/1/2563 2,000,000         69100 ประกอบกิจกำรท่ีปรึกษำทำงกฎหมำย 565/1  หมู่ท่ี 2 ต.ท่ำมะเขือ อ.คลองขลุง จ.ก ำแพงเพชร 62120

5,597 0625563000031 บจ.สุดใจ เจริญกำรค้ำ จ ำกัด 9/1/2563 2,000,000         10309 ประกอบกิจกำรผลิตอำหำรแปรรูป 414  หมู่ท่ี 7 ต.ปำงมะค่ำ อ.ขำณุวรลักษบุรี จ.ก ำแพงเพชร 62140

5,598 0623563000128 หจ.ล้ำนทรัพย์ กำรโยธำ 20/1/2563 2,000,000         41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ทุกชนิด 111  หมู่ท่ี 1 ต.ลำนกระบือ อ.ลำนกระบือ จ.ก ำแพงเพชร 62170

5,599 0625563000138 บจ.พี.เอส. เพอซันแนลลิต้ี ซัพ

พลำย แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด

28/1/2563 2,000,000         78200 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงเหมำแรงงำน 

รับเหมำแรงงำนให้แก่บุคคล คณะบุคคลิติ

บุคคล ส่วนรำชกำรและองค์กำรของรัฐ

263  หมู่ท่ี 2 ต.โนนพลวง อ.ลำนกระบือ จ.ก ำแพงเพชร 62170

5,600 0625563000049 บจ.สยำมอินเตอร์ แมชชีนเนอร่ี 

2019 จ ำกัด

10/1/2563 2,000,000         46593 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองจักร ส ำหรับข้ึน

รูปโลหะ

199  หมู่ท่ี 19 ต.คลองลำนพัฒนำ อ.คลองลำน จ.ก ำแพงเพชร 62180

5,601 0623563000047 หจ.ล้งรุ่งเรือง 10/1/2563 1,000,000         52219 ประกอบกิจกรรมบริกำรต่ำงๆ ส ำหรับกำร

ขนส่งทำงบก

95  หมู่ท่ี 15 ต.อ่ำงทอง อ.เมืองก ำแพงเพชร จ.ก ำแพงเพชร 62000

5,602 0623563000055 หจ.เทพนคร 2020 13/1/2563 1,000,000         45303 ประกอบกิจกำรขำยส่ง ขำยปลีกช้ินส่วน

อุปกรณ์เสริมเก่ำและใหม่ของยำนยนต์

82/3  หมู่ท่ี 1 ต.คณฑี อ.เมืองก ำแพงเพชร จ.ก ำแพงเพชร 62000

5,603 0623563000110 หจ.ก ำแพงเพชรรุ่งเรือง 17/1/2563 1,000,000         46599 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองท ำควำม

เย็นพร้อมอุปกรณ์และซ่อมบ ำรุงสินค้ำ

ดังกล่ำว

215  หมู่ท่ี 3 ต.หนองปลิง อ.เมืองก ำแพงเพชร จ.ก ำแพงเพชร 62000

5,604 0623563000144 หจ.เฟ่ืองฟู คอนสตรัคช่ัน 22/1/2563 1,000,000         41001 ประกอบกิจกำร รับเหมำก่อสร้ำง 14/1  หมู่ท่ี 5 ต.สระแก้ว อ.เมืองก ำแพงเพชร จ.ก ำแพงเพชร 62000

5,605 0623563000187 หจ.รัชศักด์ิ ขนส่ง 24/1/2563 1,000,000         49339 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 86  หมู่ท่ี 8 ต.เพชรชมภู อ.โกสัมพีนคร จ.ก ำแพงเพชร 62000
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5,606 0623563000225 หจ.เฉลิมพืชผล 2020 30/1/2563 1,000,000         46202 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยขำยส่งสินค้ำ

ประเภทธัญพืชทุกชนิด

381  หมู่ท่ี 6 ต.นครชุม อ.เมืองก ำแพงเพชร จ.ก ำแพงเพชร 62000

5,607 0625563000073 บจ.ก ำแพงเพชร สร้ำงบ้ำน จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         43210 ประกอบกิจกำรติดต้ังข้อต่อและกำรเดิน

สำยไฟ กำรเดินสำยโทรคมนำคมสร้ำง

เครือข่ำยคอมพิวเตอร์

36/2  หมู่ท่ี 5 ต.หนองปลิง อ.เมืองก ำแพงเพชร จ.ก ำแพงเพชร 62000

5,608 0625563000081 บจ.บิวต้ี ไนน์ ไลฟ์ จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         20232 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส ำอำง น ำเข้ำและส่งออก

ท้ังภำยในและภำยนอกประเทศ

129/19  หมู่ท่ี 6 ต.สระแก้ว อ.เมืองก ำแพงเพชร จ.ก ำแพงเพชร 62000

5,609 0625563000090 บจ.อีเอ็นซี โซลูช่ัน จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         47413 ขำย/ให้เช่ำ/รับติดต้ังอุปกรณ์ เก่ียวกับ

ระบบไฟฟ้ำ ระบบประปำ ระบบปรับ

อำกำศ ระบบส่ือสำร ระบบวงจรปิด

295/44  หมู่ท่ี 6 ต.สระแก้ว อ.เมืองก ำแพงเพชร จ.ก ำแพงเพชร 62000

5,610 0625563000103 บจ.ทรัพย์ม่ันคง 2020 จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         45201 ประกอบกิจกำรซ่อมแซม บ ำรุง รักษำ ล้ำง

 อัดฉีด พ่นยำ กันสนิม พ่นสี เคลือบสี 

รถยนต์ ยำนพำหนะทุกชนิด

28  หมู่ท่ี 9 ต.นครชุม อ.เมืองก ำแพงเพชร จ.ก ำแพงเพชร 62000

5,611 0625563000120 บจ.วำรีอุดมทรัพย์โลจิสติกส์ 2020

 จ ำกัด

23/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่ง 51/1  หมู่ท่ี 3 ต.อ่ำงทอง อ.เมืองก ำแพงเพชร จ.ก ำแพงเพชร 62000

5,612 0623563000021 หจ.เอ็น พี เจ ทรำนสปอร์ต 7/1/2563 1,000,000         49339 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงขนส่งสินค้ำ 32/1  หมู่ท่ี 1 ต.คุยบ้ำนโอง อ.พรำนกระต่ำย จ.ก ำแพงเพชร 62110

5,613 0623563000209 หจ.สังคงฟำร์ม 30/1/2563 1,000,000         01499 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงเล้ียงสัตว์ 212/2  หมู่ท่ี 10 ต.พรำนกระต่ำย อ.พรำนกระต่ำย จ.ก ำแพงเพชร 62110

5,614 0623563000039 หจ.วิชัยวู๊ดช๊ิพ 999 9/1/2563 1,000,000         46632 ประกอบกิจกำรรับซ้ือ ขำย แปรรูป ไม้ยู

คำลิปตัส และไม้เบญจพรรณ ทุกชนิด

189  หมู่ท่ี 6 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.ก ำแพงเพชร 62120

5,615 0623563000098 หจ.วี คอนสตรัคช่ัน ก ำแพงเพชร 17/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 63/1  หมู่ท่ี 3 ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.ก ำแพงเพชร 62120

5,616 0623563000152 หจ.ธนรักษณ์ 63 23/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีไม่ใช่ท่ี

พักอำศัย

399  หมู่ท่ี 4 ต.ท่ำพุทรำ อ.คลองขลุง จ.ก ำแพงเพชร 62120

5,617 0623563000179 หจ.ปรำรวย รุ่งเรือง 23/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

สถำนท่ีท ำกำร และงำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืน

ทุกชนิด รวมท้ังท ำโยธำทุกประเภท

222  หมู่ท่ี 4 ต.วังบัว อ.คลองขลุง จ.ก ำแพงเพชร 62120

5,618 0623563000217 หจ.ณัฐนันท์กำรโยธำ 30/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีไม่ใช่ท่ี

พักอำศัย

157  หมู่ท่ี 4 ต.ท่ำพุทรำ อ.คลองขลุง จ.ก ำแพงเพชร 62120

5,619 0625563000057 บจ.เพอร์มำเน็นท์ เทคโนโลยี จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         46593 ประกอบกิจกำรขำยส่งเคร่ืองจักรและ

อุปกรณ์เพ่ือช้ในงำนอุตสำหกรรม

123/2  หมู่ท่ี 2 ต.ท่ำมะเขือ อ.คลองขลุง จ.ก ำแพงเพชร 62120

5,620 0623563000101 หจ.ทรัพย์มงคล เจริญชัย คอน

สตรัคช่ัน ก่อสร้ำง

17/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์

139  หมู่ท่ี 15 ต.ปำงมะค่ำ อ.ขำณุวรลักษบุรี จ.ก ำแพงเพชร 62140

5,621 0623563000195 หจ.จีรภำธนวัฒน์คอนสตรัคช่ัน 27/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำร รับเหมำก่อสร้ำง 1130  หมู่ท่ี 1 ต.สลกบำตร อ.ขำณุวรลักษบุรี จ.ก ำแพงเพชร 62140



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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5,622 0623563000071 หจ.เพ่ิมพูนทรัพย์ โครงสร้ำง999 17/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 2  หมู่ท่ี 9 ต.ไทรงำม อ.ไทรงำม จ.ก ำแพงเพชร 62150

5,623 0623563000080 หจ.เกษวิริยะกำรณ์ ก่อสร้ำง 1965 17/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำร รับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์

51  หมู่ท่ี 2 ต.ไทรงำม อ.ไทรงำม จ.ก ำแพงเพชร 62150

5,624 0625563000111 บจ.โชคบุตรดี กู๊ด ไรซ์ จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         46209 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยข้ำว ข้ำวโพด 

มันส ำปะหลัง และพืชไร่ เกษตรกรรม ทุก

ชนิด

59/1  หมู่ท่ี 7 ต.หนองหลวง อ.ลำนกระบือ จ.ก ำแพงเพชร 62170

5,625 0625563000154 บจ.แอลเอสพี ทรำนสปอร์ต 2020

 จ ำกัด

30/1/2563 1,000,000         49201 ประกอบธุรกิจเพ่ือกำรบริกำรด้ำนขนส่ง

มวลชน

104/1  หมู่ท่ี 7 ต.ประชำสุขสันต์ อ.ลำนกระบือ จ.ก ำแพงเพชร 62170

5,626 0625563000022 บจ.เอเล่ียน9เซิร์ฟเวอร์ จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         46522 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ จ ำหน่ำย และรับ

ซ่อม เคร่ืองมือช่ำง โทรศัพท์มือถือ และ

อุปกรณ์ไอทีทุกชนิด

89  หมู่ท่ี 19 ต.คลองลำนพัฒนำ อ.คลองลำน จ.ก ำแพงเพชร 62180

5,627 0623563000063 หจ.โชค วีระชัย ขนส่ง 14/1/2563 600,000            49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 58/3  หมู่ท่ี 1 ต.หนองหัววัว อ.พรำนกระต่ำย จ.ก ำแพงเพชร 62110

5,628 0623563000161 หจ.ทันใจบิลด้ิง 2020 23/1/2563 500,000            41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

และงำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด

71  หมู่ท่ี 22 ต.นำบ่อค ำ อ.เมืองก ำแพงเพชร จ.ก ำแพงเพชร 62000

5,629 0625563000146 บจ.ทียูเอ็ม 2020 จ ำกัด 29/1/2563 500,000            46431 ประกอบกิจกำรค้ำ กระดำษ เคร่ืองเขียน 

แบบเรียน แบบพิมพ์หนังสือ อุปกรณ์กำร

เรียนกำรสอน

243/99  อำคำรเพชรปรำกำร หมู่ท่ี 3 ต.นครชุม อ.เมืองก ำแพงเพชร จ.ก ำแพงเพชร 62000

5,630 0623563000136 หจ.เอ็มดับเบ้ิลยู เอส คลับ 20/1/2563 300,000            47190 ขำยสินค้ำท่ัวไป 282  หมู่ท่ี 6 ต.ลำนกระบือ อ.ลำนกระบือ จ.ก ำแพงเพชร 62170

5,631 0623563000233 หจ.ปำลิน คอนสแตนท์ 30/1/2563 100,000            01450 ฟำร์มเล้ียงหมู 3  ซอย1 ถนนก ำเเพงเพชร ต.ในเมือง อ.เมืองก ำแพงเพชร จ.ก ำแพงเพชร 62000

5,632 0635563000031 บจ.เลิศพงษ์วรัลต์ชำติ อินเตอร์เท

รด จ ำกัด

15/1/2563 5,000,000         46209 ประกอบกิจกำรขำยส่งสินค้ำกำรเกษตร 

น ำเข้ำและส่งออก

10/45  ซอยร่วมแรง ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตำก 63110

5,633 0635563000049 บจ.เพชรพะวอกำรโยธำ จ ำกัด 16/1/2563 5,000,000         43120 กำรเตรียมสถำนท่ีก่อสร้ำง ก่อสร้ำงถนน 

สะพำนและอุโมงค์

144 หมู่ท่ี 6 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตำก 63110

5,634 0635563000073 บจ.บีซีเอ็มเอส อินเตอร์เทรด จ ำกัด 27/1/2563 5,000,000         46209 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำยพืชผลทำง

กำรเกษตรทุกชนิด

208  หมู่ท่ี 2 ต.พระธำตุผำแดง อ.แม่สอด จ.ตำก 63110

5,635 0635563000065 บจ.แม่สอดมำสสำจ แอนด์ คอฟฟ่ี

บำร์ จ ำกัด

27/1/2563 3,000,000         96101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรด้ำนนวดแผนไทย

 สปำ กำรเสริมควำมงำม

99/117-99/118  ถนนสำยเอเซีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตำก 63110

5,636 0633563000161 หจ.ธนสำรโกศลพืชไร่ 30/1/2563 2,000,000         46109 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก สินค้ำ

อุปโภค บริโภค

24/5  ถนนรำษฎร์อุทิศ ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตำก 63110

5,637 0635563000081 บจ.เอส พี เฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด 31/1/2563 2,000,000         47591 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ 112/7,112/11  ถนนชิดวนำ ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตำก 63110

5,638 0635563000090 บจ.สตำฟ เฮ้ำส์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 31/1/2563 2,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร

555  หมู่ท่ี 3 ต.ท่ำสำยลวด อ.แม่สอด จ.ตำก 63110
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5,639 0633563000012 หจ.ตอง 111 2/1/2563 1,000,000         47190 กำรขำยปลีกสินค้ำอ่ืนๆในร้ำนค้ำท่ัวไป 9/1  หมู่ท่ี 6 ต.วังประจบ อ.เมืองตำก จ.ตำก 63000

5,640 0633563000047 หจ.รถมือสองแม่สอด ดีท่ีสุด 9/1/2563 1,000,000         45103 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยรถยนต์มือสองทุก

ชนิด พร้อมอะไหล่

381  หมู่ท่ี 2 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตำก 63110

5,641 0633563000055 หจ.เอสพีที เทรดด้ิง2020 9/1/2563 1,000,000         46900 ประกอบกิจกำรขำยส่งสินค้ำอุปโภคบริโภค 604  หมู่ท่ี 10 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตำก 63110

5,642 0633563000152 หจ.วรรณนภำ คอนสตรัคช่ัน 29/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 746  หมู่ท่ี 4 ต.ท่ำสำยลวด อ.แม่สอด จ.ตำก 63110

5,643 0635563000022 บจ.เพียรสรณ์ 789 จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำท่ัวไป 54/3  ถนนบัวคูณ ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตำก 63110

5,644 0633563000101 หจ.โมบำยล์บุญช่วย 16/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง และงำน

ก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับท ำงำน

โยธำทุกชนิด

135/1  หมู่ท่ี 5 ต.แม่สลิด อ.บ้ำนตำก จ.ตำก 63120

5,645 0633563000179 หจ.ป่ินอนงค์ เซอร์วิส 31/1/2563 1,000,000         71209 ประกอบกิจกำรรับงำน ตรวจสอบ รอย

เช่ือมต่อด้วยรังสีแกมม่ำ

95  หมู่ท่ี 3 ต.ตำกตก อ.บ้ำนตำก จ.ตำก 63120

5,646 0635563000057 บจ.เบลนด์ นิว จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         47612 ซ้ือขำยวัสดุและอุปกรณ์ส ำนักงำน 68  หมู่ท่ี 1 ต.สมอโคน อ.บ้ำนตำก จ.ตำก 63120

5,647 0633563000021 หจ.อู่สุรินทร์คำร์แคร์ 8/1/2563 1,000,000         45201 ประกอบกิจกำรซ่อมแซมยำนพำหนะทุก

ชนิด

27/2  หมู่ท่ี 2 ต.แม่ต้ำน อ.ท่ำสองยำง จ.ตำก 63150

5,648 0633563000144 หจ.โชคพิสิษฐ์กำรเกษตร 28/1/2563 1,000,000         46209 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย พืชไร่ พืชสวน 

และผลผลิตทำงกำรเกษตรทุกชนิด

245  หมู่ท่ี 4 ต.แม่หละ อ.ท่ำสองยำง จ.ตำก 63150

5,649 0633563000039 หจ.สมัครธัญญกรณ์ 9/1/2563 1,000,000         46209 ประกอบกิจกำรรับซ้ือพืชไร่ เพ่ือขำยปลีก 

ขำยส่ง ท้ังภำยในประเทศ และส่งออกไป

ขำยต่ำงประเทศ

99/1  หมู่ท่ี 6 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตำก 63160

5,650 0635563000014 บจ.เจเจ-เอฟเอฟ ฟู้ด จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         46209 ประกอบกิจกำรค้ำ น ำเข้ำ ส่งออก สินค้ำ

เกษตรทุกชนิด

171  หมู่ท่ี 13 ต.คีรีรำษฎร์ อ.พบพระ จ.ตำก 63160

5,651 0633563000098 หจ.ป ปฏิภำณ 14/1/2563 800,000            49323 ประกอบกิจกำร รับจ้ำงขนส่งและขนถ่ำย

สินค้ำทุกชนิด

97/2  หมู่ท่ี 3 ต.ทุ่งกระเชำะ อ.บ้ำนตำก จ.ตำก 63120

5,652 0633563000136 หจ.เฟิร์ส วอเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส 28/1/2563 500,000            47523 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ อะไหล่ 

เช่น ท่อประปำ อุปกรณ์ไฟฟ้ำ และเคร่ือง

กรองน้ ำ-น้ ำใช้

853  หมู่ท่ี 1 ต.พระธำตุผำแดง อ.แม่สอด จ.ตำก 63110

5,653 0633563000187 หจ.หนองส้ม ทรำนสปอร์ต 31/1/2563 500,000            49329 ประกอบกิจกำรขนส่งผู้โดยสำรด้วย

รถยนต์รับจ้ำงขนำดเล็ก

620/5  หมู่ท่ี 2 ต.ท่ำสำยลวด อ.แม่สอด จ.ตำก 63110

5,654 0633563000080 หจ.ชลมนัส ธำรำ เน็ตเวิร์ค 10/1/2563 500,000            46692 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยปุ๋ยจำกมูลสัตว์ 11/1  หมู่ท่ี 5 ต.แม่ระมำด อ.แม่ระมำด จ.ตำก 63140

5,655 0633563000128 หจ.ณัฐ หงษ์สำ ทรำนสปอร์ต 28/1/2563 300,000            49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ ท้ังภำยในประเทศและระหว่ำง

ประเทศ

474/3  หมู่บ้ำน ริมเมย หมู่ท่ี 2 ต.ท่ำสำยลวด อ.แม่สอด จ.ตำก 63110
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5,656 0633563000071 หจ.ปิญชำน์ 2020 10/1/2563 200,000            46209 ประกอบกิจกำรซ้ือมำขำยไปพืชผลทำงกำร

เกษตร อำหำรสัตว์

57/1  หมู่ท่ี 7 ต.แม่จะเรำ อ.แม่ระมำด จ.ตำก 63140

5,657 0633563000110 หจ.พี. เค. เค. อิมปอร์ต  เอ็กซ์ปอร์ต 20/1/2563 200,000            46101 ประกอบกิจกำรค้ำ น ำเข้ำ ส่งออก ขำยส่ง

 ขำยปลีก สัตว์ปีก สัตว์มีชีวิต เน้ือสัตว์

ช ำแหละ แช่แข็ง

520  หมู่ท่ี 2 ต.แม่สอง อ.ท่ำสองยำง จ.ตำก 63150

5,658 0633563000063 หจ.พีพีวีเค กำรบัญชีภำษีอำกร 10/1/2563 50,000             69200 ประกอบกิจกำรบริกำรทำงบัญชี 63/3  หมู่ท่ี 9 ต.วังประจบ อ.เมืองตำก จ.ตำก 63000

5,659 0643563000012 หจ.ยนตรกิจ จริงใจ 7/1/2563 5,000,000         53200 กิจกรรมกำรรับส่งเอกสำร/ส่ิงของ 96/7  ซอยบ้ำนเด่น ถนนพิชัย ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110

5,660 0645563000014 บจ.จงเซ่ิง สุโขทัย จ ำกัด 10/1/2563 3,000,000         41001 กำรสร้ำงอำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีอยู่อำศัย 

เพ่ือขำยให้เช่ำ

128/14  หมู่ท่ี 1 ต.คลองตำล อ.ศรีส ำโรง จ.สุโขทัย 64120

5,661 0643563000039 หจ.พงษ์อรพันธ์ 16/1/2563 2,000,000         56302 กำรบริกำรด้ำนเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์

เป็นหลักในร้ำน

2/4  ถนนรำษฎร์อุทิศ ต.ธำนี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000

5,662 0645563000031 บจ.เตตระ ที จ ำกัด 24/1/2563 2,000,000         10619 ผลิตจ ำหน่ำยพืชผลกำรเกษตร 78  หมู่ท่ี 2 ต.ศรีสัชนำลัย อ.ศรีสัชนำลัย จ.สุโขทัย 64130

5,663 0643563000063 หจ.เดอะ ไอคอน ซัสเทนำเบ้ิล ดี

เวลลอปเมนท์

27/1/2563 2,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 106  หมู่ท่ี 9 ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมำศ จ.สุโขทัย 64160

5,664 0645563000022 บจ.ดี เอส ดับเบ้ิลทรี จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         47190 ขำยปลีกสินค้ำอุปโภคบริโภค 33/72  ถนนศรีอินทรำทิตย์ ต.ธำนี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000

5,665 0643563000080 หจ.สมทรงพันธ์สน 31/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 51/2  หมู่ท่ี 10 ต.สำมเรือน อ.ศรีส ำโรง จ.สุโขทัย 64120

5,666 0643563000047 หจ.โชคดีธนดล ทรำนสปอร์ต 2020 23/1/2563 1,000,000         49339 ประกอบกิจกำรบริกำรขนส่งสินค้ำ 9/1  หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนใหม่สุขเกษม อ.กงไกรลำศ จ.สุโขทัย 64170

5,667 0643563000055 หจ.เมธำพร กำรโยธำ 23/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรัรับเหมำก่อสร้ำง 51/7  หมู่ท่ี 2 ต.ท่ำฉนวน อ.กงไกรลำศ จ.สุโขทัย 64170

5,668 0643563000021 หจ.นิวส์ ขนส่ง 2020 14/1/2563 600,000            49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำทุกประเภท

ทำงถนนโดยยำนพำหนะ

35/1  หมู่ท่ี 1 ต.นำขุนไกร อ.ศรีส ำโรง จ.สุโขทัย 64120

5,669 0643563000071 หจ.ส.ทวีทรัพย์ 8998 ขนส่ง 28/1/2563 600,000            49339 รับจ้ำงบรรทุกสินค้ำทุกชนิด 81  หมู่ท่ี 5 ต.ศรีคีรีมำศ อ.คีรีมำศ จ.สุโขทัย 64160

5,670 0655563000031 บจ.เจเอสพี ช็อกก้ำ จ ำกัด 6/1/2563 5,000,000         01279 ประกอบกิจกำรเพำะเมล็ดพันธ์ุโกโก้ เพ่ือ

น ำไปปลูกและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้

จำกโกโก้

150  หมู่ท่ี 12 ต.บ่อโพธ์ิ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120

5,671 0655563000219 บจ.เอ็นพี สแนค เอ็นเทอร์ไพรซ์ 

จ ำกัด

17/1/2563 5,000,000         46101 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออกสินค้ำแปร

รูปทำงกำรเกษตร ขนมทุกชนิด

19/4  หมู่บ้ำน ยำงแขวนอู่ ต.บำงระก ำ อ.บำงระก ำ จ.พิษณุโลก 65140

5,672 0653563000055 หจ.เอสพีเค คอนเซสช่ันแนร์ 9/1/2563 3,000,000         46443 ประกอบกิจกำรขำยส่งผลิตภัณฑ์

เคร่ืองส ำอำง สินค้ำอุปโภค บริโภค อำหำร

เสริม

209/1  หมู่ท่ี 3 ต.ท่ำโพธ์ิ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,673 0655563000146 บจ.สเตมิน่ำ ไลท์ จ ำกัด 9/1/2563 3,000,000         78200 ประกอบกิจกำรรับเหมำค่ำแรงทุกประเภท 811/4  ถนนพิชัยสงครำม ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
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5,674 0655563000197 บจ.168 อลูมิเนียม พิษณุโลก จ ำกัด 17/1/2563 3,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ออกแบบ

 ตกแต่งภำยในและภำยนอกอำคำร ทุก

ประเภท

288/2  หมู่ท่ี 7 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,675 0655563000201 บจ.บีพีซี อินฟินิต้ี เซอร์วิส จ ำกัด 17/1/2563 3,000,000         47595 ประกอบกิจกำรขำยเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ เงินสด

และเงินผ่อน

70  หมู่ท่ี 4 ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,676 0655563000154 บจ.รุ่งโรจน์กำรยำง จ ำกัด 13/1/2563 3,000,000         46693 ประกอบกิจกำรขำยส่งยำงพำรำและ

พลำสติกข้ันต้น

294/7  หมู่ท่ี 7 ต.บ้ำนแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120

5,677 0653563000161 หจ.ยู โฮม 2020 14/1/2563 2,000,000         43210 ประกอบกิจกำรเช่ือมต่อวงจรระบบไฟฟ้ำ 

และอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท

1319/19  ถนนบรมไตรโลกนำรถ 2 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,678 0653563000179 หจ.อภิมุข 1997 บำดำล 14/1/2563 2,000,000         41002 รับเหมำก่อสร้ำง 52/3  หมู่ท่ี 2 ต.มะขำมสูง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,679 0655563000049 บจ.เอส.เค.อินเตอร์เทรด จ ำกัด 7/1/2563 2,000,000         47733 ประกอบกิจกำรขำยปลีกและส่งเมล็ดพันธ์ุ

ชนิดต่ำง ๆ เป็นพันธ์ุข้ำวชนิดต่ำงๆ เมล็ด

พันธ์ุควบคุมเป็นต้น

131/3  หมู่ท่ี 2 ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,680 0655563000189 บจ.ร่ ำซ ำ ออโต้ลีส จ ำกัด 16/1/2563 2,000,000         45103 ประกอบกิจกำรขำยรถมือหน่ึง มือสอง 

ประดับยนต์

209/19  หมู่ท่ี 8 ต.ท่ำโพธ์ิ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,681 0655563000324 บจ.ส ำนักงำนทนำยควำม ศักด์ิไชย

 จ ำกัด

29/1/2563 2,000,000         69100 ประกอบกิจกำรให้บริกำรวิชำชีพทำงด้ำน

กฎหมำย กำรบังคับคดี

210/7  หมู่ท่ี 1 ต.ท่ำทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,682 0655563000332 บจ.หมอเคนแล็บ จ ำกัด 30/1/2563 2,000,000         32501 ประกอบกิจกำรผลิต รับจ้ำงผลิต ค้ำส่ง 

ค้ำปลีก น ำเข้ำ ส่งออก และให้เช่ำ

เคร่ืองมือแพทย์และอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์

11/6  หมู่ท่ี 11 ต.ท่ำทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,683 0655563000278 บจ.สุพัฒนกิจ วอเตอร์กรุ๊ป จ ำกัด 23/1/2563 2,000,000         11041 ประกอบกิจกำร ผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำด่ืม

สะอำดบริสุทธ์ิทุกขนำด

55  หมู่ท่ี 3 ต.พันเสำ อ.บำงระก ำ จ.พิษณุโลก 65140

5,684 0653563000187 หจ.สตำร์โกลด์ 15/1/2563 1,500,000         11041 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำด่ืม 29  หมู่บ้ำน หำดใหญ๋ หมู่ท่ี 3 ต.หนองแขม อ.พรหมพิรำม จ.พิษณุโลก 65150

5,685 0653563000012 หจ.หทัยฟำร์ม แอนด์ คอนสตรัคช่ัน 3/1/2563 1,000,000         47211 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยช้ินส่วนไก่สดท้ัง

ปลีกและส่ง

444/88  หมู่ท่ี 7 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,686 0653563000021 หจ.ช่ืนชมกำรช่ำง 6/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณ ชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย

151  หมู่ท่ี 9 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,687 0653563000047 หจ.เอ็น เอ็น คิว เซอร์วิส 8/1/2563 1,000,000         82911 กิจกรรมของตัวแทนท่ีท ำหน้ำท่ีเรียกเก็บเงิน 55/22  หมู่ท่ี 7 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,688 0653563000071 หจ.ไบ-เอ คอนสตรัคช่ัน 9/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 836/10  ถนนมิตรภำพ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,689 0653563000098 หจ.พลอยเงิน 9/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 102/11  หมู่ท่ี 9 ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,690 0653563000101 หจ.ไนน์ไนน์ อินฟินิท 9/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 58/18  หมู่ท่ี 10 ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,691 0653563000128 หจ.เพชรน้ ำหน่ึง 2020 กรุ๊ป 10/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 225/2  หมู่ท่ี 7 ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
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5,692 0653563000136 หจ.โชติกำน แฟช่ัน 10/1/2563 1,000,000         47711 จ ำหน่ำยเส้ือผ้ำส ำเร็จรูป เคร่ืองแต่งกำย 

เคร่ืองประดับกำย ท้ังปลีกและส่ง

405/44  หมู่ท่ี 7 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,693 0653563000217 หจ.วิน เมดิคอล 20/1/2563 1,000,000         47721 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยวัสดุและอุปกรณ์

ทำงกำรแพทย์

59/187  ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,694 0653563000225 หจ.เพชรวรินทร์ อินดัสตรี 21/1/2563 1,000,000         47300 ประกอบกิจกำรค้ำ น้ ำมันเช้ือเพลิง ถ่ำน

หิน และสถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง

151/5  หมู่ท่ี 5 ต.พลำยชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,695 0653563000233 หจ.เค. เอส. เกท 22/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย

75/1  หมู่ท่ี 6 ต.ท่ำทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,696 0653563000250 หจ.นิรชำ ฟันดูเคช่ัน 29/1/2563 1,000,000         85499 ประกอบกิจกำรบริกำรเพ่ือกำรศึกษำ 641/19  ถนนบรมไตรโลกนำรถ 2 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,697 0653563000268 หจ.บุญบำดำล 30/1/2563 1,000,000         42201 ประกอบกิจกำรบริกำรขุดเจำะบ่อบำดำล 

เจำะส ำรวจ ส ำรวจธรณีฟิสิกส์ วิเครำะห์

คุณภำพน้ ำ

1114/1  ถนนบรมไตรโลกนำรถ 2 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,698 0655563000014 บจ.รุ่งเรืองสำมเก้ำห้ำ จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         41002 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีไม่ใช่ท่ีพักอำศัย 23/34  ถนนเอกำทศรถ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,699 0655563000065 บจ.เดอะ ริชเชสท์ 99 จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         46322 ประกอบกิจกำรจัดจ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืมผง

ส ำเร็จรูปทุกชนิด

11/116  หมู่ท่ี 7 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,700 0655563000073 บจ.มองละมุน จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         86201 ประกอบกิจกำรคลินิกเวชกรรม ด ำเนินกำร

โดยผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม 

ด ำเนินกำรสถำนพยำบำล

37/53  ถนนชำญเวชกิจ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,701 0655563000081 บจ.อรรถกำรบัญชี จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         69200 ประกอบกิจกำรรับท ำบัญชี ตรวจสอบ

บัญชี วำงระบบบัญชี จดทะเบียนนิติบุคคล

600/19  ถนนมิตรภำพ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,702 0655563000090 บจ.ต้นกล้ำ พิษณุโลก จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         46109 ท ำกำรประมูลเพ่ือขำยสินค้ำตำม

วัตถุประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติ

บุคคล ส่วนรำชกำร และองค์กำรของรัฐ

ท้ังภำยในและภำยนอกประเทศ

53/2  หมู่บ้ำน ทิพภิรม หมู่ท่ี 2 ต.ท่ำโพธ์ิ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,703 0655563000103 บจ.ยุวดี เซอร์วิส 99 จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 50/62  ถนนพระองค์ขำว ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,704 0655563000111 บจ.ทีซีอินเตอร์อิเลคทริค จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         46599 ประกอบกิจกำรซ้ือ จ ำหน่ำย ติดต้ัง 

อุปกรณ์โซล่ำเซลล์

365/39  หมู่ท่ี 9 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,705 0655563000120 บจ.พี.ที โอเสม็ด จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         46109 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก สินค้ำ

อุปโภค บริโภคทุกประเภท สินค้ำ

กำรเกษตร ปุ๋ยอินทรี ปุ๋ยเคมี

233  ถนนประชำอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,706 0655563000138 บจ.พี.แอล.เค.ฟำร์มำ จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         47721 ประกอบกิจกำรขำยปลีกและส่ง เวชภัณฑ์

ยำ อุปกรณ์และเคร่ือมือทำงกำรแพทย์

59/85-86  ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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5,707 0655563000171 บจ.ทิกเกอร์ อะโกรเทค จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         46692 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคมีภัณฑ์ทำงกำร

เกษตร เช่น ยำฆ่ำแมลง ยำฆ่ำหนู ยำฆ่ำ

เช้ือรำ

365/15  หมู่ท่ี 9 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,708 0655563000227 บจ.บ๊ิกวำย ดิจิทัล จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         47412 ประกอบกิจกำรขำย-ให้เช่ำ พัฒนำ 

Application และ Software ด้วยแนวคิด

ท่ีดี ต่อกำรพัฒนำสังคม

59/15  ถนนบรมไตรโลกนำรถ 2 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,709 0655563000243 บจ.อิเล็กทรอนิกส์เทค จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         72109 ประกอบกิจกำรพัฒนำ วิจัยและน ำเข้ำ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

394/20  หมู่ท่ี 7 ต.ท่ำโพธ์ิ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,710 0655563000251 บจ.เอชแอนด์ซี ออโต้ 99 จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         45103 ประกอบกิจกำรค้ำขำยรถมือสองทุก

ประเภท

53/22  หมู่ท่ี 6 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,711 0655563000260 บจ.เสิร์ช เทคโนยี จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         62012 ประกอบกิจกำรพัฒนำและจ ำหน่ำย

ซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูป

83/51  หมู่ท่ี 8 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,712 0655563000308 บจ.ชินนำลำ 999 จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         47723 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองส ำอำง อุปกรณ์

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้เสริมควำมงำม

94/5  หมู่ท่ี 3 ต.พลำยชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,713 0655563000341 บจ.อกำลิโกลด์ จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         58202 ประกอบกิจกำรจัดท ำซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูป 204/1  ซอย1 ถนนพิชัยสงครำม ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,714 0653563000195 หจ.วีรพงษ์  โค๊ตต้ิง 15/1/2563 1,000,000         42201 ประกอบกิจกำรในกำรรับเหมำ ขุด เจำะ 

วำงท่อก๊ำซธรรมชำติ

8/1  หมู่บ้ำน บ้ำนคลองฝำย หมู่ท่ี 7 ต.พันชำลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130

5,715 0653563000209 หจ.นำงฟ้ำออร์แกนิค 20/1/2563 1,000,000         47733 ประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยสำรปรับปรุงดิน

ออร์แกนิค ปุ๋ยส ำหรับบ ำรุงดินและต้นไม้

22  หมู่ท่ี 11 ต.ท่ำช้ำง อ.พรหมพิรำม จ.พิษณุโลก 65150

5,716 0653563000144 หจ.บีเอสบี เจริญไพศำลเซอร์วิส 10/1/2563 1,000,000         47595 จ ำหน่ำยเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ อุปกรณ์ไฟฟ้ำ 66/3  หมู่ท่ี 9 ต.มะต้อง อ.พรหมพิรำม จ.พิษณุโลก 65180

5,717 0653563000276 หจ.วันเพ็ญพำณิชย์กำรเกษตร 31/1/2563 1,000,000         47721 ประกอบกิจกำรค้ำยำรักษำโรค เภสัชภัณฑ์

 เคร่ืองมือแพทย์

936/14  หมู่ท่ี 1 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิรำม จ.พิษณุโลก 65180

5,718 0655563000286 บจ.ภิรสรำทรัพย์ จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         46599 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยและติดต้ัง 

เคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์

2  หมู่ท่ี 7 ต.บ้ำนมุง อ.เนินมะปรำง จ.พิษณุโลก 65190

5,719 0655563000162 บจ.จ.เจริญเกษตร 999 จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         46692 ประกอบกิจกำรค้ำปุ๋ย เคมีภัณฑ์ และ

สินค้ำทำงกำรเกษตรทุกชนิด

333  หมู่ท่ี 3 ต.แก่งโสภำ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220

5,720 0655563000235 บจ.อินโนเวช่ัน กรีน เอ็นเนอร์จี 

จ ำกัด

20/1/2563 1,000,000         46599 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 

เคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ แผง

โซล่ำเซลล์

78/2  หมู่ท่ี 11 ต.บ้ำนกลำง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220

5,721 0653563000063 หจ.ไทยสวัสด์ิ เทรดด้ิง 9/1/2563 1,000,000         46105 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออกและ

จ ำหน่ำยเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์

เก่ียวกับกำรเกษตร

99/2  หมู่ท่ี 4 ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
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5,722 0655563000294 บจ.เจริญลักษณ์ โลจิสติกส์ จ ำกัด 27/1/2563 800,000            49323 ประกอบกิจกำรให้บริกำรขนส่งและขน

ถ่ำยสินค้ำทุกชนิด

45/1  หมู่ท่ี 11 ต.ท่ำทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,723 0653563000039 หจ.ธนำ2020 7/1/2563 500,000            46443 ประกอบกิจกำรขำยผลิตภัณฑ์

เคร่ืองส ำอำงค์ สินค้ำอุปโภคบริโภค 

อำหำรเสริม

78/8  หมู่ท่ี 11 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,724 0653563000110 หจ.โชคทิชำกร 2019 10/1/2563 500,000            49339 ประกอบกิจกำรขนส่ง บรรทุก ถมดิน 14  หมู่ท่ี 6 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,725 0653563000152 หจ.ภูริตภัทร เมดิคอล 13/1/2563 500,000            47721 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองมือแพทย์ 

เคมีภัณฑ์

89/2  หมู่ท่ี 5 ต.พลำยชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,726 0655563000022 บจ.ซันเฟเวอร์เรจ จ ำกัด 2/1/2563 500,000            10799 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย

เคร่ืองด่ืมและอำหำรทุกชนิด

435/106  หมู่ท่ี 8 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,727 0653563000241 หจ.มหำเฮง2525 29/1/2563 240,000            11011 ประกอบกิจกำรโรงงำนผลิตและจ ำหน่ำย

สุรำกล่ัน

12/1  หมู่ท่ี 3 ต.ท่ำสะแก อ.ชำติตระกำร จ.พิษณุโลก 65170

5,728 0653563000080 หจ.แท่นทองกรุ๊ป (2020) 9/1/2563 200,000            68201 ประกอบกิจกำรซ้ือ จัดหำ รับ เช่ำ เช่ำซ้ือ 

ถือกรรมสิทธิครองครอง ปรับปรุง ใช้ และ

จัดกำรโดยประกำรอ่ืน

55/1  หมู่ท่ี 5 ต.บ้ำนดง อ.ชำติตระกำร จ.พิษณุโลก 65170

5,729 0655563000316 บจ.เจเทียร์ สตูดิโอ แอนด์ เซอร์วิส

 จ ำกัด

28/1/2563 5,000               58192 กำรจัดพิมพ์จ ำหน่ำยหรือเผยแพร่งำนอ่ืนๆ

ผ่ำนทำงออนไลน์

895/38  ถนนบรมไตรโลกนำรถ 2 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5,730 0665563000014 บจ.ชนำกำนต์ คำร์เซ็นเตอร์ จ ำกัด 2/1/2563 5,000,000         45103 กำรขำยยำนยนต์เก่ำชนิดรถยนต์น่ังส่วน

บุคคล  รถกระบะ  รถตู้  และรถขนำด

เล็กท่ีคล้ำยกัน

20/163  ถนนคลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000

5,731 0665563000022 บจ.สำกลโทรทัศน์แอนด์เซอร์วิส 

จ ำกัด

2/1/2563 3,000,000         47413 กำรขำยปลีกและกำรขำยส่ง  วัสดุอุปกรณ์

และช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวเน่ืองกัน

1/78  ถนนศรีมำลำ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000

5,732 0665563000049 บจ.พี.บี.ทนำยควำม จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         69100 ประกอบกิจกำรบริกำรทำงด้ำนกฎหมำย 

ให้ค ำปรึกษำ ด ำเนินคดี และให้บริกำร

ด้ำนอรรถคดีทุกประเภท

73/1  หมู่ท่ี 8 ต.ท่ำหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000

5,733 0665563000065 บจ.สุดท่ีรัก สตูดิโอ จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         58113 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย และ

ให้บริกำรรับจ้ำงผลิตส่ืออุปกรณ์กำรเรียน

กำรสอนท ำช็อกโกแลต เบเกอร่ี ขนม

19/2  ถนนปำกทำง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000

5,734 0665563000081 บจ.เอมิร่ำ  เฮลท์แคร์ จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         10619 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย

ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม ประเภทบ ำรุง

ร่ำงกำย  ผิวพรรณและอ่ืนๆ

41/7  ถนนเทศบำล1 ต.ตะพำนหิน อ.ตะพำนหิน จ.พิจิตร 66110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

5,735 0663563000039 หจ.พีรดำกำรเกษตร 9/1/2563 1,000,000         46530 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ด้ำน

กำรเกษตร อุปกรณ์ เคร่ืองมือด้ำน

กำรเกษตร ผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ด้ำนสำร

ธำรณสุช เคร่ืองพ่นฝอยละออก  เคร่ือง

พ่นหมอกควัน

48  ถนนนำคเรศน์ ต.บำงมูลนำก อ.บำงมูลนำก จ.พิจิตร 66120

5,736 0663563000021 หจ.สิทธำ 2020 9/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง

 ทุกชนิด

66  หมู่ท่ี 2 ต.บึงนำรำง อ.บึงนำรำง จ.พิจิตร 66130

5,737 0663563000071 หจ.วิไลพร วิศวกรรม 17/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด 74  หมู่บ้ำน หนองบัวน้อย หมู่ท่ี 4 ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนำรำง จ.พิจิตร 66130

5,738 0663563000098 หจ.สร้ำงงำน 30/1/2563 1,000,000         47524 จ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง อำคำรพำณิชย์ 

อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำกำร และงำน

ก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด

35/2  หมู่ท่ี 5 ต.ท่ำขม้ิน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130

5,739 0663563000012 หจ.จิตติมำช็อป 8/1/2563 1,000,000         47711 จ ำหน่ำยเส้ือผ้ำส ำเร็จรูป เคร่ืองแต่งกำย 

เคร่ืองประดับกำยท้ังปลีกและส่ง

84  หมู่ท่ี 18 ต.เนินปอ อ.สำมง่ำม จ.พิจิตร 66140

5,740 0665563000073 บจ.ส.สวำท ชัยพำณิชย์ จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         46692 ประกอบกิจกำรขำยเคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์

 ส ำหรับกำรเกษตร

9/1  หมู่ท่ี 5 ต.วังทับไทร อ.สำกเหล็ก จ.พิจิตร 66160

5,741 0665563000057 บจ.กัวเหม่ย กรุ๊ป จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         68101 ประกอบกิจกำรซ้ือและกำรขำย

อสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเอง เพ่ือกำร

พักอำศัย

104/1  หมู่ท่ี 3 ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170

5,742 0665563000031 บจ.อำเส่ียใหญ่ฟู้ดแอนด์มำร์เก็ตต้ิง

 จ ำกัด

9/1/2563 1,000,000         46313 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยและส่งออก  

มะม่วงและผลไม้อ่ืนๆ  ท้ังท่ีเป็นผลิตภัณฑ์

แปรรูปและยังไม่แปรรูป

262/2  หมู่ท่ี 17 ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธ์ิประทับช้ำง จ.พิจิตร 66190

5,743 0663563000080 หจ.เอส.บี.เจ. 2519 21/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 103  หมู่ท่ี 6 ต.บึงบัว อ.วชิรบำรมี จ.พิจิตร 66220

5,744 0663563000047 หจ.ขำยดี โคลทธ่ิง 16/1/2563 200,000            47912 ประกอบกิจกำรขำยของออนไลน์  เคร่ือง

นุ่มห่ม  เส้ือผ้ำส ำเร็จรูป  เคร่ืองอุปโภค 

ทุกย่ีห้อ

170/2  หมู่ท่ี 3 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000

5,745 0663563000055 หจ.เคดับเบ้ิลยู ช้อป (ไทยแลนด์) 16/1/2563 200,000            47912 ประกอบกิจกำรขำยของออนไลท์   เคร่ือง

นุ่มห่ม เส้ือผ้ำส ำเร็จรูป   เคร่ืองอุปโภคอ่ืน

  ทุกย่ีห้อ

4/28  ถนนสระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000

5,746 0663563000063 หจ.โชคดี วินเทจ ช้อป 16/1/2563 200,000            47912 ประกอบกิจกำรขำยของออนไลน์  เคร่ือง

นุ่มห่ม เส้ือผ้ำส ำเร็จรูป เคร่ืองอุปโภค  ทุก

ย่ีห้อ

4/27  ถนนสระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000

5,747 0673563000012 หจ.ประจบพืชผล 2/1/2563 5,000,000         46209 ประกอบกิจกำรรับซ้ือพืชไร่ จ ำหน่ำยพืชไร่

 และเมล็ดพันธ์ุพืช ตำมฤดูกำรทุกชนิด

129/1  หมู่ท่ี 11 ต.ท่ำพล อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67250



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

5,748 0673563000055 หจ.บุญสุขเกษตร เพชรบูรณ์ 49 9/1/2563 4,000,000         46692 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคมีภัณฑ์ทำงกำร

เกษตร และอุปกรณ์ทำงกำรเกษตรทุกชนิด

234/1  หมู่ท่ี 13 ต.บ้ำนโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000

5,749 0675563000146 บจ.เฮงแลนด์ จ ำกัด 29/1/2563 3,000,000         68102 ประกอบกิจกำรค้ำอสังหำริมทรัพย์ 

กิจกำรค้ำท่ีดิน จัดสรรท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้ำง 

หรือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง

199/200  หมู่ท่ี 13 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000

5,750 0673563000110 หจ.โชคสิทธิศักด์ิ 23/1/2563 3,000,000         43120 ประกอบกิจกำรรับถมดิน ขุดสระ ลอก

คลอง

80/1  หมู่ท่ี 14 ต.ลำนบ่ำ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

5,751 0675563000090 บจ.เอสอำร์ เอ็กซ์ตร้ำ จ ำกัด 23/1/2563 2,000,000         47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ อุปโภค-

บริโภค

362/14  ถนนเพชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000

5,752 0675563000103 บจ.ฟลอริชช่ิงวัน จ ำกัด 23/1/2563 2,000,000         43210 ประกอบกิจกำรติดต้ัง ซ่อมแซมและ

บ ำรุงรักษำ กำรเดินสำยโทรศัพท์และ

อุปกรณ์เก่ียวกับบรอดแบนด์อินเตอร์เน็ต

199/63  หมู่ท่ี 9 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000

5,753 0673563000101 หจ.พูนทรัพย์เพ่ิมพูล 22/1/2563 2,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด 60  หมู่ท่ี 5 ต.บ้ำนหวำย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

5,754 0673563000071 หจ.ธ.ธนโชค 14/1/2563 1,000,000         43303 ประกอบกิจกำรรับเหมำทำสี และท ำฝ้ำ

เพดำน

66/1  หมู่ท่ี 6 ต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000

5,755 0673563000144 หจ.วัน เวลต้ี เทรดด้ิง 30/1/2563 1,000,000         47723 ประกอบกิจกำรขำยเคร่ืองส ำอำง 

ผลิตภัณฑ์บ ำรุงผิว ผลิตภัณฑ์เสริมควำม

งำม สมุนไพรและอำหำรเพ่ือสุขภำพ

233/27  หมู่ท่ี 12 ต.นำง่ัว อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000

5,756 0675563000111 บจ.วำนิกกำ จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         73101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับจ้ำงผลิต 

ออกแบบ ส่ือประชำสัมพันธ์ทุกชนิด ส่ือ

สำรสนเทศ ทุกชนิด

157  หมู่ท่ี 6 ต.น้ ำร้อน อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000

5,757 0675563000120 บจ.เอ็กซ์แมน    เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จ ำกัด

27/1/2563 1,000,000         62021 ประกอบกิจกำร ให้ค ำปรึกษำทำงด้ำน

ฮำร์ดแวร์ กิจกรรมกำรให้ค ำปรึกษำ

ทำงด้ำนซอฟต์แวร์

6/9  ถนนสำมัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000

5,758 0673563000021 หจ.หน่ึงสุวิจักขณ์ 2/1/2563 1,000,000         64911 บริกำรจัดหำสถำบันกำรเงินเพ่ือท ำสินเช่ือ

รถยนต์ และจักรยำนยนต์ทุกชนิด เป็น

นำยหน้ำในกำรซ้ือขำยยำนพำหนะ

42/4-7  ถนนสำมัคคีชัย ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

5,759 0673563000039 หจ.ณภัทร 63 ก่อสร้ำง 6/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด 104  หมู่ท่ี 6 ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

5,760 0673563000152 หจ.ภูทับเบิกล ำเลียง แอนด์ ทรำน

สปอร์ต

31/1/2563 1,000,000         52291 ประกอบกิจกำรขนสินค้ำท่ัวไป กระจำย

สินค้ำ และสถำนท่ีเก็บสินค้ำหรือโกดัง

สินค้ำ

36  หมู่ท่ี 1 ต.บุ่งคล้ำ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

5,761 0675563000031 บจ.เอ็มทูออโต้คำร์ จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         45202 ประกอบกิจกำรให้บริกำรติดฟิล์มกรองแสง

 ติดต้ังกระจกรถยนต์ทุกประเภทและ

ติดต้ังอุปกรณ์เสริม

158/1  หมู่ท่ี 6 ต.วัดป่ำ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

5,762 0675563000049 บจ.ทรีสตำร์ โปรดักส์ จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         47723 ประกอบกิจกำรค้ำผลิตภัณฑ์ อำหำรเสริม 

เคร่ืองส ำอำงค์ เวชภัณฑ์ ครีมบ ำรุง ทุก

ชนิด ทุกประเภท

13/10  ซอยรำษฏร์สงเครำะห์ ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

5,763 0675563000154 บจ.เจริญทรัพย์มหำศำล 

กำรเกษตร จ ำกัด

31/1/2563 1,000,000         46203 ประกอบกิจกำรรับซ้ือยำแห้งหรือยำอัด 28  หมู่ท่ี 11 ต.ท่ำอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

5,764 0673563000080 หจ.อนุรักษ์ เอส บี เค 16/1/2563 1,000,000         46109 รับเหมำ ประมูลงำน เพ่ือขำยสินค้ำ และ

รับจ้ำงท ำของตำมวัตถุประสงค์ท้ังหมด

427  หมู่ท่ี 5 ต.หล่มเก่ำ อ.หล่มเก่ำ จ.เพชรบูรณ์ 67120

5,765 0673563000128 หจ.พรศิริ ม่ังมีทรัพย์ 28/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง

 ทุกชนิด

80  หมู่ท่ี 4 ต.หินฮำว อ.หล่มเก่ำ จ.เพชรบูรณ์ 67120

5,766 0675563000065 บจ.กันล้อม จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         47721 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสมุนไพรรักษำโรค

 ยำรักษำโรค เคร่ืองส ำอำง เภสัชภัณฑ์

เคมีภัณฑ์

4/1  หมู่ท่ี 1 ต.หล่มเก่ำ อ.หล่มเก่ำ จ.เพชรบูรณ์ 67120

5,767 0675563000081 บจ.ส.สุวรรณสัมฤทธ์ิ (หล่มเก่ำ) 

จ ำกัด

16/1/2563 1,000,000         46313 ประกอบกิจกำรซ้ือขำย มะขำม ทุกขนำด 14  หมู่ท่ี 5 ต.วังบำล อ.หล่มเก่ำ จ.เพชรบูรณ์ 67120

5,768 0675563000138 บจ.กัลยำณมิตร 965 จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         20232 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำยแบบค้ำส่ง 

ปลีก เคร่ืองส ำอำง

176/3  หมู่ท่ี 9 ต.หล่มเก่ำ อ.หล่มเก่ำ จ.เพชรบูรณ์ 67120

5,769 0673563000063 หจ.เอ็นทีเอ็ม รับเบอร์ 13/1/2563 1,000,000         46209 ประกอบกิจกำรค้ำข้ำว ข้ำวโพด มัน

ส ำปะหลัง ยำง ยำงดิบ ยำงก้อนถ้วย และ

พืชผลทำงกำรเกษตรทุกชนิด

459/1  หมู่ท่ี 1 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 67240

5,770 0673563000098 หจ.ดีพี ไฮสปีด 17/1/2563 1,000,000         47912 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยและติดต้ัง

สำยสัญญำณอินเตอร์เน็ต โดยใช้ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนระบบเครือข่ำย

อินเตอร์เน็ต

229/1  หมู่ท่ี 13 ต.แคมป์สน อ.เขำค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280

5,771 0673563000136 หจ.โรงสีข้ำวลืมผัว 29/1/2563 1,000,000         46315 ประกอบกิจกำรขำยส่งข้ำวและผลิตภัณฑ์ท่ี

ได้จำกกำรโรงสีข้ำว ส่งออกท้ังในประเทศ

และต่ำงประเทศ

317  หมู่ท่ี 12 ต.เข็กน้อย อ.เขำค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280

5,772 0675563000014 บจ.วิลล่ำ ป่ำสน จ ำกัด 6/1/2563 1,000,000         55101 ประกอบกิจกำร โรงแรม รีสอร์ท และท่ี

กิจกรรมท่ีพักพร้อมอำหำรและเคร่ืองด่ืม

264  หมู่ท่ี 7 ต.แคมป์สน อ.เขำค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280

5,773 0675563000022 บจ.จันที คอร์เปอเรช่ัน จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         46209 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำยพืชผลทำง

กำรเกษตร

26/1  หมู่ท่ี 4 ต.แคมป์สน อ.เขำค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

5,774 0675563000073 บจ.อำร์ทีเอ็น ริช จ ำกัด 15/1/2563 500,000            46900 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรเสริม 

เคร่ืองส ำอำง ขำยสินค้ำอุปโภคบริโภค ทุก

ชนิด

54/2  หมู่ท่ี 4 ต.บ้ำนไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

5,775 0673563000047 หจ.อังเปำ 789 8/1/2563 200,000            47912 ประกอบกิจกำรขำยปลีก ขำยส่ง อำหำร

เสริม อำหำรบ ำรุงร่ำงกำย เส้ือผ้ำ 

เคร่ืองนุ่งห่ม  ขำยสินค้ำอุปโภคบริโภค

และสินค้ำตำมท่ีวัตถุประสงค์ท้ังหมดผ่ำน

ระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต

108  หมู่ท่ี 14 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140

5,776 0675563000057 บจ.รวงข้ำว 24 จ ำกัด 10/1/2563 100,000            46900 ประกอบกิจกำรค้ำสินค้ำบริโภคและสินค้ำ

อุปโภคทุกชนิด

148/2  หมู่ท่ี 2 ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190

5,777 0705563000145 บจ.จี.ยู.เอ็น อินเตอร์ กรุ๊ป จ ำกัด 15/1/2563 5,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร

พำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำกำร

รำชกำร โรงเรียน ถนน สะพำน

61  หมู่ท่ี 6 ต.หินกอง อ.เมืองรำชบุรี จ.รำชบุรี 70000

5,778 0705563000188 บจ.ซี.ยู.คอปเปอร์ 2020 จ ำกัด 20/1/2563 5,000,000         46107 เป็นนำยหน้ำ ตัวแทน รับซ้ือทองเหลือง 

ทองแดง อลูมิเนียม

69  หมู่ท่ี 6 ต.ดอนตะโก อ.เมืองรำชบุรี จ.รำชบุรี 70000

5,779 0705563000251 บจ.เหลียนเคอไท่ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

24/1/2563 5,000,000         47591 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองเรือน 

เฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด

50/4  หมู่ท่ี 3 ต.น้ ำพุ อ.เมืองรำชบุรี จ.รำชบุรี 70000

5,780 0705563000161 บจ.แอล.ที.แอล.เวลด้ิง จ ำกัด 16/1/2563 5,000,000         46593 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยลวดเช่ือมทุกชนิด 59/10  หมู่ท่ี 4 ต.ปำกแรต อ.บ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี 70110

5,781 0705563000021 บจ.เอสซีอำร์ฟำร์ม จ ำกัด 8/1/2563 5,000,000         01450 ประกอบกิจกำรฟำร์มเล้ียงสุกร เพ่ือ

จ ำหน่ำยปลีก-ส่ง ท้ังเป็นตัว และเน้ือสุกร

ช ำแหละ

229  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนสิงห์ อ.โพธำรำม จ.รำชบุรี 70120

5,782 0705563000218 บจ.ที-โอไรออน จ ำกัด 21/1/2563 5,000,000         56101 ประกอบกิจกำรขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม 288/13-14  หมู่ท่ี 8 ต.ด ำเนินสะดวก อ.ด ำเนินสะดวก จ.รำชบุรี 70130

5,783 0705563000013 บจ.ชัยนำวิน คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 2/1/2563 5,000,000         43120 ประกอบกิจกำรขุดดิน ถมดิน ขนดิน ขุดดิน 27  หมู่ท่ี 9 ต.กรับใหญ่ อ.บ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี 70190

5,784 0703563000089 หจ.ค ำแปลงฟำร์มสอง 17/1/2563 4,000,000         01462 ประกอบกิจกำรเล้ียงไก่เน้ือประกันรำคำ 33/1  หมู่ท่ี 12 ต.ทุ่งหลวง อ.ปำกท่อ จ.รำชบุรี 70140

5,785 0705563000315 บจ.อินฟินิท ฟีด จ ำกัด 31/1/2563 3,000,000         46206 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยวัตถุดิบอำหำรสัตว์ 167/40 บ้ำนภูรินทร์  ถนนสมบูรณ์กุล ต.หน้ำเมือง อ.เมืองรำชบุรี จ.รำชบุรี 70000

5,786 0705563000129 บจ.นิติรุจน์ ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 15/1/2563 2,000,000         49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำทุกชนิดทำง

ท้องถนน

487/83  ถนนศรีสุริยวงศ์ ต.หน้ำเมือง อ.เมืองรำชบุรี จ.รำชบุรี 70000

5,787 0705563000030 บจ.เฮง เฮง วิลล์ จ ำกัด 9/1/2563 2,000,000         68101 ประกอบกิจกำร ซ้ือ-ขำย บ้ำน ท่ีดิน 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรชุด บ้ำนจัดสรร

18/1  หมู่ท่ี 11 ต.หนองอ้อ อ.บ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี 70110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

5,788 0705563000056 บจ.เอส.เอ.เค. คลีนน่ิง แทงค์ 

แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด

9/1/2563 2,000,000         81292 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับจ้ำงท ำควำม

สะอำดถังเก็บน้ ำ ให้บริกำรท ำควำม

สะอำดอำคำรฯ

49/112  หมู่ท่ี 6 ต.สวนกล้วย อ.บ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี 70110

5,789 0705563000307 บจ.ธนำสิน โลจิสติกส์ 2020 จ ำกัด 30/1/2563 2,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำ 37/1  หมู่ท่ี 3 ต.ปำกแรต อ.บ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี 70110

5,790 0705563000285 บจ.วันเดอร์แลนด์ แอดเวอร์ไทซ่ิง 

จ ำกัด

29/1/2563 2,000,000         47912 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง 

เคร่ืองแต่งกำย เส้ือผ้ำ สินค้ำอุปโภค

บริโภค ขำยสินค้ำออนไลน์

142  หมู่ท่ี 10 ต.บ้ำนสิงห์ อ.โพธำรำม จ.รำชบุรี 70120

5,791 0705563000048 บจ.ดอนกรวย 2003 จ ำกัด 9/1/2563 2,000,000         10111 ประกอบกิจกำรโรงฆ่ำสัตว์ 72/2 หมู่ท่ี 11 ต.ดอนกรวย อ.ด ำเนินสะดวก จ.รำชบุรี 70130

5,792 0703563000011 หจ.ส.สมบัติ กำรโยธำ 7/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน อุโมงค์

99/9  หมู่ท่ี 3 ต.พิกุลทอง อ.เมืองรำชบุรี จ.รำชบุรี 70000

5,793 0703563000071 หจ.ชำติ โชคส่ีทิศ ขนส่ง 15/1/2563 1,000,000         52241 ประกอบกิจกำรขนถ่ำยสินค้ำ 70  หมู่ท่ี 2 ต.เขำแร้ง อ.เมืองรำชบุรี จ.รำชบุรี 70000

5,794 0705563000064 บจ.พูลส์ ฮับ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         43909 กิจกรรมกำรก่อสร้ำงเฉพำะด้ำนอ่ืนๆซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

125/27  ถนนเพชรเกษม ต.หน้ำเมือง อ.เมืองรำชบุรี จ.รำชบุรี 70000

5,795 0705563000196 บจ.อัศวคำเฟ่ทีเรีย รำชบุรี จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

4  ถนนท้ำวอู่ทอง ต.หน้ำเมือง อ.เมืองรำชบุรี จ.รำชบุรี 70000

5,796 0705563000200 บจ.อัศวคอนวีเนียนสโตร์ รำชบุรี 

จ ำกัด

21/1/2563 1,000,000         47113 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค

บริโภค (ร้ำนสะดวกซ้ือ)

4  ถนนท้ำวอู่ทอง ต.หน้ำเมือง อ.เมืองรำชบุรี จ.รำชบุรี 70000

5,797 0703563000101 หจ.เดอะ บีพีพี พร้ินต้ิง 29/1/2563 1,000,000         73101 ประกอบกิจกำรรับท ำและติดต้ังป้ำย

โฆษณำ ไวนิล ส่ือส่ิงพิมพ์ ทุกชนิด

34  หมู่ท่ี 10 ต.สวนกล้วย อ.บ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี 70110

5,798 0705563000072 บจ.ด็อกเตอร์ณิชำคลินิก จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         96104 ให้บริกำรดูแลและรักษำผิวพรรณและกำร

ชะลอวัย

16/18  ถนนหลังสถำนี ต.บ้ำนโป่ง อ.บ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี 70110

5,799 0705563000081 บจ.เจเอ็น สแครป แอนด์ รีไซเคิล 

จ ำกัด

13/1/2563 1,000,000         46695 ประกอบกิจกำรรับซ้ือ-ขำยเศษอลูมิเนียม 

ทองเหลือง ทองแดง

12  หมู่ท่ี 4 ต.ดอนกระเบ้ือง อ.บ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี 70110

5,800 0705563000137 บจ.เอสแอนด์เอ็น ปำรมี จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         46900 ประกอบกิจกำรขำยส่งและขำยปลีก

ผลิตภัณฑ์อุปโภค บริโภค ทุกชนิด เช่น 

สุรำ อำหำร เคร่ืองด่ืม

162  หมู่ท่ี 14 ต.ปำกแรต อ.บ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี 70110

5,801 0705563000153 บจ.คิวซี ออดิโอ2020 จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         47420 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยติดต้ัง เคร่ืองเสียง

รถยนต์ เคร่ืองเสียงบ้ำน

72/5  หมู่ท่ี 10 ต.หนองอ้อ อ.บ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี 70110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

5,802 0705563000170 บจ.พรำวตะวัน พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         68101 ประกอบธุรกิจพัฒนำเพ่ือขำย 

อสังหำริมทรัพย์ เช่น บ้ำน อำคำร โรงแรม

 อพำร์เมนท์ คอนโด หอพัก ท้ังน้ีรวมท้ัง

กำรด ำเนินกำรงำนด้ำนอสังหำริมทรัพย์

60/22  หมู่ท่ี 11 ต.สวนกล้วย อ.บ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี 70110

5,803 0705563000277 บจ.ครำวน์13 เคมิคอล จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         46691 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย เคมีภัณฑ์ท่ีใช้ใน

กำรท ำควำมสะอำด รถยนต์ 

รถจักรยำนยนต์ และกำรท ำควำมสะอำด

ท่ัวไป เคมีภัณฑ์ท่ีใช้ในเวชภัณฑ์

41/4  หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนฆ้อง อ.โพธำรำม จ.รำชบุรี 70120

5,804 0705563000242 บจ.สยำม ด ำเนิน อินเตอร์ฟู้ด จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         10139 ประกอบกิจกำรผลิตและขนส่ง อำหำร

ประเภทเน้ือสัตว์ เน้ือสัตว์ปรุงรสและ

อำหำรส ำเร็จรูป

28  หมู่ท่ี 4 ต.ดอนคลัง อ.ด ำเนินสะดวก จ.รำชบุรี 70130

5,805 0705563000269 บจ.นำยน้อย ฟู้ด จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         46313 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ผัก ผลไม้ และ 

พืชผลกำรเกษตรต่ำงๆ

202  หมู่ท่ี 7 ต.ดอนกรวย อ.ด ำเนินสะดวก จ.รำชบุรี 70130

5,806 0703563000062 หจ.พิษณุเจริญกำรค้ำอำหำรสัตว์ 14/1/2563 1,000,000         47734 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรสัตว์ 21/9-10  หมู่ท่ี 7 ต.ปำกท่อ อ.ปำกท่อ จ.รำชบุรี 70140

5,807 0705563000102 บจ.ค ำแปลง ฟำร์ม จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         01462 ประกอบกิจกำรฟำร์มไก่ จ ำหน่ำยไก่ท้ัง

ปลีกและส่ง

33  หมู่ท่ี 12 ต.ทุ่งหลวง อ.ปำกท่อ จ.รำชบุรี 70140

5,808 0705563000226 บจ.อริญญำคอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         41001 รับเหมำก่อสร้ำงอำคำร บ้ำนพักอำศัย 165/1  หมู่ท่ี 8 ต.วังเย็น อ.บำงแพ จ.รำชบุรี 70160

5,809 0705563000234 บจ.เดอะ บี เอ รีจูวิเนท คลีนิก 

จ ำกัด

23/1/2563 1,000,000         86201 ประกอบกิจกรรมคลินิกโรคท่ัวไป 99  หมู่ท่ี 9 ต.กรับใหญ่ อ.บ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี 70190

5,810 0705563000099 บจ.เบญจภำพำนิช จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรค้ำ ร้ำนค้ำท่ีด ำเนินกำร

ขำยปลีกสินค้ำอุปโภคบริโภคท่ีจ ำเป็นต่อ

กำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน

221  หมู่ท่ี 5 ต.ประสำทสิทธ์ิ อ.ด ำเนินสะดวก จ.รำชบุรี 70210

5,811 0703563000054 หจ.ปรียำทรัพย์ 13/1/2563 600,000            47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง 

เคร่ืองแต่งกำย เส้ือผ้ำ สินค้ำอุปโภค

บริโภค ท้ังหน้ำร้ำนและ ทำงออนไลน์

53/2  หมู่ท่ี 1 ต.คลองข่อย อ.โพธำรำม จ.รำชบุรี 70120

5,812 0705563000111 บจ.เชำว์ ชมนำ จ ำกัด 14/1/2563 500,000            47524 ประกอบกิจกำร กำรค้ำวัสดุก่อสร้ำงทุกชนิด 74  หมู่ท่ี 3 ต.หินกอง อ.เมืองรำชบุรี จ.รำชบุรี 70000

5,813 0703563000046 หจ.เสำวภำกำรช่ำง 10/1/2563 500,000            41001 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 72/3  หมู่ท่ี 4 ต.ลำดบัวขำว อ.บ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี 70110

5,814 0703563000097 หจ.เพ่ิมพูนไพศำล168 29/1/2563 500,000            47721 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ปลีก ผลิตภัณฑ์

เสริมอำหำร

23  ถนนเทศบำล 2 ต.โพธำรำม อ.โพธำรำม จ.รำชบุรี 70120

5,815 0703563000038 หจ.ศศิธร อิมเมจเจส 10/1/2563 500,000            74200 กิจกรรมกำรถ่ำยภำพ 18/1  หมู่ท่ี 3 ต.วัดแก้ว อ.บำงแพ จ.รำชบุรี 70160



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

5,816 0705563000293 บจ.พีแอนด์เค 29 แอคเคำน์ต้ิง 

จ ำกัด

29/1/2563 300,000            69200 ประกอบกิจกำรรับบริกำรจัดท ำบัญชี 100/12  หมู่ท่ี 7 ต.ปำกแรต อ.บ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี 70110

5,817 0703563000020 หจ.ทีเจ ไทยโคโคนัท 9/1/2563 300,000            46313 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยมะพร้ำว มะพร้ำว

แปรรูป ทุกประเภท

45  หมู่ท่ี 8 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.รำชบุรี 70170

5,818 0715563000226 บจ.ข้ำวนครกำญจน์ จ ำกัด 17/1/2563 11,000,000       10611 ประกอบกิจกำรโรงสีข้ำว 9 หมู่ท่ี 9 ต.ตะคร้ ำเอน อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี 71120

5,819 0715563000145 บจ.สุวรรณ อีเลคทริค (2019) จ ำกัด 10/1/2563 5,000,000         46599 ประกอบกิจกำรค้ำและลงทุนต่ำงประเทศ

เก่ียวกับไฟฟ้ำ รับเหมำติดต้ังสำยไฟฟ้ำ 

และซ้ือขำยอุปกรณ์ไฟฟ้ำทุกชนิด

1  ถนนแสงชูโต 11 ต.ปำกแพรก อ.เมืองกำญจนบุรี จ.กำญจนบุรี 71000

5,820 0715563000013 บจ.เมืองกำญจนบุรีทุนกิจ จ ำกัด 2/1/2563 5,000,000         68102 ซ้ือขำยฝำกซ่ึงทรัพย์สินอสังหำริมทรัพย์

และสังหำริมทรัพย์ทุกประเภท

43/5-6  หมู่ท่ี 1 ต.ท่ำม่วง อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 71110

5,821 0715563000021 บจ.ท่ำม่วงค้ำส่ง จ ำกัด 2/1/2563 5,000,000         47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย สินค้ำอุปโภคทุก

ชนิด

1077  หมู่ท่ี 4 ต.ท่ำม่วง อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 71110

5,822 0715563000218 บจ.ห้ำงทอง ภัทรกำญจน์ จ ำกัด 16/1/2563 5,000,000         47732 ประกอบกิจกำรค้ำทอง ซ้ือขำยทองทองค ำ

 ทองรูปพรรณต่ำงๆ และเคร่ืองเพชร 

เคร่ืองพลอย

973/13  หมู่ท่ี 3 ถนนแสงชูโต ต.ท่ำม่วง อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 71110

5,823 0715563000102 บจ.ที เค จี แมนูแฟคเจอร่ิง แอนด์ 

เทรดด้ิง จ ำกัด

9/1/2563 5,000,000         46492 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ และส่งออก 

ทองค ำแท่ง ทองรูปพรรณ และทองทุกชนิด

71  หมู่ท่ี 10 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กำญจนบุรี 71150

5,824 0715563000293 บจ.ลักษ์ติพงษ์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 23/1/2563 5,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 191  หมู่ท่ี 5 ต.ด่ำนมะขำมเต้ีย อ.ด่ำนมะขำมเต้ีย จ.กำญจนบุรี 71260

5,825 0715563000358 บจ.พีเอ็ม  เมก้ำ  พลัส จ ำกัด 29/1/2563 3,000,000         03129 ประกอบกิจกำรประมง 50  หมู่ท่ี 2 ต.หนองหญ้ำ อ.เมืองกำญจนบุรี จ.กำญจนบุรี 71000

5,826 0715563000064 บจ.พันไมล์ อินเตอร์เทรด จ ำกัด 7/1/2563 3,000,000         46209 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยพืชผลทำงกำร

เกษตรทุกชนิด

153  หมู่ท่ี 16 ต.ตะคร้ ำเอน อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี 71120

5,827 0715563000081 บจ.ห้ำงทองไทรโยค จ ำกัด 8/1/2563 3,000,000         47732 ประกอบกิจกำรค้ำทอง นำก เงิน เพชร 

และอัญมณีอ่ืน

756  หมู่ท่ี 3 ต.ท่ำเสำ อ.ไทรโยค จ.กำญจนบุรี 71150

5,828 0715563000048 บจ.จีรภำ เอ็นจิเนียร่ิง 2019 จ ำกัด 7/1/2563 2,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 379  หมู่ท่ี 7 ต.หนองบัว อ.เมืองกำญจนบุรี จ.กำญจนบุรี 71000

5,829 0715563000188 บจ.พีพี ฟอร์มูล่ำ กรุ๊ป จ ำกัด 14/1/2563 2,000,000         68201 ประกอบกิจกำรธุรกิจให้ค ำปรึกษำและ

ค ำแนะน ำเก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำร

อสังหำริมทรัพย์

489  ถนนแสงชูโตใต้ ต.ปำกแพรก อ.เมืองกำญจนบุรี จ.กำญจนบุรี 71000

5,830 0715563000251 บจ.ท่ีนอนปีนังกำญ จ ำกัด 21/1/2563 2,000,000         47591 ประกอบกิจกำรค้ำ เฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด ท่ี

นอน เคร่ืองนอน เตียงนอน โซฟำ ตู้

เส้ือผ้ำและอุปกรณ์ตกแต่งบ้ำน

7/6  หมู่ท่ี 3 ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 71000

5,831 0715563000056 บจ.ธนยศ 99 เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 7/1/2563 2,000,000         47525 ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุก่อสร้ำง อุปกรณ์

และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในกำรก่อสร้ำง 

เคร่ืองมือช่ำงทุกประเภท

41/2 หมู่ท่ี 5 ต.ท่ำเสำ อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี 71120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส

ไปรษณีย์

5,832 0715563000340 บจ.เอกด ำรงชัยพัฒนำ จ ำกัด 28/1/2563 2,000,000         41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน อุโมงค์

63/14  หมู่ท่ี 6 ต.ท่ำไม้ อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี 71120

5,833 0715563000161 บจ.ทรัพย์สมบูรณ์กรุ๊ป คอน

สตรัคช่ัน จ ำกัด

13/1/2563 2,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 211/32  หมู่ท่ี 2 ต.อุโลกส่ีหม่ืน อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี 71130

5,834 0715563000331 บจ.บ่อพลอย เอนจิเนียร่ิง แอนด์ 

คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด

27/1/2563 2,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด 83/3  หมู่ท่ี 2 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กำญจนบุรี 71160

5,835 0715563000307 บจ.แมคคอย สเตเบ้ิลส์ เอเชีย จ ำกัด 23/1/2563 2,000,000         46204 ปะกอบกิจกำร บริกำรน ำเข้ำม้ำจำก

ต่ำงประเทศมำขำยในประเทศพร้อมพำ

บุคคลไปต่ำงประเทศเพ่ือไปเลือกซ้ือม้ำ

123/1  หมู่ท่ี 15 ต.เลำขวัญ อ.เลำขวัญ จ.กำญจนบุรี 71210

5,836 0715563000323 บจ.นิวลุ๊ค ลักซูเรียส จ ำกัด 27/1/2563 2,000,000         49329 ประกอบกิจกำรบริกำรขนส่งนักท่องเท่ียว 

ชำวไทยและต่ำงชำติ ให้บริกำรเช่ำรถยต์ 

พร้อมคนขับ ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยบัตร

เข้ำชมสถำนท่ีท่องเท่ียว ในประเทศไทย 

และต่ำงประเทศ

64/2  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปลิง อ.เลำขวัญ จ.กำญจนบุรี 71210

5,837 0715563000153 บจ.299  กำรค้ำ จ ำกัด 10/1/2563 2,000,000         46319 ประกอบกิจกำรค้ำผัก ผลไม้ พืชสวน บุหร่ี

 ยำเส้น เคร่ืองด่ืม สุรำ เบียร์ บุหร่ี อำหำร

สอ อำหำรแห้ง อำหำรส ำเร็จรูป

267  หมู่ท่ี 5 ต.ท่ำกระดำน อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กำญจนบุรี 71250

5,838 0713563000038 หจ.ติวเตอร์ เครน 2560 9/1/2563 1,000,000         77305 ประกอบกิจกำรให้บริกำร รถเครน รถเทรล

เลอร์ รถแม็คโคร ทุกประเภท

7/18  หมู่ท่ี 5 ต.ท่ำมะขำม อ.เมืองกำญจนบุรี จ.กำญจนบุรี 71000

5,839 0713563000119 หจ.ฟีต้ำ 20/1/2563 1,000,000         68103 ประกอบกิจกำรให้บริกำรห้องพัก และ

บริกำรซักรีด

3/11  ถนนเทศบำลบ ำรุง 2 ต.บ้ำนเหนือ อ.เมืองกำญจนบุรี จ.กำญจนบุรี 71000

5,840 0713563000160 หจ.ฟรีดอมเทค คอมพิวเตอร์ 31/1/2563 1,000,000         47411 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย และซ่อมแซม

เคร่ืองคอมพิวเตอร์และติดต้ังกล้องวงจรปิด

190  ถนนแสงชูโต ต.บ้ำนเหนือ อ.เมืองกำญจนบุรี จ.กำญจนบุรี 71000

5,841 0715563000099 บจ.บำรมี30 จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         82301 ประกอบกิจกำรอบรมบุคลำกร พัฒนำ

บุคลิกภำพและบริหำรจัดงำนตำมสถำนท่ี

ต่ำง ๆ

1/51  หมู่ท่ี 5 ต.ท่ำมะขำม อ.เมืองกำญจนบุรี จ.กำญจนบุรี 71000

5,842 0715563000285 บจ.ที เอ็ม พี ไลฟ์ ไซเคิล จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         96301 ประกอบกิจกรรมเก่ียวกับงำนศพและ

กิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง

58/42  หมู่ท่ี 8 ต.หนองบัว อ.เมืองกำญจนบุรี จ.กำญจนบุรี 71000

5,843 0715563000374 บจ.เจ.จี.เมคเกอร์ฟูดส์ จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         46209 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย สินค้ำทำง

กำรเกษตร เคร่ืองมือเคร่ืองใช้เก่ียวกับ

กำรเกษตรทุกประเภท

63  หมู่ท่ี 6 ต.หนองหญ้ำ อ.เมืองกำญจนบุรี จ.กำญจนบุรี 71000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

5,844 0715563000382 บจ.ซีทีพี โกลบอล (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

31/1/2563 1,000,000         46622 ประกอบกิจกำรเป็นนำยหน้ำ ตัวแทนขำย

เหล็ก และโลหะต่ำง ๆ

8/88  หมู่ท่ี 6 ต.ปำกแพรก อ.เมืองกำญจนบุรี จ.กำญจนบุรี 71000

5,845 0713563000046 หจ.วุฒำพำณิชย์ 10/1/2563 1,000,000         27103 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย ติดต้ังแผง

โซล่ำร์เซลส์ อุปกรณ์เก่ียวกับกำรไฟฟ้ำ 

ทุกประเภท

9/5  หมู่ท่ี 6 ต.วังขนำย อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 71110

5,846 0713563000062 หจ.สุรินทร์ คอนสตรัคช่ัน 2020 15/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 15/7  หมู่ท่ี 6 ต.พังตรุ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 71110

5,847 0713563000127 หจ.โชคอนันต์ อะไหล่ 23/1/2563 1,000,000         45302 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย อะไหล่ ช้ินส่วน 

ยำนพำหนะทุกชนิด เคร่ืองจักรทำง

กำรเกษตรทุกชนิด

18  หมู่ท่ี 12 ต.หนองตำกยำ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 71110

5,848 0713563000151 หจ.ดีนำร์ 2020 28/1/2563 1,000,000         46204 ประกอบกิจกำรค้ำแพะ และแกะตัวเป็น 

ค้ำช้ินส่วนแพะ และ แกะ  รับช ำแหละแพะ

41  หมู่ท่ี 6 ต.เขำน้อย อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 71110

5,849 0713563000178 หจ.มำเต็ง เอ็นจิเนียร่ิง 2222 31/1/2563 1,000,000         43223 ประกอบกิจกำรบริกำรรับติดต้ัง ซ่อมแซม 

และท ำควำมสะอำดเคร่ืองปรับอำกำศ

96/651  หมู่ท่ี 1 ต.ม่วงชุม อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 71110

5,850 0715563000111 บจ.พีแอล พลำสติก จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         46499 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ถุงพลำสติก ถุง

ขยะ ถุงร้อน ถุงเย็น เชือก ทุกประเภท

82/14  หมู่ท่ี 8 ต.ทุ่งทอง อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 71110

5,851 0715563000196 บจ.ส.สุทธิพงศ์  ก่อสร้ำง จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         47524 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง 118/1  หมู่ท่ี 11 ต.หนองขำว อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 71110

5,852 0713563000143 หจ.อ ำพล ทำทอง 2020 28/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 28/9  หมู่ท่ี 8 ต.ยำงม่วง อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี 71120

5,853 0715563000072 บจ.ลักซ์ลอว์แอนด์เอสเตท จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         69100 ประกอบกิจกำรด้ำนกฎหมำยครบวงจร 

รับท ำวีซ่ำ พำสปอร์ต ครบวงจร

4/61  หมู่ท่ี 3 ต.ท่ำมะกำ อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี 71120

5,854 0715563000137 บจ.ศรีพนธร  ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 35/11  หมู่ท่ี 10 ต.ท่ำมะกำ อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี 71120

5,855 0715563000242 บจ.ส.กัลณภัทร จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         47413 ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์กำรส่ือสำร

โทรคมนำคม

118/31  หมู่ท่ี 4 ต.ท่ำมะกำ อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี 71120

5,856 0715563000315 บจ.ทีดับบลิวเมทัลเวิร์ค จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         43909 ประกอบกิจกำรให้บริกำรออกแบบ

โครงสร้ำงเหล็กอำคำร รับเหมำก่อสร้ำง 

โครงสร้ำงเหล็กอำคำร

93  หมู่ท่ี 1 ต.ท่ำมะกำ อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี 71120

5,857 0713563000020 หจ.เก้ำ มุสิกวัตร 8/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 21/1  หมู่ท่ี 5 ต.ท่ำตะคร้อ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 71130

5,858 0715563000200 บจ.สตูดิโอวัน เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         74109 ให้บริกำรออกแบบ จัดท ำ กรำฟฟิค ดีไซน์ 

โลโก้ ฉลำกสินค้ำ บรรจุภัณฑ์ และ

ส่ิงพิมพ์ทุกชนิด

24/6  ถนนแสงชูโต ต.ท่ำเรือ อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี 71130

5,859 0715563000366 บจ.ภัทรกำรโยธำ 2020 จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 18/4  ถนนแสงชูโตใหม่ 1 ต.ท่ำเรือ อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี 71130

5,860 0713563000089 หจ.คุณพันธุ์ ก่อสร้ำง 20/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด 77  หมู่ท่ี 2 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กำญจนบุรี 71140



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

5,861 0715563000269 บจ.เอ็น บิลด์ คอนสตรัคช่ัน 

เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จ ำกัด

21/1/2563 1,000,000         71101 ประกอบกิจกำรเขียนแบบ ออกแบบ และ

รับเหมำก่อสร้ำง อำคำร อำคำรพำณิชย์ 

ท่ีพักอำศัยและก่อสร้ำงอ่ืนๆ รวมถึงรับ

เป็นท่ีปรึกษำให้ค ำแนะน ำ รับตกแต่ง

ภำยใน-ภำยนอก ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ

153  หมู่ท่ี 1 ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กำญจนบุรี 71140

5,862 0715563000030 บจ.ดับเบ้ิลยูที เซอร์วิส กำญจนบุรี

 จ ำกัด

3/1/2563 1,000,000         33200 ประกอบกิจกำรติดต้ัง ซ่อมและจ ำหน่ำย 

เครนพรัอมอะไหล่และอุปกรณ์เครนทุกชนิด

38  หมู่ท่ี 2 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กำญจนบุรี 71160

5,863 0715563000391 บจ.พร้อมไพศำล 19 จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         01450 ประกอบกิจกำรฟำร์มเล้ียงสัตว์ สุกร 7/1  หมู่ท่ี 2 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กำญจนบุรี 71160

5,864 0715563000170 บจ.พี.เอ็น.ที. อิมพอร์ต (ไทยแลนด์)

 จ ำกัด

13/1/2563 1,000,000         46201 ประกอบกิจกำรขำยส่งธัญพืชและเมล็ดพืช 331  หมู่ท่ี 14 ต.ห้วยกระเจำ อ.ห้วยกระเจำ จ.กำญจนบุรี 71170

5,865 0715563000129 บจ.เซอร์เค จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         73101 ประกอบกิจกำรงำนด้ำนโฆษณำ งำน

ประชำสัมพันธ์

132/161  หมู่ท่ี 5 ต.ลำดหญ้ำ อ.เมืองกำญจนบุรี จ.กำญจนบุรี 71190

5,866 0715563000277 บจ.โฟลท คอนเซ็ปท์ แอนด์ บิลด้ิง

 จ ำกัด

21/1/2563 1,000,000         30110 ประกอบกิจกำรผลิต ดูแลรักษำ ซ่อมแซม 

และจ ำหน่ำย  ทุ่นเหล็กลอยน้ ำ  ทุก

ประเภท

144/58  หมู่ท่ี 1 ต.ลำดหญ้ำ อ.เมืองกำญจนบุรี จ.กำญจนบุรี 71190

5,867 0713563000054 หจ.เอทีที ก่อสร้ำง 2020 15/1/2563 500,000            46206 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย อำหำรสัตว์เล้ียง

 และอุปกรณ์สัตว์เล้ียงทุกชนิด

15/1  หมู่ท่ี 8 ต.วังศำลำ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 71110

5,868 0713563000071 หจ.รักษ์ร่ ำรวย 46 17/1/2563 500,000            46695 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำวัสดุรีไซเคิลทุกชนิด 247  หมู่ท่ี 12 ต.ตะคร้ ำเอน อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี 71120

5,869 0715563000234 บจ.อมรรัตน์เคมีเกษตร 2019 จ ำกัด 20/1/2563 500,000            46108 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและส่งออก ปุ๋ยหมัก

 ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยทุกประเภท

90/4  หมู่ท่ี 1 ต.ทุ่งสมอ อ.พนมทวน จ.กำญจนบุรี 71140

5,870 0713563000135 หจ.ทองวลัยพิมล 27/1/2563 500,000            47114 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยของช ำ 421  หมู่ท่ี 1 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กำญจนบุรี 71220

5,871 0713563000097 หจ.ชัยตระกูลเกียรติ ขนส่ง 20/1/2563 400,000            49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 345/1  หมู่ท่ี 2 ต.หนองไผ่ อ.ด่ำนมะขำมเต้ีย จ.กำญจนบุรี 71260

5,872 0713563000101 หจ.มนต์ประสิทธ์ิ 20/1/2563 250,000            79909 ประกอบกิจกำรบริกำรรับจองล่องแพ ท่ี

พักและอำหำร ผลิตและจ ำหน่ย อำหำร

แปรรูป

116  หมู่ท่ี 1 ต.ปำกแพรก อ.เมืองกำญจนบุรี จ.กำญจนบุรี 71000

5,873 0713563000011 หจ.นัสรินทร์ขนส่ง 3/1/2563 100,000            49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ ท้ังภำยในและนอกประเทศ

278  หมู่ท่ี 7 ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กำญจนบุรี 71150

5,874 0725563000013 บจ.บี เรดด้ี อินดัสทรี (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

2/1/2563 5,000,000         46691 ประกอบกิจกำรบรรจุและจัดจ ำหน่ำยผง

ถ่ำนกัมมันต์

40  หมู่ท่ี 10 ต.จรเข้สำมพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 71170



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

5,875 0725563000064 บจ.กิจกำรร่วมค้ำ เคดีเอส เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ำกัด

14/1/2563 5,000,000         42909 บริษัทเป็นกิจกำรร่วมค้ำท่ีจดทะเบียนเป็น

นิติบุคคลใหม่มีอำชีพรับเหมำก่อสร้ำงงำน

โยธำทุกประเภท เพ่ือประกวดรำคำ

นำนำชำติและประกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์กับรัฐวิสำหกิจและส่วน

รำชกำร

234  หมู่ท่ี 1 ต.นำงบวช อ.เดิมบำงนำงบวช จ.สุพรรณบุรี 72120

5,876 0725563000081 บจ.ทอง ธนภัทร์ 2019 จ ำกัด 20/1/2563 5,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 242/3  หมู่ท่ี 9 ต.ตะค่ำ อ.บำงปลำม้ำ จ.สุพรรณบุรี 72150

5,877 0723563000038 หจ.มลเทียร ฟู้ดส์ 8/1/2563 5,000,000         10619 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำ

เกษตรแปรรูป ผักกำดดอง ไชโป้วหวำน 

กระเทียมดอง

65  หมู่ท่ี 6 ต.หนองบ่อ อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 72190

5,878 0725563000145 บจ.นำเรโซ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 31/1/2563 5,000,000         46621 ประกอบกิจกำรซ้ือ-ขำย น ำเข้ำ-ส่งออก แร่

 แร่โลหะ แร่โลหะหำยำก แร่โลหะมีค่ำ 

แร่ธำตู ทุกชนิด

236  หมู่ท่ี 2 ต.สระแก้ว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230

5,879 0723563000135 หจ.พีทีเอ็มคูล 20/1/2563 4,000,000         46599 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองปรับอำกำศ

 ระบบท ำควำมเย็น พัดลมเพดำน

77/1  หมู่ท่ี 2 ต.ห้วยขม้ิน อ.ด่ำนช้ำง จ.สุพรรณบุรี 72180

5,880 0723563000119 หจ.ภูมิวำรินท์ 17/1/2563 2,000,000         11041 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำด่ืม 

น้ ำด่ืมแบบถัง 20 ลิตร น้ ำด่ืมบรรจุขวด

298  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160

5,881 0723563000101 หจ.เจพี นับตัง คอนสตรัคช่ัน 16/1/2563 1,000,000         47612 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยส่ือกำรเรียนกำร

สอน ของเล่นเพ่ือกำรศึกษำ

99/310  หมู่ท่ี 5 ต.ท่ำระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

5,882 0723563000143 หจ.พลอยปิโตรเล่ียม 21/1/2563 1,000,000         47300 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้บริกำรน้ ำมัน

เช้ือเพลิง

5/4  หมู่บ้ำน ไผ่แขก หมู่ท่ี 5 ต.ดอนโพธ์ิทอง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

5,883 0723563000178 หจ.ธรรมดีโซลูช่ันแอนด์เซอร์วิส 28/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง และ

ติดต้ังงำนระบบทุกประเภท

40/190  หมู่ท่ี 1 ต.ดอนก ำยำน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

5,884 0725563000056 บจ.นนทญำห์ โฮม คอนสตรัคช่ัน 

จ ำกัด

13/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 257/11  หมู่ท่ี 4 ต.สนำมชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

5,885 0725563000072 บจ.ช.999 จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         43309 ประกอบกิจกำรติดต้ังงำนอลูมิเนียม 

กระจก มุ้งลวดเหล็กดัดทุกชนิด

269/2  หมู่ท่ี 1 ต.ท่ำระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

5,886 0725563000153 บจ.บีเอส ออโต้ ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         49339 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงขนส่งรถยนต์แบบ

รถยก

30/1  หมู่ท่ี 2 ต.ไผ่ขวำง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

5,887 0723563000151 หจ.แสนสุข888 23/1/2563 1,000,000         47222 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองดืม 222  หมู่ท่ี 5 ต.เนินพระปรำงค์ อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

5,888 0723563000062 หจ.วรรณำพำณิชย์ สำมชุก 8/1/2563 1,000,000         46315 กำรขำยส่งข้ำวและผลิตภัณฑ์ท่ีได้จำกกำร

โรงสีข้ำว

446  หมู่ท่ี 2 ต.สำมชุก อ.สำมชุก จ.สุพรรณบุรี 72130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

5,889 0723563000020 หจ.เดอะ ฟิตเนส อิควิปเม้นท์ 6/1/2563 1,000,000         47630 กำรขำยปลีกเคร่ืองกีฬำในร้ำนค้ำเฉพำะ 45/1  หมู่ท่ี 2 ต.บำงใหญ่ อ.บำงปลำม้ำ จ.สุพรรณบุรี 72150

5,890 0723563000054 หจ.ดิโอชำรสทัวร์ ทรำนสปอร์ต 8/1/2563 1,000,000         77109 ประกอบกิจกำรให้เช่ำเหมำบริกำรรถ

โดยสำรปรับอำกำศ

208  หมู่ท่ี 9 ต.บำงปลำม้ำ อ.บำงปลำม้ำ จ.สุพรรณบุรี 72150

5,891 0725563000021 บจ.เอสพลัส โพรเทคท์ จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         81293 ประกอบกิจกำรบริกำรก ำจัดแมลง และ

สัตว์ฟันแทะ

15  หมู่ท่ี 8 ต.ไผ่กองดิน อ.บำงปลำม้ำ จ.สุพรรณบุรี 72150

5,892 0725563000048 บจ.อู่ทอง พำวเวอร์พลัส จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         35102 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยพลังงำนไฟฟ้ำ 228  หมู่ท่ี 1 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160

5,893 0725563000137 บจ.บรรทมพืชผล จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         01619 ประกอบกิจกรรมสนับสนุนกำรผลิตพืชผล

ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

9  หมู่ท่ี 12 ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160

5,894 0723563000011 หจ.บุญยะวรรณขนมเป๊ียะ 2/1/2563 1,000,000         47215 ผลิตและจ ำหน่ำยขนมอบ 99/3  หมู่ท่ี 9 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170

5,895 0725563000030 บจ.มหำซอฟท์ จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         46109 ประกอบกิจกำร ประมูลเพ่ือขำยส้ินค้ำ

ตำมวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล 

นิติบุคคล

848  หมู่ท่ี 5 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170

5,896 0725563000102 บจ.วีอำร์ ออโต้พำร์ท 2020 จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         45103 ประกอบกิจกำรรับซ้ือขำยรถยนต์ 

เคร่ืองจักรกล ช้ินส่วนยำนพำหนะ ใช้แล้ว

ทุกชนิด

167  หมู่ท่ี 2 ต.ศรีส ำรำญ อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 72190

5,897 0725563000111 บจ.ม่ันซ่ือดี กรุ๊ป จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         01450 ประกอบกิจกำรท ำฟำร์มเล้ียงสัตว์ 272/2  หมู่ท่ี 3 ต.สระแก้ว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230

5,898 0725563000129 บจ.ซูกำร์บีฟ ฟำร์ม จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         01419 ประกอบกิจกำรเล้ียงโคพ่อพันธ์ุแม่พันธ์ุโค

ขุนและปลูกพืชไร่อ้อย หญ้ำอำหำรสัตว์ 

และพืชพลังงำน

168  หมู่ท่ี 6 ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้ำไซ จ.สุพรรณบุรี 72240

5,899 0723563000046 หจ.รวมยำงสุพรรณบุรี 8/1/2563 500,000            45302 ประกอบกิจกำรขำยปลีกเเละขำยส่ง 

บริกำรจัดส่ง ยำงรถยนต์น่ังส่วนบุคคล 

ยำงรถกระบะ รวมถึงยำงรถทุกชนิด

147  หมู่ท่ี 4 ต.ไผ่ขวำง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

5,900 0723563000071 หจ.เดอะมิรำจ เวดด้ิง สุพรรณบุรี 13/1/2563 500,000            96309 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับจัดงำน

แต่งงำนแบบครบวงจร เช่ำชุดแต่งงำน 

บริกำรถ่ำยภำพเวดด้ิง

492/20  หมู่ท่ี 5 ต.ท่ำระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

5,901 0723563000097 หจ.หงษ์ทองทัวร์ 14/1/2563 500,000            49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

รวมถึงคนโดยสำร

183  หมู่ท่ี 1 ต.บำงตะเคียน อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

5,902 0725563000099 บจ.ไทย จูปิเตอร์ จ ำกัด 27/1/2563 500,000            47732 ประกอบกิจกำรหน่ำยเคร่ืองประดับ และ

เคร่ืองแต่งกำย

55/5  หมู่ท่ี 1 ต.บำงกุ้ง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210

5,903 0723563000127 หจ.เฉลิมชัย แอสฟัลท์ 20/1/2563 200,000            41002 รับเหมำก่อสร้ำงอำคำร ท่ีพักอำศัย ถนน 35  หมู่ท่ี 16 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 72190

5,904 0723563000186 หจ.เอ็มทีเค อินเตอร์เทรด 30/1/2563 200,000            42202 ประกอบกิจกำรติดต้ังระบบสำยสัญญำณ

โทรศัพท์  และสัญญำณ ส่ือสำร

316/2  หมู่ท่ี 6 ต.ศำลำขำว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210
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5,905 0723563000089 หจ.เพ่ิมพูนร่ ำรวย 13/1/2563 100,000            49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ ท้ังภำยในประเทศ และระหว่ำง

ประเทศ

358  หมู่ท่ี 10 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160

5,906 0723563000160 หจ.กนกวดี รับติดต้ังกระจก 

อลูมิเนียม

27/1/2563 100,000            47524 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยกระจกอลูมิเนียม

 กระจกแผ่น กระจกหน้ำต่ำง กระจกประตู

465  หมู่ท่ี 6 ต.ตล่ิงชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230

5,907 0735563000030 บจ.สำทรกิมยุก จ ำกัด 2/1/2563 459,000,000      64202 เข้ำเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ำกัดและบริษัท

มหำชนจ ำกัด

111/11  หมู่ท่ี 4 ต.ศำลำยำ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

5,908 0733563000071 หจ.ย.เย็น คอนสตรัคช่ัน 8/1/2563 5,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ถมดิน 

ขนหินดินทรำย ท ำถนน บดอัด

53/2  หมู่ท่ี 5 ต.ธรรมศำลำ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5,909 0735563000871 บจ.ปภัสศิลป์ จ ำกัด 28/1/2563 5,000,000         68103 ประกอบกิจกำรให้บริกำรห้องพักรำยวัน 

รำยเดือน

79  หมู่ท่ี 3 ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5,910 0735563001044 บจ.กรับใหญ่ อำรีน่ำ จ ำกัด 31/1/2563 5,000,000         93111 ประกอบกิจกำรให้เช่ำสถำนท่ีเพ่ือเป็น

สนำมกีฬำ

46/1  หมู่ท่ี 9 ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5,911 0735563000862 บจ.อัคคะศิลป์ จ ำกัด 28/1/2563 5,000,000         47300 ประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรน้ ำมัน

เช้ือเพลิงเติมรถยนต์

168  หมู่ท่ี 19 ต.ห้วยขวำง อ.ก ำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

5,912 0735563000552 บจ.โรงรับจ ำน ำ สุทธิสำร (ย่งฮวด

กิม) จ ำกัด

20/1/2563 4,000,000         64925 กำรบริกำรของโรงรับจ ำน ำ 88/50  หมู่ท่ี 7 ต.บำงแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5,913 0735563000960 บจ.ชัยรัชกิจ  คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 30/1/2563 4,000,000         46530 ประกอบกิจกำรค้ำ วัสดุ อุปกรณ์และ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในกำรปลูปพันธุ์ไม้ทุก

ประเภท

65/2  หมู่ท่ี 1 ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5,914 0735563000331 บจ.เอ็นอำร์ 2020 คอนสตรัคช่ัน 

จ ำกัด

14/1/2563 3,000,000         41001 รับเหมำก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 141/30  หมู่ท่ี 5 ต.ถนนขำด อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5,915 0735563000111 บจ.หงษ์ทองกรุ๊ป จ ำกัด 7/1/2563 3,000,000         45101 ประกอบกิจกำรค้ำยำนยนต์ จักรยำนยนต์

 อุปกรณ์ท่ีเก่ียวกับแก๊สรถยนต์ รวมท้ัง

อะไหล่ ส่วนประกอบทุกชนิด

14/4  หมู่ท่ี 3 ต.ยำยชำ อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110

5,916 0735563000765 บจ.ปรัชญำ 789 จ ำกัด 24/1/2563 3,000,000         70209 ประกอบกิจกำรรับให้ค ำปรึกษำและ

บริกำรติดต่องำนรำชกำรท่ัวประเทศ 

บริกำรย่ืนเอกสำรต่อส่วนรำชกำร

100/1  หมู่ท่ี 1 ต.ยำยชำ อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110

5,917 0733563000097 หจ.เอ็มเอ็มเอส  อิเล็คทริค  แอนด์ 

 เอนจิเนียร่ิง

13/1/2563 3,000,000         43210 ประกอบกิจกำรรับเหมำติดต้ัง เคล่ือนย้ำย

 ระบบไฟฟ้ำภำยในโรงงำน อำคำร บ้ำน 

ห้ำงสรรพสินค้ำ โกดัง โรงเรียน

37  หมู่ท่ี 8 ต.ล ำเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
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5,918 0735563000374 บจ.โกลเด้นเกท ควิซีน จ ำกัด 15/1/2563 3,000,000         46109 ประกกอบกิจกำรส่ังเข้ำมำจ ำหน่ำยใน

ประเทศและส่งออกไปจ ำหน่ำยยัง

ต่ำงประเทศ ซ่ึงสินค้ำตำมท่ีก ำหนดในวัตถุ

ท่ีประสงค์

152  หมู่ท่ี 5 ต.ศำลำยำ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

5,919 0735563000820 บจ.มำร์เก็ตต้ิง 1688 จ ำกัด 27/1/2563 3,000,000         46421 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิค ของใช้ภำยในบ้ำนทุกชนิด

36/88  หมู่ท่ี 5 ต.ไร่ขิง อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73210

5,920 0735563000048 บจ.เอสวัน ออโต้พำร์ท 2020 จ ำกัด 3/1/2563 2,000,000         46599 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์ 

เคร่ืองมือกล เคร่ืองทุ่นแรงยำนพำหนะ

และอะไหล่ทุกชนิด

231  หมู่ท่ี 9 ต.ล ำพยำ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5,921 0735563000471 บจ.เอ็นพีเค โภคภัณฑ์ โลจิสติกส์ 

จ ำกัด

17/1/2563 2,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ

ทุกชนิด รวมท้ังอำหำรสัตว์ สัตว์ปีก 

พืชผลทำงกำรเกษตร และคนโดยสำร

46/9  หมู่ท่ี 10 ต.บำงแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5,922 0733563000020 หจ.ทองเพ่ิมพรรณ 3/1/2563 2,000,000         46443 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง เช่น

 ลิปสติก บลัชออน อำยไลน์เนอร์ เซ่ร่ัม 

ครีมรองพ้ืน ครีมกันแดด

56  หมู่ท่ี 10 ต.บำงช้ำง อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110

5,923 0735563000269 บจ.มิสเตอร์ แบ็กส์ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

10/1/2563 2,000,000         46499 ประกอบกิจกำรซ้ือมำ ขำยไป น ำเข้ำ 

ส่งออก ผลิตและจ ำหน่ำย ผลิตภัณฑ์ท่ีท ำ

จำกพลำสติก และพลำสติก ทุกชนิด

24/29  หมู่ท่ี 3 ต.หอมเกร็ด อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110

5,924 0735563000421 บจ.เอ็นเคฟิชช่ิง จ ำกัด 16/1/2563 2,000,000         46433 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำคันเบ็ดและอุปกรณ์

ตกปลำทุกชนิด

42/1  หมู่ท่ี 5 ต.คลองจินดำ อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110

5,925 0735563001010 บจ.วิส แคปพิทอล จ ำกัด 31/1/2563 2,000,000         64929 ประกอบกิจกำรให้สินเช่ืออ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

108/182  หมู่บ้ำน พฤกษำวิลล์56 หมู่ท่ี 2 ต.บำงเตย อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110

5,926 0733563000186 หจ.โรงรับจ ำน ำ สำมพรำน 23/1/2563 2,000,000         64925 ประกอบกิจกำรโรงรับจ ำน ำเพ่ือรับจ ำน ำ

ส่ิงของทุกชนิด

26  หมู่ท่ี 2 ต.บำงแก้วฟ้ำ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

5,927 0735563000684 บจ.อัญญำมำร์ท จ ำกัด 23/1/2563 2,000,000         82110 ประกอบกิจกำรรับเป็นผู้บริหำรงำน

เก่ียวกับด้ำนพำณิชยกรรม อุตสำหกรรม 

กำรตลำด

64/31  หมู่ท่ี 1 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

5,928 0735563000056 บจ.เมเจอร์ ฟีด จ ำกัด 3/1/2563 2,000,000         47721 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ยำ เคมีภัณฑ์ 

อำหำรเก่ียวกับสัตว์

46  หมู่ท่ี 17 ต.ห้วยขวำง อ.ก ำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

5,929 0735563000064 บจ.ฟู้ด นิวทริช่ัน กรุ๊ป (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

3/1/2563 2,000,000         47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค 

และบริโภค

46  หมู่ท่ี 17 ต.ห้วยขวำง อ.ก ำแพงแสน จ.นครปฐม 73140



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

5,930 0735563000714 บจ.เอสบีที เทคโนโลยี จ ำกัด 23/1/2563 2,000,000         22193 ประกอบกิจกำรผลิต ซ้ือขำย น ำเข้ำ 

ส่งออก ถุงมือยำง ถุงมือผ้ำเคลือบยำง 

และถุงมือทุกชนิด

66/28  หมู่ท่ี 7 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

5,931 0733563000135 หจ.พลบวร 17/1/2563 1,000,000         46319 ประกอบกิจกำรค้ำ ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม

เพ่ือสุขภำพ คอลลำเจนบ ำรุงผิวพรรณ 

ผลิตภัณฑ์บ ำรุงผิวพรรณ เคร่ืองส ำอำงค์

98/16  หมู่ท่ี 13 ต.โพรงมะเด่ือ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5,932 0733563000143 หจ.เดอะ ริช โฮม 20/1/2563 1,000,000         68101 ประกอบกิจกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ 

บ้ำนและท่ีดิน ประกอบกิจกำรรับออกแบบ

 ตกแต่ง จัดสวนปรับภูมิทัศน์

100/5  หมู่ท่ี 5 ต.สนำมจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5,933 0733563000194 หจ.ดีอำร์  เจด 23/1/2563 1,000,000         47732 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอัญมณี 200  ถนน25 มกรำ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5,934 0733563000259 หจ.ธนพลและพฤกษ์ทรำนสปอร์ต 30/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งทุกประเภท ท้ัง

ภำยในและภำยนอกประเทศ

10/20  ซอยพิพิธประสำท 7 ถนนพิพิธ

ประสำท

ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5,935 0733563000275 หจ.นำรำภัทร คอนสตรัคช่ัน 30/1/2563 1,000,000         41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน อุโมงค์

83/3  หมู่ท่ี 2 ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5,936 0733563000283 หจ.65 พิชำค้ำหมู 31/1/2563 1,000,000         46311 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยเน้ือสัตว์

ช ำแหละทุกประเภท ท้ังสดและแช่แข็ง

333/146  หมู่ท่ี 10 ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5,937 0735563000021 บจ.แบล็คบัค  สปีด จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำ

อุปโภค บริโภค ท้ังภำยในและต่ำงประเทส

94/1  ถนนนวเขต ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5,938 0735563000218 บจ.วรรณกำนต์ กำร์เมนท์ จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         14112 ประกอบกิจกำร ผลิต จ ำหน่ำย รับซ้ือ 

ขำยส่ง ขำยปลีก รับตัวแทนขำย ท่ีเก่ียวกับ

เส้ือผ้ำส ำเร้จรูปทุกชนิด

199/50  ถนนมำลัยแมน ต.ล ำพยำ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5,939 0735563000234 บจ.วิสดอมมัส 63 จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบกิจกำรปรึกษำและจัดอบรมด้ำน

กำรบริหำรงำนส่วนต่ำงๆของธุรกิจ และ

องค์กร

5  ตรอกบริพัตร ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5,940 0735563000242 บจ.สหวัฒนำ พลำส โปรดัคท์ จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         46693 ประกอบกิจกำรรับซ้ือและน ำเข้ำพลำสติก 

เม็ดพลำสติก วัสดุและเศษวัสดุทุกชนิดท้ัง

เก่ำและใหม่ มำแปรสภำพเพ่ือจ ำหน่ำย

93  หมู่บ้ำน 9 ต.สระกะเทียม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5,941 0735563000358 บจ.นินจำคำร์โก จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         46900 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยสินค้ำหรือ

ให้บริกำรต่ำงๆ

78  หมู่ท่ี 8 ต.ล ำพยำ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5,942 0735563000366 บจ.ชัยอนันต์ โบรกเกอร์ จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         82990 ประกอบกิจกำรนำยหน้ำ ท่ีปรึกษำ กำร

ตรวจสอบ เป็นตัวแทนในธุรกิจทุกประเภท

ยกเว้นกิจกำรประกันภัย

6  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

5,943 0735563000382 บจ.ชญำนิษฐ์ 2020 จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         46311 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเน้ือสัตว์ เน้ือ

ช ำแหละ เน้ือสัตว์แช่แข็ง

44  ซอยเพชรเกษม 3 ถนนเพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5,944 0735563000404 บจ.บิกปำป้ำ จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         46102 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก อำหำร

ทะเลแช่แข็ง ปลำทูน่ำแช่แข็ง เน้ือปลำแช่

แข็ง ช้ินส่วนปลำแช่แข็ง

129  หมู่ท่ี 7 ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5,945 0735563000439 บจ.ซีพีเอ็น888 จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         46599 ประกอบกิจกำรขำยส่งออกอะไหล่เคร่ือง

ท ำห้องเย็น

28/1  หมู่ท่ี 6 ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5,946 0735563000455 บจ.ธรรมรัตน์ ลอว์ จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         69100 ประกอบกิจกำรเก่ียวกับกำรให้บริกำรว่ำ

ควำม

82  ถนนเทศำ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5,947 0735563000536 บจ.เค.เอ.เอ.  แอคเคำน์ต้ิง  แอนด์ 

 ออดิท จ ำกัด

20/1/2563 1,000,000         69200 ประกอบกิจกำร ให้บริกำรรับท ำบัญชี วำง

ระบบ ท่ีปรึกษำ ตรวจสอบบัญชี

94/8  ถนนรำชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5,948 0735563000544 บจ.ซิกมำวัน จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         45101 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและส่งออกสินค้ำ

ยำนยนต์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ พร้อมอุปกรณ์

ไฟฟ้ำอิเลคทรอนิกส์และของเล่น

1436/1  ถนนเพชรเกษม ต.ล ำพยำ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5,949 0735563000579 บจ.เอฟเคเอส เซล แอนด์ เซอร์วิส 

จ ำกัด

20/1/2563 1,000,000         47190 จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ ของบริษัท ประเภท 

เคร่ืองด่ืมและสินค้ำอ่ืนๆ จ ำหน่ำยและ

ติดต้ังระบบกรองน้ ำ

113  หมู่ท่ี 4 ต.โพรงมะเด่ือ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5,950 0735563000617 บจ.จินม่ีเฟิง จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         93112 ประกอบกิจกำร สถำนท่ีออกก ำลังกำย 

ประกอบกิจกำร

155  ถนนทรงพล ต.สนำมจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5,951 0735563000641 บจ.เจ แล็บ อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ำกัด

22/1/2563 1,000,000         46494 ประกอบกิจกำรกำรค้ำ เฟอร์นิเจอร์ใน

ห้องปฏิบัติกำรและรับจ้ำงท ำเฟอร์นิเจอร์

ทุกประเภท

57  หมู่ท่ี 11 ต.บ้ำนยำง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5,952 0735563000692 บจ.911 เฟิสท์ จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         46414 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเส้ือผ้ำส ำเร็จรูป

ทุกชนิด

77/2  หมู่ท่ี 3 ต.ล ำพยำ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5,953 0735563000749 บจ.มนตรีรถยก รถสไลด์ นครปฐม 

จ ำกัด

24/1/2563 1,000,000         49339 ประกอบกิจกำรขนส่ง ส ำหรับยำนพำหนะ

ทุกประเภท

47/17  หมู่ท่ี 5 ต.ล ำพยำ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5,954 0735563000889 บจ.ไอ ดี เฮ้ำส์ 2020 (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

28/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร

พำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำกำร

 ถนน สะพำน เข่ือน อุโมงค์ และงำน

ก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกทุกชนิด รวมท้ังรับ

ท ำงำนโยธำทุกประเภท

46  หมู่ท่ี 5 ต.ตำก้อง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

5,955 0735563000935 บจ.เคทีเอ็น เวอร์เทคซ์ จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         28199 ประกอบกิจกำร ผลิตและรับจ้ำงผลิต ฉีด 

เป่ำ โมล์ด เคร่ืองจักร และช้ินส่วนงำน

โลหะ  พลำสติก ยำง  หรือส่ิงอ่ืนท่ีมี

ลักษณะคล้ำยคลึงกับท่ีใช้ท่ัวไป และใช้ใน

งำนอุตสำหกรรมทุกชนิด

135  หมู่ท่ี 1 ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5,956 0735563000943 บจ.โรจน์นภำกรุ๊ป จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำร รับเหมำก่อสร้ำง 41  ถนนยิงเป้ำ ต.สนำมจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5,957 0735563001036 บจ.รวยมหำเฮง จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         47612 ประกอบกิจกำรค้ำกระดำษ เคร่ืองเขียน 

แบบเรียน อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน

43/158  หมู่ท่ี 5 ต.ล ำพยำ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5,958 0735563000072 บจ.บี.อี.เอส. แพ็ค (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

6/1/2563 1,000,000         46694 ประกอบกิจกำรค้ำ บรรจุภัณฑ์ วัสดุหีบห่อ

 อุปกรณ์จัดเก็บ รวมท้ังอะไหล่ของสินค้ำ

ดังกล่ำว

114/42  หมู่ท่ี 1 ต.ยำยชำ อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110

5,959 0735563000081 บจ.สำย7 เอ็นจิเนียร่ิงเซอร์วิสเซส 

จ ำกัด

6/1/2563 1,000,000         46599 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์และ

โปรแกรมส ำหรับเคร่ืองจักร

9/70  หมู่บ้ำน ปภำวรินทร์ เดอะกรีนเนอร่ี

 หมู่ท่ี 2

ต.หอมเกร็ด อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110

5,960 0735563000129 บจ.ไร่ขิงค้ำเหล็ก จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         46622 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเหล็ก ทุกชนิดทุก

ประเภท

44/3  หมู่ท่ี 6 ต.ท่ำตลำด อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110

5,961 0735563000137 บจ.989 เอสเค เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         46639 ประกอบกิจกำรกำรขำยส่งวัสดุก่อสร้ำง

อ่ืนๆ ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ท่ีอ่ืน

79/5  หมู่ท่ี 2 ต.หอมเกร็ด อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110

5,962 0735563000161 บจ.โรงพยำบำลสัตว์เล็กไร่ขิง จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         75000 ประกอบกิจกำรเก่ียวกับสถำนพยำบำล

สัตว์ ให้บริกำรดูแลรักษำสุขภำพและกำร

ควบคุมสัตว์เล้ียง กิจกรรมด้ำนคลินิก

รวมท้ังกิจกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

74/3  หมู่ท่ี 5 ต.ท่ำตลำด อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110

5,963 0735563000285 บจ.พีเอสเอ็น อินโนเวช่ัน เทค จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         28199 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงออกแบบและจัดท ำ

เคร่ืองจักรกล แขนกล ซ้ือ ขำย อะไหล่ 

เคร่ืองจักรกลต่ำงๆ

79/5  หมู่ท่ี 2 ต.หอมเกร็ด อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110

5,964 0735563000323 บจ.ปริมคุง จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         82302 ประกอบกิจกำรรับจัดงำนอีเว้นท์ วำงแผน 

ให้ค ำปรึกษำรูปแบบกำรจัดงำน จัด

กิจกรรมนันทนำกำรต่ำงๆ

45/18  หมู่ท่ี 1 ต.ท่ำตลำด อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110

5,965 0735563000412 บจ.ปังปัง อินเตอร์เทรด จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         46414 ประกอบกิจกำรขำยเส้ือผ้ำส ำเร็จรูป 38/8  หมู่ท่ี 2 ต.สำมพรำน อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110

5,966 0735563000510 บจ.ครำฟท์แอนด์เนเจอร์ โฮเทล 

ซัพพลำย จ ำกัด

20/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ส่งออก ของใช้

ส ำหรับโรงแรม

90/44  หมู่ท่ี 2 ต.บำงกระทึก อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110

5,967 0735563000731 บจ.เอ เอ ไซเค้ิล อินดัสเตรียล จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         30921 ผลิตและจ ำหน่ำยรถจักรยำนอะไหล่

อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทุกชนิด

99/15  หมู่ท่ี 2 ต.บำงเตย อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

5,968 0735563000781 บจ.พีเค เฮิร์บ 2020 จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         20232 ผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำงอำหำรเสริม

 และเวชภัณฑ์ทุกชนิด

38/136  หมู่ท่ี 6 ต.บำงกระทึก อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110

5,969 0735563000978 บจ.เซอร์คูล่ำ เอ็นเนอร์ยี จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         20299 ผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำมันไบโอดีเซลและ

ผลิตภัณฑ์พลอยได้ทุกชนิดทุกประเภทท่ี

เกิดจำกกระบวนกำรผลิต

88/115  หมู่ท่ี 10 ต.บำงช้ำง อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110

5,970 0735563000994 บจ.บิรำโด้ไทย จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         41002 รับเหมำก่อสร้ำง 44/3  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนใหม่ อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110

5,971 0735563000099 บจ.ฟำร์มฟำร์ม จ ำกัด 6/1/2563 1,000,000         46692 จ ำหน่ำยปุ๋ย เคมีภัณฑ์ทำงกำรเกษตร 85/11  หมู่ท่ี 3 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

5,972 0735563000226 บจ.ไอทีพี โฟรเซ่น จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         52101 ประกอบกิจกำรห้องแช่เย็นรับฝำกสินค้ำ

ควบคุมอุณหภูมิ ของสด เน้ือหมู ไก่ ปลำ 

อำหำรทะเล

52  หมู่ท่ี 1 ต.ท่ำพระยำ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

5,973 0735563000480 บจ.เอฟ.เอ. อิมพอร์ต จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         46102 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและส่งออก อำหำร

 อำหำรเสริม เคร่ืองส ำอำงค์ เคร่ืองมือ

แพทย์ และเวชภัณฑ์อ่ืนๆ

19/5  หมู่ท่ี 1 ถนนเพชรเกษม ต.ท่ำพระยำ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

5,974 0735563000498 บจ.เอฟ.เอ. เอ็กซ์พอร์ต จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         46102 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและส่งออก อำหำร

 อำหำรเสริม เคร่ืองส ำอำงค์ เคร่ืองมือ

แพทย์ และเวชภัณฑ์อ่ืนๆ

19/5  หมู่ท่ี 1 ถนนเพชรเกษม ต.ท่ำพระยำ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

5,975 0735563000609 บจ.ออล โฮม โซลูช่ัน จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         46639 ประกอบกิจกำรขำยส่งและขำยปลีก

อุปกรณ์ก่อสร้ำงทุกชนิด

6/7  หมู่ท่ี 3 ต.ง้ิวรำย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

5,976 0735563001061 บจ.ส. น ำโชครุ่งเรือง จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งคนโดยสำรท้ังทำงบก

 ทำงน้ ำ และอำกำศ

58/6  หมู่ท่ี 4 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

5,977 0735563000587 บจ.ดอนยอออยล์ จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         47300 ประกอบกิจกำร สถำนีบริกำรน้ ำมัน

เช้ือเพลิง จ ำหน่ำยน้ ำมันเช้ือเพลิง 

น้ ำมันเคร่ือง น้ ำมันหล่อล่ืน

219  หมู่ท่ี 4 ต.ดอนตูม อ.บำงเลน จ.นครปฐม 73130

5,978 0735563000838 บจ.เอส เค ซีวิล 1998 จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         43223 ประกอบกิจกำรติดต้ังระบบระยำยอำกำศ 30  หมู่ท่ี 13 ต.บำงระก ำ อ.บำงเลน จ.นครปฐม 73130

5,979 0735563001001 บจ.เอ็นเวิลด์ แมชชีนเนอร่ี จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         28219 ประกอบกิจกำรผลิต น ำเข้ำ และส่งออก

เคร่ืองจักรผลิตปุ๋ย ทุกชนิด ทุกประเภท

132  หมู่ท่ี 4 ต.บำงภำษี อ.บำงเลน จ.นครปฐม 73130

5,980 0733563000208 หจ.ภำวัช เครน 2018 27/1/2563 1,000,000         77305 ประกอบกิจกำรให้บริกำร รถเคน รถเทรล

เลอร์ รถแม็คโคร ทุกประเภท

137/9  หมู่ท่ี 12 ต.ดอนข่อย อ.ก ำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

5,981 0735563000170 บจ.999 เจริญพืชผล จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         46209 ประกอบกิจกำรขำยส่งวัตถุดิบอ่ืนๆทำงกำร

เกษตรทุกประเภท

78  หมู่ท่ี 13 ต.วังน้ ำเขียว อ.ก ำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

5,982 0735563000528 บจ.วำรำ รูฟฟ่ิง จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         47524 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำประเภท

งำนหลังคำทุกชนิด รับออกแบบงำน

หลังคำทุกชนิด

100/3  หมู่ท่ี 12 ต.ก ำแพงแสน อ.ก ำแพงแสน จ.นครปฐม 73140



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส

ไปรษณีย์

5,983 0735563000561 บจ.อ้อน้อย คำเฟ่ จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         47219 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืม เบเกอร่ี

 อำหำร ของฝำก ทุกชนิด

255  หมู่ท่ี 11 ต.ห้วยขวำง อ.ก ำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

5,984 0735563000811 บจ.หลิวเจริญทรัพย์ จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         24109 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยเหล็ก

ปลอก เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ ทุก

ประเภท

53  หมู่ท่ี 2 ต.ห้วยหมอนทอง อ.ก ำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

5,985 0735563000846 บจ.พี.เอ็ม.อี แลบโบรำทอร่ี จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         72109 กำรวิจัยและพัฒนำเชิงทดลองด้ำน

วิศวกรรมและเทคโนโลยีอ่ืนๆ ซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

220  หมู่ท่ี 1 ต.ทุ่งขวำง อ.ก ำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

5,986 0735563000854 บจ.เอ็มบีเอ็น ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         41001 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 49  หมู่ท่ี 20 ต.ทุ่งลูกนก อ.ก ำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

5,987 0733563000267 หจ.โรงหล่อวิรัตน์ไพบูลย์ โลหะกิจ 30/1/2563 1,000,000         24320 ประกอบกิจกำรดรงหล่อโลหะมุกชนิเ 37  หมู่ท่ี 5 ต.ดอนพุทรำ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150

5,988 0735563000625 บจ.เหล็กดัดอิตำลี จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         24101 ผลิตและจ ำหน่ำยงำนเหล็กดัดอิตำลี 60  หมู่ท่ี 4 ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150

5,989 0735563000293 บจ.สุกิจ กำร์เม้นท์ จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         14112 ผลิตเส้ือผ้ำส ำเร็จรูปเส้ือผ้ำแฟช่ันทุกชนิด 51/276  หมู่ท่ี 4 ต.อ้อมใหญ่ อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73160

5,990 0735563000315 บจ.บียอนด์89 จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         46443 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เวช

ส ำอำง ผลิตภัณฑ์เสริมควำมงำม เสริม

อำหำร

13/17  หมู่ท่ี 8 ต.อ้อมใหญ่ อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73160

5,991 0735563000897 บจ.กอเจริญทรัพย์ พีพีแอนด์พี 

จ ำกัด

29/1/2563 1,000,000         31001 ประกอบกิจกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ 

เฟอร์นิเจอร์บ้ิวอิน

55/5  หมู่ท่ี 2 ต.อ้อมใหญ่ อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73160

5,992 0733563000011 หจ.พีพีซี คลีนแอนด์แคร์ 3/1/2563 1,000,000         96201 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงท ำควำมสะอำด

เส้ือผ้ำ เคร่ืองตกแต่ง

7/20  หมู่ท่ี 1 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

5,993 0733563000046 หจ.รีฟริกเจอเรช่ัน คอนโทรล 8/1/2563 1,000,000         47595 ขำยปลีก ขำยส่ง เคร่ืองปรับอำกำศ และ

ซ่อมแซม ติดต้ัง ระบบควำมเย็น

88/566  หมู่ท่ี 1 ต.มหำสวัสด์ิ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

5,994 0733563000178 หจ.ไข่หวำนบ้ำนซูชิ ศำลำยำ 22/1/2563 1,000,000         56101 ขำยซูชิ 200/259  หมู่ท่ี 5 ต.ศำลำยำ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

5,995 0735563000102 บจ.ทีเอสเคซำวด์ จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         26402 ประกอบกิจกำรรับประกอบ เช่ำ จัดหำ 

ผลิต ติดต้ัง จัดจ ำหน่ำย เคร่ืองเสียง เวที 

อุปกรณ์ด้ำนควำมบันเทิง

13/7  หมู่ท่ี 4 ต.มหำสวัสด์ิ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

5,996 0735563000153 บจ.สโมคด์ จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืม

152  หมู่ท่ี 5 ต.ศำลำยำ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

5,997 0735563000188 บจ.มณฑลทอง ค้ำวัสดุ 1999 จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         46632 ขำยไม้แปรรูปต่ำงๆ 74/13  หมู่ท่ี 6 ถนนพุทธมณฑลสำย 4 ต.ศำลำยำ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

5,998 0735563000200 บจ.ดุษฎี คอนสตรัคช่ัน แอนด์ ซิส

เทม จ ำกัด

9/1/2563 1,000,000         47524 ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุก่อสร้ำง 1/57  หมู่ท่ี 1 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส

ไปรษณีย์

5,999 0735563000251 บจ.เค อี เอ็น ดีวีล็อป (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

9/1/2563 1,000,000         01619 ประกอบกิจกำร จัดท ำโครงกำรสมำร์ท

ฟำร์ม ให้เกษตรกรและรับจ้ำงติดต้ังระบบ

สมำร์ทฟำร์ม รวมท้ังอุปกรณ์และอะไหล่

ของสินค้ำดังกล่ำว

55/181  หมู่ท่ี 5 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

6,000 0735563000307 บจ.ฐิตำ นำนำภัณฑ์ จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         18119 กำรพิมพ์อ่ืน ๆ ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน 66/102  หมู่ท่ี 3 ต.ศำลำยำ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

6,001 0735563000391 บจ.แพคเก็ต มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         46109 กำรขำยส่งสินค้ำท่ัวไปโดยได้รับ

ค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง

90/18  หมู่ท่ี 6 ถนนบรมรำชชนนี ต.ศำลำยำ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

6,002 0735563000633 บจ.ทิพนัด ฟู๊ด จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         47111 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยอำหำรสด 

อำหำรแห้ง

64/63  หมู่ท่ี 2 ต.ศำลำยำ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

6,003 0735563000668 บจ.เอเซีย อีโค พอนด์ (ไทยแลนด์)

 จ ำกัด

22/1/2563 1,000,000         43909 ประกอบกิจกำรให้บริกำรสร้ำงสระว่ำยน้ ำ

 ติดต้ังสระน้ ำ ดูแล ซ่อมแซม ให้

ค ำปรึกษำแนะน ำ รวมท้ังจ ำหน่ำยอุปกรณ์

 อะไหล่ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีเก่ียวข้องกับ

สินค้ำดังกล่ำวทุกชนิด

33  หมู่ท่ี 1 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

6,004 0735563000706 บจ.ธัญศำลำยำ จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         82191 ประกอบกิจกำรถ่ำยเอกสำร 66/103  หมู่ท่ี 3 ต.ศำลำยำ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

6,005 0735563000773 บจ.ยูนิต้ี อินเตอร์เทรดด้ิง จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         46102 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก อำหำร

ส ำเร็จรูป อำหำรสด อำหำรทะเล อำหำร

บรรจุกระป๋อง อำหำรสัตว์ ผัก ผลไม้

88/7  หมู่ท่ี 1 ต.มหำสวัสด์ิ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

6,006 0735563000901 บจ.เปียโน เบบ้ีช็อป จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยสินค้ำ ชุด 

อุปกรณ์แม่และเด็ก เช่น ชุดเด็ก ผ้ำอ้อม 

เปลเด็ก ขวดนมเด็ก จุกนมเด็ก

69/47  หมู่ท่ี 4 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

6,007 0735563000919 บจ.เจทีพี นิวเมติค จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         46599 ประกอบกิจกำรซ้ือขำย จัดจ ำหน่ำย 

อุปกรณ์เก่ียวกับอุปกรณ์ลมอัด(นิวเมติกส์)

 และระบบไฮดรอลิค พร้อมท้ังให้

ค ำปรึกษำออกแบบวงจรเคร่ืองจักร

18/365  หมู่ท่ี 4 ต.มหำสวัสด์ิ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

6,008 0735563001052 บจ.ลัลล้ำ คอสเมติกส์ (ไทยแลนด์)

 จ ำกัด

31/1/2563 1,000,000         46443 ประกอบกิจกำรขำยส่ง ขำยปลีก น ำเข้ำ

ส่งออก เคร่ืองส ำอำงทุกชนิด

98/36  หมู่ท่ี 3 ต.ศำลำยำ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

6,009 0733563000232 หจ.ส. โชคดี ธุรกิจ 30/1/2563 1,000,000         47525 ขำยปลีกและขำยส่งวัสดุก่อสร้ำง รวมท้ัง

อุปกณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในกำร

ก่อสร้ำง

136  หมู่ท่ี 5 ต.กระตีบ อ.ก ำแพงแสน จ.นครปฐม 73180

6,010 0735563000463 บจ.ไพรัชกรุ๊ป ฟู้ดส์ จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         10120 ประกอบกิจกำรรับเชือด ช ำแหละ แปรรูป 

ไก่

73  หมู่ท่ี 9 ต.สระพัฒนำ อ.ก ำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
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6,011 0735563000986 บจ.ศรีทินโชติ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         23954 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย และติดต้ัง

แผ่นหลังคำเหล็กเมทัลชีทุกชนิด

64  หมู่ท่ี 12 ต.หินมูล อ.บำงเลน จ.นครปฐม 73190

6,012 0733563000119 หจ.บี เอ็ม พร้ินต้ิง 13/1/2563 1,000,000         18119 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยส่ือ

ส่ิงพิมพ์ทุกชนิด เช่น สต๊ิกเกอร์ กล่อง

บรรจุภัณฑ์ หนังสือ เอกสำร ปฏิทิน

30/63-64  หมู่ท่ี 12 ต.ไร่ขิง อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73210

6,013 0733563000224 หจ.ที.เอส.โปรดักส์ 28/1/2563 1,000,000         10139 ประกอบกิจกำรผลิตสินค้ำอุปโภคบริโภค

จำกเน้ือสัตว์และธัญพืชทุกชนิด

29/98  หมู่ท่ี 5 ต.ไร่ขิง อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73210

6,014 0735563000803 บจ.พรมมำ บุญ ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

คนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำงอำกำศ

88/601  หมู่ท่ี 11 ต.ไร่ขิง อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73210

6,015 0733563000151 หจ.เอ็ม.แอล.ซี.เฟอร์นิเจอร์ 21/1/2563 1,000,000         74101 ประกอบกิจกำรรับออกแบบ ตกแต่ง

ภำยในอำคำร อำคำรพำณิชย์ ส ำนักงำน 

ท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำกำรทุกประเภท

173/39  หมู่ท่ี 9 ต.กระทุ่มล้ม อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73220

6,016 0735563000145 บจ.นำโนเทป จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         46691 ประกอบกิจกำรค้ำ กำวแท่ง กำวก้อน กำว

เกล็ด เทปกำวต่ำงๆ

199  หมู่ท่ี 5 ต.กระทุ่มล้ม อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73220

6,017 0735563000501 บจ.เคแอล แอพพำเรล จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         47711 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ผลิตเพ่ือขำยปลีก

และขำยส่ง และรับจ้ำงผลิต เส้ือผ้ำและ

กำงเกง

101/532  หมู่ท่ี 9 ต.กระทุ่มล้ม อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73220

6,018 0735563000676 บจ.ทริปเป้ิล เวล รีไซเคิล จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         46621 ประกอบกิจกำรขำยส่งแร่โลหะท่ีเป็นเหล็ก

และนอกกลุ่มเหล็ก

28/246  หมู่ท่ี 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73220

6,019 0735563000722 บจ.โปรดักช่ัน เอ็นเอ จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         62011 ประกอบกิจกำรรับผลิต ออกเเบบ ให้

ค ำปรึกษำ พัฒนำ ส่ือออนไลน์ ส่ือดิจิตอล

 ส่ือดิจิทัล ดิจิทัลมีเดีย

199/167  หมู่บ้ำน ไลฟ์ บำงกอก บูเลอ

วำร์ด หมู่ท่ี 9

ต.กระทุ่มล้ม อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73220

6,020 0735563000790 บจ.อำร์เอสเอ็ม อินดัสเตรียล เทรด

ด้ิง จ ำกัด

27/1/2563 1,000,000         47595 ประกอบกิจกำรค้ำ เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ อุปกรณ์

ไฟฟ้ำ รวมท้ังอะไหล่ของสินค้ำดังกล่ำว

80/278  หมู่ท่ี 5 ต.กระทุ่มล้ม อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73220

6,021 0733563000101 หจ.ไนน์  เพจ  เทรดด้ิง 13/1/2563 500,000            46499 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยถุงพลำสติก 30/5  หมู่ท่ี 6 ต.ท่ำตลำด อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110

6,022 0733563000127 หจ.ชยกร แวน 15/1/2563 500,000            49323 ประกอบกิจกำรบริกำรรับจ้ำงขนส่ง 9/295  หมู่ท่ี 1 ต.ยำยชำ อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110

6,023 0735563000277 บจ.เอพีอำร์ 2020 จ ำกัด 10/1/2563 500,000            41002 รับเหมำก่อสร้ำง บ้ำน อำคำรพำณิชย์ 

อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำกำร ถนน 

สะพำน อุโมง เข่ือน ฯลฯ

28/14  หมู่ท่ี 4 ต.บำงกระทึก อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110

6,024 0735563000595 บจ.ยูบิวต้ีเฮลท์ จ ำกัด 21/1/2563 500,000            86202 ประกอบกิจกำรคลีนึกเสริมควำมงำม 

รักษำผิวหน้ำ  เส้นผม  รักษำโรคท่ัวไป

292/109  หมู่ท่ี 8 ต.บำงเลน อ.บำงเลน จ.นครปฐม 73130

6,025 0733563000241 หจ.พูลทรัพย์ เคลือบสุขภัณฑ์ 30/1/2563 500,000            25921 บริกำรเคลือบสุขภัณฑ์ 3  หมู่ท่ี 4 ต.ห้วยขวำง อ.ก ำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
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6,026 0733563000089 หจ.จีเอ็มเอ็น เซอร์วิสพลัส 9/1/2563 500,000            46105 ประกอบกิจกำรจัดซ้ือ จัดหำ และส่ังผลิต

เพ่ือจ ำหน่ำยอะไหล่เคร่ืองจักร

อุตสำหกรรม อะไหล่รถยนต์และอะไหล่

เคร่ืองปรับอำกำศทุกประเภทเพ่ือ

ซ่อมแซมหรือประกอบ

48/94  หมู่ท่ี 4 ต.อ้อมใหญ่ อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73160

6,027 0733563000160 หจ.บี.บี ซัพพลำยเออร์ 21/1/2563 400,000            46109 ประกอบกิจกำรจัดหำวัสดุอุปโภคและ

บริโภคประกอบอำหำรสดและอำหำรแปร

รูป เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้กับโรงพยำบำล

78/29  ถนนรำชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

6,028 0735563000757 บจ.เดอะ เออลีย์ จ ำกัด 24/1/2563 300,000            20232 ประกอบกิจกำรด ำเนินกำรผลิต จ ำหน่ำย 

ขำยปลีก อำหำรเสริมเพ่ือสุขภำพ อำหำร

เสริมลดน้ ำหนัก และผลิตภัณฑ์

เคร่ืองส ำอำงทุกชนิด

88/7  หมู่ท่ี 2 ต.บำงกระทึก อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110

6,029 0733563000038 หจ.กฤษณำ แอ๊คเคำน์ต้ิง 6/1/2563 200,000            69200 กำรท ำบัญชีและกำรตรวจสอบบัญชี 94/29  หมู่ท่ี 10 ต.บำงช้ำง อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110

6,030 0733563000062 หจ.เอส.อำร์.พี.ซี เพอร์เฟคท์ ซัพ

พลำย

8/1/2563 200,000            41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร 

ท่ีพักอำศัย งำนก่อสร้ำงทุกชนิด

88/9  หมู่ท่ี 5 ต.บำงกระทึก อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110

6,031 0735563000650 บจ.วะนัน สตูดิโอ จ ำกัด 22/1/2563 200,000            47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยรองเท้ำ เส้ือผ้ำ 

กระเป๋ำ และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องทุกชนิด

รวมถึงสินค้ำเบ็ตเตล็ด

59/24  หมู่ท่ี 6 ต.บำงกระทึก อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110

6,032 0733563000054 หจ.สุขศรีสวัสด์ิแอนด์ซัพพลำย 8/1/2563 200,000            49339 ให้บริกำรรับขนส่งดิน หิน ทรำย เพ่ือใช้ใน

งำนก่อสร้ำง และรับเหมำถมดิน หิน ทรำย

 ฯลฯ

21/4  หมู่ท่ี 1 ต.ท่ำกระชับ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

6,033 0735563000340 บจ.ออซ่ัม สกิน จ ำกัด 14/1/2563 100,000            47911 กำรขำยปลีกโดยกำรรับส่ังสินค้ำทำง

ไปรษณีย์โทรทัศน์วิทยุ และโทรศัพท์

76  หมู่ท่ี 1 ต.สำมง่ำม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150

6,034 0735563000013 บจ.เอส เอส เจ แอคเคำน์ต้ิง จ ำกัด 2/1/2563 100,000            69200 ประกอบกิจกำรตรวจสอบบัญชี จัดท ำ

บัญชี วำงระบบบัญชี ให้ค ำปรึกษำด้ำน

บัญชีและภำษีอำกร

43  หมู่ท่ี 9 ต.สระพัฒนำ อ.ก ำแพงแสน จ.นครปฐม 73180

6,035 0735563000927 บจ.ฮุซซ่ำ จ ำกัด 29/1/2563 50,000             46900 ประกอบกิจกำรขำยสินค้ำน ำเข้ำจำก

ต่ำงประเทศ

55  ถนนรำชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

6,036 0735563000951 บจ.เอสยูแอล ออดิท จ ำกัด 30/1/2563 50,000             69200 ประกอบกิจกำรบริกำรทำงด้ำนกำร

ตรวจสอบบัญชี

89/291  หมู่บ้ำน พฤกษ์ลดำ ถนนบรม

รำชชนนี

ต.บำงเตย อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110

6,037 0735563001028 บจ.วิส แคปพิทอล แมเนจเมนท์ 

จ ำกัด

31/1/2563 10,000             70202 ประกอบกิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำร

บริหำรจัดกำรกำรเงิน

108/182  หมู่บ้ำน พฤกษำวิลล์ 56 หมู่ท่ี 2 ต.บำงเตย อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110
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6,038 0745563000099 บจ.กัวหลง อิมพอร์ต เอ็กพอร์ต 

จ ำกัด

6/1/2563 5,000,000         46101 น ำเข้ำ ส่งออก และขำยในประเทศ สินค้ำ

เกษตรทุกชนิด

2/101  หมู่ท่ี 1 ต.ท่ำจีน อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,039 0745563000358 บจ.เอส เจ ดับเบิลยู ที คอน

สตรัคช่ัน จ ำกัด

10/1/2563 5,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ทุก

ประเภท

79/377  หมู่ท่ี 6 ต.พันท้ำยนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,040 0745563000561 บจ.สินไทยพร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด 16/1/2563 5,000,000         68102 ประกอบกิจกำรจัดสรรท่ีดิน สร้ำงอำคำร

โรงงำน

69/10  หมู่ท่ี 5 ต.พันท้ำยนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,041 0745563000781 บจ.แพลตฟอร์ม เลนด้ิง จ ำกัด 23/1/2563 5,000,000         64929 ประกอบกิจกำรให้สินเช่ืออ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

59/4  หมู่ท่ี 8 ต.ท่ำทรำย อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,042 0745563000111 บจ.เส็งไท่ คอปเปอร์ (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

6/1/2563 5,000,000         46621 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำยโลหะทองแดง 

อลูมิเนียม

88/1  หมู่ท่ี 6 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74110

6,043 0745563000196 บจ.ชินรภัทร เอนจ้ิน จ ำกัด 8/1/2563 5,000,000         41002 รับเหมำก่อสร้ำง ติดต้ังงำนโครงสร้ำง 292  หมู่ท่ี 1 ต.แครำย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74110

6,044 0745563000218 บจ.สปำร์คเคิลไลฟ์สไตล์ จ ำกัด 8/1/2563 5,000,000         46900 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำสินค้ำอุปโภคบริโภค

 ซ้ือมำขำยไป สินค้ำอุปโภคบริโภค

339  หมู่ท่ี 4 ต.ท่ำไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74110

6,045 0745563000340 บจ.รุ่งสยำม แลนด์ แอนด์ ดีเวลล

อปเม้นท์ จ ำกัด

10/1/2563 5,000,000         68103 ประกอบกิจกำรให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ 

อพำร์ทเม้นท์ให้เช่ำ

103/48  หมู่ท่ี 3 ต.ท่ำเสำ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74110

6,046 0745563000625 บจ.แกรนด์ เรียลต้ี จ ำกัด 20/1/2563 5,000,000         68104 ประกอบกิจกำรให้เช่ำและกำรด ำเนินกำร

เก่ียวกับอสังหำริมทรัพย์ เช่น โรงงำน 

ส ำนักงำน โกดัง และท่ีดิน

62/8  หมู่ท่ี 3 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74130

6,047 0743563000089 หจ.ห้ำงทองจินดำรัตน์ 8/1/2563 4,000,000         46492 ประกอบกิจกำรรับซ้ือและผลิต เพชร 

พลอย ทองค ำ ทองค ำขำว เงิน นำำก ไข่มุก

56/299  หมู่ท่ี 7 ต.พันท้ำยนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,048 0745563000056 บจ.ไทย เจ้ิง หยุน จ ำกัด 3/1/2563 4,000,000         46493 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำเพ่ือจ ำหน่ำยสินค้ำ

ท่ีท ำจำกหนังเทียมทุกชนิด อำทิ เช่น 

กระเป๋ำเทียม

158/58  หมู่ท่ี 5 ต.พันท้ำยนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,049 0745563000382 บจ.อำร์.พี.เอ. คอร์เปอเรช่ัน จ ำกัด 13/1/2563 3,000,000         46693 ประกอบกิจกำรค้ำ ผลิตและจ ำหน่ำย

อะคริลิค และฉีดพลำสติกทุกชนิด

21/10  หมู่ท่ี 6 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,050 0745563000455 บจ.ชิง เฉง จ ำกัด 14/1/2563 3,000,000         46411 ประกอบกิจกำรค้ำผ้ำส่ิงทอ 39/180-181  หมู่ท่ี 2 ถนนพระรำม 2 ต.บำงกระเจ้ำ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,051 0745563000749 บจ.น ำเจริญ ก่อสร้ำง จ ำกัด 22/1/2563 3,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 71/10  หมู่ท่ี 12 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74110

6,052 0745563000935 บจ.เจดีซี อินเตอร์เนช่ันแนล พอร์ท

 จ ำกัด

30/1/2563 3,000,000         46530 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองจักร เคร่ืองสูบน้ ำ

 เคร่ืองบ ำบัดน้ ำเสีย และเคร่ืองมือ

กำรเกษตรทุกชนิด

59/36  หมู่ท่ี 12 ซอยเพชรเกษม 120 

ถนนเพชรเกษม

ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74130

6,053 0745563000030 บจ.หง เจีย เทรดด้ิง จ ำกัด 2/1/2563 2,000,000         46599 จ ำหน่ำยปลีก ส่ง และออกเคร่ืองจักร 15/48  หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนเกำะ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000
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6,054 0745563000234 บจ.คินเซน 2019 (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

8/1/2563 2,000,000         10131 ประกอบกิจกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์ 88/1  หมู่ท่ี 1 ต.บำงโทรัด อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,055 0745563000251 บจ.มหำชัย เฮลท์ รีทรีต จ ำกัด 8/1/2563 2,000,000         87301 ประกอบกิจกำรให้บริกำรสถำนท่ีพัก

พร้อมบริกำรพยำบำลแก่บุคคลท่ัวไป

16/10  หมู่ท่ี 9 ต.โคกขำม อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,056 0745563000269 บจ.คริสตัล ฟู้ด อินกรีเดียนท์ (ไทย

แลนด์) จ ำกัด

8/1/2563 2,000,000         46319 ประกอบกิจกำรค้ำ ผลิต ส่ง ปลีก และ

ส่งออกส่ิงปรุงแต่งอำหำร

54/14  หมู่บ้ำน พฤกษำวิลเลจ 34 หมู่ท่ี 4 ต.นำดี อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,057 0745563000536 บจ.เอ็นเจ 99 จ ำกัด 16/1/2563 2,000,000         47212 ประกอบกิจกำรค้ำ อำหำรทะเลทุกชนิด 

อำหำรทะเลสด อำหำรทะเลแช่แข็ง สัตว์

น้ ำแปรรูปทุกชนิด

43/178  หมู่ท่ี 4 ต.โคกขำม อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,058 0745563000587 บจ.จัสมิน ซีฟู้ดส์ จ ำกัด 17/1/2563 2,000,000         46102 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก อำหำร

ทะเลแช่เยือกแข็ง

111/322  หมู่ท่ี 4 ต.โคกขำม อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,059 0745563000617 บจ.เพอร์เพิล สปิริต เทรดด้ิง จ ำกัด 20/1/2563 2,000,000         46693 ประกอบกิจกำรค้ำเม็ดพลำสติก พลำสติก

 หรือส่ิงอ่ืนซ่ึงมีลักษณะคล้ำยคลึงกัน

52/44  หมู่ท่ี 3 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,060 0745563000811 บจ.เอนิโม่ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 

(ประเทศไทย) จ ำกัด

24/1/2563 2,000,000         78101 ประกอบกิจกำรเป็นเอเจนซ่ี ติดต่อ จัดหำ 

ศิลปิน นักร้อง

4/99  หมู่ท่ี 4 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,061 0745563000960 บจ.ป.เซ่งเฮงเจริญทรัพย์ จ ำกัด 31/1/2563 2,000,000         47212 ประกอบกิจกำรค้ำขำยปลีก สัตว์น้ ำ ปลำ 

กุ้ง หอย ปู ปลำหมึก ท้ังชนิดสด แช่เย็น 

หรือแช่แข็ง

2/67  หมู่ท่ี 1 ต.ท่ำจีน อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,062 0745563000072 บจ.เอ็นไอเอ็น ฮำร์ดแวร์ มำร์เก็ต

ต้ิง จ ำกัด

6/1/2563 2,000,000         46593 ประกอบกิจกำรซ้ือขำย อุปกรณ์ใน

อุตสำหกรรม เช่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

และของใช้ส้ินเปลือง

108/179  หมู่ท่ี 10 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74110

6,063 0745563000889 บจ.จึงรุ่งเรืองวัฒนำ จ ำกัด 28/1/2563 2,000,000         64202 เข้ำเป็นผู้ถือหุ้นส่วนในบริษัทจ ำกัด หรือ

มหำชนจ ำกัด

8/16  หมู่ท่ี 5 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74110

6,064 0745563000064 บจ.ยินดีค้ำเหล็ก จ ำกัด 6/1/2563 2,000,000         46622 กำรขำยส่งเหล็กเหล็กกล้ำและโลหะท่ีนอก

กลุ่มเหล็กข้ันมูลฐำน

99/11  หมู่ท่ี 1 ต.สวนส้ม อ.บ้ำนแพ้ว จ.สมุทรสำคร 74120

6,065 0745563000544 บจ.ต้ังอยู่เจริญ 2020 จ ำกัด 16/1/2563 1,200,000         46639 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยและแปรรูป 

ผลิตภัณฑ์จำกโลหะ อโลหะ พลำสติก 

และบริกำรเคลือบสี

78/17  หมู่ท่ี 1 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,066 0743563000046 หจ.เอส.กรุ๊ป ไทย 6/1/2563 1,000,000         45402 ประกอบกิจกำรขำยส่ง ขำยปลีก อะไหล่

รถจักรยำนยนต์ และอุปกรณ์เสริมตกแต่ง

รถจักรยำนยนต์ทุกชนิด

36/5  หมู่ท่ี 4 ต.ท่ำจีน อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,067 0743563000054 หจ.เอ็มซี คัลเลอร์เพ้นท์ซัพพลำย 6/1/2563 1,000,000         46691 ประกอบกิจกำรขำยส่ง ขำยปลีก สีพ่น

รถยนต์และอุปกรณ์พ่นสีรถยนต์ทุกชนิด

931/100  ถนนพระรำม 2 ต.มหำชัย อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000
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6,068 0743563000101 หจ.ศักด์ิชัย รับเบอร์ 13/1/2563 1,000,000         22199 ประกอบกิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์ยำงอ่ืน ๆ 

ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

7/4  หมู่ท่ี 3 ต.บำงกระเจ้ำ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,069 0743563000119 หจ.โรงกลึงประเสริฐ เอ็นจิเนียร่ิง 

พำร์ท

16/1/2563 1,000,000         25922 รับกลึงงำน งำนช้ันส่วนต่ำง  ๆงำนโลหะ

ทุกชนิด

18/49  หมู่ท่ี 5 ต.บำงน้ ำจืด อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,070 0743563000127 หจ.ร่ ำรวย ซีฟู้ด 17/1/2563 1,000,000         10751 ประกอบกิจกำรผลิตอำหำรปรุงส ำเร็จแช่

แข็ง

228/15  หมู่ท่ี 4 ต.บำงหญ้ำแพรก อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,071 0743563000135 หจ.ดี. เดคอร์ส บิลเดอร์ กรุ๊ป 21/1/2563 1,000,000         47525 ประกอบกิจกำรออกแบบและจัดจ ำหน่ำย

วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำงทุกประเภท

95/72  หมู่ท่ี 4 ต.บ้ำนเกำะ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,072 0743563000151 หจ.ที.พี. ไวร์เมช 21/1/2563 1,000,000         25951 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยลวดตำ

ข่ำย และผลิตภัณฑ์ท่ีท ำจำกลวดสังกะสี

และโลหะทุกชนิด

32/3  หมู่ท่ี 7 ต.นำดี อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,073 0743563000232 หจ.กฤชนนท์ คอนสตรัคช่ัน 29/1/2563 1,000,000         43301 ประกอบกิจกำรติดต้ังส่วนประกอบอำคำร

และกำรตกแต่งภำยใน

139/70  หมู่ท่ี 3 ต.บำงหญ้ำแพรก อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,074 0745563000013 บจ.พ้ิงค์บลูซัน จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         46900 ประกอบกิจกำรจัดหำ ผลิต และจัด

จ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคบริโภค

99/136  หมู่ท่ี 1 ต.บำงน้ ำจืด อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,075 0745563000081 บจ.พี เค เอ็ม บิลด้ิงเซ็นเตอร์ จ ำกัด 6/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 5/99  หมู่ท่ี 6 ต.พันท้ำยนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,076 0745563000102 บจ.ดีซี เอ็กซ์เพิร์ท เทรดด้ิง จ ำกัด 6/1/2563 1,000,000         46612 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย น ำเข้ำ และ

ส่งออก สินค้ำประเภทต่ำงๆ เช่น โซล่ำ

เซลล์ และไม้แปรรูป

5/345  หมู่บ้ำน ไอลีฟ พำร์ค 1 หมู่ท่ี 6 ต.พันท้ำยนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,077 0745563000129 บจ.ล่ีเฮง กำรช่ำง จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         25119 ประกอบกิจกำรจ้ำงท ำโครงสร้ำงเหล็ก 99/533  หมู่ท่ี 1 ต.บำงน้ ำจืด อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,078 0745563000137 บจ.แฮปป้ีแพค จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         22220 ประกอบธุรกิจ ผลิต จ ำหน่ำย วัสดุอุปกรณ์

 ท่ีใช้ในกำรบรรจุ  กำรห่อ กำรปิดผนึก 

กำรบรรจุถุง ป้ำยติดฉลำกสินค้ำ

48/118  หมู่ท่ี 1 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,079 0745563000153 บจ.เมืองใหม่อินเตอร์เทรด จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         46695 ประกอบกิจกำรค้ำเศษโลหะ 19/19  หมู่ท่ี 6 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,080 0745563000161 บจ.ล่ีเฮง คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         47524 ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุก่อสร้ำง 99/533  หมู่ท่ี 1 ต.บำงน้ ำจืด อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,081 0745563000170 บจ.พุฒเอก  กรุ๊ป  เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ำกัด

7/1/2563 1,000,000         43210 ประกอบกิจกำรติดต้ังระบบไฟฟ้ำ ทุกชนิด 127/254  หมู่ท่ี 2 ต.นำดี อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,082 0745563000188 บจ.โอปันฟู้ต จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         46319 ประกอบกิจกำรค้ำแป้งประกอบอำหำรทุก

ชนิด

189/784  หมู่ท่ี 5 ต.พันท้ำยนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,083 0745563000200 บจ.26 เอ จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         25113 ผลิต จ ำหน่ำยประตูหน้ำต่ำง อลูมิเนียม 

และอุปกรณ์

55/42  หมู่ท่ี 3 ต.นำดี อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,084 0745563000226 บจ.ฟู้ด โปรเซส ออโธริต้ี คอนซัล

แทนท์ จ ำกัด

8/1/2563 1,000,000         96309 ให้บริกำรจดทะเบียนและยำ 10/228  หมู่ท่ี 2 ต.บำงกระเจ้ำ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

6,085 0745563000242 บจ.เค.เค.หมูซ่ิง จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         47211 ประกอบกิจกำรค้ำ เน้ือสัตว์แปรรูป 24/90  หมู่ท่ี 3 ต.บำงหญ้ำแพรก อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,086 0745563000277 บจ.รักษำควำมปลอดภัย ด๊ับเบ้ิล 

กู๊ด กำร์ด จ ำกัด

8/1/2563 1,000,000         80100 ประกอบกิจกำรให้บริกำรพนักงำนรักษำ

ควำมปลอดภัย

29/11  หมู่บ้ำน วิเศษสุขนคร หมู่ท่ี 6 

ถนนพระรำม 2

ต.พันท้ำยนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,087 0745563000285 บจ.พี.ที.เอส.อลูมีเนียม จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         24320 กำรหล่อโลหะท่ีไม่ใช่เหล็กและเหล็กกล้ำ 122/3  หมู่ท่ี 2 ต.บำงน้ ำจืด อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,088 0745563000293 บจ.แอพ ไธรฟ์ อินเทรนด์พลำส 

จ ำกัด

9/1/2563 1,000,000         46693 ประกอบกิจกำรซ้ือมำ-ขำยไป ผลิตภัณฑ์

เม็ดพลำสติก

93/239  หมู่ท่ี 3 ต.นำดี อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,089 0745563000315 บจ.มุ่งม่ัน โซลูช่ัน จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         43210 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงติดต้ังกล้อง 

โทรทัศน์ วงจรปิด

156/146  หมู่ท่ี 7 ต.ท่ำทรำย อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,090 0745563000323 บจ.วี.เอ.พี.โลจิสติกส์ แอนด์ มำร์

เก็ตต้ิง จ ำกัด

9/1/2563 1,000,000         49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำอ่ืนๆทำงถนน 

ซ่ึงมิได้จดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

95/6  หมู่ท่ี 4 ต.นำดี อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,091 0745563000331 บจ.เอส.พี.เอ็น. อินเตอร์เทรดด้ิง 

จ ำกัด

10/1/2563 1,000,000         47523 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยวัสดุ ท่อ 237/270  ถนนเอกชัย ต.มหำชัย อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,092 0745563000412 บจ.กันเองพลำสติกบรรจุภัณฑ์ 

จ ำกัด

14/1/2563 1,000,000         46499 กำรขำยส่งสินค้ำในครัวเรือนอ่ืนๆซ่ึงมิได้

จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

37/17-18  หมู่ท่ี 6 ต.บำงน้ ำจืด อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,093 0745563000439 บจ.เอ็นแม๊กซ์ กรุ๊ป จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         64202 ประกอบกิจกำรของบริษัทโฮลด้ิง เพ่ือเข้ำ

ไปถือหุ้นในบริษัทอ่ืน

57/37  หมู่ท่ี 4 ถนนเอกชัย ต.โคกขำม อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,094 0745563000447 บจ.ดีดี ดิจิตอล แอนด์ เทคโนโลยี 

จ ำกัด

14/1/2563 1,000,000         43210 ประกอบกิจกำรรับติดต้ัง เดินระบบสำยไฟ

 คอมพิวเตอร์ และอ่ืนๆ ท่ีคล้ำยคลึงกัน

19/8  หมู่ท่ี 3 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,095 0745563000471 บจ.อีโวลูช่ัน เซอร์วิส จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         33200 ประกอบกิจกำรให้บริกำรติดต้ัง ร้ือถอน 

เคร่ืองอนุมัติบัตรเครดิต

29/76  หมู่ท่ี 6 ถนนพระรำม 2 ต.พันท้ำยนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,096 0745563000480 บจ.ดิ อพอลโล จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         46109 ประกอบกิจกำรส่ังเข้ำมำจ ำหน่ำยใน

ประเทศและส่งออกไปจ ำหน่ำยยัง

ต่ำงประเทศ ซ่ึงสินค้ำตำมท่ีก ำหนดไว้ใน

วัตถุประสงค์

119/7  หมู่ท่ี 6 ต.พันท้ำยนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,097 0745563000501 บจ.วันโซลำร์ซิสเต็มส์ จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         71102 ประกอบกิจกำรรับเหมำออกแบบ ก่อสร้ำง

 จ ำหน่ำย ติดต้ัง ควบคุม ทดสอบระบบ

ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนทดแทนทุกประเภท

1300/165  ถนนนรรำชอุทิศ ต.มหำชัย อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,098 0745563000510 บจ.อสิ เฮงสิริ จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         68102 ประกอบกิจกำรขำย โอน จ ำนอง จ ำน ำ 

แลกเปล่ียน และจ ำหน่ำยทรัพย์สินโดย

ประกำรอ่ืน

93/312  หมู่ท่ี 7 ต.ท่ำทรำย อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000
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6,099 0745563000528 บจ.ทีพีบีเอ เทรดด้ิง จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         46105 น ำเข้ำ ส่งออก ผลิต ซ้ือ ขำย เคร่ืองจักร 

เคร่ืองมือ เคร่ืองอุปโภค บริโภค ของใช้ ซ้ือ

 ขำย แลกเปล่ียน ขำยฝำก เช่ำ ให้เช่ำ 

เช่ำซ้ือ จ ำนอง ซ่ึงอสังหำริมทรัพย์

93/316  หมู่ท่ี 7 ต.ท่ำทรำย อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,100 0745563000552 บจ.ธีรวันอุชุกร จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         38110 ประกอบกิจกำรรับจ้ำง ขนขยะ คัดแยก

ขยะ และก ำจัดขยะทุกประเภท

4/182  หมู่ท่ี 3 ต.บำงหญ้ำแพรก อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,101 0745563000595 บจ.555 ซีพีเอส  ฮำร์ดแวร์  โปร

ดักส์ จ ำกัด

17/1/2563 1,000,000         63113 ประกอบกิจกำรบริกำรเป็นตลำดกลำงใน

กำรซ้ือขำยสินค้ำหรือบริกำร โดยวิธีใช้ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนระบบเครือข่ำย

อินเทอร์เน็ต

112/93  หมู่ท่ี 6 ถนนพระรำมท่ี 2 ต.พันท้ำยนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,102 0745563000609 บจ.บีเอ็มเอช แอนนิมอล แคร์ จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         75000 ประกอบกิจกำรโรงพยำบำลสัตว์ รักษำ

และวินิจฉัยโรคเก่ียวกับสัตว์ ท ำควำม

สะอำด ตัดแต่งขนสัตว์

237/348-349  ถนนเอกชัย ต.มหำชัย อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,103 0745563000633 บจ.พีพีเอส โมเดิร์นเทรด จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         47591 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองเคหภัณฑ์เคร่ือง

เรือนเฟอร์นิเจอร์

123/11  หมู่ท่ี 5 ซอยวัดพันท้ำยนรสิงห์ 

ถนนพระรำม 2

ต.พันท้ำยนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,104 0745563000641 บจ.เอสอำร์พีแบตเตอร่ี จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         45302 จ ำหน่ำยแบตเตอร่ีส ำหรับรถยนต์ รถ

มอเตอร์ไซต์ และอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีใช้งำน

ด้วยแบตเตอร่ีทุกชนิด

116/90  หมู่ท่ี 6 ต.พันท้ำยนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,105 0745563000668 บจ.ดีดี เซอร์วิส อินเตอร์เนช่ันแนล 

โลจิสติกส์ จ ำกัด

21/1/2563 1,000,000         52292 ประกอบกิจกำรเป็นตัแทนผู้รับจัดกำร

ขนส่งสินค้ำและตัวแทนออกของด ำเนิน

ตำมพิธีกำรศุลกำกร

99/5  หมู่ท่ี 3 ต.ท่ำทรำย อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,106 0745563000706 บจ.ธีฤทธ์ิทรำ 2020 จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         78200 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงเหมำแรงงำน 

ให้บริกำรรับโหลดสินค้ำ

111/113  หมู่ท่ี 3 ต.บำงโทรัด อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,107 0745563000722 บจ.คิงฤทธำ จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         74101 ประกอบกิจกำร รับออกแบบภำยใน บ้ำน 

อำคำร ส ำนักงำน ทุกประเภท

53/42  หมู่ท่ี 3 ต.บำงหญ้ำแพรก อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,108 0745563000731 บจ.นพดลแอนพีทีเค ทรำนสปอร์ต

 จ ำกัด

22/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงขนส่ง ขนถ่ำย

สินค้ำและพัสดุภัณฑ์

112  หมู่ท่ี 3 ต.บำงหญ้ำแพรก อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,109 0745563000757 บจ.พรีบ้ำนรษำ 55 จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         47912 ประกอบกิจกำรขำยปลีก ขำยส่งสินค้ำแม่

และเด็ก ทำงอินเตอร์เน็ต

64/81  หมู่ท่ี 8 ต.ท่ำทรำย อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,110 0745563000773 บจ.เจ เอส แฟคทอร่ี กำร์เม้นท์ 

จ ำกัด

23/1/2563 1,000,000         14112 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย เส้ือยืด 

เส้ือโปโล เส้ือกีฬำ ชุดยูนิฟอร์ม หมวก 

กระเป๋ำ แจ็คเก็ต ทุกชนิด

95/14  หมู่ท่ี 4 ต.บำงน้ ำจืด อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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ไปรษณีย์

6,111 0745563000790 บจ.พี.เอ.กู๊ดจ๊อบ จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         96309 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงจัดท ำเอกสำร

ด ำเนินเร่ืองเก่ียวกับขอใบอนุญำตท ำงำน

ของคนต่ำงชำติ

923/55ก.  ถนนเอกชัย ต.มหำชัย อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,112 0745563000803 บจ.จีพีเอส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

24/1/2563 1,000,000         64929 ประกอบธุรกิจรับขำย ขำยฝำก จ ำนอง 

ซ้ึอขำย ซ้ือไปโอนกลับ

99/67  หมู่ท่ี 6 ต.ท่ำทรำย อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,113 0745563000820 บจ.สำคร รถสวย จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         45103 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยแลกเปล่ียน รถยนต์

เก่ำชนิดรถยนต์น่ังส่วนบุคคลและรถขนำด

เล็กท่ีคล้ำยกันไม่ว่ำจะโดยขำยวิธีใดก็ตำม

26/127  หมู่ท่ี 3 ต.บำงหญ้ำแพรก อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,114 0745563000846 บจ.โปรสมำร์ท เทรดด้ิง จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         46499 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองใช้ในครัวเรือน 

และส ำนักงำน ขำยส่งเคร่ืองส ำอำง

67/1379  หมู่ท่ี 2 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,115 0745563000854 บจ.เจ.ดี.เอฟ.แบ็ก (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

27/1/2563 1,000,000         74109 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงออกแบบและผลิต

เส้ือผ้ำ กระเป๋ำ ของพรีเม่ียมทุกชนิดทุก

ประเภท

100/288  หมู่ท่ี 6 ต.พันท้ำยนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,116 0745563000862 บจ.มงคลเบรคเกอร์ไลท์ จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         22230 ประกอบกิจกำรข้ึนรูปพลำสติก ผลิต

แม่พิมพ์พลำสติก ซ้ือขำยเม็ดพลำสติก

78/18  หมู่ท่ี 1 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,117 0745563000871 บจ.เอสที โกลด์เด้นริช จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         10134 ประกอบกิจกำรผลิตรังนกก่ึงส ำเร็จรูป 

และส ำเร็จรูป

49/11  หมู่ท่ี 8 ต.นำดี อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,118 0745563000978 บจ.ไพทูลพูนทรัพย์ จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

รวมถึงคนโดยสำร ทำงบกท้ัง

ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ

65/8  หมู่ท่ี 2 ต.นำดี อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,119 0743563000186 หจ.อ.รวมเศษ 22/1/2563 1,000,000         46695 รับซ้ือ-ขำยของเก่ำทุกชนิด 53/39  หมู่ท่ี 2 ต.ท่ำเสำ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74110

6,120 0743563000224 หจ.ธำดำรำ วิศวกรรม 28/1/2563 1,000,000         29309 รับท ำอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ รับท ำ

อุปกรณ์เคร่ืองจักรอุตสำหกรรม รับท ำ

ป้ำยสต๊ิกเกอร์

256/24  ถนนสุคนธวิท ต.ตลำดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74110

6,121 0743563000275 หจ.ก้ำวสุวรรณ เซอร์วิส 31/1/2563 1,000,000         45201 ประกอบกิจกำรอู่ซ่อมยำนยนต์และ

จ ำหน่ำยวัสดุยำนยนต์

111/208  หมู่ท่ี 4 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74110

6,122 0745563000021 บจ.ทรอย ดีเวลอปเม้นท์ จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         68201 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทนและนำยหน้ำ

อสังหำริมทรัพย์ โดยได้รับค่ำตอบแทน

หรือตำมสัญญำ

229/12  หมู่ท่ี 1 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74110

6,123 0745563000048 บจ.บี.เค.เค.อินดัสทรี จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         22220 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำยบรรจุภัณฑ์

พลำสติก

59/10  หมู่ท่ี 2 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74110
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6,124 0745563000391 บจ.น้ ำด่ืม บอสส์ เทคโนโลยี 2019

 จ ำกัด

13/1/2563 1,000,000         11041 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำด่ืม 89/1  หมู่ท่ี 6 ซอยคลองมะเด่ือ 17/4 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74110

6,125 0745563000421 บจ.เมตัลเรกซ์ อินดัสตรีส์ จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         28199 ประกอบกิจกำรผลิต และจ ำหน่ำยพัดลม

อุตสำหกรรม มอเตอร์ ป๊ัมน้ ำ  และ

อุปกรณ์ไฟฟ้ำทุกชนิด

32/7  หมู่ท่ี 5 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74110

6,126 0745563000463 บจ.รอยัล ริช เอ็นจิเนียร่ิง (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

14/1/2563 1,000,000         71102 ประกอบกิจกำรรับออกเเบบงำนสถำปัยกร

รมเเละวิศวกรรม

66/3  หมู่ท่ี 5 ต.แครำย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74110

6,127 0745563000498 บจ.อะดีเนียม โมลด์ จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         28230 ประกอบกิจกำรผลิตและรับจ้ำงท ำ 

อุปกรณ์ อะไหล่ แม่พิมพ์ ป้ันข้ึนรูปโลหะ

และพลำสติกทุกชนิด

88/4  หมู่ท่ี 12 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74110

6,128 0745563000650 บจ.เอ็มซีเอส เทค จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำรท่ี

พักอำศัย

9/40  หมู่ท่ี 5 ต.แครำย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74110

6,129 0745563000676 บจ.ทริปเปิล ดี พลำส โปรดักท์ 

จ ำกัด

21/1/2563 1,000,000         46693 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเมล็ดพลำสติกทุก

ชนิดท้ังเก่ำและใหม่

169/119  หมู่ท่ี 3 ต.แครำย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74110

6,130 0745563000684 บจ.เทพสิริ ฟูดส์ จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         46102 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก เน้ือไก่ 

เน้ือหมู เน้ือวัว รวมถึงเน้ือสัตว์อ่ืนทุก

ประเภท

7/7  หมู่ท่ี 11 ต.บำงยำง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74110

6,131 0745563000714 บจ.ฟรี ฟอร์ม เทรด จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         33141 ประกอบกิจกำร ซ่อมแซมเคร่ืองก ำเนิด

ไฟฟ้ำ หม้อแปลงไฟฟ้ำและอุปกรณ์

ควบคุมและจ่ำยไฟฟ้ำ

108/35  หมู่ท่ี 4 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74110

6,132 0745563000919 บจ.พีพลัส เบฟเวอเรจ จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         11041 ประกอบกิจกำรเก่ียวกับกำรผลิตและจ

หน่ำยน้ ำส ำหรับอุปโภคและบริโภค

135/1  ถนนสุคนธวิท ต.ตลำดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74110

6,133 0745563000943 บจ.เทอร์โมสแกน อินสเปคช่ัน 

เซอร์วิส จ ำกัด

30/1/2563 1,000,000         71102 ประกอบกิจกำรตรวจสอบ วิเครำะห์ 

อุปกรณ์ไฟฟ้ำ อุปกรณ์เคร่ืองจักรกล 

อำกำศยำน ยำนพำหนะ โครงสร้ำงโยธำ

199/470  หมู่ท่ี 5 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74110

6,134 0743563000062 หจ.ส่ิงจ ำเป็น 7/1/2563 1,000,000         47739 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยวัสดุป้ำย 22/5  หมู่ท่ี 6 ต.หลักสำม อ.บ้ำนแพ้ว จ.สมุทรสำคร 74120

6,135 0745563000374 บจ.เดอะ เกรท มิวสิค จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         90002 ประกอบกิจกรรมด้ำนควำมบันเทิง 182  หมู่ท่ี 2 ต.หนองสองห้อง อ.บ้ำนแพ้ว จ.สมุทรสำคร 74120

6,136 0745563000901 บจ.เอ จี ไอ โลจิสติกส์ จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         49331 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำแช่เย็นหรือแช่

แข็งทำงถนน

95/1  หมู่ท่ี 7 ต.หลักสำม อ.บ้ำนแพ้ว จ.สมุทรสำคร 74120

6,137 0743563000020 หจ.เค เค แอล เซอร์วิส 6/1/2563 1,000,000         46592 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ อะไหล่ 

รถโฟล์คลิฟท์น้ ำมัน

283/69  หมู่ท่ี 12 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74130
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6,138 0745563000307 บจ.ดิ เอมมำลิน (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

9/1/2563 1,000,000         68201 ประกอบกิจกำรซ้ือ จัดหำ รับ เช่ำ เช่ำซ้ือ 

ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครองปรับปรุง ใช้และ

จัดกำรโดยประกำรอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินน้ัน

129/34  หมู่ท่ี 4 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74130

6,139 0745563000366 บจ.เวิลด์ เอ็กซ์เพิร์ท โมโต อีควิพ

เม้นท์ แอนด์ เทคโนโลยี จ ำกัด

13/1/2563 1,000,000         45403 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอะไหล่ อะไหล่

ทดแทน อะไหล่เก่ำ-ใหม่ ส ำหรับ

รถจักรยำน จักรยำนยนต์ รถยนต์และ

รถไฟฟ้ำ

99/30  หมู่ท่ี 9 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74130

6,140 0745563000692 บจ.เค.เอ.เค โลหะ กรุ๊ป จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         46695 ประกอบกิจกำรรับซ้ือ ขำย ของเก่ำทุก

ประเภท ทุกชนิด โลหะ เหล็ก พลำสติก 

และวัสดุอ่ืนๆ

83/7  หมู่ท่ี 11 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74130

6,141 0745563000927 บจ.ใหญ่ กำรช่ำงประตูเหล็กม้วน 

จ ำกัด

29/1/2563 1,000,000         25113 ประกอบกำรผลิต จ ำหน่ำย บริกำร ติดต้ัง 

ซ่อม ประตูเหล็กม้วน และมอเตอร์ไฟฟ้ำ ท่ี

เก่ียวข้องทุกชนิด

12/27  หมู่ท่ี 3 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74130

6,142 0743563000071 หจ.ฮอตดีล เทรดด้ิง 7/1/2563 700,000            47912 ประกอบกิจกำรซ้ือสินค้ำอุปโภคบริโภค

จ ำหน่ำยผ่ำนอินเตอร์เน็ต

189/643  ช้ันท่ี 4  ห้องเลขท่ี 55 หมู่ท่ี 5 ต.พันท้ำยนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,143 0743563000267 หจ.ฟิชเชอร์แมกซ์ 31/1/2563 500,000            47212 ประกอบกิจกำรค้ำ ปลำหมึกตำกแห้ง 

ปลำตำกแห้ง อำหำรทะเลตำกแห้ง ทุกชนิด

89/18  หมู่ท่ี 6 ต.บำงหญ้ำแพรก อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,144 0745563000838 บจ.โททอลซิสเต็มคอนซัลแตนท์ 

จ ำกัด

27/1/2563 500,000            70209 ประกอบกิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำร

บริหำรจัดกำรอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้

ในท่ีอ่ืน

4/3  หมู่ท่ี 3 ต.นำโคก อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,145 0743563000216 หจ.เอ็นเคเกษตรยนต์ 27/1/2563 500,000            46530 ประกอบกิจกำรขำยเคร่ืองจักอุปกรณ์และ

เคร่ืองใช้ทำงกำรเกษตร

89/5  หมู่ท่ี 1 ต.ท่ำเสำ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74110

6,146 0743563000143 หจ.เค. ซี. เอส. กำรำจ 21/1/2563 300,000            28191 ประกอบกิจกำรให้บริกำรประกอบติดต้ัง 

ตรวจสอบ ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำและแก้ไข

อุปกรณ์รวมท้ังจ ำหน่ำยตู้แช่เย็น ตู้แช่แข็ง 

ส ำหรับใช้ในงำนอุตสำหกรรม

99/4  หมู่ท่ี 6 ต.บำงกระเจ้ำ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,147 0745563000145 บจ.ทีแฟค เมททอล เทรด จ ำกัด 7/1/2563 300,000            24320 ประกอบกิจกำรหล่อโลหะท่ีไม่ใช่เหล็กและ

เหล็กกล้ำ

136/12  หมู่ท่ี 2 ซอยกองพนันพล ถนน

เอกชัย

ต.บำงน้ ำจืด อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,148 0743563000097 หจ.พรำวด์ เพอร์เฟคท์ 2019 9/1/2563 200,000            46109 ประกอบกิจกำรเป็นนำยหน้ำ ตัวแทน จัด

จ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค บริโภค

111/252  หมู่ท่ี 5 ต.พันท้ำยนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,149 0745563000404 บจ.ถำปนำ ซัพพลำย จ ำกัด 13/1/2563 200,000            46691 ประกอบกิจกำรค้ำขำย เคมี 167/8  หมู่ท่ี 13 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74110
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6,150 0743563000160 หจ.สถำพร 2020 22/1/2563 200,000            49323 รับจ้ำงขนส่งสินค้ำ 63/76  หมู่ท่ี 11 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74130

6,151 0743563000178 หจ.ศิริศักด์ิ ปัถพี 22/1/2563 200,000            49323 รับจ้ำงขนส่งสินค้ำ 63/77  หมู่ท่ี 11 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74130

6,152 0743563000208 หจ.เมธิกำนต์กุล 24/1/2563 150,000            82110 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหำรงำน

เก่ียวกับด้ำนพำณิชยกรรม กำรตลำด และ

จัดจ ำหน่ำย

127/119  หมู่ท่ี 3 ต.นำดี อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,153 0743563000259 หจ.ฆ้องเสียงใส กำรค้ำรุ่งเรือง 2 30/1/2563 150,000            82110 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหำรงำน

เก่ียวกับด้ำนพำณิชยกรรม อุตสำหกรรม 

กำรตลำด และกำรจัดจ ำหน่ำย

67/208  หมู่ท่ี 2 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,154 0743563000194 หจ.พชรดนัย 1983 24/1/2563 150,000            82110 ประกอบธุรกิจเป็นผู้บริหำรงำนเก่ียวกับ

ด้ำนพำณิชยกรรม กำรตลำดและจัด

จ ำหน่ำย

88/11  หมู่ท่ี 8 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74130

6,155 0745563000579 บจ.นลินี กำรบัญชี และ ภำษีอำกร

 จ ำกัด

16/1/2563 100,000            69200 ประกอบกิจกำรรับท ำบัญชี วำงระบบบัญชี

 กำรจัดท ำบัญชี

99/563-564  หมู่ท่ี 1 ต.บำงน้ ำจืด อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,156 0745563000765 บจ.ส ำนักงำนสอบบัญชีคุณนลินี 

จ ำกัด

22/1/2563 100,000            69200 ประกอบธุรกิจบริกำรรับท ำบัญชี วำง

ระบบบัญชี ท่ีปรึกษำภำษีอำกร รับจด

ทะเบียนนิติบุคคล ตรวจสอบบัญชี

99/563-564  หมู่ท่ี 1 ต.บำงน้ ำจืด อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,157 0745563000951 บจ.ซี.ที.ที กำรบัญชีและกฎหมำย 

จ ำกัด

30/1/2563 100,000            69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีกำรท ำบัญชีและ

กำรตรวจสอบบัญชี กำรให้ค ำปรึกษำด้ำน

ภำษี

48/24  หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนเกำะ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,158 0743563000241 หจ.กัญญนันทน์ 2020 30/1/2563 100,000            47211 รับซ้ือหัวหมูสดช ำแหละช้ินส่วน 67/1  หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนแพ้ว อ.บ้ำนแพ้ว จ.สมุทรสำคร 74120

6,159 0743563000038 หจ.ซี ไลอ้อน โปรดักส์ 6/1/2563 60,000             03212 กำรเพำะเล้ียงกุ้งทะเล 123/1  หมู่บ้ำน บ้ำนเอ้ืออำทร หมู่ท่ี 6 ต.บำงกระเจ้ำ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,160 0745563000897 บจ.ไทยหยำน ไบโอเทคโนโลยี 

อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด

28/1/2563 50,000             46900 กำรขำยส่งสินค้ำท่ัวไป 31/284  หมู่ท่ี 4 ต.นำดี อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

6,161 0743563000011 หจ.ธนัชกฤศ 3/1/2563 50,000             01461 ประกอบกิจกำรเล้ียงสัตว์ ท ำฟำร์มไก่ 50/1  หมู่ท่ี 2 ต.คลองตัน อ.บ้ำนแพ้ว จ.สมุทรสำคร 74120

6,162 0755563000013 บจ.สินทรัพย์เพ่ิมพูนทวีโชค จ ำกัด 8/1/2563 5,000,000         47300 สถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง 555/163  หมู่ท่ี 1 ต.บำงแก้ว อ.เมืองสมุทรสงครำม จ.สมุทรสงครำม 75000

6,163 0753563000011 หจ.ปรรณพัชร์ ทรัค 20/1/2563 2,000,000         45101 ประกอบกิจกำรขำยส่งและกำรขำยปลีกรถ

ใหม่และรถใช้แล้ว เช่น รถยนต์ รถบรรทุก 

รถพ่วง รถก่ึงรถพ่วง

43/3  หมู่ท่ี 5 ต.บำงนำงล่ี อ.อัมพวำ จ.สมุทรสงครำม 75110

6,164 0753563000020 หจ.ฟีนิกซ์ เอ สตูดิโอ 31/1/2563 1,000,000         74101 ประกอบกิจกำร รับออกแบบตกแต่ง

ภำยในและภำยนอก รวมท้ังรับเหมำ

ก่อสร้ำงทุกชนิด

791/8-9  ถนนธรรมนิมิต ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงครำม จ.สมุทรสงครำม 75000

6,165 0755563000030 บจ.หวำนละมุน แอนด์ อุ่น จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืม

137/22  หมู่ท่ี 1 ต.บำงแก้ว อ.เมืองสมุทรสงครำม จ.สมุทรสงครำม 75000
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6,166 0755563000048 บจ.จ้อกก้ี พลัส จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         46322 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืม 555/149  หมู่ท่ี 1 ต.บำงแก้ว อ.เมืองสมุทรสงครำม จ.สมุทรสงครำม 75000

6,167 0755563000064 บจ.เค พร็อพเพอร์ต้ี พลัส จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         55101 ประกอบกิจกำรเก่ียวกับโรงแรม เช่ำท่ีพัก 133/52-53  ซอยบำงแก้ว ถนนทำงเข้ำ

เมือง

ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงครำม จ.สมุทรสงครำม 75000

6,168 0755563000056 บจ.โกสิโอเน่ จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         62012 กิจกรรมกำรจัดท ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ตำมวัตถุประสงค์ของผุ้ใช้

7/1  หมู่ท่ี 7 ต.ปลำยโพงพำง อ.อัมพวำ จ.สมุทรสงครำม 75110

6,169 0755563000072 บจ.เมืองสมุทรเรคคอร์ด จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         93292 ปรกอบกิจกำรจัดส่ง รับงำน ดูแลนักร้อง 

นักแสดง เพ่ืองำนแสดง งำนโชว์ตัว เพ่ือ

กำรโฆษณำ

26  หมู่ท่ี 9 ต.สวนหลวง อ.อัมพวำ จ.สมุทรสงครำม 75110

6,170 0755563000021 บจ.คำร่ำ เดอะ บิวต้ี จ ำกัด 9/1/2563 500,000            46443 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยเวชส ำอำง ยำ

สระผม

10/153  หมู่ท่ี 1 ต.ลำดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงครำม จ.สมุทรสงครำม 75000

6,171 0765563000013 บจ.ภัทรำศรม วิลล่ำ จ ำกัด 3/1/2563 5,000,000         55101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรด้ำนท่ีพัก และ

อำหำร รีสอร์ท

261/58  ถนนร่วมจิตร ต.ชะอ ำ อ.ชะอ ำ จ.เพชรบุรี 76120

6,172 0763563000020 หจ.โชคณัฐณิชำ 3/1/2563 3,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนส่งถ่ำยสินค้ำ 33/1  หมู่ท่ี 8 ต.หนองจอก อ.ท่ำยำง จ.เพชรบุรี 76130

6,173 0765563000021 บจ.ภำรวยกำรไฟฟ้ำ 4289 จ ำกัด 6/1/2563 3,000,000         46639 ประกอบกิจกำร ค้ำวัสดุก่อสร้ำง อุปกรณ์

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในกำรก่อสร้ำง อุปกรณ์

ประปำ อุปกรณ์ไฟฟ้ำ

53/1  หมู่ท่ี 8 ต.ท่ำคอย อ.ท่ำยำง จ.เพชรบุรี 76130

6,174 0765563000099 บจ.ซำร่ี อินเตอร์กรุ๊ป 88 จ ำกัด 27/1/2563 2,000,000         46206 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยวัตถุดิบอำหำร

สัตว์ทุกประเภทท่ัวรำชอำณำจักร

144  หมู่ท่ี 3 ต.มำบปลำเค้ำ อ.ท่ำยำง จ.เพชรบุรี 76130

6,175 0763563000038 หจ.เพชรพันล้ำน 8/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรขำยสินค้ำเงินผ่อนทุกชนิด 22/4  ถนนคันคลองชลประทำน ต.ท่ำรำบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

6,176 0765563000072 บจ.ธนำภัทร โซลูช่ัน จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         42202 ประกอบกิจกำรรับเหมำติดต้ังแขวนและ

ร้ือถอนระบบสำยส่ือสำรโทรคมนำคมทุก

ชนิด

1  หมู่ท่ี 9 ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

6,177 0765563000129 บจ.ปำท่องโก๋อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         42202 ประกอบกิจกำรรับเหมำติดต้ังแขวน และ

ร้ือถอนระบบสำยส่ือสำร โทรคมนำคมทุก

ชนิด

114/1  หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

6,178 0765563000056 บจ.ปำล์ม อินทีเรีย ดีไซน์ แอนด์ 

เดคคอร์ จ ำกัด

20/1/2563 1,000,000         74101 ประกอบกิจกำรรับเหมำออกแบบ ตกแต่ง

ภำยในอำคำร อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพัก

อำศัย สถำนท่ีท ำกำร งำนโครงสร้ำงและ

งำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด

1198/31  ถนนเพชรเกษม (ทรำยเหนือ) ต.ชะอ ำ อ.ชะอ ำ จ.เพชรบุรี 76120

6,179 0765563000081 บจ.แสนสุขเฮ้ำส์ จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยท่ีดิน จัดสรรท่ีดิน 1375/18  ถนนชลประทำน(ทรำยใต้) ต.ชะอ ำ อ.ชะอ ำ จ.เพชรบุรี 76120

6,180 0763563000011 หจ.เพชรรุ่งเรือง มำร์เก็ตต้ิง 2551 2/1/2563 1,000,000         47190 ร้ำนขำยสินค้ำอุปโภคและบริโภคทุกชนิด 

อำทิ เช่น แป้ง น้ ำตำล เคร่ืองด่ืม

106/1  หมู่ท่ี 5 ต.ท่ำยำง อ.ท่ำยำง จ.เพชรบุรี 76130
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6,181 0763563000054 หจ.ถิลิตพัฒน์ คอนสตรัคช่ัน 10/1/2563 1,000,000         43210 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงขุดหลุม ปักเสำ

ไฟฟ้ำ พำดสำยไฟฟ้ำ และเดินสำยไฟฟ้ำ

ทุกชนิด

58/5  หมู่ท่ี 8 ต.ท่ำยำง อ.ท่ำยำง จ.เพชรบุรี 76130

6,182 0765563000048 บจ.เอิร์ธเทน โฮม จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 889/17  หมู่ท่ี 1 ต.ท่ำยำง อ.ท่ำยำง จ.เพชรบุรี 76130

6,183 0765563000102 บจ.โอเช่ียน คูล จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         45302 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ซ่อม ติดต้ัง 

อะไหล่รถยนต์ และอุปกรณ์ และอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์

238  หมู่ท่ี 3 ต.ท่ำยำง อ.ท่ำยำง จ.เพชรบุรี 76130

6,184 0765563000030 บจ.289 ฮิล ฟำร์มแอนด์รีสอร์ต 

จ ำกัด

14/1/2563 1,000,000         55103 ประกอบกิจกำรกำรเกษตรท่องเท่ียว 289  หมู่ท่ี 3 ต.หนองหญ้ำปล้อง อ.หนองหญ้ำปล้อง จ.เพชรบุรี 76160

6,185 0765563000064 บจ.เกรท ลิบรำ สตำร์เทค จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         43210 ประกอบกิจกำรรับเหมำติดต้ัง ระบบ

เครือข่ำยไร้สำย หรือขำยพร้อมติดต้ังระบบ

เครือข่ำยไร้สำย

19  หมู่ท่ี 11 ต.หนองหญ้ำปล้อง อ.หนองหญ้ำปล้อง จ.เพชรบุรี 76160

6,186 0765563000111 บจ.เจพีบีไอ ซีซีทีวี เน็ตเวิร์ค 

โซลูช่ัน จ ำกัด

29/1/2563 1,000,000         46522 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยกล้องวงจรปิด 

และอุปกรณ์กล้องวงจรปิด

333  หมู่ท่ี 1 ต.หนองหญ้ำปล้อง อ.หนองหญ้ำปล้อง จ.เพชรบุรี 76160

6,187 0763563000062 หจ.พี 88 วิศวกรรม 14/1/2563 800,000            41002 รับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 34  หมู่ท่ี 6 ต.สองพ่ีน้อง อ.แก่งกระจำน จ.เพชรบุรี 76170

6,188 0763563000046 หจ.น้ ำด่ืมมณีวรรณ์ 9/1/2563 300,000            47222 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยน้ ำด่ืม 355/1  หมู่ท่ี 6 ต.ท่ำคอย อ.ท่ำยำง จ.เพชรบุรี 76130

6,189 0775563000030 บจ.เวิลด์ ไฟท์ต้ิง อำรีน่ำ จ ำกัด 6/1/2563 5,000,000         85410 ประกอบกิจกำรกีฬำ มวยไทย ฝึกสอนมวย

ไทย

23/555  ซอยหมู่บ้ำนทำงรถไฟฝ่ังตะวันตก ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

6,190 0775563000234 บจ.เอเลเซียม (ประเทศไทย) จ ำกัด 24/1/2563 5,000,000         28199 กิจกำรผลิตเคร่ืองจักร 388  หมู่ท่ี 9 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

6,191 0775563000099 บจ.คัมทรูพลัส จ ำกัด 10/1/2563 5,000,000         47912 ประกอบกิจกำรค้ำธุรกิจออนไลน์ ท้ัง

สินค้ำอุปโภค บริโภคทุกประเภท ไม่ใช่

ธุรกิจขำยตรง

534/145-534/146  หมู่ท่ี 4 ต.วังก์พง อ.ปรำณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

6,192 0775563000315 บจ.เอสเค ดีเวลลอปเม้นท์ 99 จ ำกัด 30/1/2563 5,000,000         41001 กำรก่อสร้ำงท่ีพักอำศัย 555  หมู่ท่ี 1 ต.พงศ์ประศำสน์ อ.บำงสะพำน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140

6,193 0775563000226 บจ.คีรีเขตต์ จ ำกัด 23/1/2563 5,000,000         82302 ประกอบกิจกำรรับจัดอีเว้นท์เก่ียวกับ

โครงกำรของรัฐบำลและงำนท่ัวไป

118/4  หมู่ท่ี 3 ต.อ่ำวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210

6,194 0775563000102 บจ.พัดซ่ีพำย จ ำกัด 13/1/2563 4,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ท่ีดิน 

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง

132/11  หมู่ท่ี 5 ต.ห้วยยำง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130

6,195 0773563000046 หจ.บีเคเค คำร์แคร์ 10/1/2563 2,000,000         45203 ประกอบกิจกำรบริกำรล้ำงรถ จ ำหน่ำย

อุปกรณ์และวัสดุส้ินเปลือง

584  หมู่ท่ี 1 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

6,196 0775563000048 บจ.โฮเทล แอนด์ เอสเตท จ ำกัด 7/1/2563 2,000,000         68103 ประกอบกิจกำรให้เช่ำและกำรด ำเนินกำร

เก่ียวกับอสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเอง

หรือเช่ำจำกผู้อ่ืนเพ่ือเป็นท่ีพักอำศัย

236/20  ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
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6,197 0775563000081 บจ.มัลติ ดีไซน์ แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน จ ำกัด

9/1/2563 2,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 468  หมู่ท่ี 13 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

6,198 0775563000111 บจ.เดอะ เวลเนส คอลเลคทีฟ จ ำกัด 14/1/2563 2,000,000         87202 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำเร่ืองกำรใช้

ชีวิต สุขภำพทำงจิตใจ ให้กำรบ ำบัดและ

ให้ค ำปรึกษำโดยจิตวิทยำ

23/555  ซอยหมู่บ้ำนทำงรถไฟฝ่ังตะวันตก ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

6,199 0775563000196 บจ.มัลติโฮลด์ มำร์เก็ตต้ิง เมเนจ

เม้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด

22/1/2563 2,000,000         46900 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค

และบริโภค

31  หมู่ท่ี 1 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

6,200 0775563000200 บจ.โพสซิทีฟ ไซโคโลจี หัวหิน จ ำกัด 22/1/2563 2,000,000         87202 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำเร่ืองกำรใช้

ชีวิต สุขภำพทำงจิตใจ ให้กำรบ ำบัดและ

ให้ค ำปรึกษำโดยจิตวิทยำ

23/555  ซอยหมู่บ้ำนทำงรถไฟฝ่ังตะวันตก ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

6,201 0775563000242 บจ.คอฟฟ่ีริมทำง จ ำกัด 24/1/2563 2,000,000         56302 ประกอบกิจกำรร้ำนกำแฟ เพ่ือจ ำหน่ำย

และให้บริกำรเคร่ืองด่ืมประเภทกำแฟ

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด ขนมต่ำงๆ

318/157  หมู่ท่ี 7 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

6,202 0775563000251 บจ.ริทซ์ พรอพเพอร์ต้ี อินเตอร์

เนช่ันแนล จ ำกัด

24/1/2563 2,000,000         68201 ประกอบกิจกำรเก่ียวกับเป็นตัวแทน 

นำยหน้ำซ้ือ ขำย ให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์

83/76  ซอยหมู่บ้ำนเขำเต่ำ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

6,203 0775563000323 บจ.ซันไชน์ เมำเท่น 199 จ ำกัด 30/1/2563 2,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย เช่ำ และให้เช่ำ

อสังหำริมทรัพย์ทุกประเภท

199  หมู่ท่ี 14 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

6,204 0773563000143 หจ.วิชชุวัชร คอนสตรัคช่ัน 29/1/2563 2,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์

515  หมู่ท่ี 8 ต.หนองตำแต้ม อ.ปรำณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

6,205 0773563000151 หจ.โชคสถำพร วัสดุ 30/1/2563 2,000,000         46592 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้เก่ียวกับงำนก่อสร้ำงทุก

ประเภท

46/5  หมู่ท่ี 7 ต.ปรำณบุรี อ.ปรำณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

6,206 0775563000161 บจ.ทีเอ็มเอ แอสเซทส์ (2020) 

จ ำกัด

17/1/2563 1,500,000         56302 ประกอบกิจกำรคำเฟ่ ร้ำนกำแฟสด นมสด

 น้ ำผลไม้ เคร่ืองด่ืม ขนม ของฝำก 

ร้ำนอำหำร

105/11  ซอยหมู่บ้ำนเขำเต่ำ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

6,207 0773563000020 หจ.โกปีสกำย 6/1/2563 1,000,000         46318 ประกอบกิจกำรค้ำกำแฟส ำเร็จรูป ใบชำ 

ชำส ำเร็จรูป

59/21  ถนนสุขใจ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

6,208 0775563000285 บจ.แก้วสุวรรณ รีไซเคิล จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         46695 ประกอบกิจกำรรับซ้ือ จ ำหน่ำย ของเก่ำ 

ขยะรีไซเคิล ทุกประเภท เช่น ขวด เศษ

แก้ว เหล็ก โลหะ กระดำษ พลำสติก

53/3  ถนนสุขสมบูรณ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

6,209 0773563000054 หจ.ทีพีเอ็น ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส 10/1/2563 1,000,000         47413 จ ำหน่ำยพร้อมติดต้ังโทรทัศน์วงจรปิด 

สัญญำณกันขโมยและแอดเซสคอนโทรล

505/6  หมู่ท่ี 9 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

6,210 0773563000097 หจ.ทีเอ็นเค คอนสตรัคช่ัน 2020 14/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 56  หมู่บ้ำน วังกะทะ หมู่ท่ี 10 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
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6,211 0773563000119 หจ.บี บี เฟอร์นิเจอร์ โค้งพระจันทร์ 24/1/2563 1,000,000         47592 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองครัว เคร่ือง

เรือน เคร่ืองตกแต่งบ้ำน และเคร่ืองใช้

ส ำนักงำน

202/32  ถนนชมสินธ์ุ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

6,212 0775563000021 บจ.พี เอ็น พี ฟู้ดส์ จ ำกัด 6/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรร้ำนกำแฟร้ำนอำหำร

รวมถึงจ ำหน่ำยอำหำรและเคร่ืองด่ืมทุก

ประเภท

129/18  ซอยหมู่บ้ำนหนองแก ถนนเพชร

เกษม

ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

6,213 0775563000064 บจ.อัญชัน กำร์เด้น จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำยท่ีดินเปล่ำเป็น

แปลงๆรวมท้ังอสังหำริมทรัพย์

592  หมู่ท่ี 1 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

6,214 0775563000072 บจ.ยูไนเต็ด อินโนเวช่ัน จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         74109 ประกอบกิจกำรรับออกแบบและงำน

กรำฟฟิกแผ่นป้ำยต่ำงๆ

23/668  ซอยหมู่บ้ำนทำงรถไฟฝ่ังตะวันตก ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

6,215 0775563000129 บจ.เทรดลี คอมมูนิเคช่ัน จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         70103 ประกอบกิจกำรบริกำรให้กำรสนับสนุน

ส่งเสริมกำรค้ำขำยต่ำประเทศให้แก่บริษัท

ในเครือ

1/71  ช้ันท่ี 2 ซอยหมู่บ้ำนตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

6,216 0775563000137 บจ.เรือนน้ ำผ้ึง ฟิวช่ันฟู๊ด จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร 322  หมู่ท่ี 7 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

6,217 0775563000145 บจ.เจเอ็มดี กรุ๊ป รีเทล จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         46319 ประกอบกิจกำรขำยผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม 80/110  หมู่บ้ำน ลำวัลเล่หัวหิน หมู่ท่ี 15 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

6,218 0775563000153 บจ.ไวน์ คำมพำเนีย จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         47221 ประกอบกิจกำรขำยปลีก ขำยส่ง น ำเข้ำ 

ส่งออก ไวน์

146/23 ล็อคท่ี 5  ซอยหมู่บ้ำนตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

6,219 0775563000188 บจ.เอ.เอ็น.เค.โฮลด้ิง จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร

พำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำกำร

 ถนน เข่ือน สะพำน อุโมงค์

96  หมู่ท่ี 4 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

6,220 0775563000218 บจ.หัวหิน เอ ทู แซด  เซอร์วิสกรุ๊ป

 จ ำกัด

23/1/2563 1,000,000         68201 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำและให้

ค ำแนะน ำปัญหำเก่ียวกับอสังหำริมทรัพย์

39/216  ซอยหมู่บ้ำนทำงรถไฟฝ่ังตะวันตก ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

6,221 0775563000269 บจ.เอวัน ดีไซน์ พลัส จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         71102 ประกอบกิจกำรออกแบบ เขียนแบบงำน

ด้ำนสถำปัตยกรรมและวิศวะกรรมทุกชนิด

100/423  ซอยหมู่บ้ำนบ่อฝ้ำย ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

6,222 0775563000277 บจ.เอทีเอสเอ็น กำรบัญชี จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         69200 ประกอบกิจกรรมเก่ียวกับบัญชีกำรท ำ

บัญชีและกำรตรวจสอบบัญชี กำรให้

ค ำปรึกษำด้ำนภำษี

578/7  หมู่ท่ี 1 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

6,223 0775563000293 บจ.เวอร์โก้ ซิคิวริคอร์ จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         80100 ประกอบกิจกำรดูแลรักษำควำมปลอดภัย 

จัดส่งพนักงำนรักษำควำมปลอดภัยให้กับ

สถำนท่ีต่ำงๆ

14/147  ซอยหมู่บ้ำนสมอโพรง ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

6,224 0775563000340 บจ.เอ็มดี แมเนจเม้นท์ (2020) 

จ ำกัด

30/1/2563 1,000,000         41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน อุโมงค์

31/463  หมู่บ้ำน ทำงรถไฟฝ่ังตะวันตก ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

6,225 0775563000374 บจ.ธนัท  เมเนจเมนท์ จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         69200 ประกอบกิจกำรบริกำรด้ำน ทำงบัญชี 250/201  ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

6,226 0773563000011 หจ.นวรัตน์รุ่งเรืองกิจ 2/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน อุโมงค์ และงำน

ก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับท ำงำน

โยธำทุกประเภท

126/2  หมู่ท่ี 7 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130

6,227 0773563000178 หจ.โชติสุวรรณโลจิสติกส์ 31/1/2563 1,000,000         49339 กำรขนส่งสินค้ำอ่ืนๆทำงถนนซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

3  หมู่ท่ี 1 ต.เขำล้ำน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130

6,228 0773563000038 หจ.พรทิพย์รุ่งเรือง ทรำนสปอร์ต 10/1/2563 1,000,000         49339 ประกอบกิจกำรขนส่ง 139  หมู่ท่ี 3 ต.ก ำเนิดนพคุณ อ.บำงสะพำน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140

6,229 0775563000013 บจ.เคหะภัณฑ์ บำงพำน จ ำกัด 6/1/2563 1,000,000         47525 ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุก่อสร้ำง อุปกรณ์

และเคร่ืองมือใช้ในกำรก่อสร้ำง เคร่ืองมือ

ช่ำงทุกประเภท สี เคร่ืองมือทำสี เคร่ือง

ตกแต่งอำคำร เคร่ืองเหล็ก เคร่ืองทองแดง 

เคร่ืองทองเหลือง รวมท้ังอะไหล่และ

อุปกรณ์ของสินค้ำดังกล่ำว

32/3  หมู่ท่ี 6 ต.ก ำเนิดนพคุณ อ.บำงสะพำน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140

6,230 0775563000056 บจ.ธนพล ที.พี.2000 จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร

59 หมู่ท่ี 1 ต.พงศ์ประศำสน์ อ.บำงสะพำน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140

6,231 0773563000160 หจ.แสงทองโลหะกิจ 2020 31/1/2563 1,000,000         47524 ประกอบกิจกำรค้ำ เหล็กทุกชนิดวัสดุ

ก่อสร้ำงอุปกรณ์และเคร่ืองมือใช้ในกำร

ก่อสร้ำง

58/56  หมู่ท่ี 4 ต.เขำน้อย อ.ปรำณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77160

6,232 0775563000170 บจ.ไอ.ที.เฮ้ำส์ แอดวำนซ์ เซอร์วิส 

จ ำกัด

20/1/2563 1,000,000         47413 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยกล้องวงจรปิด 

เน็ตเวิร์ค อุปกรณ์ควบคุมกำรเข้ำออกแบบ

อัตโนมัติ

200/11  หมู่ท่ี 2 ต.เขำน้อย อ.ปรำณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77160

6,233 0775563000307 บจ.268 อินทีเรีย ดีไซน์ แอนด์ 

คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด

28/1/2563 1,000,000         43301 ประกอบกิจกำรออกแบบ ติดต้ัง

ส่วนประกอบอำคำร และกำรตกแต่งภำยใน

59/99  หมู่ท่ี 4 ต.เขำน้อย อ.ปรำณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77160

6,234 0775563000366 บจ.ดีพีพี เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ มูฟ 

จ ำกัด

31/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง รับเหมำ

ระบบงำน รับเหมำติดต้ังงำนโครงสร้ำง 

รับเหมำตกแต่งต่อเติม

40/78  หมู่ท่ี 4 ต.เขำน้อย อ.ปรำณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77160

6,235 0773563000062 หจ.ฉ.สำมร้อยยอด บริกำร 13/1/2563 1,000,000         47300 ประกอบกิจกำรขำยปลีกเช้ือเพลิงยำนยนต์

ในร้ำนค้ำเฉพำะ

72  หมู่ท่ี 1 ต.ไร่ใหม่ อ.สำมร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180

6,236 0773563000089 หจ.สุวรรณทรัพย์เจริญ 14/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 274  หมู่ท่ี 12 ต.ชัยเกษม อ.บำงสะพำน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77190



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

6,237 0773563000135 หจ.เพ่ิมพูน คูณทรัพย์ รับโชค 28/1/2563 900,000            68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย แลกเปล่ียน เช่ำ 

ให้เช่ำช่วง โอนกรรมสิทธ์ิ หรือสิทธิ

ครอบครอง ในสังหำริมทรัพย์หรือ

อสังหำริมทรัพย์

133/45  ถนนมหำรำช1 ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

6,238 0775563000331 บจ.สุวรรณพูลเซอร์วิส จ ำกัด 30/1/2563 500,000            46691 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคมีวัสดุอุปกรณ์

สระน้ ำ

255/1  หมู่ท่ี 15 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

6,239 0775563000358 บจ.บ้ำนไร่ กุ๊กไก่ จ ำกัด 30/1/2563 500,000            46101 ผู้จัดหรือตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำกำรเกษตร

ได้ทุกชนิด

33  หมู่ท่ี 12 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

6,240 0773563000071 หจ.ยูพีที ทรำนสปอร์ต 13/1/2563 500,000            49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำ 679  หมู่ท่ี 6 ต.อ่ำวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210

6,241 0773563000101 หจ.พี.โฮม ดีไซน์ 23/1/2563 300,000            41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงและ

รับจ้ำงงำนบริกำรท่ัวไป

173  หมู่ท่ี 6 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130

6,242 0773563000127 หจ.ลูกท่ำนพ่อ 27/1/2563 100,000            10309 ประกอบกิจกำรแปรรูปพืชผลทำง

กำรเกษตรเพ่ือจ ำหน่ำย

33  หมู่ท่ี 11 ต.อ่ำงทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130

6,243 0805563000039 บจ.นครทวดทองคอนกรีต จ ำกัด 6/1/2563 7,000,000         47525 ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 86  ถนนเอเซีย ต.โพธ์ิเสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมรำช จ.นครศรีธรรมรำช 80000

6,244 0805563000080 บจ.เอ็น วี อำร์ พำเนล วอลล์ จ ำกัด 9/1/2563 5,000,000         43291 ประกอบกิจกำรรับออกแบบ ติดต้ังห้อง

เย็นและห้องคลีนรูม รวมท้ังจ ำหน่ำยแผ่น

ฉนวนส ำเร็จรูป

129/354  หมู่บ้ำน เมืองทอง หมู่ท่ี 2 

ถนนวันดีโฆษิตกุลพร

ต.ปำกนคร อ.เมืองนครศรีธรรมรำช จ.นครศรีธรรมรำช 80000

6,245 0805563000225 บจ.ปิยะมอเตอร์ จ ำกัด 24/1/2563 5,000,000         64922 กำรให้สินเช่ือเพ่ือกำรอุปโภคบริโภค 108/1  ถนนนคร-ปำกพนัง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมรำช จ.นครศรีธรรมรำช 80000

6,246 0805563000128 บจ.ห้ำงทองเนตินัย จ ำกัด 9/1/2563 5,000,000         47732 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยทองรูปพรณ ทอง

แท่ง เพชร พลอย

190/10  หมู่ท่ี 5 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมรำช 80120

6,247 0805563000195 บจ.เอส88 พัฒนำ จ ำกัด 23/1/2563 5,000,000         68101 ประกอบกิจกำรซ้ือและกำรขำย

อสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเอง เพ่ือกำร

พักอำศัย

66/66  หมู่บ้ำน 4 ต.จันดี อ.ฉวำง จ.นครศรีธรรมรำช 80150

6,248 0803563000029 หจ.วีระทรัพย์ ปิโตรเลียม 3/1/2563 5,000,000         47300 ประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง 29  หมู่ท่ี 4 ต.บำงรูป อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมรำช 80240

6,249 0805563000055 บจ.ภูผำ-สำยชล จ ำกัด 6/1/2563 5,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ ท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำกำร

 ถนน สะพำน เข่ือน

31  หมู่ท่ี 4 ต.บ้ำนล ำนำว อ.บำงขัน จ.นครศรีธรรมรำช 80360

6,250 0805563000063 บจ.รักษ์ธนำ จ ำกัด 7/1/2563 5,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน

501  หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนล ำนำว อ.บำงขัน จ.นครศรีธรรมรำช 80360

6,251 0805563000071 บจ.ชนะวัสดุก่อสร้ำง จ ำกัด 8/1/2563 3,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงและ

จ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง

33/1  หมู่ท่ี 1 ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมรำช 80180



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

6,252 0803563000045 หจ.ห้ำงทองจิรพร 3/1/2563 3,000,000         47732 ประกอบกิจกำรค้ำ ทองรูปพรรณ ทองค ำ

แท่ง นำก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอ่ืน

 รวมท้ังรับท ำลำยทอง

17/2  หมู่ท่ี 14 ต.บ้ำนล ำนำว อ.บำงขัน จ.นครศรีธรรมรำช 80360

6,253 0803563000215 หจ.พิมพ์วิสำข์ โลจิสติกส์ 28/1/2563 2,500,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ

และคนโดยสำรท้ังทำงน้ ำ ทำงบก ทำงน้ ำ 

ทำงอำกำศ

294/15  ถนนประชำอุทิศ ต.ปำกแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมรำช 80110

6,254 0805563000250 บจ.เซ็นทรัล ปริญำ ดรักสโตร์ จ ำกัด 29/1/2563 2,000,000         46441 ประกอบกิจกำรค้ำยำรักษำโรค สินค้ำทำง

เภสัชภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ เคร่ืองมือแพทย์

146/2-3  หมู่ท่ี 1 ต.ท่ำศำลำ อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160

6,255 0803563000151 หจ.๙ กำนต์ ก่อสร้ำง 17/1/2563 2,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

กำร ถนน สะพำน เข่ือน

17/1  หมู่ท่ี 5 ต.นำงหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมรำช 80180

6,256 0803563000053 หจ.ทรัพย์โชคชัย เอ็นจิเนียร่ิง 3/1/2563 1,500,000         43210 ประกอบกิจกำรรับเหมำงำนกำรไฟฟ้ำต่ำงๆ 120/9  หมู่ท่ี 2 ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมรำช 80110

6,257 0803563000088 หจ.ชำญชัยมอเตอร์เซลส์ 10/1/2563 1,500,000         45401 จ ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ 16  หมู่ท่ี 5 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมรำช 80120

6,258 0803563000177 หจ.เทพทอง พำณิชย์ 21/1/2563 1,000,000         46441 ประกอบกิจกำรค้ำยำหม่อง ยำหม่องน้ ำ 

และผลิตภัณฑ์บรรเทำอำกำรปวดเม่ือย

อ่ืน ๆ

42/3  ซอยแสงพัฒนำ ถนนพัฒนำกำรคู

ขวำง

ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมรำช จ.นครศรีธรรมรำช 80000

6,259 0803563000193 หจ.ชัยนำรักษ์คอนสตร่ัคช่ัน 23/1/2563 1,000,000         46599 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอะไหล่เคร่ืองจักร

และยำนพำหนะทุกชนิด

160/1  หมู่ท่ี 4 ต.นำสำร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมรำช 80000

6,260 0805563000012 บจ.แคท บิลด้ิง จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 110/2  หมู่ท่ี 1 ต.มะม่วงสองต้น อ.เมืองนครศรีธรรมรำช จ.นครศรีธรรมรำช 80000

6,261 0805563000021 บจ.ก่อพงศ์-ปภำวี จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         47711 ประกอบกิจกำรขำยปลีก ขำยส่ง เส้ือผ้ำ

ส ำเร็จรูป

1453-1453/1-2  ถนนจ ำเริญวิถี ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมรำช จ.นครศรีธรรมรำช 80000

6,262 0805563000144 บจ.พรนคร เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุก

ประเภท

88/37  หมู่บ้ำน เพชรธำรำ หมู่ท่ี 4 ต.ท่ำซัก อ.เมืองนครศรีธรรมรำช จ.นครศรีธรรมรำช 80000

6,263 0805563000314 บจ.มีเงิน โปรดักส์ 91 จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         21002 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย น ำเข้ำ 

ส่งออก ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยำปฎิชีวนะ 

เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม ผลิตส่ือ

โฆษณำทุกชนิด

129/696  หมู่ท่ี 2 ต.ปำกนคร อ.เมืองนครศรีธรรมรำช จ.นครศรีธรรมรำช 80000

6,264 0803563000185 หจ.ปัณณ์เทพ เซ็นเตอร์ 23/1/2563 1,000,000         82990 ประกอบกิจกำรบริกำรด้ำนติดตำมทวง

ถำมและเร่งรัดหน้ีสินทุกประเภท

186  หมู่ท่ี 4 ต.นำโพธ์ิ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมรำช 80110

6,265 0805563000047 บจ.ทุ่งสง บ้ำนไม้พำเลท จ ำกัด 6/1/2563 1,000,000         02200 ผลิตไม้พำเลทเพ่ือจ ำหน่ำย 39/8  หมู่ท่ี 3 ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมรำช 80110

6,266 0805563000101 บจ.ไทยฟู้ดวิลล่ำ จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร จ ำหน่ำย

อำหำรและเคร่ืองด่ืมต่ำงๆ

259  หมู่ท่ี 2 ต.ชะมำย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมรำช 80110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

6,267 0805563000268 บจ.อัครไพศำล โลจิสติกส์ จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         52291 ให้บริกำรทำงด้ำนระบบกำรจัดกำร

เก่ียวกับกำรส่งสินค้ำและทรัพยำกรอ่ืน

จำกจุดต้นทำงไปยังจุดปลำยทำง

201  หมู่ท่ี 4 ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมรำช 80110

6,268 0805563000306 บจ.เอสทีจี เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         46599 ประกอบกิจกำรท ำกำรค้ำและผลิต

อุปกรณ์และเคร่ืองอะไหล่ต่ำง ๆ

361/4  ถนนประชำอุทิศ ต.ปำกแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมรำช 80110

6,269 0803563000061 หจ.เพ็ชร์ทองกำรค้ำ 7/1/2563 1,000,000         46206 ประกอบกิจกำรค้ำ อำหำรสัตว์ เวชภัณฑ์

ส ำหรับสัตว์ และวัสดุอุปกรณ์ในกำรเล้ียง

สัตว์ทุกชนิด

27  หมู่ท่ี 8 ต.ปำกแพรก อ.ปำกพนัง จ.นครศรีธรรมรำช 80140

6,270 0805563000217 บจ.ศิวเทพ กำรโยธำ จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 40/2  หมู่ท่ี 1 ต.หูล่อง อ.ปำกพนัง จ.นครศรีธรรมรำช 80140

6,271 0805563000161 บจ.จันดี โภคภัณฑ์ จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         46311 ประกอบกิจกำรขำยส่งเน้ือสัตว์แช่แข็ง 155/64  หมู่ท่ี 4 ต.จันดี อ.ฉวำง จ.นครศรีธรรมรำช 80150

6,272 0803563000126 หจ.ชำนำ โคโคนัท 16/1/2563 1,000,000         46209 ประกอบกิจกำรรับซ้ือพืชผลทำงกำรเกษตร 45/1  หมู่ท่ี 3 ต.กลำย อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160

6,273 0803563000134 หจ.ทีเจอำร์ คอนสตรัคช่ัน 16/1/2563 1,000,000         41002 รับเหมำก่อสร้ำง 277/1  หมู่ท่ี 8 ต.ท่ำศำลำ อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160

6,274 0805563000152 บจ.ระวีวรรณณำ จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         47723 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองส ำอำง 43/17  หมู่ท่ี 9 ต.นำเหรง อ.นบพิต ำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160

6,275 0805563000276 บจ.เจษฏำภรณ์ 2019 จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         47592 จ ำหน่ำยเคร่ืองครัว เตำแก๊ส เคร่ืองจักร

ประกอบอำชีพ อุปกรณ์ท ำขนม

308/46  หมู่ท่ี 1 ต.ท่ำศำลำ อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160

6,276 0805563000136 บจ.หงส์ดี จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         46202 ประกอบกิจกำรซ้ือมำขำยไป ปำล์มทลำย 20/2  หมู่ท่ี 3 ต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมรำช 80170

6,277 0805563000241 บจ.ลุงพ่วงแหลมกำรปำล์ม จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         46202 ประกอบกิจกำรรับซ้ือผลปำล์มน้ ำมันจำก

สวนส่งไปยังโรงงำนสกัดน้ ำมันปำล์ม

60/3  หมู่ท่ี 4 ต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมรำช 80170

6,278 0805563000284 บจ.หยำดทิพย์ อินเตอร์กรุ๊ป 2020

 จ ำกัด

30/1/2563 1,000,000         11041 ประกอบกิจกำรโรงงำนผลิตน้ ำด่ืม 51/2  หมู่ท่ี 11 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมรำช 80170

6,279 0805563000292 บจ.พร้อมพัฒนำวัสดุ (2019) จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         47524 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำงทุก

ประเภท

53  ถนนวุฒิรำษฎร์รังสฤษด์ิ ต.ท่ำประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมรำช 80180

6,280 0803563000011 หจ.วีระทรัพย์ เทรด 3/1/2563 1,000,000         47114 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีก จ ำหน่ำย

อำหำรและเคร่ืองด่ืมทุกประเทศ ท้ังสินค้ำ

อุปโภค บริโภคอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็นต่อ

ชีวิตประจ ำวัน

29  หมู่ท่ี 4 ต.บำงรูป อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมรำช 80240

6,281 0803563000142 หจ.รัตนรัตน์ก่อสร้ำง 17/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงงำนทุก

ประเภท

34/1  หมู่ท่ี 2 ต.ละอำย อ.ฉวำง จ.นครศรีธรรมรำช 80250

6,282 0805563000209 บจ.สุวรรณพงค์วัสดุภัณฑ์ จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         47525 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกวัสดุก่อสร้ำง

หลำยชนิดรวมถึงวัสดุอุปกรณ์และ

เคร่ืองมือชนิดน ำไปใช้ท ำงำนได้ด้วยตัวเอง

203/1  หมู่ท่ี 2 ต.นำแว อ.ฉวำง จ.นครศรีธรรมรำช 80260

6,283 0805563000179 บจ.หมูทองโชคอนันต์ จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         46206 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรสัตว์ 342/15  หมู่ท่ี 10 ต.ท่ำเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมรำช จ.นครศรีธรรมรำช 80290



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

6,284 0805563000233 บจ.สุขเจริญกำรปำล์ม จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         46202 ประกอบกิจกำรรับซ้ือผลปำล์มน้ ำมันจำก

สวนส่งไปยังโรงงำนสกัดน้ ำมันปำล์ม

76  หมู่ท่ี 5 ต.ดอนตรอ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมรำช 80290

6,285 0803563000100 หจ.แมทช่ิง ซัพพลำย 15/1/2563 1,000,000         47114 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยของช ำ 49/3  หมู่ท่ี 2 ถนนเพชรเกษม ต.เสำธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมรำช 80350

6,286 0803563000096 หจ.ศรีนครภูษำ 13/1/2563 500,000            13121 ประกอบกิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์จำกผ้ำมัด

ย้อมสีธรรมชำติ ผ้ำปำเต๊ะ ผ้ำลำยไทย 

ผ้ำขำวม้ำ

578/3  ถนนรำชด ำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมรำช จ.นครศรีธรรมรำช 80000

6,287 0803563000070 หจ.ทีเอ็น มิลเล่ียน กรุ๊ป 7/1/2563 500,000            46101 ประกอบกิจกำรรับซ้ือข้ีเล่ือย ปีกไม้ ไม้พำ

เลท

24  หมู่ท่ี 7 ต.นำหลวงเสน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมรำช 80110

6,288 0805563000187 บจ.ศุภนิติ ธุรกิจ จ ำกัด 22/1/2563 500,000            46312 ประกอบกิจกำรค้ำส่ง ปลีก สัตว์น้ ำ เช่น 

กุ้ง หอย ปู ปลำ ฯลฯ รวมท้ังผลิตภัณฑ์

สัตว์น้ ำชนิดต่ำง ๆ

289/19  หมู่ท่ี 1 ต.ท่ำศำลำ อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160

6,289 0803563000037 หจ.วีระทรัพย์ เซอร์วิส 3/1/2563 500,000            56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืม

29  หมู่ท่ี 4 ต.บำงรูป อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมรำช 80240

6,290 0803563000118 หจ.ส.อุปลำ ทรำนสปอร์ต 15/1/2563 500,000            49329 ประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำง เพ่ือกำร

รับเหมำ เป็นรำยเท่ียว รำยวัน หรือรำย

เดือน

181  หมู่ท่ี 1 ต.ก ำแพงเซำ อ.เมืองนครศรีธรรมรำช จ.นครศรีธรรมรำช 80280

6,291 0803563000207 หจ.สังข์ทอง2019 กำรโยธำ 24/1/2563 500,000            41002 รับเหมำก่อสร้ำง 18  หมู่ท่ี 5 ต.บำงจำก อ.เมืองนครศรีธรรมรำช จ.นครศรีธรรมรำช 80330

6,292 0805563000098 บจ.สุกิจ เทรดด้ิง 2020 จ ำกัด 9/1/2563 300,000            47599 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยปลีก ส่ง บรรจุ

ภัณฑ์ชนิดใช้ในครัวเรือน เช่น กล่องโฤม 

ถุงพลำสติก กล่องข้ำวกระดำษ หลอดดู 

ฯลฯ

134  ถนนกะโรม ต.โพธ์ิเสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมรำช จ.นครศรีธรรมรำช 80000

6,293 0803563000169 หจ.ณิยำก่อสร้ำง 20/1/2563 100,000            41002 รับเหมำก่อสร้ำง 556/324  หมู่ท่ี 5 ต.ปำกพูน อ.เมืองนครศรีธรรมรำช จ.นครศรีธรรมรำช 80000

6,294 0803563000223 หจ.เซำท์ โกลบอล มำร์เก็ตต้ิง 31/1/2563 100,000            62011 ประกอบกิจกำรรับดูแลกำรตลำดออนไลน์

ทุกรูปแบบ ท ำเว็บไซต์ ลงโฆษณำออนไลน์

 บนเพตฟอร์มต่ำงๆ

76/10  หมู่ท่ี 10 ถนนนครศรีธรรมรำช - 

สงขลำ

ต.ท่ำเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมรำช จ.นครศรีธรรมรำช 80290

6,295 0815563000128 บจ.แปด ปำล์มวิลล่ำกระบ่ี จ ำกัด 17/1/2563 5,000,000         55101 ประกอบกิจกำรให้บริกำร โรงแรม ท่ีพัก 

รำยเดือน รำยวัน

288  หมู่ท่ี 4 ต.เขำทอง อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81000

6,296 0815563000217 บจ.ย่ิงเจริญกำรโยธำ จ ำกัด 31/1/2563 5,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 97/8  หมู่ท่ี 3 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบ่ี 81120

6,297 0815563000136 บจ.เดอะไนน์ดีไซน์ คอร์ปอเรช่ัน 

จ ำกัด

21/1/2563 5,000,000         41002 ประกอบกิจกำรออกแบบและรับเหมำ

ก่อสร้ำงอำคำร อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ี

พักอำศัย สถำนท่ีท ำกำร ถนน สะพำน 

เข่ือน

144  หมู่ท่ี 4 ต.เกำะกลำง อ.เกำะลันตำ จ.กระบ่ี 81150

6,298 0815563000047 บจ.เตำฟีก วิศวกรรม จ ำกัด 9/1/2563 5,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 33/1  หมู่ท่ี 2 ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81180



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

6,299 0815563000080 บจ.ฟัน มำยส์ จ ำกัด 10/1/2563 4,000,000         56101 ประกอบกิจกำรด้ำนอำหำรในภัตตำคำร/

ร้ำนอำหำร

298  หมู่ท่ี 1 ต.อ่ำวนำง อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81180

6,300 0815563000021 บจ.ป.ต่อศักด์ิ จ ำกัด 3/1/2563 2,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 99  หมู่ท่ี 7 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81000

6,301 0815563000063 บจ.สุขสมหวัง 1990 จ ำกัด 10/1/2563 2,000,000         77299 ประกอบกิจกำรให้เช่ำสินสอดทองหม้ัน 399  หมู่ท่ี 5 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81000

6,302 0815563000233 บจ.เออีดีเซำท์อีสท์เอเชีย จ ำกัด 31/1/2563 2,000,000         47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค

บริโภค ท้ังปลีกและส่ง ท้ังน ำเข้ำและ

ส่งออก

653 ต.เขำครำม อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81000

6,303 0813563000061 หจ.อ่ำวลึกพำรำไดส์ 24/1/2563 2,000,000         68103 ประกอบกิจกำรให้บริกำรห้องพัก 187/21  หมู่ท่ี 2 ต.อ่ำวลึกใต้ อ.อ่ำวลึก จ.กระบ่ี 81120

6,304 0813563000045 หจ.โวอำ ทัวร์ 21/1/2563 2,000,000         79120 ประกอบกิจกำรน ำเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับกำรน ำเท่ียวทุกชนิด

76/3  หมู่ท่ี 2 ต.อ่ำวนำง อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81180

6,305 0813563000011 หจ.รุ่งโรจน์กลกำร(2016) 3/1/2563 1,000,000         45302 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอะไหล่รถยนต์ทุก

ชนิด

54/68  ถนนศรีพังงำ ต.กระบ่ีใหญ่ อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81000

6,306 0813563000053 หจ.นิดรุ่งเรืองกำรยำง 23/1/2563 1,000,000         45302 ประกอบกิจกำรขำยยำงรถยนต์ ล้อแม็ค 

อะไหล่รถยนต์ทุกชนิด

203  หมู่ท่ี 12 ต.กระบ่ีน้อย อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81000

6,307 0815563000012 บจ.งำมจรัส แอร์ 88 จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         43223 ประกอบกิจกำรออบแบบ ติดต้ัง ซ่อม 

บ ำรุงรักษำระบบ เคร่ืองปรับอำกำศ 

เคร่ืองฟอกอำกำศ พัดลม เคร่ืองดูดอำกำศ

308  ถนนอุตรกิจ ต.ปำกน้ ำ อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81000

6,308 0815563000055 บจ.พีเคพี เซอร์วิส 193 จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย

134  หมู่ท่ี 4 ต.กระบ่ีน้อย อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81000

6,309 0815563000071 บจ.ช.รุ่งเรือง เมทัลชีท จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         46622 ประกอบกิจกำร ค้ำเหล็ก เมทัลชีท 320  หมู่ท่ี 3 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81000

6,310 0815563000101 บจ.ทีเอ็นเรนท์อะคำร์ จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         77101 ประกอบกิจกำรรถยนต์ให้เช่ำ 357/1  หมู่ท่ี 12 ต.กระบ่ีน้อย อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81000

6,311 0815563000161 บจ.มำเนโกะ อินเว้นท์ จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร

พำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำกำร

 ถนน สะพำน เข่ือน อุโมงค์

299/4  ถนนอุตรกิจ ต.ปำกน้ ำ อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81000

6,312 0815563000209 บจ.อำร์ม แอร์ กระบ่ี จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         47595 ประกอบกิจกำรขำย เคร่ืองปรับอำกำศ 

เคร่ืองท ำควำมเย็นรวมท้ังอะไหล่ของ

อุปกรณ์ดังกล่ำว

76/9  ถนนกระบ่ี ต.ปำกน้ ำ อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81000

6,313 0815563000225 บจ.บี.เค. ดีไซน์แอนด์คอนสตรัคช่ัน

 จ ำกัด

31/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี 

และงำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืน

88/3  ถนนอิศรำ ต.ปำกน้ ำ อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81000

6,314 0815563000144 บจ.บี.พี. ออโต้เซอร์วิส แอนด์ โลจิ

สติกส์ จ ำกัด

23/1/2563 1,000,000         45201 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับซ่อมรถทุก

ประเภท

14/12  หมู่ท่ี 1 ต.เขำใหญ่ อ.อ่ำวลึก จ.กระบ่ี 81120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

6,315 0815563000152 บจ.นิตย์เจริญผล จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         20231 กำรผลิตสบู่และสำรซักฟอกผลิตภัณฑ์ท่ีใช้

ในกำรท ำควำมสะอำด และขัดเงำ

143  หมู่ท่ี 2 ถนนเหนือคลอง-เขำพนม ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 81130

6,316 0815563000179 บจ.ศรีสวัสด์ิ ทรำนสปอร์ต 2020 

จ ำกัด

24/1/2563 1,000,000         49323 กำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ รวมถึงคน

โดยสำร

33  หมู่ท่ี 4 ต.เขำดิน อ.เขำพนม จ.กระบ่ี 81140

6,317 0815563000187 บจ.ชัยธนำกร กำรก่อสร้ำง จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร

พำณิชย์ และอำคำรทุกประเภท

227  หมู่ท่ี 8 ต.เขำดิน อ.เขำพนม จ.กระบ่ี 81140

6,318 0813563000070 หจ.เค.เอส.เอ.เอ็ม. กรุ๊ป 31/1/2563 1,000,000         46699 ประกอบกิจกำรขำยส่งผลิตภัณฑ์อ่ืนๆซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

144  หมู่ท่ี 7 ต.คลองยำง อ.เกำะลันตำ จ.กระบ่ี 81150

6,319 0815563000110 บจ.เกำะไหง กระบ่ี บีช รีสอร์ท 

จ ำกัด

15/1/2563 1,000,000         10799 ประกอบกิจกำรบริกำรท ำอำหำรสด 

อำหำรแห้ง เคร่ืองด่ืม น้ ำแร่

44  หมู่ท่ี 4 ต.เกำะลันตำใหญ่ อ.เกำะลันตำ จ.กระบ่ี 81150

6,320 0815563000098 บจ.บลีซด์ ทรำเวล เทคโนโลยี จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         96309 กิจกรรมกำรบริกำรอ่ืน ๆ ส่วนบุคคลซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

18  หมู่ท่ี 5 ต.อ่ำวนำง อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81180

6,321 0815563000195 บจ.วรำภูตะวัน จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม ภัตตำคำร 494/5  หมู่ท่ี 2 ต.อ่ำวนำง อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81180

6,322 0813563000037 หจ.ดีแอนด์อี  จังเก้ิลคิทเช่น 13/1/2563 500,000            56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืม

1052  หมู่ท่ี 2 ต.อ่ำวนำง อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81180

6,323 0815563000039 บจ.โกด ำ คิทเช่น จ ำกัด 8/1/2563 500,000            56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืม

155/17  หมู่ท่ี 3 ต.อ่ำวนำง อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81180

6,324 0813563000029 หจ.นิรันดร์ แมชชีน 9/1/2563 100,000            33121 ประกอบกิจกำรให้บริกำรซ่อมแซม 

บ ำรุงรักษำเคร่ืองจักรกล เคร่ืองยนต์ต่ำงๆ

71/7  ถนนรวมใจชน ต.กระบ่ีใหญ่ อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81000

6,325 0825563000012 บจ.เอ็น พี พี ไอยรำ จ ำกัด 10/1/2563 5,000,000         33151 กำรซ่อมเรือ 79/7  หมู่ท่ี 3 ต.กระโสม อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงำ 82130

6,326 0825563000021 บจ.อนุภำส อันดำมัน โซลูช่ัน 

แอนด์ ซัพพลำย จ ำกัด

20/1/2563 3,000,000         43210 ประกอบกิจกำร รับเหมำงำนระบบไฟฟ้ำ 

และท่ีเก่ียวข้องกัน แบบครบวงจร

2/2  หมู่ท่ี 7 ต.ท้ำยเหมือง อ.ท้ำยเหมือง จ.พังงำ 82120

6,327 0823563000011 หจ.น้องไบโอกำรโยธำ 16/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน อุโมงค์ และ

งำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับ

ท ำงำนโยธำทุกประเภท

77/6  หมู่ท่ี 4 ต.นบปริง อ.เมืองพังงำ จ.พังงำ 82000

6,328 0823563000029 หจ.อุวำรินทร์ 23/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 77/104  หมู่ท่ี 3 ต.ถ้ ำน้ ำผุด อ.เมืองพังงำ จ.พังงำ 82000

6,329 0823563000037 หจ.พี.เค.ขนส่ง 28/1/2563 500,000            49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำ 57/90  หมู่ท่ี 1 ต.บำงนำยสี อ.ตะก่ัวป่ำ จ.พังงำ 82110

6,330 0835563000233 บจ.ภูเก็ต แฟมมิล่ี เพลส จ ำกัด 6/1/2563 12,000,000       55101 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 48/210  หมู่ท่ี 4 ต.เชิงทะเล อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

6,331 0835563000799 บจ.อำทิซโก จ ำกัด 15/1/2563 5,000,000         63113 กำรบริกำรเป็นตลำดกลำงในกำรซ้ือขำย

สินค้ำหรือบริกำร โดยวิธีใช้ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนระบบเครือข่ำย

อินเทอร์เน็ต

32/199  ถนนพูนผล ต.ตลำดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,332 0835563000837 บจ.ชัญญำวีย์ กรุ๊ป จ ำกัด 15/1/2563 5,000,000         68101 ประกอบกิจกำรซ้ือและกำรขำย

อสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเอง เพ่ือกำร

พักอำศัย

369/69  ถนนเยำวรำช ต.ตลำดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,333 0835563001159 บจ.วรรณำจิตร จ ำกัด 17/1/2563 5,000,000         68101 ประกอบกิจกำรซ้ือ และขำย

อสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของคนเองเพ่ือท่ีพัก

อำศัย

68/59  หมู่ท่ี 2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,334 0835563001175 บจ.อัลฟ่ำ โฮม ดีเวลลอปเม้นท์ 

จ ำกัด

20/1/2563 5,000,000         70200 ประกอบกิจกำรเป็นนำยหน้ำ ตัวแทน

ส ำหรับกำรซ้ือ กำรขำย กำรให้เช่ำ

อสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

79/7  หมู่ท่ี 2 ถนนวิชิตสงครำม ต.ตลำดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,335 0835563001515 บจ.มำดี พร้อพเพอร์ต้ี แอนด์ 

เมเนจเม้นจ์ จ ำกัด

27/1/2563 5,000,000         68101 ประกอบกิจกำรซ้ือและกำรขำย

อสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเอง เพ่ือกำร

พักอำศัย

2/45  ถนนมนตรี ต.ตลำดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,336 0835563000012 บจ.เอฟ แอนด์ วิง จ ำกัด 2/1/2563 5,000,000         68102 กำรซ้ือ เช่ำ ให้เช่ำ และกำรด ำเนินกำร

เก่ียวกับอสังหำริมทรัพย์

20/6  หมู่ท่ี 3 ต.ป่ำคลอก อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

6,337 0835563000152 บจ.ไพเรท จ ำกัด 6/1/2563 5,000,000         56101 กำรบริกำรด้ำนอำหำรในภัตตำคำร/

ร้ำนอำหำร

188/1  หมู่ท่ี 5 ต.เชิงทะเล อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

6,338 0835563000527 บจ.ไทย เฮิร์บ โกลบอล จ ำกัด 10/1/2563 5,000,000         68102 กำรซ้ือและกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็น

ของตนเองท่ีไม่ใช่ เพ่ือเป็นท่ีพักอำศัย

110/8  หมู่ท่ี 5 ต.ศรีสุนทร อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

6,339 0835563000616 บจ.ไพร์ม สไทรด์ จ ำกัด 13/1/2563 5,000,000         68103 ประกอบกิจกำรเช่ำและกำรด ำเนินกำร

เก่ียวกับอสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็น ของตนเอง

หรือเช่ำจำกผู้อ่ืนเพ่ือเป็นท่ีพักอำศัย

49/31-49/32  ถนนบ้ำนดอน-เชิงทะเล ต.เชิงทะเล อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

6,340 0835563000853 บจ.1888 พร๊อพเพอร์ต้ี จ ำกัด 15/1/2563 5,000,000         68102 กิจกำรให้เช่ำ ขำย ซ้ือ และ/หรือ

ด ำเนินกำรต่ำงๆทำงด้ำนอสังหำริมทรัพย์

และสังหำริมทรัพย์ทุกประเภท

100/26  หมู่ท่ี 5 ต.เชิงทะเล อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

6,341 0835563000861 บจ.เก็ทอะเวย์ จ ำกัด 15/1/2563 5,000,000         79110 ประกอบกิจกำรตัวแทนธุรกิจกำรเดินทำง 177/97  หมู่ท่ี 4 ต.ศรีสุนทร อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

6,342 0835563001302 บจ.เทคเกียร์ เทรดด้ิง จ ำกัด 23/1/2563 5,000,000         55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 72/11-18  หมู่ท่ี 2 ต.ป่ำคลอก อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

6,343 0835563001540 บจ.พีพีจี พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด 27/1/2563 5,000,000         55109 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเช่ำห้องพัก 335/2  หมู่ท่ี 2 ต.เชิงทะเล อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

6,344 0835563001558 บจ.ธรรมดี 2020 จ ำกัด 27/1/2563 5,000,000         68101 ประกอบกิจกำรซ้ือและกำรขำย

อสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเองเพ่ือกำร

อำศัย

123/20  หมู่ท่ี 5 ต.เชิงทะเล อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

6,345 0835563001604 บจ.พรูฟ คอนสตรัคช่ัน แอนด์ 

เซอร์วิส จ ำกัด

29/1/2563 5,000,000         41002 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีไม่ใช่ท่ี

พักอำศัย

9/22  หมู่ท่ี 1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

6,346 0835563000187 บจ.เดอะ วอลล์ ดีเวลอปเมนท์ 

จ ำกัด

6/1/2563 5,000,000         41002 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีไม่ใช่ท่ีพักอำศัย 59/375  หมู่ท่ี 4 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

6,347 0835563000039 บจ.อโวคำโด คิทเช่น จ ำกัด 2/1/2563 5,000,000         56101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรจ ำหน่ำยอำหำร

และเคร่ืองด่ืม ทุกชนิดท้ังในและนอก

สถำนท่ี

161/51  หมู่ท่ี 10 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

6,348 0835563001884 บจ.วำเลร่ี ภูเก็ต จ ำกัด 31/1/2563 5,000,000         68103 ประกอบกิจกำรเช่ำและกำรด ำเนินกำร

เก่ียวกับอสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็น ของตนเอง

หรือเช่ำจำกผู้อ่ืนเพ่ือเป็นท่ีพักอำศัย

20/124  หมู่ท่ี 4 ต.รำไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

6,349 0835563000195 บจ.ณรงค์กิต สตีล แอนด์ 

คอนสทรัคช่ัน จ ำกัด

6/1/2563 5,000,000         42202 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงระบบ

ไฟฟ้ำแรงสูงเดินไฟ

71/98  หมู่ท่ี 5 ต.กมลำ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

6,350 0835563000985 บจ.ซีนิค ไซท์ซีอิง (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

16/1/2563 5,000,000         79120 ธุรกิจจัดน ำเท่ียว 254  ถนนพระบำรมี ต.ป่ำตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

6,351 0835563001639 บจ.แคลิฟอร์เนีย อ้ิงค์ แทททู จ ำกัด 29/1/2563 5,000,000         96309 กิจกรรมกำรบริกำรอ่ืน ๆ ส่วนบุคคลซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

49  ถนนบำงลำ ต.ป่ำตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

6,352 0835563001833 บจ.นำนำลู จ ำกัด 31/1/2563 5,000,000         68201 ประกอบกิจกรรมของตัวแทนและ

นำยหน้ำอสังหำริมทรัพย์โดยได้รับ 

ค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง

17/114  หมู่ท่ี 1 ต.กมลำ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

6,353 0835563000578 บจ.ไทย แฮปป้ี เดย์ จ ำกัด 13/1/2563 4,000,000         77210 ประกอบกิจกำรให้เช่ำและให้เช่ำแบบลี

สซ่ิงสินค้ำเพ่ือกำรนันทนำกำรและกำรกีฬำ

35/78  หมู่ท่ี 3 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,354 0835563000586 บจ.ภูเก็ต แฮปป้ี เดย์ จ ำกัด 13/1/2563 4,000,000         68101 ประกอบกิจกำรซ้ือและกำรขำย

อสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเอง เพ่ือกำร

พักอำศัย

55/674  หมู่ท่ี 2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,355 0835563000667 บจ.เว ดู อีเว้นเทจ (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

13/1/2563 4,000,000         96309 ประกอบกิจกรรมกำรบริกำรอ่ืน ๆ ส่วน

บุคคลซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

108/23  หมู่ท่ี 5 ต.รัษฎำ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,356 0835563000888 บจ.ซันเบำ จ ำกัด 15/1/2563 4,000,000         68101 ประกอบกิจกำรซ้ือและกำรขำย

อสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเอง เพ่ือกำร

พักอำศัย

80/21  หมู่ท่ี 3 ต.รัษฎำ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

6,357 0835563001035 บจ.โกลบัส พลัส จ ำกัด 17/1/2563 4,000,000         56101 ประกอบกิจกำรบริกำรด้ำนอำหำรใน

ภัตตำคำร/ร้ำนอำหำร

64  หมู่ท่ี 7 ต.รัษฎำ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,358 0835563001281 บจ.เทสต้ี ฟู้ด พลัส จ ำกัด 23/1/2563 4,000,000         56101 ประกอบกิจกำรบริกำรด้ำนอำหำรใน

ภัตตำคำร/ร้ำนอำหำร

64  หมู่ท่ี 7 ต.รัษฎำ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,359 0835563001337 บจ.สมำร์ท สแกน จ ำกัด 23/1/2563 4,000,000         86903 ประกอบกิจกรรมในห้องปฏิบัติกำรทำง

กำรแพทย์

190/6  หมู่ท่ี 5 ต.รัษฎำ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,360 0835563001574 บจ.สกำยลุค พร๊อพเพอร์ต้ี 88 

จ ำกัด

28/1/2563 4,000,000         68201 กิจกรรมของตัวแทนและนำยหน้ำ

อสังหำริมทรัพย์โดยได้รับ ค่ำตอบแทน

หรือตำมสัญญำจ้ำง

93/38  หมู่บ้ำน ชนกำนต์ หมู่ท่ี 4 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,361 0835563001591 บจ.จีอีโอ แทรคก้ิง ซิสเต็ม จ ำกัด 28/1/2563 4,000,000         47411 ร้ำนขำยปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ

พ่วงคอมพิวเตอร์

74/211  ถนนพูนผล ต.ตลำดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,362 0835563001817 บจ.แลชิโก จ ำกัด 31/1/2563 4,000,000         74109 กิจกรรมกำรออกแบบเฉพำะด้ำนอ่ืนๆซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ ในท่ีอ่ืน

35/78  หมู่ท่ี 3 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,363 0835563001825 บจ.ไอเซฟ สมำร์ทซิต้ี จ ำกัด 31/1/2563 4,000,000         77309 กำรให้เช่ำและกำรให้เช่ำแบบลีสซ่ิง

เคร่ืองจักรอุปกรณ์ และสินค้ำท่ีจับต้องได้

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

55/674  หมู่ท่ี 2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,364 0835563000349 บจ.ภูเก็ต 4 สไมล์ จ ำกัด 8/1/2563 4,000,000         79909 ประกอบกิจกำรตัวแทนจ ำหน่ำยต๋ัว

ท่องเท่ียว

192/36  ถนนกะรน ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

6,365 0835563001094 บจ.รำชำ ดีไซเนอร์ บูติค จ ำกัด 17/1/2563 4,000,000         14120 ประกอบกิจกำรตัดเย็บเส้ือผ้ำและจ ำหน่ำย

เส้ือผ้ำส ำเร็จรูป

29   ห้องเลขท่ี 6 ซอยกะรนนุ้ย ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

6,366 0835563000390 บจ.อียูบิซ จ ำกัด 9/1/2563 4,000,000         68201 ประกอบกิจกำร ให้ค ำปรึกษำเก่ียวกับ

อสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

44/29  หมู่ท่ี 1 ต.ศรีสุนทร อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

6,367 0835563000632 บจ.เบสท์ โคสท์ ภูเก็ต จ ำกัด 13/1/2563 4,000,000         85410 ประกอบกิจกำรศึกษำด้ำนกีฬำและ

นันทนำกำร

7/11  หมู่ท่ี 4 ต.เชิงทะเล อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

6,368 0835563001663 บจ.คำร์เมน ปำล์มวิลล่ำ จ ำกัด 29/1/2563 4,000,000         68201 ประกอบกิจกรรมของตัวแทนและ

นำยหน้ำอสังหำริมทรัพย์โดยได้รับ 

ค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง

110/35  หมู่ท่ี 2 ต.ป่ำคลอก อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

6,369 0835563000381 บจ.ฟิวช่ัน กรำฟฟิค จ ำกัด 9/1/2563 4,000,000         58202 ประกอบกิจกำรจัดท ำซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูป 

(ยกเว้นซอฟต์แวร์เกมส ำเร็จรูป)

94/63  หมู่ท่ี 7 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

6,370 0835563000454 บจ.อำร์ช่ี.คอนซัลทิง จ ำกัด 10/1/2563 4,000,000         70209 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำทำงธุรกิจ 

ตลอดจนกำรวำงแผนกลยุทธ์กำรตลำด

72/53  หมู่ท่ี 8 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)
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วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

6,371 0835563000560 บจ.เนเจอรัล ไลฟ์ อันดำมัน จ ำกัด 13/1/2563 4,000,000         68101 ประกอบกิจกำรซ้ือและกำรขำย

อสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเอง เพ่ือกำร

พักอำศัย

161/51  หมู่ท่ี 10 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

6,372 0835563000691 บจ.ซี สกำย ไดฟ์ว่ิง จ ำกัด 14/1/2563 4,000,000         70209 กิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำร

จัดกำรอ่ืนๆ ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

161/51  หมู่ท่ี 10 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

6,373 0835563000811 บจ.กรีน เดย์ ภูเก็ต จ ำกัด 15/1/2563 4,000,000         85410 ประกอบกิจกำรแนะน ำกำรใช้อุปกรณ์ด ำ

น้ ำ เทคนิคกำรด ำน้ ำ วิธีกำรด ำน้ ำและ

อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

161/51  หมู่ท่ี 10 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

6,374 0835563000900 บจ.อีเอ็กซ์ดับเบ้ิลยู เอเชีย จ ำกัด 16/1/2563 4,000,000         79909 กิจกรรมบริกำรส ำรองอ่ืนๆและกิจกรรมท่ี

เก่ียวข้องซ่ึงมิได้ จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

12/8  หมู่ท่ี 1 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

6,375 0835563001051 บจ.เอ็นจอย ภูเก็ต จ ำกัด 17/1/2563 4,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือและกำรขำย

อสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเองท่ีไม่ใช่ 

เพ่ือเป็นท่ีพักอำศัย

161/51  หมู่ท่ี 10 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

6,376 0835563001388 บจ.สคูบ้ำ เหมียว จ ำกัด 24/1/2563 4,000,000         77210 กำรให้เช่ำและให้เช่ำแบบลีสซ่ิงสินค้ำเพ่ือ

กำรนันทนำกำรและกำรกีฬำ

161/41  หมู่ท่ี 10 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

6,377 0835563001621 บจ.อีเอ็กซ์ดับเบ้ิลยู อินเตอร์เนช่ัน

แนล จ ำกัด

29/1/2563 4,000,000         79909 ประกอบกิจกรรมบริกำรส ำรองอ่ืนๆและ

กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องซ่ึงมิได้ จัดประเภทไว้

ในท่ีอ่ืน

12/8  หมู่ท่ี 1 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

6,378 0835563000683 บจ.อินด้ีคำร์ เพอร์ฟอร์มำนซ์ จ ำกัด 14/1/2563 4,000,000         77101 กำรให้เช่ำและให้เช่ำแบบลิสซ่ิงยำนยนต์

ชนิดน่ังส่วนบุคคล รถกระบะรถตู้และรถ

ขนำดเล็กท่ีคล้ำยกัน

66/14  หมู่ท่ี 6 ต.ไม้ขำว อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83140

6,379 0835563000161 บจ.เอส.ดับเบิลยู. แกธเธอริง วิลล่ำ

 เมเนจเม้นท์ จ ำกัด

6/1/2563 4,000,000         68101 กำรซ้ือและกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็น

ของตนเอง เพ่ือกำรพักอำศัย

39/104  ถนนพระบำรมี ต.ป่ำตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

6,380 0835563000535 บจ.วีอัลซ่ำ กรุ๊ป 2020 จ ำกัด 10/1/2563 4,000,000         56101 กำรบริกำรด้ำนอำหำรในภัตตำคำร/

ร้ำนอำหำร

143/1-2  ถนนนำใน ต.ป่ำตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

6,381 0835563001027 บจ.เบลำร์ช อำร์คิเทคเจอรัล คอน

ซัลต้ิง จ ำกัด

17/1/2563 4,000,000         68201 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทนและนำยหน้ำ

ในกำรซ้ือ ขำย เช่ำ กำรจัดกำรและตีรำคำ

 อสังหำริมทรัพย์

55/11  หมู่ท่ี 6 ต.กมลำ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

6,382 0835563001736 บจ.ลำ ซุนต้ำ จ ำกัด 30/1/2563 4,000,000         56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร ภัตตำคำร ท่ีมี

อำหำรและเคร่ืองด่ืมจ ำหน่ำย

34/97-99  ถนนประชำนุเครำะห์ ต.ป่ำตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

6,383 0835563000101 บจ.ภูเก็ตศรีเมือง โบรคเกอร์ จ ำกัด 3/1/2563 3,000,000         66199 ประกอบกิจกำร ขำย โอน จ ำน ำ 

แลกเปล่ียนและจ ำหน่ำยทรัพย์สิน

310/103,104,105  หมู่ท่ี 1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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6,384 0835563000276 บจ.ดีดี  อลูมิเนียมคอมโพสิท จ ำกัด 7/1/2563 2,000,000         43309 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ติดต้ัง และ

รับเหมำตกแต่งอำคำร งำนอลูมิเนียม

คอมโพสิท

111/4  หมู่ท่ี 6 ต.รัษฎำ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,385 0835563000292 บจ.เอ็มจี คอนซัลต้ิง แอนด์ โปร

ดักท์ จ ำกัด

7/1/2563 2,000,000         70209 ประกอบกิจกำรให้ค ำแนะน ำปรึกษำด้ำน

กำรตลำด กำรบริหำรด้ำนกำรขำย

74/212  ถนนพูนผล ต.ตลำดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,386 0835563000322 บจ.เอสพี ไดว่ิง จ ำกัด 7/1/2563 2,000,000         85410 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำเทคนิคกำร

ด ำน้ ำและกำรใช้อุปกรณ์ด ำน้ ำ

78/212  หมู่ท่ี 1 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,387 0835563000641 บจ.วีที พร็อพเพอร์ต้ี คอนซัลแทนท์

 จ ำกัด

13/1/2563 2,000,000         68201 ประกอบกิจกรรมของตัวแทนและ

นำยหน้ำอสังหำริมทรัพย์โดยได้รับ 

ค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง

35/202  หมู่ท่ี 2 ต.เกำะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,388 0835563000721 บจ.เจเอสเจ แอสเซ็ท เมเนจเม้นท์ 

จ ำกัด

14/1/2563 2,000,000         55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม  บ้ำนเช่ำ ห้องเช่ำ โครงกำร เดอะ เบส อัพทำวน์ ภูเก็ต 

155/272  หมู่ท่ี 5

ต.รัษฎำ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,389 0835563000802 บจ.ปริญรฎำ จ ำกัด 15/1/2563 2,000,000         47215 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกผลิตภัณฑ์

ขนมอบ

68/112  หมู่บ้ำน วิลล่ำเจ้ำฟ้ำ หมู่ท่ี 2 

ซอย5 ถนนเจ้ำฟ้ำสวนหลวง

ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,390 0835563000942 บจ.มำทูแซ็ก จ ำกัด 16/1/2563 2,000,000         85410 กำรศึกษำด้ำนกีฬำและนันทนำกำร 64/4  หมู่ท่ี 4 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,391 0835563000977 บจ.เอชเอส อะคำเดมิค เซอร์วิส

เซส จ ำกัด

16/1/2563 2,000,000         47612 ร้ำนขำยปลีกเคร่ืองเขียนและเคร่ืองใช้

ส ำนักงำน

39/99  หมู่ท่ี 4 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,392 0835563001043 บจ.อะเมซ่ิง ไทย ทรำเวล จ ำกัด 17/1/2563 2,000,000         79120 ประกอบกิจกำรน ำเท่ียว จองโรงแรม ห้อง

พักแพ็คเก็จทัวร์ ต๋ัวโชว์ กำรแสดงทุกชนิด

85/3  หมู่ท่ี 6 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,393 0835563001264 บจ.เอสทีเอส ภูเก็ต จ ำกัด 22/1/2563 2,000,000         85499 ประกอบกิจกำรศึกษำ เช่น กำรขอจัดต้ัง

โรงเรียนเอกชนท่ัวไป กำรขอใบอนุญำต

กำรศึกษำ

8/9  หมู่ท่ี 8 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,394 0835563001272 บจ.โอโร เอ็กซ์เชนจ์ จ ำกัด 23/1/2563 2,000,000         46510 ประกอบกิจกำรขำยส่งคอมพิวเตอร์

อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์

24  ซอย3/2(ถนนเยำวรำช) ถนนเยำวรำช ต.ตลำดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,395 0835563001612 บจ.ทีคโน เฮ้ำส์ จ ำกัด 29/1/2563 2,000,000         68201 ประกอบกิจกรรมของตัวแทนและ

นำยหน้ำอสังหำริมทรัพย์โดยได้รับ 

ค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง

80/122  หมู่ท่ี 3 ต.รัษฎำ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,396 0835563001728 บจ.ภูเก็ต อีเว้นท์ แพลเนต จ ำกัด 30/1/2563 2,000,000         56210 ประกอบกิจกำรรับจัดงำนเล้ียง งำนบันเทิง

 งำนอีเว้นท์ ต่ำงๆ

97/33  หมู่ท่ี 4 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,397 0835563001850 บจ.ภูเก็ต มอร์เตอร์ไบค์ ไฮร์ จ ำกัด 31/1/2563 2,000,000         77301 กำรให้เช่ำและกำรให้เช่ำแบบลีสซ่ิง

อุปกรณ์กำรขนส่งทำงบก (ยกเว้นยำนยนต์)

145/29  หมู่ท่ี 5 ซอยรำชพฤกษ์ ต.รัษฎำ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,398 0835563000373 บจ.พำย  วิลล่ำ จ ำกัด 8/1/2563 2,000,000         55101 บริกำรท่ีพักแรมและบริกำรด้ำนอำหำร 228/1  ถนนโคกโตนด ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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6,399 0835563001353 บจ.เจ-เบียนส์ จ ำกัด 23/1/2563 2,000,000         55109 ประกอบกิจกรรมท่ีพักแรมระยะส้ันอ่ืน ๆ 

ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

18/40  ถนนโคกโตนด ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

6,400 0835563000110 บจ.ภูเก็ตศรีเมือง เซอร์วิส จ ำกัด 3/1/2563 2,000,000         71202 ประกอบกิจกำร สถำนตรวจสภำพรถ ทุก

ชนิด

310/103,104,105  หมู่ท่ี 1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

6,401 0835563000268 บจ.แอล แอล อิมโม (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

6/1/2563 2,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำยเช่ำให้เช่ำ ตัวแทน

นำยหน้ำอสังหำริมทรัพย์และ

สังหำริมทรัพย์ทุกชนิด อำคำรชุด ห้องชุด 

อำคำรท่ีพักอำศัย อำคำรพำณิชย์ และ

จัดสรรท่ีดิน โดยน ำแปลงใหญ่แบ่งเป็น

แบ่งย่อย โดยมีหรือไม่มีส่ิงปลูกสร้ำง

95/29  หมู่ท่ี 6 ต.ป่ำคลอก อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

6,402 0835563000501 บจ.อัลเทอร์ เอโก้ บำย ลูก้ำ ซิน่ี 

จ ำกัด

10/1/2563 2,000,000         46321 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ จ ำหน่ำยปลีกและ

ส่ง สุรำ ไวน์ และสินค้ำท่ีมีแอลกอฮอล์ทุก

ชนิด

149  หมู่ท่ี 9 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

6,403 0835563000543 บจ.ปีกพิมำน คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 10/1/2563 2,000,000         41001 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 79/2  หมู่ท่ี 4 ต.เชิงทะเล อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

6,404 0835563000624 บจ.วิริยำ พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ ดี

เวลลอปเม้นท์ จ ำกัด

13/1/2563 2,000,000         68101 ประกอบกิจกำรซ้ือและกำรขำย

อสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเอง เพ่ือกำร

พักอำศัย

196/80  หมู่ท่ี 4 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

6,405 0835563000870 บจ.คำวรี วิลล่ำส์ จ ำกัด 15/1/2563 2,000,000         68103 ประกอบกิจกำรเช่ำและกำรด ำเนินกำร

เก่ียวกับอสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็น ของตนเอง

หรือเช่ำจำกผู้อ่ืนเพ่ือเป็นท่ีพักอำศัย

70/16  หมู่ท่ี 4 ต.เชิงทะเล อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

6,406 0835563001396 บจ.สวรรค์เอสเตทแมเนจเม้นท์ 

จ ำกัด

24/1/2563 2,000,000         68104 กำรเช่ำและกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับ

อสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของ ตนเองหรือเช่ำ

จำกผู้อ่ืนท่ีไม่ใช่เพ่ือเป็นท่ีพักอำศัย

60/3  หมู่ท่ี 6 ถนนศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

6,407 0835563001507 บจ.ปำลินรดำ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 27/1/2563 2,000,000         41002 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีไม่ใช่ท่ี

พักอำศัย

9/390  หมู่ท่ี 1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

6,408 0835563001531 บจ.เซ็นจูร่ี อันดำมัน จ ำกัด 27/1/2563 2,000,000         68201 ประกอบกิจกรรมของตัวแทนและ

นำยหน้ำอสังหำริมทรัพย์โดยได้รับ 

ค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง

49/52  ถนนบ้ำนดอน-เชิงทะเล ต.เชิงทะเล อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

6,409 0835563001876 บจ.โอเอ็มจี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 

จ ำกัด

31/1/2563 2,000,000         93292 กิจกรรมกำรแสดงโชว์เพ่ือควำมบันเทิง

และกำรนันทนำกำร

149/1  หมู่ท่ี 4 ต.ศรีสุนทร อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

6,410 0835563000896 บจ.ไม้ขำวเฮำส์ จ ำกัด 15/1/2563 2,000,000         68201 กิจกรรมของตัวแทนและนำยหน้ำ

อสังหำริมทรัพย์โดยได้รับ ค่ำตอบแทน

หรือตำมสัญญำจ้ำง

59/479  หมู่ท่ี 4 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

6,411 0835563001451 บจ.ยูเบโก จ ำกัด 27/1/2563 2,000,000         70209 ประกอบกิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำร

บริหำรจัดกำรอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้

ในท่ีอ่ืน

59/32  หมู่ท่ี 4 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

6,412 0835563001469 บจ.มำซำโก จ ำกัด 27/1/2563 2,000,000         70209 ประกอบกิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำร

บริหำรจัดกำรอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้

ในท่ีอ่ืน

59/32  หมู่ท่ี 4 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

6,413 0835563001477 บจ.ออมฟำโก จ ำกัด 27/1/2563 2,000,000         70209 ประกอบกิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำร

บริหำรจัดกำรอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้

ในท่ีอ่ืน

59/32  หมู่ท่ี 4 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

6,414 0835563000284 บจ.แอทลัว จ ำกัด 7/1/2563 2,000,000         85410 ประกอบกิจกำรให้ค ำแนะน ำเก่ียวกับ

เทคนิคกำรด ำน้ ำและอุปกรณ์กำรด ำน้ ำทุก

ชนิด

40/15  หมู่ท่ี 1 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

6,415 0835563000365 บจ.มิคก้ี อเมริกัน ไดเนอร์ จ ำกัด 8/1/2563 2,000,000         56101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรอำหำร,บุหร่ี,

เคร่ืองด่ืม,เคร่ืองด่ืมท่ีมีเเอลกอฮอล์ ทุก

ชนิดท่ีจัดเตรียมไว้พร้อมบริโภค

48/19  หมู่ท่ี 9 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

6,416 0835563000462 บจ.เอ วำย ไอ เรสซิเด้นซ์ จ ำกัด 10/1/2563 2,000,000         68101 กำรซ้ือและกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็น

ของตนเอง เพ่ือกำรพักอำศัย

88/121  หมู่ท่ี 5 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

6,417 0835563000489 บจ.แอซเซอร์  วิลล่ำส์ จ ำกัด 10/1/2563 2,000,000         68103 กำรเช่ำและกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับ

อสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็น ของตนเองหรือเช่ำ

จำกผู้อ่ืนเพ่ือเป็นท่ีพักอำศัย

43/64  หมู่ท่ี 7 ต.รำไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

6,418 0835563000608 บจ.ดับบลิวพี แอนด์วีซ่ำ คอนซัล

แทนท์ จ ำกัด

13/1/2563 2,000,000         96309 ประกอบกิจกรรมกำรบริกำรอ่ืน ๆ ส่วน

บุคคลซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

72/55  หมู่ท่ี 5 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

6,419 0835563000845 บจ.บิวต้ีฟูล (ไทยแลนด์) จ ำกัด 15/1/2563 2,000,000         79120 ประกอบธุรกิจจัดน ำเท่ียว 88/4  หมู่ท่ี 5 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

6,420 0835563000934 บจ.โอเมก้ำ พันท์ พร๊อพเพอร์ต้ีส 

จ ำกัด

16/1/2563 2,000,000         68101 กำรซ้ือและกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็น

ของตนเอง เพ่ือกำรพักอำศัย

69/8  หมู่ท่ี 7 ต.รำไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

6,421 0835563001205 บจ.คูณทวี 88 จ ำกัด 21/1/2563 2,000,000         55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 84/17  หมู่ท่ี 4 ต.รำไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

6,422 0835563001361 บจ.แม่วันดี จ ำกัด 23/1/2563 2,000,000         56101 ประกอบกิจกำรบริกำรด้ำนอำหำรใน

ภัตตำคำร/ร้ำนอำหำร

71/43  หมู่ท่ี 4 ต.รำไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

6,423 0835563001841 บจ.โดเบอร์แมน จ ำกัด 31/1/2563 2,000,000         68104 ประกอบกิจกำรบริกำรให้เช่ำ ซ้ือ ขำย 

ด ำเนินกำรในกำรดูแล บ ำรุงรักษำ

อสังหำริมทรัพย์

9/85  หมู่ท่ี 9 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

6,424 0835563000314 บจ.เอ.พี รีเซล จ ำกัด 7/1/2563 2,000,000         68101 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย เช่ำ ให้เช่ำ 

อสังหำริมทรัพย์ โอน จ ำนอง ท่ีดิน บ้ำน

11/14  หมู่ท่ี 3 ต.ไม้ขำว อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83140

6,425 0835563000675 บจ.บียอนด์ เดอะ สกำยไลน์ จ ำกัด 14/1/2563 2,000,000         68104 ประกอบกิจกำรให้บริกำรห้องรับรองพิเศษ

 เคำน์เตอร์ต้อนรับผู้โดยสำร สำยกำรบิน

และหน่วยงำนต่ำงๆ

222  หมู่ท่ี 6 ต.ไม้ขำว อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83140

6,426 0835563000047 บจ.ฟลอเลส ลักซูร่ี วิลล่ำส์ จ ำกัด 2/1/2563 2,000,000         70209 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำด้ำน

กำรตลำดทำงอินเตอร์เน็ตออนไลน์

66/1  หมู่ท่ี 5 ต.กมลำ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

6,427 0835563000519 บจ.สต็อคโค จ ำกัด 10/1/2563 2,000,000         56101 ประกอบกิจกำรประเภทบริกำรอำหำรและ

เคร่ืองด่ืม

164/40  ถนนนำใน ต.ป่ำตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

6,428 0835563000594 บจ.เอ็มดี แฟช่ัน แอนด์ ก๊ิฟท์ช็อป 

จ ำกัด

13/1/2563 2,000,000         47732 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกเคร่ืองประดับ 24  ถนนประชำนุเครำะห์ ต.ป่ำตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

6,429 0835563001116 บจ.วิคก้ี วีไอพี ทรำนเฟอร์ จ ำกัด 17/1/2563 2,000,000         49329 ประกอบกิจกำรขนส่งผู้โดยสำรทำงบก

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

71/19  หมู่ท่ี 3 ต.กมลำ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

6,430 0835563001680 บจ.อันดำมัน เบสท์ วิว จ ำกัด 29/1/2563 2,000,000         68103 ประกอบกิจกำรเช่ำและกำรด ำเนินกำร

เก่ียวกับอสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็น ของตนเอง

หรือเช่ำจำกผู้อ่ืนเพ่ือเป็นท่ีพักอำศัย

206/55  ถนนพระบำรมี ต.ป่ำตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

6,431 0835563001710 บจ.ลำ เฟรนช์ คอนเน็คช่ัน จ ำกัด 30/1/2563 2,000,000         56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร จ ำหน่ำย

อำหำรและเคร่ืองด่ืม และบริกำรจัดเล้ียง

ในงำนเล้ียงต่ำงๆ

7/11  ถนนผังเมืองสำย ก ต.ป่ำตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

6,432 0835563001744 บจ.เรโซอิ อินเดีย จ ำกัด 30/1/2563 2,000,000         56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืม

64/4  ถนนบำงลำ ต.ป่ำตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

6,433 0835563000411 บจ.มีออร่ำ จ ำกัด 9/1/2563 1,700,000         20232 ประกอบกิจกำรผลิตเคร่ืองหอม 

เคร่ืองส ำอำง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ ำ

1  ถนนมนตรี ต.ตลำดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,434 0835563001892 บจ.รักษำควำมปลอดภัย เค

เคดับเบ้ิลยู กำร์ด จ ำกัด

31/1/2563 1,500,000         80100 กิจกรรมกำรรักษำควำมปลอดภัยส่วน

บุคคล

55/273  หมู่ท่ี 1 ต.ศรีสุนทร อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

6,435 0833563000061 หจ.นิวเฟรนด์แคมป์ 22/1/2563 1,000,000         79120 ประกอบกิจกำรน ำเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับกำรน ำเท่ียวทุกชนิด

38/15  หมู่ท่ี 6 ต.รัษฎำ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,436 0833563000088 หจ.พิมพ์พิภัทร 29/1/2563 1,000,000         77305 ประกอบกิจกำรให้เช่ำและกำรให้เช่ำแบบ

ลีสซ่ิงเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ ท่ีใช้ในกำร

ก่อสร้ำงและงำนวิศวกรรมโยธำ

24/181  ถนนแม่หลวน ต.ตลำดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,437 0833563000096 หจ.ป.สุทธำ 30/1/2563 1,000,000         46612 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยน้ ำมันเช้ือเพลิง

และน้ ำมันหล่อล่ืนทุกชนิดทุกประเภท

70/177  หมู่ท่ี 1 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
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6,438 0835563000021 บจ.เจ้ำนำย ฟู้ดส์ จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         47219 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยปลีก อำหำรแช่

แข็ง

35/414  หมู่ท่ี 2 ต.เกำะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,439 0835563000071 บจ.ไอแคร์ แอร์ เซอร์วิส จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         43223 กำรติดต้ังระบบระบำยอำกำศ 126/36  หมู่ท่ี 5 ต.รัษฎำ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,440 0835563000136 บจ.ทีเคเอ็ม เมเนจเม้นท์ จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         82110 ประกอบกิจกำรให้บริกำรทำงด้ำนกำร

บริหำรส ำนักงำนเบ็ดเสร็จ

131/52  หมู่ท่ี 5 ต.รัษฎำ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,441 0835563000144 บจ.มำวิน เทรดด้ิง ซัพพลำย จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         47525 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกวัสดุก่อสร้ำง

หลำยชนิดรวมถึงวัสดุอุปกรณ์และ

เคร่ืองมือชนิดน ำไปใช้ท ำงำนได้ด้วยตัวเอง

70/29  หมู่ท่ี 3 ต.รัษฎำ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,442 0835563000209 บจ.ไอ สวีท จ ำกัด 6/1/2563 1,000,000         47215 ประกอบกิจกำรผลิต ขนมเค้ก อำหำร 

ขนมอบกรอบเพ่ือจ ำหน่ำย

218/26  ถนนเทพกระบัตรี ต.ตลำดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,443 0835563000241 บจ.พำวีร่ำ ล็อทต้ำ จ ำกัด 6/1/2563 1,000,000         47723 ร้ำนขำยปลีกเคร่ืองส ำอำง 23/534  หมู่บ้ำน พนำสนธ์ิซิต้ี หมู่ท่ี 2 

ถนนเทพอนุสรณ์

ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,444 0835563000420 บจ.โคซ่ี โคออพเพอเรช่ัน จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         82302 ประกอบกิจกำรจัดกำรแสดงทำงธุรกิจ

และกำรแสดงสินค้ำ

79/4  หมู่ท่ี 4 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,445 0835563000497 บจ.โจอินเนท เฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         43301 กำรติดต้ังส่วนประกอบอำคำรและกำร

ตกแต่งภำยใน

11/40  หมู่ท่ี 1 ถนนเทพกระษัตรี ต.เกำะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,446 0835563000551 บจ.ที แฟมิลี ฟู้ด เซอร์วิส จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         46311 ประกอบกิจกำร ค้ำเน้ือสัตว์ช ำแหละ 63/190  ถนนวิรัชหงส์หยก ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,447 0835563000659 บจ.ต้นโอ๊ค ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ 

จ ำกัด

13/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรบริกำรด้ำนอำหำรใน

ภัตตำคำร/ร้ำนอำหำร

9/99  หมู่ท่ี 7 ต.เกำะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,448 0835563000730 บจ.อินเตอร์ ไพร์ม เทรดด้ิง จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         47190 กำรขำยปลีกสินค้ำอ่ืนๆในร้ำนค้ำท่ัวไป 63/107  หมู่ท่ี 4 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,449 0835563000781 บจ.พีพีพี คอร์ป (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

14/1/2563 1,000,000         46109 ประกอบกิจกำรขำยส่งสินค้ำท่ัวไปโดย

ได้รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง

125/188  หมู่ท่ี 5 ต.รัษฎำ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,450 0835563000918 บจ.ปูรักไทยผลไม้ จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         46313 กำรขำยส่งผักและผลไม้ 98/2-5  ถนนกระบ่ี ต.ตลำดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,451 0835563000926 บจ.ไพรม์ คอร์เปอเรชัน จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         79110 ตัวแทนธุรกิจกำรเดินทำง 60/8  หมู่ท่ี 1 ต.เกำะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,452 0835563001001 บจ.ตุลย์ยิกำ จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         69100 กิจกรรมทำงกฎหมำย 54/75  ถนนอ๋องซิมผ่ำย ต.ตลำดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,453 0835563001132 บจ.เอฟ เจ ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         49329 ประกอบกิจกำรขนส่งผู้โดยสำรทำงบก 59/160  หมู่ท่ี 7 ต.รัษฎำ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,454 0835563001183 บจ.ฉุยเหม่ย จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         49209 ประกอบกิจกำรขนส่งผู้โดยสำรทำงรถ

โดยสำรประจ ำทำง กำรขนส่งผู้โดยสำรรถ

โดยสำรไม่ประจ ำทำง

69/631  หมู่ท่ี 2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,455 0835563001230 บจ.จี จ้ี บิวต้ี ภูเก็ต จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         47219 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยปลีกและส่งสินค้ำ

อุปโภคทุกชนิด

33/11  ถนนวิชิตสงครำม ต.ตลำดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,456 0835563001248 บจ.สะวันนำ ภูเก็ต จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         91031 ประกอบกิจกำรสวนสัตว์ 22/28  หมู่ท่ี 1 ต.รัษฎำ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,457 0835563001256 บจ.ป้ันควำมสุข จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         10711 ผลิตเค้กวันเกิด และขนมอ่ืนๆ 222  ถนนเยำวรำช ต.ตลำดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

6,458 0835563001299 บจ.หวังเห่อ ทรำเวล จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         79120 ประกอบธุรกิจจัดน ำเท่ียว 55/477  หมู่ท่ี 2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,459 0835563001329 บจ.อำตินำ ฮำลำล จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         10139 ประกอบกิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จำก

เน้ือสัตว์และเน้ือสัตว์ปีกซ่ึงมิได้จัด ประเภท

ไว้ในท่ีอ่ืน

63/7  หมู่ท่ี 7 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,460 0835563001434 บจ.ท็อป โปรดักส์ ภูเก็ต จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         43909 กิจกรรมกำรก่อสร้ำงเฉพำะด้ำนอ่ืนๆซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

98/219  หมู่บ้ำน ฮำบิเทีย หมู่ท่ี 4 ต.เกำะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,461 0835563001485 บจ.วิวัฒน์ธรำนนท์ จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         47711 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกเส้ือผ้ำ 35/364  หมู่ท่ี 2 ต.เกำะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,462 0835563001566 บจ.วงศ์บัณฑิต อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ำกัด

27/1/2563 1,000,000         22199 ประกอบกิจกำรผลิตและแปรรูปยำงดิบ 

รับซ้ือยำงดิบ รับฝำกยำงดิบตรำสัญญำซ้ือ

ขำยล่วงหน้ำ

20/5  อำคำรวงศ์บัณฑิต  ห้องเลขท่ี 2 บี 

ถนนโกมำรภัจจ์

ต.ตลำดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,463 0835563001582 บจ.เอ็ม.ดับบลิว.ดิเวลลอปเม้นท์ 

จ ำกัด

28/1/2563 1,000,000         41001 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 52/114  หมู่ท่ี 2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,464 0835563001655 บจ.รุ่ย ซี จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         68101 ประกอบกิจกำรซ้ือและกำรขำย

อสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเอง เพ่ือกำร

พักอำศัย

80/21  หมู่ท่ี 3 ต.รัษฎำ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,465 0835563001671 บจ.ไฮต่ังม่ำ จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         46412 ประกอบกิจกำรขำยส่งของใช้ในครัวเรือน

ท่ีท ำจำกส่ิงทอ

23/412  หมู่ท่ี 2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,466 0835563001698 บจ.แบรนด์ โปรดิวเซอร์ แอนด์ 

ซัพพลำย จ ำกัด

29/1/2563 1,000,000         13132 ประกอบกิจกำรพิมพ์ผ้ำ 100/655  หมู่ท่ี 5 ต.รัษฎำ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,467 0835563001701 บจ.วรงค์ศิริ จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         42202 กำรก่อสร้ำงโครงกำรสำธำรณูปโภค

เก่ียวกับสำยส่งไฟฟ้ำก ำลังและ

สำยสัญญำณส่ือสำร

88/392  หมู่บ้ำน ศุภำลัยลำกูน หมู่ท่ี 2 

ถนนเทพกระษัตรี

ต.เกำะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,468 0835563001761 บจ.มอลล่ี แฟ็กทอร่ี จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         52292 ประกอบกิจกำรส่ังเข้ำมำจ ำหน่ำยและ

ส่งออกจ ำหน่ำยเส้ือผ้ำส ำเร็จรูปทุกชนิด

36/82  หมู่ท่ี 2 ต.เกำะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,469 0835563001787 บจ.จีเนียส แกดเจ็ต จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         47411 ประกอบกิจกำรค้ำแกดเจ็ท โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เสริมต่อพ่วง

คอมพิวเตอร์

65  ถนนวิชิตสงครำม ต.ตลำดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,470 0835563001809 บจ.วรุณพร เทรดด้ิง จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         47525 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกวัสดุก่อสร้ำง

หลำยชนิดรวมถึงวัสดุอุปกรณ์และ

เคร่ืองมือชนิดน ำไปใช้ท ำงำนได้ด้วยตัวเอง

58/59  หมู่ท่ี 6 ต.รัษฎำ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,471 0835563001868 บจ.วันบีลีฟ มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         47595 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีก

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำชนิดในครัวเรือน

103/43  หมู่บ้ำน พฤกษำวิวล์ หมู่ท่ี  6ุ ต.รัษฎำ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,472 0833563000070 หจ.พี.เอ็น.เฮลท์แอนด์บิวต้ี 28/1/2563 1,000,000         46443 กำรขำยส่งเคร่ืองส ำอำง 178/3  หมู่ท่ี 3 ถนนเทพกระษัตรี ต.ศรีสุนทร อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110
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6,473 0835563000055 บจ.มำรีนซัน จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         52291 กิจกรรมกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรขนส่ง

และสถำนท่ีเก็บสินค้ำ

177/1  หมู่บ้ำน วนำพูลวิลล่ำ หมู่ท่ี 4 

ถนนศรีสนุทร

ต.ศรีสุนทร อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

6,474 0835563000063 บจ.ยำยเดือน คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         41001 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 98/15  หมู่ท่ี 7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

6,475 0835563000128 บจ.อันดำมัน กรุ๊ป เซอร์วิส จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         68201 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทน นำยหน้ำ 

และคนกลำงในกำรซ้ือ กำรขำยและให้เช่ำ

อสังหำริมทรัพย์

111/113  หมู่ท่ี 8 ต.ป่ำคลอก อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

6,476 0835563000225 บจ.ลัดดำ 2020 จ ำกัด 6/1/2563 1,000,000         41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 221/7  หมู่ท่ี 3 ต.ศรีสุนทร อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

6,477 0835563000306 บจ.บีเอ็นวำยฟู้ด โพรดักส์ จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         10772 ประกอบกิจกำรกำรผลิตสินค้ำอุปโภค เช่น

 ซอสปรุงรส เคร่ืองปรุงอำหำร เคร่ืองปุ่น 

ผงพริก ผงแป้งต่ำงๆ

23/1  หมู่ท่ี 2 ต.ศรีสุนทร อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

6,478 0835563000331 บจ.บลูมอรัล ลอว์ เฟิร์ม จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         68201 ประกอบกิจกรรมของตัวแทนและ

นำยหน้ำอสังหำริมทรัพย์โดยได้รับ 

ค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง

149/8  หมู่ท่ี 4 ต.ศรีสุนทร อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

6,479 0835563000357 บจ.วำทำนิกำนต์ ดิจิตอล โซลูช่ัน 

จ ำกัด

8/1/2563 1,000,000         62011 ประกอบกิจกำรบริกำรด้ำนกำรตลำด 

ออกแบบ ขำยสินค้ำบนเว็บไซต์ต่ำงๆ

54/159  หมู่ท่ี 1 ต.ป่ำคลอก อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

6,480 0835563000438 บจ.แพลตติน่ัมเอเชีย เอ็นจิเนียร่ิง 

แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด

9/1/2563 1,000,000         41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 199/73  หมู่ท่ี 1 ต.ศรีสุนทร อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

6,481 0835563000446 บจ.พี พรอมท์ พลัส จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         46443 ประกอบกิจกำรขำยส่ง เคร่ืองส ำอำงค์ 

รวมถึงส่ิงปรุงแต่งส ำหรับประทินร่ำงกำย

หรือประทินโฉม

81/14  หมู่ท่ี 6 ต.ป่ำคลอก อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

6,482 0835563000705 บจ.เอ็นวำย บ๊ิกเวิร์ก กรุ๊ป จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำซ่อมแซม ปรับปรุง

 อำคำร อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย

 ส่ิงปลูกสร้ำง เคร่ืองเรือน เฟอร์นิเจอร์

159/9  หมู่ท่ี 5 ต.ศรีสุนทร อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

6,483 0835563000713 บจ.ดีอำร์ซี พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         68101 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ท ำ

กำรตลำด พัฒนำท่ีดิน อสังหำริมทรัพย์ 

โรงแรม ห้องพัก ท่ีพักอำศัย

1   ห้องเลขท่ี 119-120 โครงกำรพลำซ่ำ 

เดลมำร์ ถนนป่ำสัก-โคกโตนด

ต.เชิงทะเล อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

6,484 0835563000748 บจ.ภำคใต้พียูโฟม จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         24101 ประกอบกิจกำรโรงรีดเหล็ก และโลหะทุก

ชนิด

171/1  หมู่ท่ี 1 ต.ศรีสุนทร อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

6,485 0835563000772 บจ.บำงเทำค้ำวัสดุ จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         47525 ร้ำนขำยปลีกวัสดุก่อสร้ำงหลำยชนิด

รวมถึงวัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือชนิด

น ำไปใช้ท ำงำนได้ด้วยตัวเอง

149/3  หมู่ท่ี 2 ต.เชิงทะเล อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

6,486 0835563000951 บจ.ไทเกอร์ ลิลล่ี สยำม จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         79120 ธุรกิจจัดน ำเท่ียว 65/12  หมู่ท่ี 2 ต.ป่ำคลอก อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

6,487 0835563001019 บจ.ทีพีอี เอ็นจิเนียร่ิง เทคนิเช่ียน 

จ ำกัด

16/1/2563 1,000,000         43210 กำรติดต้ังไฟฟ้ำ 41  หมู่ท่ี 7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

6,488 0835563001086 บจ.คิดแอร์ เซล แอนด์ เซอร์วิส 

จ ำกัด

17/1/2563 1,000,000         46599 ประกอบกิจกำรขำยและติดต้ัง

เคร่ืองปรับอำกำศ พร้อมท้ังจ ำหน่ำย

เคร่ืองปรับอำกำศ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง

134/18  หมู่ท่ี 1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

6,489 0835563001124 บจ.เกียรตินิมิตร เทเลคอม จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         42202 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงโครงกำร

สำธำรณูปโภค เก่ียวกับสำยส่งไฟฟ้ำก ำลัง

และสำยสัญญำณส่ือสำร

18/376  หมู่ท่ี 6 ต.ศรีสุนทร อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

6,490 0835563001191 บจ.ณัฎฐณิฌำ จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         77109 กำรให้เช่ำและให้เช่ำแบบลิสซ่ิงยำนยนต์

ชนิดรถบรรทุก และยำนยนต์หนักอ่ืนๆ

117/31  หมู่ท่ี 7 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

6,491 0835563001213 บจ.บำงเทำ เลคไซด์ จ ำกัด 21/1/2563 1,000,000         68101 ประกอบกิจกำรซ้ือและกำรขำย

อสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเอง เพ่ือกำร

พักอำศัย

29/60  หมู่ท่ี 4 ต.เชิงทะเล อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

6,492 0835563001345 บจ.เจที แอดแวนเจอร์ ทัวร์ ภูเก็ต 

จ ำกัด

23/1/2563 1,000,000         77210 ประกอบกิจกำรให้เช่ำและให้เช่ำแบบลี

สซ่ิงสินค้ำเพ่ือกำรนันทนำกำรและกำรกีฬำ

30  หมู่ท่ี 5 ต.ป่ำคลอก อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

6,493 0835563001442 บจ.นำนำ พร็อพเพอร์ต้ี คอนซัล

แทนส์ จ ำกัด

27/1/2563 1,000,000         68202 ประกอบกิจกรรมบริกำรอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับ

อสังหำริมทรัพย์โดยได้รับ ค่ำตอบแทน

หรือตำมสัญญำจ้ำง

29/18  หมู่บ้ำน 6 ต.เชิงทะเล อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

6,494 0835563001647 บจ.ไอเอสพีซี กรุ๊ป จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         42202 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงโครงกำร

สำธำรณูปโภคเก่ียวกับสำยส่งไฟฟ้ำก ำลัง

และสำยสัญญำณส่ือสำร

1/76  หมู่ท่ี 8 ต.ศรีสุนทร อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

6,495 0835563001752 บจ.เอ็น.พี.เค. เซอร์วิส เทรดด้ิง 

จ ำกัด

30/1/2563 1,000,000         46639 ประกอบกิจกำรซ้ือมำ ขำยไปวัสดุก่อสร้ำง 

งำนระบบไฟฟ้ำ งำนระบบประปำ งำน

ระบบเคร่ืองปรับอำกำศ

3/121  หมู่ท่ี 5 ต.ศรีสุนทร อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

6,496 0835563001795 บจ.พีซีอำร์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 119/3  หมู่ท่ี 4 ต.ศรีสุนทร อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

6,497 0835563000179 บจ.บุญเลิศอิเล็คทริค จ ำกัด 6/1/2563 1,000,000         43210 กำรติดต้ังระบบไฟฟ้ำทุกประเภทรวมถึง

กำรติดต้ังข้อต่อและกำรเดินสำยไฟ

8/8  หมู่ท่ี 2 ถนนวิชิตสงครำม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

6,498 0835563000829 บจ.ซี ซี สกำย ทรำเวล จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         79120 ประกอบธุรกิจจัดน ำเท่ียว 98/38  หมู่บ้ำน เดอะวัลเลย์ หมู่ท่ี 1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

6,499 0835563001060 บจ.223 เดคคอร์เรท จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         43301 ประกอบกิจกำรติดต้ังส่วนประกอบอำคำร

และกำรตกแต่งภำยใน

32/3  หมู่ท่ี 1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

6,500 0835563001493 บจ.ภูเก็ตรวมช่ำง จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         41001 ประกอบกิจกำรให้บริกำรต่อเติม 

ซ่อมแซมบ้ำน ท่ีพักอำศัย อำคำร สถำนท่ี

ต่ำงๆ

28/12  หมู่ท่ี 7 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

6,501 0833563000029 หจ.วิชัยเจริญกำรไฟฟ้ำ 17/1/2563 1,000,000         43210 ประกอบกิจกำรติดต้ังไฟฟ้ำ ระบบท่อ 

และส่ิงก่อสร้ำงอ่ืนๆ

12/36  หมู่ท่ี 1 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

6,502 0835563000993 บจ.เบสท์แอนด์บอส กำรก่อสร้ำง 

จ ำกัด

16/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ติดต้ัง

ระบบงำนไฟฟ้ำ ส่ือสำร ประปำ ขำย

อุปกรณ์ไฟฟ้ำ งำนระบบครบวงจร

20/16  หมู่ท่ี 9 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

6,503 0835563001078 บจ.พรหมรพี จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         69100 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกฎหมำย 9/110  หมู่ท่ี 9 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

6,504 0835563001141 บจ.เดล่ีซันไชน์ โบรคเกอร์ จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         46109 ประกอบกิจกำรตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำ

อุปโภคบริโภคทุกประเภท

2/33  หมู่ท่ี 5 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

6,505 0835563001370 บจ.เพ่ิมพูน เฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         31001 กำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ 12/62  หมู่ท่ี 2 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

6,506 0835563001906 บจ.อควำซับ เอเซีย จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         85410 กำรศึกษำด้ำนกีฬำและนันทนำกำร 69/27  หมู่ท่ี 8 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

6,507 0835563000764 บจ.เอ็คสทำซ่ี จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรขำยอำหำร และเคร่ืองด่ืม

ต่ำงๆ

106/4  หมู่ท่ี 1 ต.สำคู อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83140

6,508 0835563001400 บจ.เดอะบีช 2019 จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         56101 กำรบริกำรด้ำนอำหำรในภัตตำคำร/

ร้ำนอำหำร

90/38  หมู่ท่ี 5 ต.สำคู อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83140

6,509 0835563001418 บจ.เอ็นวำย บีช จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         56101 กำรบริกำรด้ำนอำหำรในภัตตำคำร/

ร้ำนอำหำร

133/1  หมู่ท่ี 1 ต.สำคู อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83140

6,510 0835563001426 บจ.โคโค่ บีช 2019 จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         56101 กำรบริกำรด้ำนอำหำรในภัตตำคำร/

ร้ำนอำหำร

133/3  หมู่ท่ี 1 ต.สำคู อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83140

6,511 0835563000080 บจ.แสนยำนุภำพ จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         96101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรสปำและนวด

แผนไทย

112  ถนนผังเมืองสำย ก ต.ป่ำตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

6,512 0835563000098 บจ.ภูเก็ต ทรำเวล บล๊อกเกอร์ จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         79120 ธุรกิจจัดน ำเท่ียว 136  ถนนนำใน ต.ป่ำตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

6,513 0835563000250 บจ.อินโคกนิโต มีเดีย จ ำกัด 6/1/2563 1,000,000         68101 กำรซ้ือและกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็น

ของตนเอง เพ่ือกำรพักอำศัย

92/2  ถนนหม่ืนเงิน ต.ป่ำตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

6,514 0835563000756 บจ.โปรปุ้ยป่ำตอง จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         52109 ประกอบกิจกำรบริกำรสถำนท่ีเก็บ

เคร่ืองมือแพทย์

86/5  ถนนพระบำรมี ต.ป่ำตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

6,515 0835563000969 บจ.ซุปเปอร์ต้น ป่ำตอง บีช พำรำ

เซลล่ิง จ ำกัด

16/1/2563 1,000,000         77210 กำรให้เช่ำและให้เช่ำแบบลีสซ่ิงสินค้ำเพ่ือ

กำรนันทนำกำรและกำรกีฬำ

39  ถนนห้ำสิบปี ต.ป่ำตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

6,516 0835563001108 บจ.บ้ำนตะวันฉำย จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         68103 ประกอบกิจกำรเช่ำและกำรด ำเนินกำร

เก่ียวกับอสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเอง

หรือเช่ำจำกผู้อ่ืนเพ่ือเป็นท่ีพักอำศัย

30  หมู่ท่ี 6 ต.กมลำ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

6,517 0835563001221 บจ.คิงส์ เลเบอร์ แกรนด์ โซลูช่ัน 

แอนด์ คอนซัลแทนท์ จ ำกัด

21/1/2563 1,000,000         96309 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับติดต่อท ำ

หนังสือเดินทำง กำรขอวีซ่ำ กำรขอเวิร์ค

เพอร์มิต

178  ถนนพระบำรมี ต.ป่ำตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

6,518 0835563001779 บจ.แสงไพศำล999 จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรด้ำนอำหำรในภัตตำคำร 

ร้ำนอำหำร ไนท์คลับ บำร์ ท่ีเก่ียวข้องกับ

สถำนท่ีบันเทิงต่ำงๆ

7  ถนนบำงลำ ต.ป่ำตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

6,519 0835563000403 บจ.ฟำร์ม ทู ช็อป เทรดด้ิง จ ำกัด 9/1/2563 500,000            46313 ประกอบกิจกำรค้ำผักและผลไม้ 88  หมู่ท่ี 4 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

6,520 0833563000011 หจ.ดิสสระ สตีล 13/1/2563 300,000            43301 ประกอบกิจกำรติดต้ังส่วนประกอบอำคำร

และกำรตกแต่งภำยใน

79/34  หมู่ท่ี 5 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

6,521 0833563000045 หจ.พอใจ เซอร์วิส ภูเก็ต 20/1/2563 250,000            66210 กำรประเมินควำมเส่ียงภัยและมูลค่ำควำม

เสียหำย

8/49  หมู่ท่ี 1 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,522 0833563000053 หจ.หวัง กอล์ฟ เซอร์วิส 21/1/2563 200,000            93111 ประกอบกิจกำรด ำเนินงำนเก่ียวกับส่ิง

อ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับกำรแข่งขัน 

กีฬำ

25/758  หมู่ท่ี 3 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,523 0833563000100 หจ.เอส ที พี พร็อพเพอร์ต้ี เมเนจ

เม้นท์

31/1/2563 200,000            68103 ประกอบกิจกำรเช่ำและกำรด ำเนินกำร

เก่ียวกับอสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็น ของตนเอง

หรือเช่ำจำกผู้อ่ืนเพ่ือเป็นท่ีพักอำศัย

199/67  หมู่ท่ี 9 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

6,524 0833563000037 หจ.บำยศรีเทวะนำคี ดอกไม้และ

บำยศรี

17/1/2563 100,000            46205 ประกอบกิจกำรขำยส่งและขำยปลีกดอกไม้ 45  ถนนพัฒนำ ต.ตลำดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,525 0835563000217 บจ.อันดำมัน ซี มำสเตอร์ จ ำกัด 6/1/2563 100,000            79120 ธุรกิจจัดน ำเท่ียว 1/28  ถนนตรัง ต.ตลำดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6,526 0835563001167 บจ.มีเรอร์อิมเมจสตูดิโอ จ ำกัด 17/1/2563 100,000            71101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรออกแบบ และ

ให้ค ำปรึกษำและพัฒนำ ส ำหรับงำนปัตยก

รรมทุกประเภท

59/367  หมู่บ้ำน บ้ำนภูเก็ตวิลล่ำกะทู้ 3 

หมู่ท่ี 4 ถนนพระภูเก็ตแก้ว

ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

6,527 0835563001523 บจ.โฮเทล เทคโนโลยี ซิสเท็ม จ ำกัด 27/1/2563 100,000            70209 ประกอบกิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำร

บริหำรจัดกำรอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้

ในท่ีอ่ืน

69/22  หมู่ท่ี 8 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

6,528 0845563000969 บจ.สยำมโปรเกรส กรุ๊ป จ ำกัด 22/1/2563 10,000,000       46612 ประกอบกิจกำรขำย ส่งน้ ำมันเช้ือเพลิง 

ท้ังภำยในและภำยนอกประเทศ

88/123  หมู่ท่ี 5 ต.บำงกุ้ง อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

6,529 0845563000331 บจ.เสกเงินด่วน จ ำกัด 9/1/2563 10,000,000       64929 ประกอบกิจกำรให้สินเช่ืออ่ืนๆ ซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

199/3  หมู่ท่ี 10 ต.ประสงค์ อ.ท่ำชนะ จ.สุรำษฎร์ธำนี 84170

6,530 0845563000349 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนคลองชะอุ่น 

จ ำกัด

9/1/2563 10,000,000       35101 ประกอบกิจกำรผลิตและกำรส่งไฟฟ้ำ 50  หมู่ท่ี 6 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุรำษฎร์ธำนี 84250
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6,531 0845563000209 บจ.ซิมโบเทล จ ำกัด 7/1/2563 5,000,000         55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 31/257  หมู่ท่ี 2 ซอยกำญจนวิถี 16 ถนน

กำญจนวิถี

ต.บำงกุ้ง อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

6,532 0845563000306 บจ.เคเค.รุ่งเรือง ๒๐๒๐ จ ำกัด 9/1/2563 5,000,000         68102 ประกอบธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ 96  หมู่ท่ี 5 ต.เวียง อ.ไชยำ จ.สุรำษฎร์ธำนี 84110

6,533 0845563000039 บจ.ณัฐพงษ์ยำงยนต์ จ ำกัด 2/1/2563 5,000,000         45302 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยยำงรถยนต์ 

จ ำหน่ำยอะไหล่รถ ปะยำง ซ่อมช่วงล่ำง

4/55  ถนนคลองหำ 1 ต.นำสำร อ.บ้ำนนำสำร จ.สุรำษฎร์ธำนี 84120

6,534 0845563000411 บจ.ธนำกรีนเพำเวอร์ จ ำกัด 10/1/2563 5,000,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงงำนผลิต และจ ำหน่ำย

 กระแสไฟฟ้ำ จำกพลังงำนชีวมวล

50/1  หมู่ท่ี 7 ต.เสวียด อ.ท่ำฉำง จ.สุรำษฎร์ธำนี 84150

6,535 0845563001272 บจ.พี.ที.ที.ชัยบุรี จ ำกัด 31/1/2563 5,000,000         47300 ประกอบกิจกำรน้ ำมันและปิโตรเลียม 333/3  หมู่ท่ี 1 ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุรำษฎร์ธำนี 84190

6,536 0845563000021 บจ.เจ.ยู.เอ็น.เฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด 2/1/2563 5,000,000         46594 ประกอบกิจกำรผลิต น ำเข้ำ ส่งออก และ

จ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ เครุ่ืองเรือน ทุกชนิด

145  หมู่ท่ี 3 ต.ควนสุบรรณ อ.บ้ำนนำสำร จ.สุรำษฎร์ธำนี 84240

6,537 0843563000291 หจ.พะงันสกำยเวย์ อินเตอร์กรุ๊ป 22/1/2563 5,000,000         77101 ให้บริกำรเช่ำรถยนต์ รถมอเตอร์ไซต์ รถตู้ 

รถบัส ให้บริกำรเช่ำห้องพัก อำคำร

พำณิชย์ โรงแรม

166/4  หมู่ท่ี 1 ต.เกำะพะงัน อ.เกำะพะงัน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84280

6,538 0845563000314 บจ.ซิมป์สันส์ พร๊อพเพอร์ต้ี กรุ๊ป 

จ ำกัด

9/1/2563 5,000,000         68102 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเก่ียวกับธุรกิจ

อสังหำริมทรัพย์ เช่น ซ้ือ ขำย ให้เช่ำ

52/11  หมู่ท่ี 6 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320

6,539 0845563000730 บจ.จีน ซีน เรียล เอสเตท จ ำกัด 20/1/2563 5,000,000         68101 ซ้ือ ขำย ให้เช่ำส่ิงปลูกสร้ำง คอนโด ท่ีพัก

อำศัยอ่ืน ๆ และอสังหำริมทรัพย์อ่ืน ๆ 

รวมท้ังบริหำรดูแลจัดกำรท่ีพักอำศัย

44/21  หมู่ท่ี 1 ต.แม่น้ ำ อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84330

6,540 0845563000152 บจ.สมุย มำเก็ตต้ิง จ ำกัด 6/1/2563 4,000,000         63113 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเป็นตลำดกลำง

ในกำรบริกำรโดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผ่ำน

ระบบอินเทอร์เน็ต

51/48  หมู่ท่ี 1 ต.อ่ำงทอง อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84140

6,541 0843563000398 หจ.เอ็กซ์ ชูรวม 31/1/2563 4,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 85/4  หมู่ท่ี 3 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุรำษฎร์ธำนี 84190

6,542 0845563001141 บจ.เอส บี เอ็น คอนสตรัคช่ัน 

แอนด์ เมเนจเม้นท์ จ ำกัด

27/1/2563 4,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร 

ถนน สะพำน ขุดลอก วำงท่อ ท ำบ่อ 

รวมท้ังงำนโยธำทุกประเภท

11/3  หมู่ท่ี 9 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84210

6,543 0845563000101 บจ.เอลเลเวท พะงัน จ ำกัด 3/1/2563 4,000,000         56101 ประกอบกิจกำรร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืม

8/34  หมู่ท่ี 2 ต.เกำะพะงัน อ.เกำะพะงัน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84280

6,544 0845563000373 บจ.กิลด์  เมดิคอล จ ำกัด 9/1/2563 4,000,000         55101 ประกอบกิจกำร ร้ำนอำหำร จัดอีเว็นท์ 

อสังหำริมทัพย์

95/1  หมู่ท่ี 6 ต.เกำะพะงัน อ.เกำะพะงัน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84280

6,545 0845563000942 บจ.เอสเอฟเอ๊กซ์ คอนซัลต้ิง จ ำกัด 22/1/2563 4,000,000         62022 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำเก่ียวกับกำร

วำงระบบงำนคอมพิวเตอร์ กำรใช้

โปรแกรมส ำเร็จรูป

112/28  หมู่ท่ี 1 ต.เกำะพะงัน อ.เกำะพะงัน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84280
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6,546 0845563000951 บจ.พะงัน ไอส์แลนด์ คอนซัลต้ิง 

แอนด์ มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด

22/1/2563 4,000,000         70209 ประกอบกิจกำรให้บริกำรและให้

ค ำปรึกษำด้ำนกำรตลำด กำร

ประชำสัมพันธ์

112/28  หมู่ท่ี 1 ต.เกำะพะงัน อ.เกำะพะงัน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84280

6,547 0845563001051 บจ.แอมพูเดีย ทอม เพำเวอร์ส โปร

ดักช่ันส์ จ ำกัด

23/1/2563 4,000,000         55101 ประกอบกิจกำร รับบริหำรจัดกำรเก่ียวกับ

ท่ีพักอำศัย บ้ำนพักตำกอำกำศ โรงแรม รี

สอร์ท

100/46  หมู่ท่ี 1 ต.เกำะพะงัน อ.เกำะพะงัน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84280

6,548 0845563001078 บจ.ชิฟฟอน จ ำกัด 24/1/2563 4,000,000         56101 ประกอบกิจกำรบริกำรจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืม

2/59  หมู่ท่ี 3 ต.เกำะเต่ำ อ.เกำะพะงัน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84280

6,549 0845563001175 บจ.อะเวย์ บำบำ จ ำกัด 28/1/2563 4,000,000         55101 ประกอบกิจกำรรับบริหำรจัดกำร เก่ียวกับ

ท่ีพักอำศัย บ้ำนพักตำกอำกำศ

81/15  หมู่ท่ี 8 ต.เกำะพะงัน อ.เกำะพะงัน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84280

6,550 0845563000144 บจ.โกลว์ สมุย จ ำกัด 6/1/2563 4,000,000         56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืมรวมท้ังบุหร่ี

16  หมู่ท่ี 4 ต.มะเร็ต อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84310

6,551 0845563000161 บจ.สุกัญญำรีสอร์ท จ ำกัด 6/1/2563 4,000,000         55101 ประกอบกิจกำรด้ำนท่ีพักอำศัย รีสอร์ท 

และโรงแรม

46/63  หมู่ท่ี 3 ต.มะเร็ต อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84310

6,552 0845563000713 บจ.ทรำทตอเรีย กรุ๊ป จ ำกัด 20/1/2563 4,000,000         56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืม รวมท้ังบุหร่ี

37/33  หมู่ท่ี 3 ต.มะเร็ต อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84310

6,553 0845563000721 บจ.เอ็มจี ทอรัส จ ำกัด 20/1/2563 4,000,000         56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืม รวมท้ังบุหร่ี

37/35  หมู่ท่ี 3 ต.มะเร็ต อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84310

6,554 0845563001213 บจ.ไอ สมุย 2 จ ำกัด 29/1/2563 4,000,000         79120 ประกอบกิจกำรน ำเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับกำรน ำเท่ียวทุกชนิด

124/695  หมู่ท่ี 3 ต.มะเร็ต อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84310

6,555 0845563001230 บจ.ซันเซ็ท ไดเวิร์ส จ ำกัด 30/1/2563 4,000,000         56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืม รวมท้ังบุร่ี

46  หมู่ท่ี 4 ต.มะเร็ต อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84310

6,556 0845563001248 บจ.โอลิชญำ จ ำกัด 30/1/2563 4,000,000         56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืม รวมท้ังบุร่ี

127/69  หมู่ท่ี 3 ต.มะเร็ต อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84310

6,557 0845563000136 บจ.รีเฟรชช่ิง  มำสสำจ จ ำกัด 6/1/2563 4,000,000         96101 ประกอบกิจกำรกิจกรรมสปำ เม่ือได้รับ

อนุญำติ

4/31  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320

6,558 0845563000365 บจ.เรนจู คอนซัลต้ิง จ ำกัด 9/1/2563 4,000,000         68202 ประกอบกิจกำรบริหำรจัดกำรดูแลท่ีพัก

อำศัย บริกำรรับดูแลโครงกำรและบริหำร

ส่วนกลำง

1/64  หมู่ท่ี 6 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320

6,559 0845563000420 บจ.อำร์มำน่ี แฟช่ัน เอ็กซ์คลูซีฟ 

จ ำกัด

10/1/2563 4,000,000         14120 ประกอบกิจกำรรับตัดเย็บเส้ือผ้ำสูท 59/233  หมู่ท่ี 5 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320

6,560 0845563000845 บจ.พอลล่ำ ซิม จ ำกัด 21/1/2563 4,000,000         68104 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเก่ียวกับธุรกิจ

อสังหำริมทรัพย์ เช่น ซ้ือ ขำย ให้เช่ำ

53/101  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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6,561 0845563000896 บจ.เร็กม่อน จ ำกัด 22/1/2563 4,000,000         73101 ประกอบกิจกำรท ำส่ือโฆษณำ ผลิตส่ือ

ส่ิงพิมพ์ รวมถึงจัดหำอุปกรณ์และ

ประสำนงำนในกำรผลิต

123/152  หมู่ท่ี 1 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320

6,562 0845563000977 บจ.วำว พะงัน จ ำกัด 22/1/2563 4,000,000         56101 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืม

180/5  หมู่ท่ี 1 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320

6,563 0843563000126 หจ.พีเอ็มเค เซอร์วิส มำยด์ 13/1/2563 3,000,000         71103 ประกอบกิจกำร ควบคุมและท ำกำร

ส ำรวจพ้ืนดินและท้องน้ ำ เพ่ืองำนเหมืองแร่

148/95  หมู่ท่ี 5 ต.บำงกุ้ง อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

6,564 0845563001299 บจ.คำชำ เชียร่ำ จ ำกัด 31/1/2563 3,000,000         68103 ประกอบกิจกำรให้เช่ำท่ีพักอำศัย รวมถึงให้

เช่ำอสังหำริมทรัพย์

122/22  หมู่ท่ี 4 ต.หน้ำเมือง อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84140

6,565 0843563000339 หจ.ส.จันทร์รุ่ง คอนสตรัคช่ัน 27/1/2563 3,000,000         41002 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำง 55/75  หมู่ท่ี 5 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320

6,566 0845563000535 บจ.เมโล เวย์ สมุย จ ำกัด 14/1/2563 3,000,000         68103 ประกอบกิจกำรให้เช่ำท่ีพัก 141/6  หมู่ท่ี 2 ต.แม่น้ ำ อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84330

6,567 0845563000110 บจ.เกียรติกรลอว์เยอร์ จ ำกัด 3/1/2563 2,000,000         69100 ประกอบกิจกำรเร่งรัดหน้ีสิน และบริกำร

ทำงกฏหมำย ให้ค ำปรึกษำด้ำนกฏหมำย

51/66  หมู่ท่ี 3 ต.มะขำมเต้ีย อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

6,568 0845563000128 บจ.สมดี ออยล์ จ ำกัด 3/1/2563 2,000,000         47300 ประกอบกิจกำรค้ำ น้ ำมันเช้ือเพลิง ถ่ำน

หิน ผลิตภัณฑ์เคมีอย่ำงอ่ืนท่ีก่อพลังงำน

และสถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง

44/7  หมู่ท่ี 2 ซอย1 ถนนศรีวิชัย 59 ต.มะขำมเต้ีย อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

6,569 0845563000179 บจ.บล๊ิงค์ เอ็กซ์เพรส จ ำกัด 6/1/2563 2,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

ท้ังทำงบกและทำงน้ ำ ทำงอำกำศ ท้ัง

ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ

100/20  หมู่ท่ี 6 ต.มะขำมเต้ีย อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

6,570 0845563000632 บจ.เคลียร์วูด เอนเนอย่ี แอนด์ 

เทคโนโลยี ซัพพลำย จ ำกัด

16/1/2563 2,000,000         46611 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ผลิต จ ำหน่ำยไม้

เช้ือเพลิงและแปรรูปไม้ทุกชนิด

88/86  หมู่ท่ี 5 ถนนเล่ียงเมือง ต.มะขำมเต้ีย อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

6,571 0845563001043 บจ.ตำปี พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด 23/1/2563 2,000,000         52109 ประกอบกิจกำรให้เช่ำโกดัง และเช่ำ

ทรัพย์สินอ่ืนๆทุกชนิด

13/21  หมู่ท่ี 3 ต.มะขำมเต้ีย อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

6,572 0843563000169 หจ.ชิษณุพร  กำรโยธำ 14/1/2563 2,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง สถำนท่ี

ท ำกำร และงำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด 

รวมท้ังรับท ำงำนโยธำทุกประเภท

59/1  หมู่ท่ี 5 ต.ไทรโสภำ อ.พระแสง จ.สุรำษฎร์ธำนี 84120

6,573 0845563000438 บจ.เฮียร์ แอนด์ นำว เซอร์วิสเซส 

จ ำกัด

13/1/2563 2,000,000         55101 ประกอบกิจกำรให้เช่ำท่ีพักอำศัย รวมถึงให้

เช่ำอสังหำริมทรัพย์ทุกประเภท

25/32  หมู่ท่ี 2 ต.หน้ำเมือง อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84140

6,574 0845563000926 บจ.ฮำ สกินส์ สมุย จ ำกัด 22/1/2563 2,000,000         68103 ประกอบกิจกำร ให้เช่ำท่ีพัก 5/14  หมู่ท่ี 3 ต.ลิปะน้อย อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84140

6,575 0843563000347 หจ.ธฤต นลินธำรำ กรุ๊ป 29/1/2563 2,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน

167  หมู่ท่ี 4 ต.บ้ำนส้อง อ.เวียงสระ จ.สุรำษฎร์ธำนี 84190
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6,576 0845563000454 บจ.เอชเอช ลี จ ำกัด 13/1/2563 2,000,000         10291 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยปลำ

กะตักอบแห้ง ท่ัวรำชอำณำจักร

2/1  หมู่ท่ี 5 ถนนสวนมะพร้ำว ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุรำษฎร์ธำนี 84220

6,577 0843563000355 หจ.ซัมเมอร์ เคที 30/1/2563 2,000,000         74200 ประกอบกิจกำรให้บริกำรถ่ำยภำพและท่ี

เก่ียวข้อง

52/1  หมู่ท่ี 1 ต.เกำะเต่ำ อ.เกำะพะงัน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84280

6,578 0845563000080 บจ.พะงัน  เลิฟ จ ำกัด 3/1/2563 2,000,000         68201 ประกอบกิจกำรประเภทตัวแทน นำยหน้ำ

 กำรให้เช่ำ กำรซ้ือ กำรขำย และ

ด ำเนินกำรงำนด้ำนอสังหำริมทรัพย์

128/10  หมู่ท่ี 1 ต.เกำะพะงัน อ.เกำะพะงัน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84280

6,579 0845563000098 บจ.เดฟนำ  ดรอ จ ำกัด 3/1/2563 2,000,000         56101 ประกอบกิจกำร ร้ำนอำหำร จัดอีเว็นท์ 

โยคะ

62/1  หมู่ท่ี 1 ต.เกำะพะงัน อ.เกำะพะงัน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84280

6,580 0845563000241 บจ.ยูไนเต็ด เมดิคอล เซ็นเตอร์ 

จ ำกัด

8/1/2563 2,000,000         86201 ประกอบกิจกำรคลินิก วิเครำะห์โรคท่ัวไป 

โรคเฉพำะทำง และจัดจ ำหน่ำยยำรักษำ

โรคให้กับผู้ท่ีมำรับกำรรักษำและบุคคล

ท่ัวไป

123/10  หมู่ท่ี 6 ต.บ้ำนใต้ อ.เกำะพะงัน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84280

6,581 0845563000497 บจ.เดอะคอมบูชำ จ ำกัด 13/1/2563 2,000,000         66199 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้จัดกำรและดูแล

ผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดกำร

ทรัพย์สิน

1/30  หมู่ท่ี 3 ต.เกำะเต่ำ อ.เกำะพะงัน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84280

6,582 0845563000543 บจ.วัน โอเช่ียน พะงัน จ ำกัด 14/1/2563 2,000,000         68202 ประกอบกิจกำรรับบริหำรจัดกำรท่ีพักอำศัย 36/4  หมู่ท่ี 8 ต.เกำะพะงัน อ.เกำะพะงัน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84280

6,583 0845563000560 บจ.สวน สบำยใจ จ ำกัด 14/1/2563 2,000,000         68202 ประกอบกิจกำร รับบริหำรจัดกำรเก่ียวกับ

ท่ีพักอำศัย บ้ำนพักตำกอำกำศ

14/14  หมู่ท่ี 8 ต.เกำะพะงัน อ.เกำะพะงัน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84280

6,584 0845563000802 บจ.ออซซ่ี บี แอนด์ วำย จ ำกัด 21/1/2563 2,000,000         55101 ประกอบกิจกำรให้เช่ำห้องพัก เช่ำอำคำร 

ท่ีพักอำศัย

8/49  หมู่ท่ี 2 ต.เกำะเต่ำ อ.เกำะพะงัน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84280

6,585 0845563000888 บจ.เชด้ี แซนด์วิชชิส จ ำกัด 21/1/2563 2,000,000         55101 ประกอบกิจกำร ให้เช่ำท่ีพักอำศัย โรงแรม

 รีสอร์ท บังกะโล  เกสท์เฮำท์ และ

บ้ำนพักตำกอำกำศ

79/28  หมู่ท่ี 1 ต.เกำะพะงัน อ.เกำะพะงัน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84280

6,586 0845563000918 บจ.เดอะ โจลลี วีแกน จ ำกัด 22/1/2563 2,000,000         47912 ประกอบกิจกำร กำรตลำด ออนไลน์ กำร

ท ำสมำธิ โยคะ ท่ีพัก จัดอีเว็นท์

14/16  หมู่ท่ี 8 ต.เกำะพะงัน อ.เกำะพะงัน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84280

6,587 0845563000985 บจ.รีแลกซ์ พะงัน จ ำกัด 23/1/2563 2,000,000         56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร ท่ีพัก จัดอี

เว็นท์ อสังหำริมทรัพย์

53/11  หมู่ท่ี 1 ต.เกำะพะงัน อ.เกำะพะงัน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84280

6,588 0845563001086 บจ.อลิชำ  ตินำ จ ำกัด 24/1/2563 2,000,000         56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร โรงแรม บำร์ 

รถเช่ำ

99/46  หมู่ท่ี 1 ต.เกำะพะงัน อ.เกำะพะงัน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84280
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6,589 0845563001108 บจ.โนโน พร็อพเพอร์ต้ีส์ จ ำกัด 24/1/2563 2,000,000         55101 ประกอบกิจกำร รับบริหำรจัดกำรเก่ียวกับ

ท่ีพักอำศัย บ้ำนพักอำกำรศ โรงแรม รี

สอร์ท

43/1  หมู่ท่ี 8 ต.เกำะพะงัน อ.เกำะพะงัน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84280

6,590 0845563001183 บจ.สตำส สวอน กรุ๊ป จ ำกัด 29/1/2563 2,000,000         56101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรร้ำนอำหำร 

จ ำหน่ำยอำหำรและเคร่ืองด่ืมทุกชนิด

99/30  หมู่ท่ี 1 ต.เกำะพะงัน อ.เกำะพะงัน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84280

6,591 0845563001191 บจ.โบ้ท เรนท์ พะงัน จ ำกัด 29/1/2563 2,000,000         85410 ประกอบกิจกำรสอนด ำน้ ำ ว่ำยน้ ำ ให้

ค ำปรึกษำเก่ียวกับกำรด ำน้ ำ

136/14  หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนใต้ อ.เกำะพะงัน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84280

6,592 0845563001281 บจ.ยำงนำ โคลทธ่ิง แอนด์ จิวเวลร่ี

 จ ำกัด

31/1/2563 2,000,000         46414 ประกอบกิจกำรค้ำขำยเส้ือผ้ำแฟช่ัน 

เคร่ืองประดับ

80/11  หมู่ท่ี 5 ต.บ้ำนใต้ อ.เกำะพะงัน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84280

6,593 0845563000187 บจ.คิลเล่ียน กรุ๊ป จ ำกัด 6/1/2563 2,000,000         71102 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงเป็นผู้ตรวจสอบ

งำนก่อสร้ำง งำนโยธำ งำนซ่อมแซม และ

งำนปรับปรุงท่ัวไป

142/17  หมู่ท่ี 4 ต.มะเร็ต อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84310

6,594 0845563000446 บจ.นิวไลฟ์พลัส จ ำกัด 13/1/2563 2,000,000         47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืม รวมท้ังบุหร่ี

127/69  หมู่ท่ี 3 ต.มะเร็ต อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84310

6,595 0845563000586 บจ.ดำนิกำ เอสเตท จ ำกัด 15/1/2563 2,000,000         68101 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยบ้ำนและท่ีดิน 438/183  หมู่ท่ี 1 ต.มะเร็ต อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84310

6,596 0845563000594 บจ.นิชำ เอสเตท จ ำกัด 15/1/2563 2,000,000         68101 ประกอบกำรซ้ือขำยบ้ำนและท่ีดิน 438/183  หมู่ท่ี 1 ต.มะเร็ต อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84310

6,597 0845563000667 บจ.ละไม ชำเล่ท์ สมุย จ ำกัด 16/1/2563 2,000,000         55101 ประกอบกิจกำรให้เช่ำท่ีพักโรงแรม 127/9  หมู่ท่ี 3 ต.มะเร็ต อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84310

6,598 0845563000837 บจ.อินวิเทช่ัน ออ โวยำจ จ ำกัด 21/1/2563 2,000,000         68202 ประกอบธุรกิจบริหำรจัดกำรท่ีพักอำศัย 142/52  หมู่ท่ี 4 ต.มะเร็ต อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84310

6,599 0845563000993 บจ.ชำลิสำ พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด 23/1/2563 2,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย บ้ำนและท่ีดิน 

สังหำริมทรัพย์ และอสังหำริมทรัพย์ทุก

ประเภท

438/184  หมู่ท่ี 1 ต.มะเร็ต อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84310

6,600 0845563001001 บจ.เขม เอสเตท จ ำกัด 23/1/2563 2,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย บ้ำนและท่ีดิน 

สังหำริมทรัพย์ และอสังหำริมทรัพย์ทุก

ประเภท

438/183  หมู่ท่ี 1 ต.มะเร็ต อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84310

6,601 0845563001019 บจ.อโณณำ เอสเตท จ ำกัด 23/1/2563 2,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย บ้ำนและท่ีดิน 

สังหำริมทรัพย์ และอสังหำริมทรัพย์ทุก

ประเภท

438/184  หมู่ท่ี 1 ต.มะเร็ต อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84310

6,602 0845563001027 บจ.ซำโฮรัค เทรด จ ำกัด 23/1/2563 2,000,000         68202 ประกอบกิจกำรบริหำรจัดกำรท่ีพักอำศัย 142/52  หมู่ท่ี 4 ต.มะเร็ต อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84310

6,603 0845563001124 บจ.อีโมเท็บ1 จ ำกัด 27/1/2563 2,000,000         55909 ประกอบกิจกำรให้เช่ำท่ีพัก 84/44  หมู่ท่ี 3 ต.มะเร็ต อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84310

6,604 0843563000321 หจ.นินจำ เฉวง ไทยฟู้ด ซีฟู้ด 23/1/2563 2,000,000         56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืม

12/3-4  หมู่ท่ี 2 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

6,605 0845563000055 บจ.นอติก้ำ โฟโต้ สมุย จ ำกัด 2/1/2563 2,000,000         93299 ประกอบกิจกำรให้บริกำร ถ่ำยภำพ 

ภำพน่ิง ภำพเคล่ือนไหว ท้ังในและนอก

สถำนท่ี รวมท้ังธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง เช่น 

ให้บริกำรแต่งหน้ำ ท ำผม ให้เช่ำเส้ือผ้ำและ

เคร่ืองแต่งกำยทุกชนิด

106/15  หมู่ท่ี 1 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320

6,606 0845563000250 บจ.ฮัว เจ๋ีย สมุย จ ำกัด 8/1/2563 2,000,000         68202 ประกอบกิจกำรบริหำรจัดกำรท่ีพักอำศัย 144  หมู่ท่ี 6 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320

6,607 0845563000268 บจ.ซูลินำ สมุย จ ำกัด 8/1/2563 2,000,000         82110 ประกอบกิจกำรบริหำรจัดกำรท่ีพักอำศัย 144  หมู่ท่ี 6 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320

6,608 0845563000276 บจ.ลู่ บิน สมุย จ ำกัด 8/1/2563 2,000,000         68202 ประกอบกิจกำรบริหำรจัดกำรท่ีพักอำศัย 144  หมู่ท่ี 6 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320

6,609 0845563000284 บจ.เทียน ฮุย ฟำง สมุย จ ำกัด 8/1/2563 2,000,000         68202 ประกอบกิจกำรบริหำรจัดกำรท่ีพักอำศัย 144  หมู่ท่ี 6 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320

6,610 0845563000322 บจ.แซด. เอ็กซ์. แซด สมุย จ ำกัด 9/1/2563 2,000,000         68202 ประกอบกิจกำรบริหำรจัดกำรท่ีพักอำศัย 144  หมู่ท่ี 6 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320

6,611 0845563000357 บจ.โฮ โบ สมุย จ ำกัด 9/1/2563 2,000,000         68202 ประกอบกิจกำรบริหำรจัดกำรท่ีพักอำศัย 144  หมู่ท่ี 6 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320

6,612 0845563000403 บจ.ดรีมแลนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 

จ ำกัด

10/1/2563 2,000,000         93299 ประกอบธุรกิจร้ำนคำรำโอเกะ 191/12  หมู่ท่ี 2 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320

6,613 0845563000489 บจ.ซี แอนด์ สกำย โฮเทล แอนด์ 

เรสซิเดนซ์ เกำะสมุย จ ำกัด

13/1/2563 2,000,000         68201 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำ

และพัฒนำอสังหำริมทรัพย์รวมถึงธุรกิจ

ทุกประเภท

9/90  หมู่ท่ี 4 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320

6,614 0845563000624 บจ.สเลนเดรส จ ำกัด 16/1/2563 2,000,000         68202 บริหำร จัดกำร จัดสรร ดูแลเก่ียวกับธุรกิจ

ท่ีพักอำศัย

105/95  หมู่ท่ี 1 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320

6,615 0845563000764 บจ.สบำยธำนี วิลล่ำ จ ำกัด 20/1/2563 2,000,000         55101 ประกอบกิจกำร ให้เช่ำท่ีพัก โรงแรม  รี

สอร์ท บังกะโล และบ้ำนพักตำกอำกำศ

119/7  หมู่ท่ี 1 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320

6,616 0845563000799 บจ.เจแอนด์อำร์ ดูน จ ำกัด 21/1/2563 2,000,000         68101 ประกอบกิจกำรซ้ือและกำรขำย

อสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเอง เพ่ือกำร

พักอำศัย

119/13  หมู่ท่ี 1 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320

6,617 0845563000811 บจ.กอร์นิกำ จ ำกัด 21/1/2563 2,000,000         55101 ประกอบกิจกำรบริกำร โรงแรม รีสอร์ท 

และห้องชุด

119/45  หมู่ท่ี 1 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320

6,618 0845563000829 บจ.ทินแคน สมุย จ ำกัด 21/1/2563 2,000,000         68202 ประกอบธุรกิจบริกำรด้ำนบริหำรจัดกำร 

จัดสรร ดูแล ท่ีพักอำศัย บ้ำน รีสอร์ท วิล

ว่ำ และกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับอสังริม

ทรัพย์ทุกประเภท รวมท้ังธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง

ดังกล่ำวทุกชนิด

50/2  หมู่ท่ี 6 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320

6,619 0845563000853 บจ.เอ็ม แอนด์ เอ็ม ดรีม แฟคทอร่ี

 จ ำกัด

21/1/2563 2,000,000         68101 ประกอกกิจกำรซ้ือขำย ให้เช่ำท่ีดิน 

บ้ำนพักตำกอำกำศ บังกะโล และรีสอร์ท

73/5  หมู่ท่ี 5 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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6,620 0845563001094 บจ.ทีบำรอน จ ำกัด 24/1/2563 2,000,000         56101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรจ ำหน่ำยอำหำร 

และเคร่ืองด่ืมทุกชนิด

144/21  หมู่ท่ี 6 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320

6,621 0845563001221 บจ.เดอะ เกท อ๊อฟ พำรำไดซ์ จ ำกัด 29/1/2563 2,000,000         55101 ประกอบกิจกำรให้เช่ำท่ีพักอำศัย รวมถึงให้

เช่ำอสังหำริมทรัพย์ทุกประเภท

9/211  หมู่ท่ี 4 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320

6,622 0845563000608 บจ.ออนเน่ียน ไรด์ จ ำกัด 15/1/2563 2,000,000         68101 ประกอบกิจกำรซ้ือและกำรขำย

อสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเองเพ่ือกำร

พักอำศัย

47/12  หมู่ท่ี 4 ต.แม่น้ ำ อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84330

6,623 0845563000683 บจ.เอ็มไพร์ อินเตอร์เนช่ันแนล เท

รด จ ำกัด

16/1/2563 2,000,000         68101 ประกอบกิจกำรซ้ือและขำย

อสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเอง

47/12  หมู่ท่ี 4 ต.แม่น้ ำ อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84330

6,624 0845563000772 บจ.เฮอร์มำนิโทส จ ำกัด 21/1/2563 2,000,000         68101 ประกอบกิจกำรซ้ือ-ขำย บ้ำน ท่ีดิน และ

อสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด รวมถึงกำร

ให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำเก่ียวกับกำรลงทุน

ในอสังหำริมทรัพย์ทุกประเภท

47/12  หมู่ท่ี 4 ต.แม่น้ ำ อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84330

6,625 0845563000781 บจ.เจ ที ซีวิว ซันไชน์ เซเว่น จ ำกัด 21/1/2563 2,000,000         68101 ประกอบกิจกำรซ้ือ-ขำย บ้ำน ท่ีดิน และ

อสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด รวมถึงกำร

ให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำเก่ียวกับกำรลงทุน

ในอสังหำริมทรัพย์ทุกประเภท

47/12  หมู่ท่ี 4 ต.แม่น้ ำ อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84330

6,626 0845563001256 บจ.ชิวำ สมุย จ ำกัด 31/1/2563 2,000,000         68103 ประกอบกิจกำรเช่ำ ให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์

 ให้เช่ำท่ีพักอำศัย ท่ีพักตำกอำกำศ

58/24  หมู่ท่ี 4 ต.แม่น้ ำ อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84330

6,627 0843563000100 หจ.จักรพัฒน์ กำรโยธำ 13/1/2563 1,500,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงงำนโยธำ

ทุกชนิด

95/4  หมู่ท่ี 9 ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84100

6,628 0843563000304 หจ.ปำนเพชรอันดำมัน 23/1/2563 1,500,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำรท้ังทำงบกและทำงน้ ำ

20  หมู่ท่ี 2 ต.พุนพิน อ.พุนพิน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84130

6,629 0843563000258 หจ.ปรีชำรุ่งเรืองทรัพย์ 20/1/2563 1,500,000         16101 กำรเล่ือยไม้ 165  หมู่ท่ี 6 ต.สมอทอง อ.ท่ำชนะ จ.สุรำษฎร์ธำนี 84170

6,630 0843563000011 หจ.พรศรีคำร์เร้นท์ 7/1/2563 1,000,000         77101 ประกอบกิจกำรให้เช่ำจักรยำนยนต์ และ

รถยนต์ทุกชนิด

184/30  หมู่ท่ี 1 ถนนวัดโพธ์ิ-บำงใหญ่ ต.มะขำมเต้ีย อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

6,631 0843563000037 หจ.สุรำษฎร์เดลิเวอร่ี 9/1/2563 1,000,000         53200 ประกอบกิจกำรรับซ้ืออำหำร บริหำรรับ

ซ้ือสินค้ำ บริกำรรับส่งพัสดุและเอกสำร

ต่ำงๆ

395/181  หมู่ท่ี 4 ต.มะขำมเต้ีย อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

6,632 0843563000088 หจ.บ้ำนสวยเฟอร์นิเจอร์บิลท์อิน สุ

รำษฎร์ธำนี

13/1/2563 1,000,000         41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงบ้ำนท่ีพัก

อำศัย งำนเฟอร์นิเจอร์ จัดงำนตกแต่ง

ภำยนอก

6/1  ซอยวัดโพธ์ิ ต.ตลำด อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

6,633 0843563000185 หจ.อภิชญำทรำเวล 15/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ

10/8  หมู่ท่ี 2 ถนนศรีวิชัย ต.มะขำมเต้ีย อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

6,634 0843563000207 หจ.เค ซี ที อีควิปเม้นท์ ซัพพลำย 16/1/2563 1,000,000         46105 ประกอบกิจกำรตัวแทนจ ำหน่ำยอะไหล่ 

อุปกรณ์ และติดต้ังอะไหล่อุปกรณ์ 

โรงงำนทุกประเภท

260/63  หมู่ท่ี 4 ต.มะขำมเต้ีย อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

6,635 0843563000215 หจ.ธนำกร โลจิสติกส์ 1995 16/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่ง - ขนถ่ำยพัสดุ และ

สินค้ำท่ัวไป

99/130  หมู่ท่ี 3 ถนนนำเนียน ต.มะขำมเต้ีย อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

6,636 0843563000274 หจ.เดอะเบสท์ ทีชเชอร์ (ไทยแลนด์) 20/1/2563 1,000,000         85491 ประกอบกิจกำรบริกำรเพ่ือจัดหำครูสอน

ภำษำอังกฤษส ำหรับโรงเรียนมีควำม

ประสงค์จ้ำงครูต่ำงชำติ

5/110  หมู่ท่ี 1 ถนนเล่ียงเมือง ต.มะขำมเต้ีย อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

6,637 0843563000312 หจ.เอฟ แอนด์ เค ทรัพย์เจริญกรุ๊ป 23/1/2563 1,000,000         49329 ประกอบธุรกิจบริกำร รับจ้ำง ให้เช่ำ เหมำ

 รถตู้ รถทัวร์ รถยนต์ส่วนบุคคล

172/33  หมู่ท่ี 2 ต.มะขำมเต้ีย อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

6,638 0845563000063 บจ.จ้ิงฮงยนต์ (1957) จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         45302 ประกอบกิจกำรขำยส่งปลีกอะไหล่รถยนต์ 72  หมู่ท่ี 5 ถนนกำญจนวิถี ต.บำงกุ้ง อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

6,639 0845563000195 บจ.ป่ินหยก จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรบริกำรด้ำนอำหำร 359/8  หมู่ท่ี 4 ต.มะขำมเต้ีย อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

6,640 0845563000225 บจ.วิจัย พูลทรัพย์ จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         46695 ประกอบกิจกำรรับซ้ือขำยของเก่ำและขยะ

รีไซเคิล

76/95  หมู่ท่ี 1 ต.บำงกุ้ง อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

6,641 0845563000292 บจ.เม้กก้ำโปร กรุ๊ปส์ จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

และกำรก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด

69/14  หมู่ท่ี 5 ถนนกำญจนวิถี ต.บำงกุ้ง อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

6,642 0845563000551 บจ.แจ็ค อโยธยำ จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         45101 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย แลกเปล่ียน รับ

ฝำกขำย รถยนต์ทุกชนิด

83/108  หมู่ท่ี 3 ถนนเล่ียงเมือง ต.มะขำมเต้ีย อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

6,643 0845563000641 บจ.อิทธิฤทธ์ิ (เค.พี.) จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         47212 ประกอบกิจกำรขำยปลำกะพง ปลำหมึก 

กุ้ง และผลิตภัณฑ์น้ ำทุกชนิด

213/10  หมู่ท่ี 1 ต.บำงใบไม้ อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

6,644 0845563000659 บจ.พีพีอำร์ 2020 ดีเวลลอปเม้นท์ 

จ ำกัด

16/1/2563 1,000,000         55101 โรงแรม รีสอร์ท และให้บริกำรด้ำนอำหำร

และเคร่ืองด่ืม

52/112  หมู่ท่ี 2 ถนนศรีวิชัย ต.มะขำมเต้ีย อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

6,645 0845563000691 บจ.ตู่ โคลเซ็ท จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         47711 ประกอบกิจกำรขำยปลีกและขำยส่ง

เส้ือผ้ำทุกชนิด

22  หมู่ท่ี 6 ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

6,646 0845563001060 บจ.ต้ังพรพงศ์ จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         45302 ประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยสินค้ำอะไหล่

รถยนต์ และบริกำรซ่อม เปล่ียนถ่ำย

น้ ำมันเคร่ือง จ ำหน่ำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม

98/97  หมู่บ้ำน บ้ำนศุขเจริญ หมู่ท่ี 5 

ซอยหมู่บ้ำนศุขเจริญ ถนนตลำดล่ำง

ต.บำงกุ้ง อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

6,647 0845563000705 บจ.วริศ ออโต้ ออยล์ จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         47300 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยน้ ำมันเคร่ือง 

รถยนต์ และ รถจักรยำนยนต์

19/27  หมู่ท่ี 1 ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84100



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

6,648 0845563000900 บจ.วิสำหกิจชุมชน บ้ำนพุมเรียง 

จ ำกัด

22/1/2563 1,000,000         55103 ประกอบกิจกำรเพ่ือให้คนเท่ียวชมอำรย

ธรรมบ้ำนพุมเรียง

72/1  หมู่ท่ี 2 ต.พุมเรียง อ.ไชยำ จ.สุรำษฎร์ธำนี 84110

6,649 0845563000381 บจ.เพชรศิลำ คอนกรีต จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         23951 ประกอบกิจกำรผลิตคอนกรีตผสม 34  หมู่ท่ี 5 ต.บำงสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุรำษฎร์ธำนี 84120

6,650 0845563000471 บจ.เกษตรกรใหม่ 2019 จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         46692 ประกอบกิจกำรค้ำ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทร์ย์

เคมี ปุ๋ย เคมี เคร่ืองเจักร เคมีภัณฑ์ 

รวมท้ังปัจจัยกำรผลิตทำงกำรเกษตรทุก

ชนิด

85  หมู่ท่ี 6 ต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุรำษฎร์ธำนี 84120

6,651 0845563000756 บจ.แก้ว อำหำรสัตว์ จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         47723 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยพันธ์ุพืชและพันธ์ุ

สัตว์ วัสดุวิทยำศำสตร์

11/17  หมู่ท่ี 4 ต.บำงสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุรำษฎร์ธำนี 84120

6,652 0845563001159 บจ.ตุงเซ่ินกำรเกษตร นำสำร จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         46209 ประกอบกิจกำรค้ำ จ ำหน่ำยสินค้ำ

เกษตรกรรมท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ

40  ถนนหลังสถำนีรถไฟ ต.นำสำร อ.บ้ำนนำสำร จ.สุรำษฎร์ธำนี 84120

6,653 0843563000053 หจ.ทองสกุลเซอร์วิส 9/1/2563 1,000,000         79120 ประกอบธุรกิจท่องเท่ียว 40  หมู่ท่ี 6 ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84130

6,654 0843563000380 หจ.วันพีซคำร์เร้นท์ 30/1/2563 1,000,000         49329 ประกอบกิจกำรให้เช่ำยำนพำหนะขนส่ง

สินค้ำพร้อมคนขับ

123/1  หมู่ท่ี 3 ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84130

6,655 0845563000012 บจ.แสงอรุณ เรียลเอสเตท จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         68101 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย บ้ำน ท่ีดิน 

คอนโด ท่ีพักอำศัยอ่ืนๆ และ

อสังหำริมทรัพย์อ่ืนทุกชนิด

32/4  หมู่ท่ี 3 ต.พุนพิน อ.พุนพิน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84130

6,656 0845563000071 บจ.ชิตคำร์เร้นท์ จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         77101 ประกอบกิจกำรให้เช่ำรถจักรยำนยนต์ 

และรถยนต์ทุกชนิด

10/3  หมู่ท่ี 1 ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84130

6,657 0845563000527 บจ.นิกร ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่ง และขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำรท้ังทำงบกและทำงน้ ำ และ

จัดระวำงกำรขนส่งทุกชนิด

103/1  หมู่ท่ี 1 ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84130

6,658 0845563001167 บจ.เค.ที.เซอร์วิส เทเลคอม จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         61900 ประกอบกิจกำรรับติดต้ังและเดินสำยไฟ

เบอร์ออฟติก สำยเคเบิล สำยโทรศัพท ์ ให้

ค ำปรึกษำระบบเน็ตเวิร์ค

8  หมู่ท่ี 2 ต.เขำหัวควำย อ.พุนพิน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84130

6,659 0843563000142 หจ.ในเครือเจริญสุข กรุ๊ป 13/1/2563 1,000,000         42101 ประกอบกิจกำรเก่ียวกำรโยธำ ท ำถนน 

บริกำรแมคโครเคร่ืองจักร ขุดเจำะลอก บ่อ

 คูคลอง

15/3  หมู่ท่ี 3 ต.หน้ำเมือง อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84140

6,660 0845563000501 บจ.เอสอำร์ คอนตรัคช่ัน จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         74101 ประกอบกิจกำร ตกแต่งภำยใน รับเหมำ

ก่อสร้ำง ต่อเติม ซ่อมแซม

47  หมู่ท่ี 5 ต.หน้ำเมือง อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84140

6,661 0843563000151 หจ.พันแสน คอนสตรัคช่ัน พลัส 14/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร

พำณิชย์ สะพำน ถนน และงำนก่อสร้ำง

อย่ำงอ่ืนทุกชนิด

1/1  หมู่ท่ี 2 ต.ปำกฉลุย อ.ท่ำฉำง จ.สุรำษฎร์ธำนี 84150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

6,662 0843563000363 หจ.3 วี ทรำนสปอร์ต 30/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำทุกชนิด 73  หมู่ท่ี 2 ต.คลองไทร อ.ท่ำฉำง จ.สุรำษฎร์ธำนี 84150

6,663 0843563000029 หจ.ลำนทรำยบ้ำนกรูด 9/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 1/6  หมู่ท่ี 3 ต.ป่ำร่อน อ.กำญจนดิษฐ์ จ.สุรำษฎร์ธำนี 84160

6,664 0845563000519 บจ.กำญจนดิษฐ์ ปำล์ม จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         10420 กำรผลิตน้ ำปำล์มดิบ รวมถึงน้ ำมันเมล็ดใน

ปำล์มดิบ กำรกล่ันน้ ำมันปำล์ม และน้ ำมัน

เมล็ดในปำล็มให้บริสุทธ์ิ

179  หมู่ท่ี 1 ต.ท่ำอุแท อ.กำญจนดิษฐ์ จ.สุรำษฎร์ธำนี 84160

6,665 0845563001035 บจ.ป.บัณฑิตย์ 168 คอนสตรัคช่ัน 

จ ำกัด

23/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจำรรับเหมำก่อสร้ำง 103/4  หมู่ท่ี 6 ต.กะแดะ อ.กำญจนดิษฐ์ จ.สุรำษฎร์ธำนี 84160

6,666 0845563000217 บจ.เอบี ดีไซน์ กรุ๊ป(ประเทศไทย) 

จ ำกัด

7/1/2563 1,000,000         25999 ประกอบกิจกำร ผลิต ป้ำยช้ือ เคร่ืองหมำย 138  หมู่ท่ี 5 ต.บ้ำนส้อง อ.เวียงสระ จ.สุรำษฎร์ธำนี 84190

6,667 0845563000616 บจ.อิฐฟำร์มำซี (2020) จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         46441 ประกอบกิจกำรค้ำ ยำ ยำรักษำโรค เภสัช

ภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เคร่ืองมือแพทย์ เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ ทุกชนิด

68/6  หมู่ท่ี 6 ถนนดอนสักขนอม ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุรำษฎร์ธำนี 84220

6,668 0843563000061 หจ.เอส.พี.ที.เอส โรด ไลน์ 2020 10/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด 15/3  หมู่ท่ี 5 ต.นำใต้ อ.บ้ำนนำเดิม จ.สุรำษฎร์ธำนี 84240

6,669 0843563000223 หจ.โคโค่เขำสกโฮสเทล 16/1/2563 1,000,000         56101 ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม 389/1  หมู่ท่ี 6 ต.คลองศก อ.พนม จ.สุรำษฎร์ธำนี 84250

6,670 0845563001116 บจ.ซีเค ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         47219 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค 

บริโภคและสินค้ำแบ็ตเตล็ด อำหำรสด 

อำหำรแห้ง อำหำรแห้ง อำหำรส ำเร็จรูป 

ข้ำว

26/6  หมู่ท่ี 2 ต.เกำะเต่ำ อ.เกำะพะงัน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84280

6,671 0845563001264 บจ.เรือ ช แม่ตำปี จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         50219 ประกอกกิจกำรบริกำรรับขนส่งผู้โดยสำร 

ขนส่งสินค้ำ ทำงน้ ำ สินค้ำประเภทอุปโภค

บริโภค และสินค้ำเบ็ดเตล็ด

26/5  หมู่ท่ี 2 ต.เกำะเต่ำ อ.เกำะพะงัน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84280

6,672 0843563000134 หจ.เอ็ม.วำย.เอ็ม. สมุย 13/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน

9/169  หมู่ท่ี 4 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320

6,673 0843563000240 หจ.พีพีแอนด์พี ลอนดร้ีแอนด์

เซอร์วิส

17/1/2563 1,000,000         96201 ประกอบกิจกำรซักรีด ซักแห้ง กำรรีด

ผ้ำอุุตสำหกรรมโรงแรม

66/3  หมู่ท่ี 5 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320

6,674 0843563000266 หจ.พูลสยำม เซอร์วิส (เกำะสมุย) 20/1/2563 1,000,000         81300 ประกอบกิจกำรบริกำรให้ค ำปรึกษำในกำร

ดูแลสระน้ ำ

7/2  หมู่ท่ี 2 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320

6,675 0845563000047 บจ.วีวี. เอ็นเจ. แอนด์ โฮม จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         41001 ประกอบกิจกำรรับสร้ำงท่ีพักอำศัย 115/111  หมู่ท่ี 6 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320

6,676 0845563000462 บจ.เค โซไซต้ี สมุย จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         55102 ประกอบกิจกำรให้เช่ำท่ีพัก บ้ำนพักตำก

อำกำศ

1/40  หมู่ท่ี 6 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320

6,677 0845563000578 บจ.ตำปีดีไซน์ จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         31001 ประกอบกิจกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ 49/141  หมู่ท่ี 4 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

6,678 0845563000861 บจ.สมุย กรีน โกลว์ (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

21/1/2563 1,000,000         21002 ประกอบกิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์จำกพืชท่ีใช้

รักษำโรค

32/43  หมู่ท่ี 4 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320

6,679 0845563001132 บจ.อี.จี. แอลกอฮอล์ อิมพอร์ทเต็ด.

 จ ำกัด

27/1/2563 1,000,000         46321 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ทุกชนิด

64/3  หมู่ท่ี 5 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320

6,680 0845563001205 บจ.วนัส อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม ท่ีพัก ท่องเท่ียว 

ดนตรี น ำเท่ียว มัคคุเทศก์

6/11  หมู่ท่ี 1 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320

6,681 0845563000390 บจ.ธิงค์ เซฟ อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ำกัด

10/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบกิจกำร รับจ้ำงดูแลและให้

ค ำปรึกษำธุรกิจประกันทุกประเภท

23/18  หมู่ท่ี 4 ต.แม่น้ ำ อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84330

6,682 0845563000870 บจ.สมุยโฮมแคร์ แอนด์ ไพรเวท 

เชฟ จ ำกัด

21/1/2563 1,000,000         56210 ประกอบกิจกำรบริกำรด้ำนกำรจัดเล้ียง 43/3  หมู่ท่ี 2 ต.แม่น้ ำ อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84330

6,683 0845563000748 บจ.พงศ์พสิน แอนด์ แอสโซซิเอทส์

 จ ำกัด

20/1/2563 1,000,000         69100 กิจกรรมทำงกฎหมำย 99/51  หมู่ท่ี 15 ต.ปำกแพรก อ.ดอนสัก จ.สุรำษฎร์ธำนี 84340

6,684 0843563000231 หจ.ซันไชน์ เขำสก โฮสเทล 16/1/2563 700,000            56101 ขำยอำหำรตำมส่ังและเคร่ืองด่ืม 192/9  หมู่ท่ี 6 ต.คลองศก อ.พนม จ.สุรำษฎร์ธำนี 84250

6,685 0843563000045 หจ.เอส เอ็นพี อุดมกำรช่ำง 9/1/2563 500,000            45201 ประกอบกิจกำรซ่อมแซมรถยนต์อันเกิด

จำกอุบัติเหตุเฉ่ียวชนรวมถึงสึกหรอจำก

อำยุกำรใช้งำน

57/74  หมู่ท่ี 3 ต.มะขำมเต้ีย อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

6,686 0843563000070 หจ.เค เอส.อ็อกซิเย่น 10/1/2563 500,000            47300 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยแก๊สท่ออ็อกซิเย่น

 และแก๊สท่ออุตสำหกรรมทุกชนิด

89/270  หมู่ท่ี 1 ถนนกำญจนวิถี ต.บำงกุ้ง อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

6,687 0843563000096 หจ.เอมจันทร์ ซัพพลีเม้นท์ 13/1/2563 500,000            47721 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยวิตำมินเพ่ิม

น้ ำหนัก veryup jimlim ผลิตภัณฑ์เสริม

อำหำร

120/168  หมู่ท่ี 15 ต.ประสงค์ อ.ท่ำชนะ จ.สุรำษฎร์ธำนี 84170

6,688 0843563000118 หจ.ที.พี.ซันโซล่ำร์ โซลูช่ัน 13/1/2563 400,000            46521 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยโซล่ำเซลล์ ท้ัง

หน้ำร้ำนและออนไลน์

88/2  หมู่ท่ี 1 ต.ตะกรบ อ.ไชยำ จ.สุรำษฎร์ธำนี 84110

6,689 0845563000233 บจ.พีพี แคร์ เซอร์วิส สมุย จ ำกัด 8/1/2563 300,000            86101 ประกอบกิจกำรทำงกำรแพทย์ รักษำ ดูแล

คนไข้ พยำบำล คนชรำภำพ

143  หมู่ท่ี 4 ต.มะเร็ต อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84310

6,690 0843563000177 หจ.อิงลิช เอ-พลัส 15/1/2563 200,000            74901 ประกอบกิจกำรรับแปลเอกสำรท้ังจำก

ภำษำอังกฤษเป็นภำษำไทย และจำก

ภำษำไทยเป็นภำษำอังกฤษ

81/33  ถนนโฉลกรัฐ ต.บำงกุ้ง อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

6,691 0843563000371 หจ.พี.อำร์.เอส.สุรำษฎร์ธำนี 30/1/2563 200,000            45402 ประกอบกืจกำรขำยส่ง-ขำยปลีก ยำง

รถจักรยำนยนต์ อะไหล่รถจักรยำนยนต์ 

และน้ ำมันหล่อล่ืน น้ ำมันเคร่ือง

233/178  หมู่ท่ี 4 ถนนอ ำเภอฯ ต.มะขำมเต้ีย อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

6,692 0845563000675 บจ.สิมิลันแอนด์มำหยำ จ ำกัด 16/1/2563 200,000            20232 ประกอบธุรกิจ ผลิต จ ำหน่ำย น ำเข้ำและ

ส่งออก น้ ำด่ืม น้ ำแร่ชนิดเคร่ืองส ำอำง 

และน้ ำด่ืมชนิดอ่ืน ๆ

26/12-13  หมู่ท่ี 5 ถนนตลำดล่ำง ต.บำงกุ้ง อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

6,693 0843563000282 หจ.บ้ำนเสด็จออยล์ 22/1/2563 200,000            47300 ประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรน้ ำมัน

เช้ือเพลิงและหรือธุรกิจเก่ียวเน่ืองกับ

กิจกำรสถำนีน้ ำมันเช้ือเพลิง

376/1  หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนเสด็จ อ.เคียนซำ จ.สุรำษฎร์ธำนี 84260

6,694 0845563000934 บจ.เจ.เอส. 9091 จ ำกัด 22/1/2563 200,000            82110 รับบริหำรจัดกำรธุรกิจหรือกิจกำรด้ำน

อสังหำริมทรัพย์และกำรก่อสร้ำงรวมท้ัง

รับด ำเนินกำรพัฒนำต่ำงๆ

128/41  หมู่ท่ี 1 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320

6,695 0843563000193 หจ.ไอส์แลนด์ พูล เซอร์วิส 16/1/2563 100,000            81300 ประกอบกิจกำรให้ดูแลจัดต้ัง ให้ค ำแนะน ำ

 ซ่อมแซม และบ ำรุงรักษำสระว่ำยน้ ำทุก

ประเภท

114/2  หมู่ท่ี 2 ต.แม่น้ ำ อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84330

6,696 0855563000021 บจ.เบสท์โฮมเซ็นเตอร์ จ ำกัด 17/1/2563 3,000,000         41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 90/56  หมู่ท่ี 2 ต.บำงนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

6,697 0853563000045 หจ.สุพรรณมำศ ระนอง 17/1/2563 2,000,000         47732 ประกอบกิจกำรรับซ้ือและจ ำหน่ำย รับ

จ ำน ำ ขำยฝำก รับซ้ือของเก่ำ 

ทองรูปพรรณ ทองค ำแท่ง

94-94/1  หมู่ท่ี 1 ต.ปำกน้ ำ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

6,698 0855563000047 บจ.จุฑำมำศ ปิโตรเลียม จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         47300 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยปลีกและส่งน้ ำมัน

เช้ือเพลิง

2/21  ถนนท่ำเมือง ต.เขำนิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

6,699 0855563000012 บจ.กอบชัย ซีแพค จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         23951 ประกอบกิจกำรผลิตวัตถุท่ีใช้สในกำร

ก่อสร้ำงซ่ึงหล่อส ำเร็จรูปจำกคอนกรีต

64/10  หมู่ท่ี 3 ต.ปำกจ่ัน อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110

6,700 0855563000039 บจ.เรเวน เอ็กซ์ จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         46441 ประกอบกิจกำรขำยส่งสินค้ำเภสัชภัณฑ์

และทำงกำรแพทย์

194  หมู่ท่ี 2 ต.น้ ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110

6,701 0853563000029 หจ.พีทีที เอ็กซ์พอร์ต 2015 15/1/2563 500,000            46900 ประกอบกิจกำรขำยส่งสินค้ำท่ัวไป 402/62  หมู่ท่ี 3 ต.บำงนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

6,702 0853563000037 หจ.ส เจษฎำ 16/1/2563 500,000            46900 ประกอบกิจกำรจัดซ้ือ จัดจ ำหน่ำย น ำเข้ำ

 ส่งออก สินค้ำอุปโภคบริโภค ทุกชนิด

94  หมู่ท่ี 5 ต.บำงร้ิน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

6,703 0853563000011 หจ.อีซ่ี เดลิเวอร่ี 9/1/2563 300,000            49323 ประกอบกิจกำรบริกำรรับ-ส่ง สินค้ำ 

อำหำร ออเดอร์ร้ำนค้ำ ลูกค้ำ จองโต๊ะ 

จองต๋ัว จองท่ีพัก

19/2  หมู่ท่ี 1 ต.บำงร้ิน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

6,704 0865563000110 บจ.ฝูเล่อ เรียล เอสเตท ดีเวลลอป

เม้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด

31/1/2563 30,000,000       68101 ประกอบกิจกำรค้ำอสังหำริมทรัพย์ บ้ำน 

ท่ีดิน โรงแรม รีสอร์ท เป็นต้น

66/6  หมู่ท่ี 6 ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220

6,705 0865563000047 บจ.เดอะ แฮปป้ี อีทเทอร่ี จ ำกัด 13/1/2563 5,000,000         56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร จ ำหน่ำย

อำหำรและเคร่ืองด่ืม

46/1  หมู่ท่ี 11 ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

6,706 0865563000039 บจ.อินเตอร์ บิสสิเนส แอนด์ 

โซลูช่ัน เซอร์วิส (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

13/1/2563 3,500,000         61201 ประกอบกิจกำรจัดหำกำรเช่ือมต่อและกำร

ใช้งำนเครือข่ำยระบบโทรศัพท์เคล่ือนท่ีใน

กำรส่งสัญญำณเสียง ข้อมูล และภำพ

180/49  หมู่ท่ี 7 ต.นำทุ่ง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000

6,707 0865563000055 บจ.พีเอสพีดอนเมือง คอนสตรัคช่ัน

 2020 จ ำกัด

13/1/2563 2,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย รวมท้ัง

รับท ำงำนโยธำทุกประเภท

58/3  หมู่ท่ี 9 ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

6,708 0865563000063 บจ.999 แม็กซ์ยำงชุมพร จ ำกัด 20/1/2563 2,000,000         45302 ประกอบกิจกำรค้ำ ล้อแม็กซ์และยำง

รถยนต์ทุกรุ่น ทุกย่ีห้อ รวมท้ังอะไหล่และ

อุปกรณ์ของสินค้ำดังกล่ำว

59  หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนนำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

6,709 0863563000045 หจ.เอ็ม สตูดิโอ 18 9/1/2563 1,000,000         47413 ประกอบกิจกำรขำยปลึกโทรศัพท์และ

อุปกรณ์ส่ือสำร

180/47  ถนนศำลำแดง ต.ท่ำตะเภำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000

6,710 0865563000021 บจ.ซีวิล ทีม ส่ีเก้ำ จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง รับท ำ

โครงหลังคำ มุงหลังคำ อำคำรและท่ีพัก

อำศัย ทุกชนิดทุกประเภทเขียนแบก่อสร้ำง

 ควบคุมงำนก่อสร้ำง รวมถึงกระบวนกำร

กำรตรวจบ้ำนก่อนรับมอบกรรมสิทธ์ิ

106/9  หมู่ท่ี 7 ต.นำทุ่ง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000

6,711 0865563000098 บจ.วิรัช บอด้ีคำร์แอนด์เซอร์วิส 

จ ำกัด

28/1/2563 1,000,000         45201 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับซ่อมรถ รับ

ออกแบบตกแต่งรถท้ังภำยในและภำยนอก

ตัวรถ ทุกชนิด ทุกรุ่น  ทุกย่ีห้อ

33/2  หมู่ท่ี 5 ต.หำดพันไกร อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000

6,712 0863563000118 หจ.ทรัพย์อนันต์เคร่ืองกล 28/1/2563 1,000,000         41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย รวมท้ัง

รับท ำงำนโยธำทุกประเภท

118  หมู่ท่ี 1 ต.ทรัพย์อนันต์ อ.ท่ำแซะ จ.ชุมพร 86140

6,713 0863563000126 หจ.วันชัย กำรช่ำง2020 30/1/2563 1,000,000         41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงทุกชนิด 6  หมู่ท่ี 10 ต.บำงน้ ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86150

6,714 0863563000070 หจ.ต้นสักสิริโฮม 17/1/2563 1,000,000         68101 ประกอบกิจกำรสร้ำงบ้ำนเพ่ือขำย 50/3  หมู่ท่ี 5 ต.ปำกคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160

6,715 0865563000012 บจ.มำร์ชโฟนโซเชียล กรุ๊ป จ ำกัด 2/1/2563 1,000,000         47413 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยโทรศัพท์มือถือ

รวมท้ังอะไหล่และอุปกรณ์เสริมของสินค้ำ

ดังกล่ำว

33/2 33/6  หมู่ท่ี 1 ต.ดอนยำง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160

6,716 0863563000088 หจ.เพชรม่ันคง111 21/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร ท่ี

พักอำศัย สถำนท่ีท ำกำร สะพำน และงำน

ก่อสร้ำงอ่ืนทุกชนิด

43  หมู่ท่ี 5 ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร 86170



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

6,717 0865563000128 บจ.ที.เอส.พี. บิลด้ิง เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ำกัด

31/1/2563 1,000,000         71102 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำและ

ออกแบบงำนด้ำนวิศวกรรม

317  หมู่ท่ี 7 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170

6,718 0863563000011 หจ.บัวสิริ เพลซ 9/1/2563 1,000,000         68103 ประกอบกิจกำรให้เช่ำห้องพัก รำยวัน รำย

เดือน

55/1  หมู่ท่ี 3 ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

6,719 0863563000061 หจ.พรหมพฤกษ์ กรุ๊ป 16/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย รวมท้ัง

รับท ำงำนโยธำทุกประเภท

138/3  หมู่ท่ี 9 ต.บ้ำนนำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

6,720 0865563000071 บจ.พี.เค.ที. กำรค้ำและวัสดุ จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         47525 ร้ำนขำยปลีกวัสดุก่อสร้ำงหลำยชนิด 75/27  หมู่ท่ี 3 ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

6,721 0865563000080 บจ.นคเณศ ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 27/1/2563 1,000,000         49339 ประกอบกำรขนส่ง 10 หมู่ท่ี 3 ต.ปำกตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220

6,722 0863563000100 หจ.หลังสวนเพ็ทสโตร์ 27/1/2563 550,000            46206 ประกอบกิจกำรขำยส่งอำหำรสัตว์

ส ำเร็จรูปส ำหรับเล้ียงปศุสัตว์ในฟำร์ม

15/18  ถนนหมู่บ้ำนอวยชัย ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110

6,723 0863563000134 หจ.รัตนะ 5 เพำเวอร์ 30/1/2563 500,000            20121 ประกอบกิจกำรผลิตดินอินทรีย์พร้อมปลูก

 ปฐวี" ผลิตมะละกอดอง"

102  หมู่ท่ี 5 ต.ท่ำข้ำม อ.ท่ำแซะ จ.ชุมพร 86000

6,724 0863563000096 หจ.พีทีเอ็น พำวเวอร์ อิเลคทริค 23/1/2563 500,000            46521 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 

พร้อมติดต้ังเคร่ืองปรับอำกำศและระบบ

ไฟฟ้ำภำยในอำคำร

15/3  หมู่ท่ี 4 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230

6,725 0863563000053 หจ.สมประสงค์ เซอร์วิสเน็ตเวิร์ค 14/1/2563 200,000            43210 บริกำรติดต้ังและเดินสำยโทรศัพท์และ

อินเตอร์เน็ต

43/3  หมู่ท่ี 5 ต.บำงหมำก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000

6,726 0863563000029 หจ.พีแอล. ไฟเบอร์เทค 9/1/2563 200,000            42202 ประกอบกิจกำรบริกำรติดต้ังและเดิน

สำยโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต

285  ถนนเขำเงิน ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110

6,727 0905563000232 บจ.เอที อพำร์ทเมนท์ จ ำกัด 9/1/2563 10,000,000       68103 ประกอบกิจกำรให้เช่ำห้องพัก รำยวัน รำย

เดือน

118  ซอยทวีรัตน์ ต.คอหงส์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,728 0905563000437 บจ.อัพเปอร์ ฟู้ด จ ำกัด 15/1/2563 10,000,000       10799 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยอำหำร 

อำหำรส ำเร็จรูป

48/9  ถนนปุณณกัณฑ์ ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,729 0905563000062 บจ.หยกกวง จ ำกัด 3/1/2563 5,000,000         64929 ประกอบกิจกำรสินเช่ือรำยย่อยระดับ

จังหวัด

418  หมู่ท่ี 1 ถนนแหลมเคียน ซอย 2 ต.เกำะแต้ว อ.เมืองสงขลำ จ.สงขลำ 90000

6,730 0905563000216 บจ.เซเว่นซี ค้ำส่ง จ ำกัด 8/1/2563 5,000,000         47512 ค้ำปลีก ค้ำส่ง อุปกรณ์กำรประมงทุกชนิด 555/9  หมู่ท่ี 2 ต.พะวง อ.เมืองสงขลำ จ.สงขลำ 90100

6,731 0905563000038 บจ.เจอีดี เอ็กซ์เพรส จ ำกัด 3/1/2563 5,000,000         53200 ประกอบกิจกำรรับส่งวัสดุ วัตถุต่ำงๆ 

รวมท้ังเก็บรักษำ ติดตำมพัสดุ

49/1  ถนนโชติวิทยะกุล 3 ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,732 0905563000151 บจ.รักษำควำมปลอดภัย ทชำกร

เซอร์วิส8 จ ำกัด

6/1/2563 5,000,000         80100 ประกอบกิจกำรรักษำควำมปลอดภัย 20  ถนนสนำมบิน-ลพบุรีรำเมศวร์ ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,733 0905563000178 บจ.อิศรำ (2559) จ ำกัด 7/1/2563 5,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 164/259  หมู่ท่ี 1 ต.ท่ำข้ำม อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

6,734 0905563000186 บจ.อินดิโก้ โกลบอล อินโนเวช่ัน 

จ ำกัด

7/1/2563 5,000,000         20232 ประกอบกิจกำรผลิตและขำย

เคร่ืองส ำอำงค์อำหำรเสริมทุกชนิด

442  ถนนศรีภูวนำรถ ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,735 0905563000542 บจ.ส่ีชำยเจริญผล ปิโตรเลียม จ ำกัด 22/1/2563 5,000,000         47300 สถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง 1063/228  หมู่ท่ี 1 ถนนสนำมบิน-ลพบุรี

รำเมศวร์

ต.ควนลัง อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,736 0905563000640 บจ.บ้ำนคุ้มค่ำ จ ำกัด 24/1/2563 5,000,000         41002 รับเหมำก่อสร้ำง 8  ถนนทักษิณเมืองทอง 2 ต.คอหงส์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,737 0905563000135 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนบ้ำนนำสันติสุข 

จ ำกัด

6/1/2563 5,000,000         35101 ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 120/11  หมู่ท่ี 3 ต.นำทวี อ.นำทวี จ.สงขลำ 90160

6,738 0905563000143 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนคูสันติสุข จ ำกัด 6/1/2563 5,000,000         35101 ประกอบกิจกำรเก่ียวกับพลังงำนไฟฟ้ำ 

กำรผลิตไฟฟ้ำ

120/11  หมู่ท่ี 3 ต.นำทวี อ.นำทวี จ.สงขลำ 90160

6,739 0905563000569 บจ.ฟำร์มชินบัญชร9 จ ำกัด 22/1/2563 5,000,000         10501 ผลิตน้ ำนมสดท่ีผ่ำนกำรฆ่ำเช้ือโรคด้วย

กรรมวิธีพำสเจอร์ไรส์

1/1  หมู่ท่ี 3 ต.พังลำ อ.สะเดำ จ.สงขลำ 90170

6,740 0905563000194 บจ.วังใหญ่ คอนกรีตมิกซ์ จ ำกัด 7/1/2563 5,000,000         23951 ประกอบกิจกำรผลิตคอนกรีต 188/6  หมู่ท่ี 6 ต.ล ำไพล อ.เทพำ จ.สงขลำ 90260

6,741 0905563000526 บจ.เดอะ เกรท888 จ ำกัด 20/1/2563 4,800,000         55101 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 24  ซอย13 ถนนบ้ำนทุ่งรี ต.คอหงส์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,742 0903563000419 หจ.ทีเอชพีอะไหล่ และช้ินส่วน 

รถยนต์ รถบรรทุก

31/1/2563 3,000,000         46443 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำงค์ฯ 1899/53  หมู่ท่ี 6 ถนนสนำมบิน-ลพบุรีรำ

เมศวร์

ต.ควนลัง อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,743 0905563000623 บจ.เฟิร์ส เอเชีย ดีเวลลอปเม้นท์ 

แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด

24/1/2563 3,000,000         71102 ให้บริกำรทำงวิศวกรรม 141  หมู่ท่ี 1 ถนนกำญจนวนิช ต.พะตง อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90230

6,744 0905563000747 บจ.ฉำงเฉ้ิน เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 30/1/2563 2,500,000         33121 ผลิตและซ่อมวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ใน

อุตสำหกรรมยำง

288  หมู่ท่ี 13 ต.ก ำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลำ 90180

6,745 0903563000354 หจ.เอสเควำย2020 29/1/2563 2,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 67  ถนนบุญเลิศ ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,746 0905563000020 บจ.ลักขณำฟลำวเวอร์แลนด์ จ ำกัด 2/1/2563 2,000,000         46205 น ำเข้ำดอกไม้เพ่ือจ ำหน่ำย 1100  ถนนเพชรเกษม ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,747 0905563000208 บจ.อีสำนแลนด์โฮลด้ิง จ ำกัด 7/1/2563 2,000,000         81300 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงออกแบบ ตกแต่ง 

ดูแลรักษำต้นไม้

11/1-2  ถนนแสงศรี ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,748 0905563000429 บจ.ดับบลิว-ออดิโอ โปรเฟสช่ันแนล

 จ ำกัด

15/1/2563 2,000,000         77299 ประกอบกิจกำรให้เช่ำอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์

36  ถนนกำญจนวณิชย์ ซอย 29 ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,749 0905563000631 บจ.เจนเลิฟ ไทย จ ำกัด 24/1/2563 2,000,000         68102 รับเช่ำซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ และจัดกำรโดย

ประกำรอ่ืน

242/30  หมู่ท่ี 6 ต.น้ ำน้อย อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,750 0903563000109 หจ.เพชรศิริ ฟิชเชอร์ กรุ๊ป 9/1/2563 2,000,000         46312 ประกอบกิจกำรค้ำสัตว์น้ ำทุกชนิด 9/2  หมู่ท่ี 1 ต.ทุ่งขม้ิน อ.นำหม่อม จ.สงขลำ 90310

6,751 0905563000518 บจ.เอ็ม. เจ. กรุ๊ป (2020) จ ำกัด 20/1/2563 1,500,000         47591 ค้ำเคร่ืองเคหภัณฑ์ 18  ถนนกำญจนวนิช ซอย 29/3 ต.คอหงส์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,752 0903563000290 หจ.พี.เค.พำรำวู้ด 23/1/2563 1,500,000         46632 ประกอบกิจกำรขำยส่งไม้ยำงพำรำ 61/2  หมู่ท่ี 10 ต.ปริก อ.สะเดำ จ.สงขลำ 90120

6,753 0903563000206 หจ.อธิชำพำณิชย์ 17/1/2563 1,000,000         82110 ประกอบกิจกำรเป็นผู้บริหำรงำนเก่ียวกับ

ด้ำนพำณิชยกรรม

228  ถนนรำษฎร์อุทิศ 1 ต.บ่อยำง อ.เมืองสงขลำ จ.สงขลำ 90000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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6,754 0905563000259 บจ.ยันดี หรอย จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         47912 ประกอบกิจกำรค้ำปลีก ค้ำส่ง เคร่ืองด่ืม

ประเภทน้ ำหวำนบรรจุขวดโดยผ่ำน

ช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์และช่องทำงอ่ืน

82/5  หมู่ท่ี 5 ต.เขำรูปช้ำง อ.เมืองสงขลำ จ.สงขลำ 90000

6,755 0905563000381 บจ.พีสแควร์  โซลูช่ัน จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         70209 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำควำม

ปลอดภัย กำรตรวจสอบแท่นขุดเจำะน้ ำมัน

26/147  หมู่ท่ี 5 ต.เขำรูปช้ำง อ.เมืองสงขลำ จ.สงขลำ 90000

6,756 0905563000763 บจ.พริมำ มำรีน เซอร์วิส จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         52299 บริกำรให้กำรตรวจสอบ ทดสอบและ

รับรองสินค้ำ

40/6  ถนนไชยำ ต.บ่อยำง อ.เมืองสงขลำ จ.สงขลำ 90000

6,757 0903563000028 หจ.สมบัติรุ่งเรืองกำรก่อสร้ำง 6/1/2563 1,000,000         41001 รับเหมำก่อสร้ำง 123/3  หมู่ท่ี 6 ต.พะวง อ.เมืองสงขลำ จ.สงขลำ 90100

6,758 0905563000011 บจ.ซีไลฟ์ ซัพพลำย แอนด์ เซอร์วิส

 จ ำกัด

2/1/2563 1,000,000         33200 ประกอบกิจกำรติดต้ังบ ำรุงรักษำเคร่ืองมือ

 อุปกรณ์เก่ียวกับกำรขนส่งทำงน้ ำ

429/39  หมู่ท่ี 2 ต.พะวง อ.เมืองสงขลำ จ.สงขลำ 90100

6,759 0905563000160 บจ.เอสทีแอล โลจิสติกส์โกร จ ำกัด 7/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 352/70  หมู่ท่ี 5 ต.พะวง อ.เมืองสงขลำ จ.สงขลำ 90100

6,760 0905563000275 บจ.มันน่ีมีตังค์ ทรำเวล จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         79120 ประกอบกิจกำรน ำเท่ียว 34/88  หมู่ท่ี 1 ต.พะวง อ.เมืองสงขลำ จ.สงขลำ 90100

6,761 0905563000682 บจ.เอ.เอส.เอ็น.ซัพพลำย แอนด์ 

เซอร์วิส จ ำกัด

28/1/2563 1,000,000         43120 รับเหมำติดต้ังระบบไฟฟ้ำ 188/72  หมู่ท่ี 3 ต.พะวง อ.เมืองสงขลำ จ.สงขลำ 90100

6,762 0903563000117 หจ.ส.กันยำเทพ กำรช่ำง 2019 9/1/2563 1,000,000         74109 ประกอบกิจกำรออกแบบงำนหล่อ 

เหล็กหล่อ เหล็กเหนียวทุกชนิด

15  หมู่ท่ี 7 ต.คลองแห อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,763 0903563000141 หจ.ไกรกิจกำร แก๊ส 14/1/2563 1,000,000         47735 ประกอบกิจกำรค้ำแก๊สหุงต้ม อุปกรณ์แก๊ส 4  ถนนบ้ำนทุ่งรี ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,764 0903563000150 หจ.ปอปอเอ็คซ์เชนจ์มันน่ี 14/1/2563 1,000,000         66123 แลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 6/4  หมู่บ้ำน หนองบัว หมู่ท่ี 2 ต.คลองแห อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,765 0903563000168 หจ.สิงห์ศิลป์ซัมเมอร์ 15/1/2563 1,000,000         47711 ประกอบกิจกำรค้ำ ท้ังค้ำปลีกเเละค้ำส่ง

สินค้ำตำมค ำส่ังซ้ือของลูกค้ำ เช่น เส้ือ 

กำงเกง ของเล่นเด็ก เเละอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

36  ซอย1 รำษฎร์ด ำริ ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,766 0903563000176 หจ.สยำม อินเตอร์เนช่ันแนล ทรำ

เวล

15/1/2563 1,000,000         79120 ประกอบกิจกำรให้บริกำรด้ำนกำร

ท่องเท่ียวท้ังภำยในประเทศและ

ต่ำงประเทศ

638/9  ถนนเพชรเกษม ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,767 0903563000222 หจ.แสนรำม 17/1/2563 1,000,000         47114 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค

บริโภคและสินค้ำอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับสุขภำพ

ของร่ำงกำย

278/5  ถนนสัจจกุล ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,768 0903563000362 หจ.กฤษฎำเฮ้ำส์ คอนสตรัคช่ัน 29/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 310  ถนนพลพิชัย-บ้ำนพรุ ต.คอหงส์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,769 0903563000371 หจ.เล็ทส์โก ทริป 30/1/2563 1,000,000         79909 เป็นตัวแทนนำยหน้ำจ ำหน่ำยต๋ัวโดยสำร 702/13  หมู่ท่ี 3 ถนนเล่ียงเมือง (สำย

เอเซีย)

ต.ควนลัง อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,770 0903563000389 หจ.อเวนเจอร์ส เอนเตอร์ไพรส์ 30/1/2563 1,000,000         82301 ฝึกอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรขำย 500/79  หมู่ท่ี 4 ต.คลองแห อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,771 0903563000397 หจ.อำฟี กำรโยธำ 30/1/2563 1,000,000         78200 ให้บริกำรจ้ำงงำนช่ัวครำว 798/27  ถนนสำครมงคล 2 ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110
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6,772 0903563000401 หจ.ไชยำ กรุ๊ป 2020 31/1/2563 1,000,000         46109 ประกอบกิจกำรเป็นนำยหน้ำ ตัวแทนค้ำ

ต่ำงในกิจกำรและธุรกิจทุกประเภท

209  ถนนเทศำพัฒนำ  ซอย 12 ต.ควนลัง อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,773 0905563000046 บจ.ขุมทรัพย์ ทัวร์ จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         79120 ประกอบกิจกำรน ำเท่ียวท้ังในและ

ต่ำงประเทศ

62/8  ถนนกำญจนวณิชย์ ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,774 0905563000054 บจ.พัทธนำ เคมีคัล จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         46691 ประกอบกิจกำรขำยส่งเคมีภัณฑ์ทำง

อุตสำหกรรม

92/96  หมู่ท่ี 6 ต.คลองแห อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,775 0905563000071 บจ.ดับบลิว เอ็น ที คอนสตรัคช่ัน 

จ ำกัด

3/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 164/18  หมู่ท่ี 1 ต.ท่ำข้ำม อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,776 0905563000089 บจ.ชนะสิน (2020) จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         82990 ประกอบกิจกำรบริกำรรเร่งรัด ติดตำม 

หน้ีสิน

11/23  หมู่ท่ี 11 ต.ท่ำช้ำง อ.บำงกล่ ำ จ.สงขลำ 90110

6,777 0905563000119 บจ.อีโคพลำส อินดัสทรี จ ำกัด 6/1/2563 1,000,000         46694 ค้ำพำเลชพลำสติกส ำเร็จรูป 132  ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,778 0905563000267 บจ.เอ็น พี พำร์ท ซัพพลำย จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         46593 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยและน ำเข้ำ

เคร่ืองจักรโรงงำน

320/15  หมู่ท่ี 11 ต.ท่ำช้ำง อ.บำงกล่ ำ จ.สงขลำ 90110

6,779 0905563000305 บจ.ฉันโชคดี 999 จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         46900 ขำยสินค้ำอุปโภคบริโภค 64/95  หมู่ท่ี 2 ต.คอหงส์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,780 0905563000313 บจ.เพชรพันธกำนต์ จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยโอนแลกเปล่ียน

จ ำน ำอสังหำริมทรัพย์ทุกประเภท

205  ซอยช่ืน-สุมำอนุสรณ์ ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,781 0905563000399 บจ.คัณฑโล 7879 จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         46313 ประกอบกิจกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนและ

กำรขยำยกิจกำรส่งออกสินค้ำ พืช ผัก 

ผลไม้ เคร่ืองอุปโภคบริโภคส่งออก

220  ถนนเทียนจ่ออุทิศ ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,782 0905563000402 บจ.นำคเทวี คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 47/12  หมู่ท่ี 1 ต.ฉลุง อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,783 0905563000411 บจ.เอมมิกำ สตูดิโอ จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         13139 ประกอบกิจกำรตกแต่งส ำเร็จส่ิงทอด้วยวิธี

อ่ืน ๆ ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

119/50  ถนนพลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,784 0905563000445 บจ.แกรนด์ วัน  เซอร์วิส จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         47595 ประกอบกิจกำรขำยปลีกเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำใน

ครัวเรือน

127  ซอย18 (รัตนอุทิศ) ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,785 0905563000461 บจ.ให้ หยัน คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         41002 รับเหมำก่อสร้ำง 39/25  หมู่ท่ี 5 ต.น้ ำน้อย อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,786 0905563000488 บจ.เรดำร์ออนไลน์ จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         46522 ประกอบกิจกำรค้ำโทรศัพท์มือถือ 5  ซอยหมู่บ้ำนหงส์ทิพย์ ซอย 4 ต.คอหงส์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,787 0905563000496 บจ.ลำบำซ่ำ จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         74909 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทนนำยหน้ำใน

กิจกำรเก่ียวกับทำงกำรแพทย์และ

วิทยำศำสตร์ทุกปรเภท

319/1  ซอย17 กำญจนวณิชย์ ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,788 0905563000500 บจ.ภูวำโฮม จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 85  หมู่ท่ี 1 ซอยหมู่บ้ำนนครินทร์ธำนี ต.ควนลัง อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,789 0905563000551 บจ.ลันอลัน คอสเม็กซ์ กรุ๊ป จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         47723 ร้ำนขำยปลีกเคร่ืองส ำอำง 63  ซอย19 ถนนโชคสมำน 5 ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,790 0905563000577 บจ.ปักษ์ใต้ พรีเม่ียม ฟู้ด จ ำกัด 22/1/2563 1,000,000         47219 จ ำหน่ำยอำหำร ของกิน ผลไม้ 2363  หมู่ท่ี 4 ถนนสนำมบิน-ลพบุรีรำเม

ศวร์

ต.ควนลัง อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110
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6,791 0905563000593 บจ.โนเบ้ิล คลินิก กรุ๊ป จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         96104 ประกอบกิจกรรมกำรดูแลควำมงำมแต่ง

เล็บมือและเล็บเท้ำ

282  ถนนธรรมนูญวิถี ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,792 0905563000607 บจ.ชนะบรำเทอร์ กรุ๊ป จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         46599 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยและติดต้ังระบบ

ไฟฟ้ำโรงงำนอุตสำหกรรม รับซ่อมบ ำรุง

และติดต้ังเคร่ืองจักรอุตสำหกรรม

207/18  ถนนศุภสำรรังสรรค์ ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,793 0905563000615 บจ.คิวเอส โลจิสติกส์ จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 219/103  หมู่ท่ี 12 ต.ท่ำช้ำง อ.บำงกล่ ำ จ.สงขลำ 90110

6,794 0905563000658 บจ.ภูสินทวี จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         49339 กำรขนส่งสินค้ำอ่ืนๆทำงถนนซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

52  ซอยหมู่บ้ำนสุธำทิพย์9 ต.คอหงส์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,795 0905563000674 บจ.ซีพีเอ็ม พัฒนำท่ีดิน จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         43120 รับปรับเคลียร่ิงพ้ืนท่ีทุกประเภท 238/9  หมู่ท่ี 14 ต.ท่ำช้ำง อ.บำงกล่ ำ จ.สงขลำ 90110

6,796 0905563000691 บจ.สิริกร ฟู้ด จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         10211 ผลิตปลำและผลิตภัณฑ์จำกปลำสดแช่เย็น 408  ถนนนิพัทธ์สงเครำะห์ 4 ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,797 0905563000704 บจ.ทเวนต้ีไนน์ แล็บ จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำเบ็ดเตล็ด 58/7  ถนนละม้ำยสงเครำะห์ ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,798 0905563000712 บจ.ต้ังต้นอิมพอร์ต จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         46612 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและส่งออก ได้แก่

น้ ำมันเช้ือเพลิงและอ่ืนๆ

206  ซอย16 ถนนสุทธิสมิทธ์ิ ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,799 0905563000771 บจ.ณรงค์ เซำเทิร์น จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 66  ซอย10 (เพชรเกษม) ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,800 0905563000780 บจ.บี.เอส.จี. พร๊อพเพอต้ี เมเนจ

เม้นท์ จ ำกัด

31/1/2563 1,000,000         68202 ประกอบกิจกำรบริหำร อำคำร หมู่บ้ำน 

และงำนบริหำรนิติบุคคล

10/1  หมู่ท่ี 2 ซอยหมู่บ้ำนเพ่ิมพูนธำนี ต.ควนลัง อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,801 0905563000798 บจ.โปรเวิร์ค มำเนจเม้นท์ แอนด์ 

คอนซัลแทนท์ จ ำกัด

31/1/2563 1,000,000         71101 ประกอลกิจกำรออกแบบโครงสร้ำง

สถำปัตยกรรม

29  ซอย2/1 รำษฎร์ด ำริ ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,802 0945563000020 บจ.พี.เอ็น.พี. แกดเจ็ต จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         47413 ประกอบกิจกำรปลีก-ขำยส่ง วัสดุอุปกรณ์

 ส ำหรับเคร่ืองมือส่ือสำร เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ ทุกชนิด

32  ถนนทักษิณเมืองทอง 3 ต.คอหงส์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,803 0903563000214 หจ.ศิเนตร กำรก่อสร้ำง 17/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 20/2  หมู่ท่ี 4 ต.เขำมีเกียรติ อ.สะเดำ จ.สงขลำ 90120

6,804 0905563000291 บจ.ล่ิมธนทรัพย์เกษตรภัณฑ์ จ ำกัด 10/1/2563 1,000,000         47734 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ขำยปลีก ขำยส่ง

 อำหำรสัตว์ส ำเร็จรูป อำหำรสัตว์ท่ีเป็น

วัตถุดิบท้ังหลำย เช่น ข้ำวโพด ข้ำวเปลือก

 ร ำข้ำว

6  ถนนเครือพันธ์อุทิศ 1 ต.สะเดำ อ.สะเดำ จ.สงขลำ 90120

6,805 0905563000097 บจ.พำรำอินโนเวทีฟ แอนด์ 

เทคโนโลยี จ ำกัด

3/1/2563 1,000,000         72101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรด้ำนกำรวิจัยจำก

ยำงและพลำสติก

13  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนนำ อ.จะนะ จ.สงขลำ 90130

6,806 0903563000257 หจ.เค.พี. ควอลิต้ี สแปร์พำร์ทส์ 21/1/2563 1,000,000         46599 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอะไหล่ เคร่ืองจักร

 กลหนัก เคร่ืองยนต์ เคร่ืองเจำะ ทุกชนิด

47/2  หมู่ท่ี 1 ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลำ 90140

6,807 0905563000585 บจ.ครัวริต้ำ จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         10752 ประกอบกิจกำรผลิตอำหำรปรุงส ำเร็จ

บรรจุในภำชนะปิดสนิท

239  หมู่ท่ี 4 ต.ปำกบำง อ.เทพำ จ.สงขลำ 90150
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6,808 0903563000265 หจ.กอบทรัพย์เจริญกิจ 21/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 53  หมู่ท่ี 8 ต.นำทวี อ.นำทวี จ.สงขลำ 90160

6,809 0905563000348 บจ.เอ.เอ็ม.ดี ธุรกิจ รังนกไทย จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         46209 ประกอบกิจกำรซ้ือขำย น ำเข้ำ ส่งออก รัง

นกนำงแอ่น รังนกนำงแอ่นบ้ำน ผลิตภัณฑ์

และอำหำรบ ำรุงสุขภำพ

74/2  หมู่ท่ี 15 ต.นำทวี อ.นำทวี จ.สงขลำ 90160

6,810 0905563000127 บจ.ว.พำณิชย์ พำรำวู้ด จ ำกัด 6/1/2563 1,000,000         46693 รับซ้ือไม้ยำงพำรำ 2  หมู่ท่ี 5 ถนนเทศบำลพัฒนำ 5 ต.พังลำ อ.สะเดำ จ.สงขลำ 90170

6,811 0905563000534 บจ.ศุภนิมิตรำ อินเตอร์เนช่ันแนล 

เทรดด้ิง จ ำกัด

21/1/2563 1,000,000         46109 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออกสินค้ำ

อุปโภคบริโภคทุกประเภท

16  หมู่ท่ี 5 ถนนสุขำภิบำล 3 ต.พังลำ อ.สะเดำ จ.สงขลำ 90170

6,812 0905563000739 บจ.อี-ลำจ อินเตอร์โปรดักช่ัน จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         46443 ประกอบกิจกำร ขำยส่ง ขำยปลีก 

เคร่ืองส ำอำง และ ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม

41/5  หมู่ท่ี 3 ต.ท่ำโพธ์ิ อ.สะเดำ จ.สงขลำ 90170

6,813 0905563000321 บจ.แกรนด์ วัลเลย์ แอสเสท จ ำกัด 13/1/2563 1,000,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยโอน จ ำนอง จ ำน ำ 

แลกเปล่ียนอสังหำริมทรัพย์ทุกประเภท

41/3  หมู่ท่ี 4 ต.คูหำใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลำ 90180

6,814 0905563000453 บจ.ไท อคิเทค โปร จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         43210 ประกอบกิจกำรรับเหมำด้ำนงำนวิศวกรรม

 งำนระบบเครือข่ำยไวไฟและปรับปรุงทก

ชนิด

380/4  หมู่ท่ี 1 ต.ก ำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลำ 90180

6,815 0905563000755 บจ.ขุนทองเพชรค้ำวัสดุ จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         23921 ประกอบกิจกำรผลิตอิฐบล็อค อิฐช่องลม 94/1  หมู่ท่ี 13 ต.คูหำใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลำ 90180

6,816 0903563000249 หจ.ที.แคร์ เพสท์คอนโทรล เซอร์วิส 20/1/2563 1,000,000         81293 บริกำรป้องกันและก ำจัดปลวก 357  หมู่บ้ำน พรลักษณ์ หมู่ท่ี 2 ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลำ 90230

6,817 0905563000241 บจ.กีฟ ฟอร์ ยู มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         46411 ประกอบกิจกำรค้ำผ้ำ ด้ำย เคร่ืองนุ่งห่ม 

เส้ือผ้ำส ำเร็จรูป

169  หมู่ท่ี 1 ถนนกำญจนวนิช ต.พะตง อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90230

6,818 0905563000224 บจ.ทีเจ 1 เบฟเวอเรจ จ ำกัด 9/1/2563 1,000,000         47113 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืม

300/186  หมู่ท่ี 9 ต.บ้ำนพรุ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90250

6,819 0903563000320 หจ.สิงโตธุรกิจ เอ็มซี 24/1/2563 1,000,000         45101 ขำยส่งและขำยปลีกซ่อมยำนยนต์และ

จักรยำนยนต์

14/27  หมู่ท่ี 6 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลำ 90280

6,820 0905563000666 บจ.ศิริวรรณพำณิชย์ 888 จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         46639 ขำยส่งผลิตภัณฑ์ท่ีมีโครงสร้ำงเป็นโลหะ 212/16  หมู่ท่ี 5 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลำ 90280

6,821 0903563000303 หจ.หำดใหญ่ เดคคอเรช่ัน 24/1/2563 1,000,000         43301 จ ำหน่ำยออกแบบติดต้ังงำนเหล็ก 38  หมู่ท่ี 10 ต.นำหม่อม อ.นำหม่อม จ.สงขลำ 90310

6,822 0903563000061 หจ.อำซีน กำรก่อสร้ำง 8/1/2563 1,000,000         41002 รับเหมำก่อสร้ำง 60/1  หมู่ท่ี 5 ต.บำงเขียด อ.สิงหนคร จ.สงขลำ 90330

6,823 0903563000052 หจ.วำย.เอส.เอช. วีจี 8/1/2563 600,000            46313 น ำเข้ำส่งออกผลไม้ตำมฤดูกำลทุกชนิด 294  ถนนสัจจกุล ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,824 0905563000330 บจ.คิงส์สตำร์ จ ำกัด 13/1/2563 500,000            47219 ประกอบกิจกำรค้ำอำหำรแห้ง อำหำร

ส ำเร็จรูป

34/60  หมู่ท่ี 3 ต.เขำรูปช้ำง อ.เมืองสงขลำ จ.สงขลำ 90000

6,825 0903563000036 หจ.อคินฟำร์ม 6/1/2563 500,000            01469 จ ำหน่ำยไข่นกกระทำ จ ำหน่ำยอำหำรสัตว์

ทุกชนิด เพำะพันธ์ุและจ ำหน่ำยพ่อ แม่

พันธ์ุนกกระทำ

83/2  หมู่ท่ี 9 ต.น้ ำน้อย อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,826 0903563000079 หจ.ธนะคงคำ คอสเมติกส์ 8/1/2563 500,000            47723 ร้ำนขำยปลีกเคร่ืองส ำอำง 76/1  ถนนศุภสำรรังสรรค์ ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110
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6,827 0903563000087 หจ.จำรีย์ ช้อป 9/1/2563 500,000            47511 ประกอบกิจกำรค้ำผ้ำ ผ้ำทอจำกใย

สังเครำะห์ ด้ำย ด้ำยยำงยืด เส้นใยในล่อน 

ใยสังเครำะห์ เส้ือผ้ำส ำเร็จรูป

9  หมู่ท่ี 2 ซอยธำรทองธำนี 7 ต.ควนลัง อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,828 0903563000095 หจ.เณรัญ คอนสตรัคช่ัน 9/1/2563 500,000            41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 61  ซอย5 (รัตนอุทิศ) ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,829 0903563000281 หจ.โรงแรม เอ-พี.เค. หำดใหญ่ 23/1/2563 500,000            55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม ภัตตำคำร บำร์ 

ไนท์คลับ

246/18  ถนนรัถกำร ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,830 0903563000346 หจ.เอสทีพี ฟู้ด 28/1/2563 500,000            46319 ขำยส่งอำหำรส ำเร็จรูป 33  ซอย11 ถนนเพชรเกษม ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,831 0905563000283 บจ.บ้ำนบัญชี (2020) จ ำกัด 9/1/2563 500,000            69200 ประกอบกิจกำรบริกำรรับท ำบัญชี  

ตรวจสอบบัญชี

105/8  หมู่ท่ี 11 ต.คลองแห อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,832 0903563000010 หจ.สมำร์ทอัพ เทค 6/1/2563 500,000            46421 ขำยส่งเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ 55/21  ถนนลูกเสือ ต.บ้ำนพรุ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90250

6,833 0905563000101 บจ.ส.สตีล กำรช่ำง จ ำกัด 6/1/2563 500,000            46593 ประกอบกิจกำรขำยเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 435/3  หมู่บ้ำน นีโอสมำร์ท ถนนกำญ

จนวนิช

ต.บ้ำนพรุ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90250

6,834 0903563000125 หจ.คอสอิมเมจ ช็อป 13/1/2563 300,000            47912 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง 

เคร่ืองแต่งกำย เส้ือผ้ำ สินค้ำอุปโภค

บริโภค ขำยสินค้ำออนไลน์

63  ซอย22 ถนนรัตนอุทิศ ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,835 0903563000133 หจ.ทริปเป้ิล ที มำร์เก็ตต้ิง แอนด์ 

บิสซิเนส

13/1/2563 300,000            70209 ประกอบกิจกำรวำงแผนทำงกำรเงินส่วน

บุคคล และสรรหำบุคลำกร ฝึกอบรม 

พัฒนำให้ควำมรู้

14  ซอย19 เพชรเกษม ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,836 0903563000338 หจ.โลโก้ เฮ้ำส์ 28/1/2563 200,000            73101 ท ำป้ำยโฆษณำ ส่ือโฆษณำทุกชนิด 50  ซอยทวีวรรณ์ ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,837 0905563000364 บจ.มัญชุวีร์ จ ำกัด 14/1/2563 150,000            96201 ซักรีดเส้ือผ้ำ ตัดผม แต่งผม เสริมสวย 20  ซอยพีระพร ต.คอหงส์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,838 0905563000470 บจ.คิว ลักก้ีกรุ๊ป จ ำกัด 17/1/2563 100,000            47212 ประกอบกิจกำรค้ำอำหำรทะเลบรรจุ

กระป๋อง

1/8  ถนนก ำแพงเพ็ชร ต.บ่อยำง อ.เมืองสงขลำ จ.สงขลำ 90000

6,839 0903563000044 หจ.โปรด จิตติ เจริญ 8/1/2563 100,000            46109 เป็นตัวแทนค้ำต่ำงในกิจกำรและธุรกิจ

ประเภท เว้นแต่ธุรกิจประกันภัย กำรหำ

สมำชิกในสมำคม

7  ซอยยำยเห้งอุทิศ ต.คอหงส์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,840 0903563000184 หจ.ม่ิงฤทธิไกร 15/1/2563 100,000            46109 ประกอบกิจกำรเป็นนำยหน้ำ ตัวแทน 

ตัวแทนค้ำต่ำงในกิจกำรและธุรกิจทุก

ประเภท

69/17  ถนนแสงอำทิตย์ ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,841 0903563000192 หจ.โสเจยมันตรี 16/1/2563 100,000            47721 จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร 69/17  ถนนแสงอำทิตย์ ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,842 0903563000231 หจ.เอส.เอ กำรบัญชี 17/1/2563 100,000            69200 ประกอบกิจกำรท ำบัญชีและตรวจสอบบัญชี 1566  หมู่ท่ี 3 ต.ควนลัง อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,843 0903563000273 หจ.ไอ เฮลท์ 5.0 22/1/2563 100,000            47999 กำรขำยปลีกโดยไม่มีร้ำนซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

14  หมู่บ้ำน ปำล์มสปริงส์1 หมู่ท่ี 5 ถนน

กำญจนวนิช

ต.คอหงส์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน
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รหัส

วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

6,844 0903563000311 หจ.อิงลิช อินไซท์ 24/1/2563 100,000            85493 โรงเรียนกวดวิชำ 151/16  หมู่ท่ี 4 ต.คลองแห อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,845 0905563000721 บจ.นำวิส คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 29/1/2563 100,000            46102 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก ผลิตภัณพ์

อำหำรเสริม

311/3  หมู่ท่ี 6 ต.ทุ่งใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,846 0905563000356 บจ.แอล แอล ที เอ กรุ๊ป จ ำกัด 13/1/2563 20,000             47711 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกเส้ือผ้ำ 404/28  ซอยทินกร2 ถนนพลพิชัย-บ้ำนพรุ ต.คอหงส์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

6,847 0915563000046 บจ.ชญำนิน วิศวกรรม จ ำกัด 21/1/2563 3,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร

25 หมู่ท่ี 4 ต.ย่ำนซ่ือ อ.ควนโดน จ.สตูล 91160

6,848 0915563000062 บจ.ไทย ไอซ์ เทรดด้ิง จ ำกัด 31/1/2563 2,000,000         10795 ประกอบกิจกำรผลิตน้ ำแข็งเพ่ือกำรบริโภค 54  ถนนติรสถิตย์ ต.พิมำน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000

6,849 0913563000010 หจ.ฉลุงเคร่ืองเขียน 7/1/2563 2,000,000         47612 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยกระดำษ เคร่ือง

เขียน แบบเรียน

27  หมู่ท่ี 2 ถนนยนตรกำรก ำธร ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140

6,850 0913563000028 หจ.สตำรินทร์ กรุ๊ป 13/1/2563 1,000,000         55101 ประกอบกิจกำรท่ีพักแรม และบริกำรด้ำน

อำหำร

169  ถนนยำตรำสวัสดี ต.พิมำน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000

6,851 0915563000038 บจ.ทีพีซี ไบโอแมส จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         16101 ประกอบกิจกำรเก่ียวกับไม้ กำรท ำฝอยไม้

 บด ป่น ย่อยไม้ กำรท ำช้ินไม้สับ

1111/23  หมู่ท่ี 4 ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000

6,852 0913563000036 หจ.รัตนสุวรรณกำรโยธำ 23/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร

24  หมู่ท่ี 4 ต.เกตรี อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140

6,853 0915563000020 บจ.บรำเธอร์ส โกลบอล บิสซิเนส 

จ ำกัด

10/1/2563 1,000,000         52292 กิจกรรมตัวแทนผู้รับจัดกำรขนส่งสินค้ำ

และตัวแทนออกของ(ตัวแทนด ำเนินพิธี

ศุลกำกร)

280  หมู่ท่ี 2 ต.ย่ำนซ่ือ อ.ควนโดน จ.สตูล 91160

6,854 0915563000011 บจ.ธนภัทร์ทัวร์ เฟอร์ร่ี เซอร์วิส 

จ ำกัด

2/1/2563 500,000            79120 ประกอบกิจกำรบริกำรน ำเท่ียว

ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ

45/11  ถนนสตูลธำนี ต.พิมำน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000

6,855 0915563000054 บจ.ไฟน์ ออดิทต้ิง จ ำกัด 24/1/2563 100,000            69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีกำรท ำบัญชีและ

กำรตรวจสอบบัญชี กำรให้ค ำปรึกษำด้ำน

ภำษี

197/5  หมู่ท่ี 6 ต.ทุ่งหว้ำ อ.ทุ่งหว้ำ จ.สตูล 91120

6,856 0925563000011 บจ.อู่ด้วงกำรช่ำง จ ำกัด 6/1/2563 5,000,000         45302 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยอะไหล่และซ่อม

รถยนต์

96  หมู่ท่ี 3 ต.นำตำล่วง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

6,857 0925563000097 บจ.ชิล ชิล โฮเต็ล จ ำกัด 29/1/2563 5,000,000         55109 ประกอบกิจกำรท่ีพักแรมแบบให้เช่ำเป็น

รำยวันหรือรำยสัปดำห์ส ำหรับผู้ท่ีมำพัก

แรมระยะส้ัน

59  ถนนวิเศษกุล ต.ทับเท่ียง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

6,858 0923563000061 หจ.ทรัพย์ชัยวงศ์ กำรก่อสร้ำง 23/1/2563 5,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 40/111  หมู่ท่ี 1 ต.ควนธำนี อ.กันตัง จ.ตรัง 92110
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6,859 0925563000071 บจ.สิงห์เมืองตรัง จ ำกัด 23/1/2563 5,000,000         46321 ประกอบกิจกำรขำยส่งเคร่ืองด่ืมท่ีมีและไม่

มีแอลกอฮอล์ผสม

98/20  หมู่ท่ี 4 ต.นำท่ำมเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92190

6,860 0925563000038 บจ.พำรำไทย ส่งออก จ ำกัด 14/1/2563 3,000,000         46693 ประกอบกิจกำรซ้ือขำย เศษยำง ยำงเครป

 หมำกแห้งและผลิตภัณฑ์กำรเกษตรทุก

ชนิด

109  หมู่ท่ี 4 ต.คลองปำง อ.รัษฎำ จ.ตรัง 92160

6,861 0923563000028 หจ.ปิยะวัฒน์ ปิโตรเลียม 9/1/2563 2,000,000         47300 ประกอบกิจกำรค้ำน้ ำมันเช้ือเพลิง 

ผลิตภัณฑ์อย่ำงอ่ืนท่ีก่อให้เกิดพลังงำน

และสถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง

11  หมู่ท่ี 1 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180

6,862 0923563000079 หจ.ห้ำงทองไพบูลย์ ล ำภูรำ 29/1/2563 2,000,000         47732 ประกอบกิจกำรค้ำ ทอง นำก เงิน พลอย 

และอัญมณีอ่ืน รวมท้ังวัตถุท ำเทียมส่ิง

ดังกล่ำว

154/7  หมู่ท่ี 6 ต.ล ำภูรำ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92190

6,863 0923563000087 หจ.ทนงศักด์ิกำรโยธำ 30/1/2563 2,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 213  หมู่ท่ี 8 ต.เขำวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220

6,864 0925563000020 บจ.พี พร้อมพ์ เน็ตเวิร์ค เซอร์วิซ 

จ ำกัด

10/1/2563 1,000,000         42202 ประกอบกิจกำรเก่ียวกับกำรก่อสร้ำง

โครงสร้ำงสำธำรณูปโภคเก่ียวกับกำรสำย

ส่งไฟฟ้ำก ำลังและสำยสัญญำณส่ือสำร

136/61  ถนนพัทลุง ต.ทับเท่ียง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

6,865 0925563000046 บจ.ชำรีฟ จ ำกัด 16/1/2563 1,000,000         46691 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยหมึกโรเนียว หมึก

ถ่ำยเอกสำร หมึกเคร่ืองพิมพ์ เคร่ือง copy

 com-color

181/1  ถนนวิเศษกุล ต.ทับเท่ียง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

6,866 0925563000062 บจ.อำรียะ กิจก่อสร้ำง จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 32  หมู่ท่ี 4 ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

6,867 0925563000089 บจ.ไร่มนตรี จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         01619 ประกอบธุรกิจรับเป็นท่ีปรึกษำและให้

ค ำแนะน ำเก่ียวกับด้ำนเกษตรทฤษฎีใหม่

และวำงระบบเกษตรทฤษฎีใหม่

63  หมู่ท่ี 5 ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120

6,868 0925563000054 บจ.ท๊อป อินเตอร์วู้ด จ ำกัด 17/1/2563 1,000,000         16101 ประกอบกิจกำรโรงงำนแปรรูปไม้ยำงพำรำ

 และไม้อ่ืนๆ รวมท้ังอบไม้ยำงพำรำแปรรูป

173  หมู่ท่ี 3 ต.ปำกแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92190

6,869 0923563000036 หจ.เพชรฤทธ์ิมำร์เก็ตต้ิง 13/1/2563 500,000            16210 ประกอบกิจกำรผลิตแผ่นไม้บำงและ

ผลิตภัณฑ์ไม้

41/1  หมู่ท่ี 2 ต.นำท่ำมเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92190

6,870 0922563000019 หส.ทีแอนด์บี เอ็กซ์เพรส 23/1/2563 400,000            53200 ประกอบกิจกรรมกำรรับส่งเอกสำร/ส่ิงของ 160  หมู่ท่ี 3 ต.ไม้ฝำด อ.สิเกำ จ.ตรัง 92150

6,871 0923563000044 หจ.เทอทีนวู้ด 13/1/2563 300,000            46632 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยไม้ท่อนยำงพำรำ 

ไม้ยำงพำรำแปรรูป ปีกไม้ ไม้ฟืน และ

ผลผลิตจำกไม้ยำงพำรำทุกประเภท

1/9  หมู่ท่ี 3 ต.นำท่ำมเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92190

6,872 0923563000052 หจ.จ ำเริญรังนกไทย 14/1/2563 100,000            46209 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำเกษตรเช่น 

รังนก

13  ถนนสถลสถำนพิทักษ์ ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 92110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส

ไปรษณีย์

6,873 0923563000010 หจ.เป้ิลฮังกำรี 3/1/2563 100,000            46109 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำ

อุปโภคบริโภค เช่น เคร่ืองส ำอำง อำหำร

เสริม

201  หมู่ท่ี 7 ต.ทุ่งต่อ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130

6,874 0935563000097 บจ.นำดอน ฟำร์ม จ ำกัด 27/1/2563 4,000,000         01500 ประกอบกิจกำรเล้ียงสัตว์ ประมง ท ำนำ 

ท ำสวน ท ำไร่

168  หมู่ท่ี 10 ต.หำนโพธ์ิ อ.เขำชัยสน จ.พัทลุง 93130

6,875 0935563000101 บจ.เอกสุภำ รับเบอร์ จ ำกัด 27/1/2563 2,000,000         46693 ประกอบกิจกำรขำยส่งยำงพำรำและ

พลำสติกข้ันต้น

254  หมู่ท่ี 5 ต.ควนมะพร้ำว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

6,876 0935563000119 บจ.เอกสุภำ ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 27/1/2563 2,000,000         49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำอ่ืนๆทำงถนน

ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

254  หมู่ท่ี 5 ต.ควนมะพร้ำว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

6,877 0935563000143 บจ.วิศลย์ กรุ๊ป. จ ำกัด 30/1/2563 2,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด 

ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำงและ

อุปกรณ์เคร่ืองมือในกำรก่อสร้ำง

179  หมู่ท่ี 6 ต.แพรกหำ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110

6,878 0935563000127 บจ.ห้ำงทองขอบคุณ จ ำกัด 28/1/2563 2,000,000         47732 ประกอบกิจกำรค้ำทอง นำก เงิน เพชร 

พลอยและอัญมณีอ่ืน

712/2  หมู่ท่ี 1 ต.ปำกพะยูน อ.ปำกพะยูน จ.พัทลุง 93120

6,879 0933563000052 หจ.ทรัพย์ทวีกำรก่อสร้ำงและโยธำ 21/1/2563 1,000,000         47739 ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุ  อุปกรณ์  

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในงำนจรำจร  ป้ำย

จรำจร  สต๊ิกเกอร์

231  หมู่ท่ี 5 ต.ปรำงหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

6,880 0935563000011 บจ.วีซี เวทอะกริเทค จ ำกัด 3/1/2563 1,000,000         46692 ประกอบกิจกำรค้ำ ปุ๋ย ยำปรำบศัตรูพืช 

อำหำรสัตว์ ยำรักษำโรค

255  หมู่ท่ี 1 ต.นำท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

6,881 0935563000038 บจ.ซี.เอส.กรุ๊ป ออโต้เซลส์ จ ำกัด 8/1/2563 1,000,000         45101 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทนหรือนำยหน้ำ

จ ำหน่ำยรถยนต์ รวมท้ังอะไหล่

212  หมู่ท่ี 9 ต.ท่ำมิหร ำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

6,882 0935563000046 บจ.บ้ำนมังกรทอง ดีไซน์แอนด์

คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด

13/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำร พำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย 

สถำนท่ีท ำงำน

763  ถนนรำเมศวร์ ต.คูหำสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

6,883 0935563000054 บจ.ส้มแป้นช็อป จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         46411 ประกอบกิจกำรค้ำ ผ้ำ ผ้ำทอจำกใย

สังเครำะห์ เคร่ืองนุ่งห่ม เส้ือผ้ำส ำเร็จรูป 

เครืองแต่งกำยเคร่ืองประดับ ประกอบกำร

ให้เช่ำ ผ้ำ ผ้ำทอ

131  หมู่ท่ี 4 ต.ท่ำมิหร ำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

6,884 0935563000062 บจ.ช. ชนิตำ กำรโยธำ จ ำกัด 14/1/2563 1,000,000         41002 รับเหมำก่อสร้ำงอำคำร ตกแต่ง ติดต้ัง

อุปกรณ์ก่อสร้ำง ส ำนักงำนและท่ีอยู่อำศัย

 สถำนท่ี ท ำกำร ถนน

38  หมู่ท่ี 15 ต.ควนมะพร้ำว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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6,885 0935563000071 บจ.เทคฟำร์ม บียอนด์ จ ำกัด 20/1/2563 1,000,000         62012 ประกอบกิจกำรออกแบบและพัฒนำ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือให้ใช้ทำงกำร

เกษตรและส่ิงแวดล้อม

192  หมู่ท่ี 3 ต.ท่ำแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

6,886 0935563000135 บจ.ส. ด ำรงธรรม ทนำยควำม จ ำกัด 30/1/2563 1,000,000         82990 ประกอบธุรกิจบริกำร เร่งรัด ทวงถำม 

ติดตำมหน้ีสิน ฟ้องคดี  ืบทรัพย์และบังคับ

คดี

492  ถนนอภัยบริรักษ์ ต.คูหำสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

6,887 0933563000036 หจ.พี เอ็ม โรจนรัตน์ ทรำนสปอร์ต 14/1/2563 1,000,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 71  หมู่ท่ี 4 ต.ลำนข่อย อ.ป่ำพะยอม จ.พัทลุง 93110

6,888 0935563000089 บจ.เดลต้ำ เอส เซอร์วิส จ ำกัด 24/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงออกแบบและ

รับเหมำก่อสร้ำง ระบบไฟฟ้ำ ระบบบ ำบัด

น้ ำเสีย

194 หมู่ท่ี 1 ต.นำขยำด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110

6,889 0935563000151 บจ.สกำย อีโวลูช่ัน ซิสเท็ม จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         43210 ประกอบกิจกำรรับออกแบบวำงระบบ

ไฟฟ้ำ และรับเหมำติดต้ังระบบไฟฟ้ำครบ

วงจร อุปกรณ์ไฟฟ้ำ ภำยในอำคำร 

ส ำนักงำน โรงงำน ท่ีพักอำศัย และ

สถำนท่ีต่ำงๆพร้อมท้ังจ ำหน่ำยวัสดุ

อุปกรณ์ไฟฟ้ำทุกชนิด

255  หมู่ท่ี 9 ต.บ้ำนพร้ำว อ.ป่ำพะยอม จ.พัทลุง 93110

6,890 0935563000020 บจ.ทงต๋ำ อินเตอร์เนชันเแนล ชิป 

ซัพพลำย จ ำกัด

6/1/2563 1,000,000         47219 ขำยปลีกอำหำรอ่ืน ๆ ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้

ในท่ีอ่ืน

92  หมู่ท่ี 2 ต.เกำะนำงค ำ อ.ปำกพะยูน จ.พัทลุง 93120

6,891 0933563000044 หจ.เอ็น เจ แอร์ ซัพพลำย 17/1/2563 400,000            47595 ประกอบกิจกำรขำยเคร่ืองปรับอำหำศทุก

ชนิด ทุกย่ีห้อ ประกอบกิจกำรล้ำง ซ่อม 

และติดต้ังเคร่ืองปรับอำกำศ

252/3  หมู่ท่ี 2 ต.ท่ำมิหร ำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

6,892 0933563000028 หจ.ทองค ำ กำรโยธำ 10/1/2563 200,000            41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย

101  หมู่ท่ี 7 ต.ปรำงหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

6,893 0933563000010 หจ.เอสเอส ศิวิไล 3/1/2563 100,000            47190 ประกอบกิจกำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์

อำหำรเสริม สินค้ำอุปโภคบริโภค 

เคร่ืองส ำอำง ปุ๋ย เคร่ืองกรองน้ ำ

38/4  หมู่ท่ี 1 ต.นำโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

6,894 0945563000038 บจ.วิชช่ัน คอมเมิร์ซ จ ำกัด 21/1/2563 5,000,000         10294 ประกอบกิจกำรผลิตปลำป่น 7  หมู่ท่ี 10 ต.เตรำะบอน อ.สำยบุรี จ.ปัตตำนี 94110

6,895 0943563000036 หจ.ปัตตำนี เวสท์ โกลด์ 9/1/2563 1,000,000         38110 ประกอบกิจกำรคัดแยกขยะของเสียท่ีไม่

เป็นอันตรำย

183/5  หมู่ท่ี 8 ต.บำนำ อ.เมืองปัตตำนี จ.ปัตตำนี 94000

6,896 0945563000011 บจ.บูดำยำ เซอร์วิส จ ำกัด 6/1/2563 1,000,000         69200 ประกอบกิจกำรรับท ำบัญชี ปิดงบกำรเงิน 

ย่ืนภำษีออนไลน์ ข้ึนทะเบียนประกันสังคม

 รับจดทะเบียนนิติบุคคล

91  ถนนท่ำเสด็จ ต.ตะลุบัน อ.สำยบุรี จ.ปัตตำนี 94110

6,897 0943563000052 หจ.บี เอ็ม กำรก่อสร้ำง 20/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 109/9  หมู่ท่ี 7 ต.นำเกตุ อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตำนี 94120
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6,898 0943563000010 หจ.รำตำ โยธำกิจ 6/1/2563 1,000,000         45201 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 10/3  หมู่ท่ี 4 ต.รำตำปันยัง อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตำนี 94150

6,899 0943563000028 หจ.เอส.ซอฟร่ี 7/1/2563 500,000            47219 ประกอบกิจกำรขำยนมแช่เย็น 112/32  หมู่ท่ี 5 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตำนี จ.ปัตตำนี 94000

6,900 0943563000044 หจ.วำร์บูลัน ออพติค เน็ตเวิร์ค กรุ๊ป 15/1/2563 500,000            42202 ประกอบกิจกำรติดต้ังชุมสำยเครือข่ำย

และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกับระบบโทรคมนำคม 

โทรศัพท์เคล่ือนท่ี จำนรับสัญญำณ

179/5  หมู่ท่ี 2 ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตำนี 94170

6,901 0943563000061 หจ.อิงริซ ซี.โอ. 22/1/2563 200,000            85491 ประกอบกิจกำรสอนพิเศษ

ภำษำต่ำงประเทศ

9  ถนนสันติสุข ต.จะบังติกอ อ.เมืองปัตตำนี จ.ปัตตำนี 94000

6,902 0955563000054 บจ.เกน โลจิสติกส์ จ ำกัด 23/1/2563 5,000,000         49323 ประกอบกิจกำรด้ำนกำรบริกำรขนส่งและ

ขนถ่ำยสินค้ำโลจิสติกส์น ำเข้ำ-ส่งออก

สินค้ำท้ังในและต่ำงประเทศ

149/31  หมู่ท่ี 9 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลำ จ.ยะลำ 95000

6,903 0955563000071 บจ.เจเอสซี อำร์โอเอ-เนฟเตเกซ 

จ ำกัด

29/1/2563 4,000,000         47300 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยและบริกำรน้ ำมัน

เช้ือเพลิง ผลิตภัณฑ์อ่ืนท่ีก่อให้เกิดพลังงำน

99  ซอยมำยอ ถนนสิโรรส ต.สะเตง อ.เมืองยะลำ จ.ยะลำ 95000

6,904 0953563000117 หจ.เสนอ เซอร์วิส 23/1/2563 2,000,000         45202 ประกอบกิจกำรซ่อม ท ำสี ช่วงล่ำงยำนยนต์ 68/8  ถนนคูหำมุข ต.สะเตง อ.เมืองยะลำ จ.ยะลำ 95000

6,905 0955563000038 บจ.ศรียะลำ  คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 21/1/2563 2,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำรทุก

ชนิด ถนน สะพำน อุโมงและงำนโยธำทุก

ชนิด

24/1  ถนนเทศบำล 1 ต.สะเตง อ.เมืองยะลำ จ.ยะลำ 95000

6,906 0955563000062 บจ.ฮำซีลัน จ ำกัด 24/1/2563 2,000,000         46209 กำรขำยส่งวัตถุดิบอ่ืนๆทำงกำรเกษตรซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

9/1  หมู่ท่ี 3 ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลำ 95000

6,907 0953563000028 หจ.เตรำส 13/1/2563 1,500,000         14112 ประกอบกิจกำรผลิตและออกแบบเส้ือ 

กำงเกง และจัดจ ำหน่ำย

23  ซอยดินชัชวำลย์ ถนนสิโรรส ต.สะเตง อ.เมืองยะลำ จ.ยะลำ 95000

6,908 0953563000109 หจ.ยูเอช เปอร์ดำน่ำ กรุ๊ป 22/1/2563 1,500,000         79120 บริกำรรับส่งคนไปประกอบพิธีฮัจญ์และน ำ

เท่ียว

114/12  หมู่ท่ี 1 ต.ล ำใหม่ อ.เมืองยะลำ จ.ยะลำ 95000

6,909 0953563000010 หจ.เซ็นเตอร์ แล็บ 9/1/2563 1,000,000         86903 ประกอบกิจกำรศูนย์ตรวจเลือด ปัสสำวะ 

ตรวจสุขภำพและอ่ืนๆ

392  ถนนผังเมือง 4 ต.สะเตง อ.เมืองยะลำ จ.ยะลำ 95000

6,910 0955563000011 บจ.สเกลพรอพเพอร์ต้ีแอนด์ดีเวล

อปเม้นท์ จ ำกัด

10/1/2563 1,000,000         41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ และงำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืน

ทุกชนิด

23  ซอยกชพงศ์ (มนู - นิตยำ) ถนนมนู - 

นิตยำ

ต.สะเตง อ.เมืองยะลำ จ.ยะลำ 95000

6,911 0953563000095 หจ.บังเลำะ 168 เบตงกรุ๊ป 21/1/2563 1,000,000         46101 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ - ส่งออกพืชผล

ทำงกำรเกษตรพร้อมท้ังส่วนประกอบของ

พืชผลทุกชนิด

353/34  ถนนสุขยำงค์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลำ 95110

6,912 0953563000125 หจ.วี.อำดิซัน กำรโยธำ 24/1/2563 1,000,000         42101 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 234  หมู่ท่ี 1 ต.ตล่ิงชัน อ.บันนังสตำ จ.ยะลำ 95130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

6,913 0953563000087 หจ.ฮำนำน คอนสตรัคช่ัน 20/1/2563 700,000            41001 รับเหมำก่อสร้ำง อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ี

พักอำศัย ถนน สะพำน และงำนก่อสร้ำง

อ่ืนๆ ทุกชนิด

23/2  หมู่ท่ี 1 ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลำ 95000

6,914 0953563000036 หจ.สลำตันกำรพิมพ์ 13/1/2563 500,000            18122 ประกอบกิจกำรบริกำรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ือง

กับกำรพิมพ์ทุกประเภท

51  หมู่ท่ี 3 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลำ จ.ยะลำ 95000

6,915 0953563000079 หจ.นูดฮูดำ บำย เอสเค โอโซน 20/1/2563 500,000            46109 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก ขำยปลีก 

ขำยส่ง ติดต้ัง ซ่อมแซ่มบ ำรุงและเป็น

ตัวแทนจ ำหน่ำยเคร่ืองกรองน้ ำ

104/17  ถนนสิโรรส ต.สะเตง อ.เมืองยะลำ จ.ยะลำ 95000

6,916 0955563000046 บจ.อัญมณีแบรนด์ จ ำกัด 22/1/2563 500,000            46900 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค-

บริโภคทุกชนิด

176  หมู่ท่ี 1 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลำ จ.ยะลำ 95000

6,917 0953563000044 หจ.บีเอ็น เบอร์จำยำ บิสซิเนสกรุ๊ป 15/1/2563 500,000            46109 ประกอบกิจกำรตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำ

อุปโภคบริโภค

41  หมู่ท่ี 2 ต.กำตอง อ.ยะหำ จ.ยะลำ 95120

6,918 0953563000052 หจ.บี มีสรอยะห์ บิสซิเนสกรุ๊ป 15/1/2563 500,000            46109 ประกอบกิจกำรตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำ

อุปโภคบริโภค

109/1  หมู่ท่ี 4 ต.กำบัง อ.กำบัง จ.ยะลำ 95120

6,919 0955563000020 บจ.เจอิมพอร์ตกรุ๊ป จ ำกัด 20/1/2563 300,000            47733 น ำเข้ำและส่งออกดอกไม้สด 85  ถนนเทศบำล 4 ต.สะเตง อ.เมืองยะลำ จ.ยะลำ 95000

6,920 0953563000061 หจ.มณีหิยำ 16/1/2563 200,000            82301 ประกอบกิจกำรรับฝึกอบรมบุคลำกร 23/6  หมู่ท่ี 2 ต.บำโร๊ะ อ.ยะหำ จ.ยะลำ 95120

6,921 0965563000038 บจ.นรำปำล์มทองออยล์ กรุ๊ป 

บือซำ จ ำกัด

9/1/2563 100,000,000      20299 ประกอบกิจกำรผลิต  มี ครอบครอง 

จ ำหน่ำย ผลิตภัณฑ์ กลีเซอรีน ท่ีได้จำก

กำรผลิตไบโอดีเซล

1/1  หมู่ท่ี 10 ต.ล ำภู อ.เมืองนรำธิวำส จ.นรำธิวำส 96000

6,922 0965563000089 บจ.มิตรสยำม จ ำกัด 30/1/2563 5,000,000         46209 ประกอบกิจกำรค้ำมะพร้ำว โรงงำน

มะพร้ำว และอุตสำหกรรมเก่ียวกับกำรท ำ

มะพร้ำว

105  ถนนจำตุรงค์รัศมี ต.บำงนำค อ.เมืองนรำธิวำส จ.นรำธิวำส 96000

6,923 0963563000044 หจ.รุ่งวัฒนำ กำรโยธำ 2020 13/1/2563 5,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร

128/1  หมู่ท่ี 1 ต.บำเจำะ อ.บำเจำะ จ.นรำธิวำส 96170

6,924 0963563000133 หจ.ธนเพชร  โยธำกิจ 28/1/2563 5,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน อุโมงค์ และ

งำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับ

ท ำงำนโยธำทุกชนิด

240/27  หมู่ท่ี 2 ต.ย่ีงอ อ.ย่ีงอ จ.นรำธิวำส 96180

6,925 0965563000020 บจ.ธำนำ ปิโตรเลียม จ ำกัด 7/1/2563 2,000,000         46612 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยน้ ำมันเช้ือเพลิง 4  ซอย11 ถนนประชำวิวัฒน์ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นรำธิวำส 96120

6,926 0965563000011 บจ.บูนัยญำ จ ำกัด 2/1/2563 2,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ ฯลฯ ข้อท่ี (23ป

19  หมู่ท่ี 5 ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นรำธิวำส 96130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

6,927 0963563000087 หจ.บ้ำนค่ำย เงินติดล้อ เซอร์วิส 21/1/2563 1,800,000         64911 ประกอบกิจกำรรับจ ำน ำ จ ำนอง ใบคู่มือ

จดทะเบียน รถยนต์ รถจักรยำยนต์ ทุก

ประเภท โดยมิได้รับฝำกเงินหรือรับเงิน

จำกประชำชนและใช้ประโยชน์จำกเงินน้ัน

166/2  หมู่ท่ี 2 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนรำธิวำส จ.นรำธิวำส 96000

6,928 0963563000010 หจ.วินเนอร์ 7 เซอร์วิส แอนด์ ซัพ

พลำย

7/1/2563 1,000,000         71103 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงจัดท ำแผนท่ีภำษี 

และทะเบียนทรัพย์สิน

140/2  หมู่ท่ี 7 ต.โคกเคียน อ.เมืองนรำธิวำส จ.นรำธิวำส 96000

6,929 0963563000125 หจ.สมรม กำรค้ำ 24/1/2563 1,000,000         56101 ประกอบกิจกำรค้ำอำหำร เคร่ืองด่ืม 

สินค้ำอุปโภค-บริโภค

97  ถนนสุริยะประดิษฐ์ ต.บำงนำค อ.เมืองนรำธิวำส จ.นรำธิวำส 96000

6,930 0965563000054 บจ.เดอะ เบสท์รูม นำรำ จ ำกัด 23/1/2563 1,000,000         55101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรห้องเช่ำ ห้องพัก

 กิจกำรโรงแรม ภัตตำคำร บริกำรจัดเล้ียง 

ไนท์คลับ บำร์

165/3  หมู่ท่ี 11 ต.ล ำภู อ.เมืองนรำธิวำส จ.นรำธิวำส 96000

6,931 0965563000062 บจ.นำรำ วิสำหกิจเพ่ือสังคม จ ำกัด 28/1/2563 1,000,000         46900 ประกอบกิจกำรขำยสินค้ำหรือกำร

ให้บริกำร และส่งเสริมกำรจ้ำงงำนใน

ท้องถ่ินท่ีต้ังอยู่ หรือแก้ไขปัญหำและ

พัฒนำ ชุมชน สังคม หรือส่ิงแวดล้อม

5/5  หมู่ท่ี 2 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนรำธิวำส จ.นรำธิวำส 96000

6,932 0965563000071 บจ.คูล แลนด์ 2020 จ ำกัด 29/1/2563 1,000,000         68102 ประกอบกิจกำรอสังหำริมทรัพย์ จัดสรร

ท่ีดินและบ้ำนจัดสรร

442  ถนนบำยพำส ต.บำงนำค อ.เมืองนรำธิวำส จ.นรำธิวำส 96000

6,933 0963563000052 หจ.ซูโกร์ (2020) 13/1/2563 1,000,000         47190 ประกอบกิจกำรค้ำข้ำวสำร ผัก ผลไม้ ผัก

และผลไม้แช่แข็ง ผักและผลไม้แปรรูป 

สินค้ำทำงกำรเกษตร อำหำรแปรรูปและ

เคร่ืองบริโภคอ่ืนๆ

133  หมู่ท่ี 3 ต.โฆษิต อ.ตำกใบ จ.นรำธิวำส 96110

6,934 0965563000097 บจ.กุเลำทอง แม่แป้น จ ำกัด 31/1/2563 1,000,000         46312 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยปลำกุเลำเค็ม 

กะปิ น้ ำบูดู อำหำรทะเลตำกแห้ง

66/1  หมู่ท่ี 4 ต.เจ๊ะเห อ.ตำกใบ จ.นรำธิวำส 96110

6,935 0965563000046 บจ.ไฮบิลด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 15/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำริชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร

311  ซอย13(ถนนเจริญเขต) ถนนเจริญเขต ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นรำธิวำส 96120

6,936 0963563000028 หจ.วัน โยธำ 8/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 40  หมู่ท่ี 8 ต.บำตง อ.รือเสำะ จ.นรำธิวำส 96150

6,937 0963563000095 หจ.โฮมออฟฟิศเทรด 21/1/2563 1,000,000         71103 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงจัดท ำแผนท่ีภำษี 

และทะเบียนทรัพย์สิน

99/5  หมู่ท่ี 6 ต.ปะลุกำสำเมำะ อ.บำเจำะ จ.นรำธิวำส 96170



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

6,938 0963563000061 หจ.มำร์เก็ตต้ิง โมบำยล์ 15/1/2563 1,000,000         47411 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

เคร่ืองรับโทรทัศน์ เคร่ืองส ำเนำ เคร่ืองถ่ำย

เอกสำร โทรศัพท์ เคร่ืองมือส่ือสำรทุกชนิด

 รวมท้ังอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้ำ

ดังกล่ำว

38  หมู่ท่ี 1 ถนนเทศบำล1 ต.ย่ีงอ อ.ย่ีงอ จ.นรำธิวำส 96180

6,939 0963563000079 หจ.เอ็มดี ทรำเวล 16/1/2563 1,000,000         79120 บริกำรจัดทัวร์ท้ังใน และต่ำงประเทศ 1/26  หมู่ท่ี 4 ต.ย่ีงอ อ.ย่ีงอ จ.นรำธิวำส 96180

6,940 0963563000036 หจ.กอรอบัต  เอ็นจิเนียร่ิง 10/1/2563 1,000,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน อุโมงค์ และ

งำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับ

ท ำงำนโยธำทุกชนิด

156/11  หมู่ท่ี 1 ต.ซำกอ อ.ศรีสำคร จ.นรำธิวำส 96210

6,941 0963563000117 หจ.บ้ำนไออุ่น มำวัฎฎะฮ์ เนอสเซอร่ี 21/1/2563 500,000            88901 ประกอบกิจกำรบริกำรสถำนเล้ียงเด็กเล็ก 

บริบำลเด็ก ส่ือกำรเรียนกำรสอน

486/2  หมู่ท่ี 2 ต.เจ๊ะเห อ.ตำกใบ จ.นรำธิวำส 96110

6,942 0963563000109 หจ.วีคอมไซเบอร์เทรด 21/1/2563 500,000            62090 ประกอบกิจกำรติดต้ังระบบคอมพิวเตอร์ 

และซ่อมระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ระบบ

แลน และเก่ียวกับจงจรทุกชนิด

133/21  หมู่ท่ี 2 ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นรำธิวำส 96160


