
ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1 0105563036901 บจ.บ้านปู เน็กซ์ จ ากัด 27/2/2563 7,919,000,000 64202 ประกอบกิจการลงทุนในธุรกิจพลังงาน 

พลังงานสะอาด พลังงานทางเลือก

1550  อาคารธนภูมิ ช้ันท่ี 24 ถนน

เพชรบุรีตัดใหม่

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

2 0105563026565 บจ.อู่ตะเภา อินเตอร์เนช่ันแนล เอวิ

เอช่ัน จ ากัด

13/2/2563 4,500,000,000 52239 ประกอบกิจการท่าอากาศยาน รวมท้ังการ

ด าเนินกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องและต่อเน่ือง

กับกิจการท่าอากาศยาน

99  หมู่ท่ี 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3 0107563000011 บมจ.คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย

 (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)

3/2/2563 4,096,958,700 65120 ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยทุกประเภท 26/5-8,26/10-11,26/16-19  อาคารอร

กานต์ ช้ันท่ี 1, 2,4 และ 6 ถนนชิดลม

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

4 0107563000037 บมจ.เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศ

ไทย) จ ากัด (มหาชน)

24/2/2563 890,000,000    49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 89  อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ ช้ันท่ี 9  

ห้องเลขท่ี 906 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญ

กรุง

แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

5 0105563036030 บจ.เอ็นดีซี อินดัสเทรียล จ ากัด 26/2/2563 200,000,000    32309 ประกอบกิจการโรงงานผลิตสเก็ตบอร์ด 37/33  ซอยลาดพร้าว 124(สวัสดิการ) 

ถนนลาดพร้าว

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

6 0105563026654 บจ.เช่ียวชาญ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 13/2/2563 199,546,800    68104 ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 128  หมู่บ้าน สวนหลวงนิเวศน์ ซอยเฉลิม

พระเกียรติร.9ซ.34

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

7 0105563037362 บจ.ซีเออี กรุงเทพ จ ากัด 27/2/2563 150,000,000    85497 ประกอบกิจการศูนย์ฝึกอบรมการบิน

ส าหรับการฝึกสออบรมเพ่ือรักษา

สถานภาพของใบอนุญาต การฝึกอบรม

ลูกเรือ

1  อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 47 ยูนิต

 4703 (ห้องริเวอร์ 6) ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

8 0107563000029 บมจ.บริหารสินทรัพย์ วี ซี จ ากัด 

(มหาชน)

3/2/2563 130,000,000    66111 บริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 90  อาคารซีดับเบ้ิลยู ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 27  

ห้องเลขท่ี เอ2705 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

9 0105563032077 บจ.โระคุโก อีเลเมค (ประเทศไทย)

 จ ากัด

20/2/2563 100,000,000    46599 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก และจัด

จ าหน่ายช้ินส่วนหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า ชุด

สายไฟ ผลิตภัณฑ์แปรรูปสายไ และอ่ืนๆท่ี

เก่ียวข้อง

2  อาคารจัสมิน ช้ันท่ี 24  ห้องเลขท่ี ไอ 

ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) ถนน

สุขุมวิท

แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

10 0105563038113 บจ.อิโนเตก้า (ไทยแลนด์) จ ากัด 28/2/2563 100,000,000    46321 ประกอบกิจการจ าหน่ายสุรา 571  อาคารอาร์เอสยู ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 10 

ยูนิตท่ี 4-5 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

11 0105563030546 บจ.อิเลคตร้า โมทีฟ จ ากัด 19/2/2563 80,000,000      45101 ประกอบกิจการค้า น าเข้า ส่งออก ซ้ือขาย 

ให้เช่า ยานยนต์ทุกประเภท

269  ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

นิติบุคคลจัดต้ังเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ท่ัวประเทศ
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12 0105563030554 บจ.เจริญชัย เรียล เอสเตท จ ากัด 19/2/2563 80,000,000      68102 ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

เเละบริหารจัดการธุรกิจเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

3  ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

13 0105563021024 บจ.เอ เอช เอ็ม จ ากัด 5/2/2563 51,000,000      85499 จัดต้ังสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน 2410/2  ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

14 0105563020028 บจ.อนาบูกิ ธนาสิริ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

3/2/2563 50,000,000      68102 ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือ

ธุรกิจอ่ืนใด ท่ีเก่ียวข้อง หรือ ต่อเน่ืองกับ

การประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์

650,652  ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

15 0105563021148 บจ.แฟนตาสติก  โฟร์  กรุ๊ป จ ากัด 5/2/2563 50,000,000      55101 ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ 433/34  หมู่บ้าน ภัสสร สรงประภา ถนน

สรงประภา

แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

16 0105563021466 บจ.มายด์ทูมาร์เก็ต จ ากัด 5/2/2563 50,000,000      70209 เป็นท่ีปรึกษาและให้ค าแนะน าเก่ียวกับ

การประกอบธุรกิจ,ให้บริการเป็นตัวกลาง

ในการซ้ือขายธุรกิจและข้อมูลในการ

ประกอบธุรกิจ รวมถึงการจัดหาพันธมิตร

ทางธุรกิจและเงินทุนจากนักลงทุน

23  ซอยเจริญนคร 14 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

17 0105563025879 บจ.ศรีกรุง ฟู้ดส์ จ ากัด 12/2/2563 50,000,000      47219 ประกอบกิจการธุรกิจค้าอาหารส าเร็จรูป 

ขนม และอาหารประหยัดเวลา

101  อาคารทรู ดิจิทัล พาร์ค ตึกกริฟฟิน 

 ห้องเลขท่ี 1404-05 ช้ันท่ี 14 ถนนสุขุมวิท

แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

18 0105563028894 บจ.พาเนล ดีไซน์ แล็บ จ ากัด 17/2/2563 50,000,000      31001 ประกอบกิจการผลิตและค้าซ่ึงเคร่ือง

เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา เคร่ืองเฟอร์นิเจอร์

ไม้แบบต่างๆ

2  อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ช้ัน 25 ซอย

สุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

19 0105563022926 บจ.โรมา ไซเบอร์ กริด เทคโนโลยี 

จ ากัด

7/2/2563 35,000,000      62023 ประกอบกิจการให้บริการท่ีปรึกษาด้าน

ความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์

46/3-4  ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

20 0105563026620 บจ.ดีฮี กรุ๊ป จ ากัด 13/2/2563 35,000,000      28299 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย น าเข้า 

ส่งออก เคร่ืองล้างรถอัตโนมัติ อุปกรณ์

เคร่ืองจักรส าหรับล้างรถ

164/78  หมู่ท่ี 7 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

21 0105563029050 บจ.ห้างทองทวีชัย 2 กรุงเทพ จ ากัด 17/2/2563 30,000,000      47732 ประกอบกิจการรับซ้ือและผลิต เพชร 

พลอย ทองค า ทองค าขาว เงิน นาก ไข่มุก

และอัญมณีอ่ืนทุกชนิด

4017-4019  ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

22 0105563027243 บจ.เน็กซ์ อีทส์ จ ากัด 14/2/2563 25,000,000      56301 ประกอบกิจการผับ บาร์ และร้านอาหาร 

รวมท้ังภัตตาคาร

63  อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ช้ัน 23 ถนน

วิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
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23 0105563019551 บจ.เมทโซ ไมน์น่ิง แอนด์ แอกกริ

เกท (ประเทศไทย) จ ากัด

3/2/2563 20,000,000      46599 ประกอบกิจการค้าปลีก ค้าส่ง ประเภท

เคร่ืองจักร เคร่ืองกล

18/8  อาคารฟิโก้ เพลส  ห้องเลขท่ี 

701-703 ช้ันท่ี 7 ถนนสุขุมวิท 21

แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

24 0105563021440 บจ.พระนคร สวีดิช คาร์ จ ากัด 5/2/2563 20,000,000      45103 ประกอบกิจการแลกเปล่ียน รับ

แลกเปล่ียนหรือการได้มาโดยวิธีอ่ืนหรือ

จ าหน่ายโดยวิธีอ่ืนเก่ียวกับรถยนต์

108  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

25 0105563021458 บจ.มิตซู พระนคร ออโต้ จ ากัด 5/2/2563 20,000,000      45103 ประกอบกิจการแลกเปล่ียนรับแลกเปล่ียน

 หรือการได้มาโดยวิธีอ่ืนเก่ียวกับรถยนต์

ทุกประเภท

108  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

26 0105563034258 บจ.เอเจ บิวต้ี กรุ๊ป จ ากัด 24/2/2563 20,000,000      86202 ประกอบกิจการคลินิกรักษาผิวหน้า 

ผิวหนัง เส้นผม รักษโรคท่ัวไป และให้

ค าปรึกษาเก่ียวกับ โรงผิวหนัง

427/2  ถนนพระรามท่ี 2 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

27 0105563019712 บจ.สยามอินโนเวทีฟมอเตอร์ จ ากัด 3/2/2563 17,000,000      27101 ประกอบกิจการผลิต รับจ้าง รับพัฒนา รับ

ออกแบบ รับทดสอบ รับประกอบ 

ให้บริการเก่ียวกับมอเตอร์ทุกชนิด

46/1  ซอยอรรถการประสิทธ์ิ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

28 0105563026085 บจ.เวอริทิฟ เทรดด้ิง (ไทยแลนด์) 

จ ากัด

13/2/2563 17,000,000      46694 ประกอบกิจการค้าส่ง ส่งออก น าเข้า และ

จัดหาสินค้าเพ่ือค้าส่งสินค้าส าหรับผลิต

บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์สินค้าท่ีใช้ส าหรับ

ออกแบบ บรรจุภัณฑ์ กระดาษ

4345  อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค 

ช้ันท่ี 23  ห้องเลขท่ี 23063 ถนนสุขุมวิท

แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

29 0105563034843 บจ.แพทช์เวิร์ค บางกอก จ ากัด 25/2/2563 15,000,000      56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายเบเกอร่ี อาหาร 

และเคร่ืองด่ืม

98/65  อาคารเดอะ นายน์ เพลส ถนนศรี

นครินทร์

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

30 0105563019593 บจ.เอส ที เอส คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 3/2/2563 12,000,000      71103 ให้บริการเจาะส ารวจดินและช้ันดิน งาน

ทดสอบการบดอัดของดิน งานทดสอบ

สภาพ ก าลังน้ าหนักเสาเข็ม

196/8-12  ซอยประดิพัทธ์ 14 ถนน

ประดิพัทธ์

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

31 0105563034711 บจ.วิว่า ลา วิด้า จ ากัด 25/2/2563 12,000,000      47739 ประกอบกิจการขาย หรือ เป็นตัวแทนขาย

คูปอง บัตรก านัล หรือบัตรส่วนลดส าหรับ

การซ้ือผลิตภัณฑ์ หรือบริการต่างๆ

57  อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ช้ัน 

18 ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

32 0105563026077 บจ.เจริญรัถพัฒนา จ ากัด 13/2/2563 11,000,000      68102 ประกอบกิจการ ซ้ือ ขาย จัดหา ท่ีดิน บ้าน

 อาคารพาณิชย์ อาคารส านักงาน เเละ

อสังหาริมทรัพย์ ทุกชนิดทุกประเภท

617  ถนนเจริญรัถ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

33 0105563019861 บจ.บิลท์ พลัส คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 3/2/2563 10,000,000      41002 รับเหมาก่อสร้างออกแบบงานวิศวกรรม 143/104  ถนน01 กาญจนาภิเษก แขวงสามวา

ตะวันตก

เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

34 0105563022527 บจ.สัมปันศุข จ ากัด 6/2/2563 10,000,000      68104 ประกอบกิจการการเช่าและการด าเนินการ

เก่ียวข้องอสังหาริมทรัพย์ ท่ีเป็นของตนเอง

 หรือ เช่าจากผู้อ่ืนท่ีไม่ใช่เพ่ือเป็นท่ีพักอาศัย

46  ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

35 0105563023311 บจ.อีซ่ี เดย์ เวลเนส จ ากัด 7/2/2563 10,000,000      63113 ประกอบกิจการเป็นตลาดกลางทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับผู้ใช้บริการกับผู้

ประกอบกิจการธุรกิจสปา ธุรกิจนวด แผน

โบราณ

240/46  อาคารอโยธยา ทาวเวอร์ (เอ 

ทาวเวอร์) ช้ันท่ี 21 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

36 0105563023434 บจ.เอ็มจี ประชาอุทิศ จ ากัด 7/2/2563 10,000,000      45101 ประกอบกิจการซ้ือ ขายรถยนต์ทุกชนิด 293  ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

37 0105563023591 บจ.เอ็นจอยดีลิเชียสมีล จ ากัด 7/2/2563 10,000,000      56101 ประกอบกิจการภัตตาคาร ร้านอาหาร 

ผลิตน าเข้าเพ่ือจ าหน่าย จ าหน่าย และ

กิจการค้าอาหารทุกชนิด

46  ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

38 0105563026603 บจ.แอนท์ 19 จ ากัด 13/2/2563 10,000,000      55101 ประกอบกิจการให้บริการห้องพักภายใน

เกสต์เฮ้าส์ รีสอร์ท บังกะโล อพาร์ทเม้นท์ 

เเมนช่ัน ห้องเช่า หอพักในสถานศึกษา 

เเละสถานท่ีอยู่อาศัยอ่ืนๆ ซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

569  ซอยลาดพร้าว 112 (เอ่ียมสมบูรณ์) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

39 0105563028762 บจ.แกรนด์ ทรีนีต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ 

จ ากัด

17/2/2563 10,000,000      68102 ประกอบกิจการขายอาคารพร้อมท่ีดิน และ

ให้เช่าอาคาร

125  ถนนสตรีวิทยา 2 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

40 0105563030902 บจ.แอท เอนเนอจี วัน จ ากัด 19/2/2563 10,000,000      35101 ประกอบกิจการผลิต ขาย และให้บริการ

พลังงานไฟฟ้า ไอน้ า และความร้อน

8  ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

41 0105563031721 บจ.ร าจวน โฮลด้ิง จ ากัด 20/2/2563 10,000,000      66121 ประกอบกิจการลงทุนในหุ้น ตราสารทุน 

และตราสารหน้ี ซ่ึงออกโดยบริษัท ห้าง

หุ้นส่วนจ ากัดหรือนิติบุคคลท่ีจดทะเบียน

จัดต้ังข้ึนในประเทศไทยหรือต่างประเทศ

5  ซอยสายลม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

42 0105563033707 บจ.โบนา บิวต้ี สกิน จ ากัด 24/2/2563 10,000,000      47723 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองส าอาง 315/12  ช้ันท่ี 2 หมู่บ้าน พรีเมียมเพลส 

10 ถนนสุคนธสวัสด์ิ

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

43 0105563034614 บจ.ฟานาทิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 25/2/2563 10,000,000      69200 ประกอบกิจการเก่ียวกับการสนับสนุนการ

จัดการ ให้ค าปรึกษาเก่ียวกับบัญชี

1687/1  อาคารพหล 19 ช้ัน 2 ถนน

พหลโยธิน

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

44 0105563035645 บจ.เอ็นเอเอ็ม แอนด์ บีเคเค แวร์

เฮ้าส์ จ ากัด

26/2/2563 10,000,000      52291 ประกอบกิจการบริการจัดการด้านการ

ขนส่งและสถานท่ีเก็บสินค้า

42  ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสอง

ต้นนุ่น

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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45 0105563037761 บจ.อี-หลาน มอเตอร์ อีเล็กทรอนิก 

(ไทยแลนด์) จ ากัด

28/2/2563 10,000,000      29309 ผลิต ส่งออก จ าหน่าย ช้ินส่วน อะไหล่

รถยนต์

1417  ซอยสุขสวัสด์ิ 26 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

46 0105563038105 บจ.เอ็น-สแควร์ บิสสิเนส เซ็นเตอร์

 จ ากัด

28/2/2563 10,000,000      63113 ประกอบกิจการเป็นศูนย์กลางธุรกิจ

ระหว่างประเทศ

11  ซอยกาญจนาภิเษก 003 แขวงบางบอน

เหนือ

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

47 0105563038440 บจ.อายิโนะโมะโต๊ะ บิสิเนส เซ็น

เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด

28/2/2563 10,000,000      70209 บริการให้ค าปรึกษา 487/1  ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

48 0105563034321 บจ.บล็อก แอโร เทคโนโลยีส์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด

24/2/2563 9,900,000       62012 พัฒนาซอฟท์แวร์ส าหรับองค์กรโดยรวมถึง

การทดสอบ ติดต้ังระบบ สนับสนุน

ปฏิบัติการ

57  อาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ 

ช้ันท่ี 18 ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

49 0105563030384 บจ.บราวน์ ดีเซิร์ท จ ากัด 19/2/2563 6,500,000       56299 ประกอบกิจการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ

ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม รวมถึงการ

รับจ้างบริหารและท าแฟรนไชส์

306 เซ็นทรัลสีลมทาวเวอร์ ช้ัน 5,6,7,8  

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

50 0105563020184 บจ.อาร์เค อินเตอร์เนช่ันแนล เจ

เวลเลอร์ แอนด์ เทรดเดอร์ส จ ากัด

4/2/2563 6,000,000       46492 ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีก เพชร 

พลอย อัญมณี เคร่ืองประดับ และวัตถุท า

เทียมส่ิงดังกล่าว

9  ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 30 แยก 1 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

51 0103563002401 หจ.ทีเอ็ม รวมยางยนต์ 11/2/2563 5,000,000       45302 ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์ตกแต่ง

ประดับยนต์ อุปกรณ์เสริม ช้ินส่วนยานยนต์

34  ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

52 0105563019411 บจ.ทูเอ็นดีอาร์ เอ็นเทอร์เทนเม้นท์

 จ ากัด

3/2/2563 5,000,000       90002 ประกอบกิจการธุรกิจบันเทิงชนิดต่าง ๆ 200/242  ซอยนวมินทร์ 42 แยก 27 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

53 0105563019429 บจ.บีซี อารี จ ากัด 3/2/2563 5,000,000       56101 ประกอบกิจการ ภัตตาคาร ร้านอาหาร 

ขายอาหาร เเละ เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

466/23  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

54 0105563019879 บจ.เอสวี อินเตอร์ฮับ โซลูช่ันส์ 

จ ากัด

3/2/2563 5,000,000       70209 ประกอบกิจการบริการรับเป็นท่ีปรึกษา

ด้านการตลาด รับท าการตลาดแบบออนไลน์

198/1  ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

55 0105563019917 บจ.ที แช็บ จ ากัด 3/2/2563 5,000,000       45102 การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถบรรทุกและ

ยานยนต์หนักอ่ืนๆ

2991/71  ซอยลาดพร้าว 101/3 ถนน

ลาดพร้าว

แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

56 0105563020290 บจ.เอช แอนด์ เจดับบลิว พร๊อพ

เพอร์ต้ีส์ จ ากัด

4/2/2563 5,000,000       68201 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนนายหน้า ซ้ือ

ขาย ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด ทุก

ประเภท

1  อาคารกลาสเฮ้าส์ ช้ันท่ี 15  ห้องเลขท่ี 

1501/3 ซอยสุขุมวิท 25 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
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57 0105563020419 บจ.เอสเคพี ออลล์ จ ากัด 4/2/2563 5,000,000       28191 ประกอบกิจการโรงงานผลิต

เคร่ืองปรับอากาศ ห้องเก็บความเย็น ตู้เย็น

 พัดลม วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในห้องเย็น ห้อง

ปลอดเช้ือ เคร่ืองท าน้ าร้อน รวมท้ังอะไหล่

และอุปกรณ์ของผลิตภัณ์ของสินค้า

63/2201  ซอยราษฎร์พัฒนา 5 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

58 0105563020427 บจ.นิทชิน ทรานสปอร์ต จ ากัด 4/2/2563 5,000,000       49323 ประกอบกิจการ ขนส่งและขนถ่ายสินค้า

และคนโดยสารท้ังภายในประเทศและ

ระหว่างประเทศ

1  อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 11  ห้อง

เลขท่ี ซี 2 ซอยบางนา-ตราด 25

แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

59 0105563020443 บจ.เพชรทองใบ 2020 จ ากัด 4/2/2563 5,000,000       47732 ประกอบกิจการรับซ้ือและผลิต เพชร 

พลอย ทองค า ทองค าขาว เงิน นาก ไข่มุก

 และอัญมณีอ่ืนทุกชนิด

217/1  ถนนเลียบคลองล ากอไผ่ แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

60 0105563020699 บจ.ริชช่ี 2020 จ ากัด 4/2/2563 5,000,000       46612 ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ค้าน้ ามัน

เช้ือเพลิง ทุกชนิดเพ่ือการส่งออก

46/163  ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

61 0105563020770 บจ.หง วิน จ ากัด 4/2/2563 5,000,000       33159 ประกอบกิจการรับจ้าง รับเหมา ซ่อมบ ารุง

รถจักรและรถดีเซลราง หรือรถพ่วงและ

อุปกรณ์ส่วนควบอ่ืนๆ

91  ซอยเอกชัย 130 แขวงบางบอน

เหนือ

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

62 0105563020788 บจ.ฟร้อนท์เบส จ ากัด 4/2/2563 5,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร จ าหน่าย

อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกประเภท

401/1  ซอยอนุวัฒน์วิเทศ ถนนพิชัย แขวงถนนนคร

ไชยศรี

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

63 0105563020796 บจ.ณ กอ.ไก่ กรุ๊ป จ ากัด 4/2/2563 5,000,000       68101 การซ้ือและการขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็น

ของตนเอง เพ่ือการพักอาศัย

37/40  ซอยพระยาสุริเยนทร์ 39 แขวงสามวา

ตะวันตก

เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

64 0105563020877 บจ.โกลด์พลัส กรุ๊ป456 จ ากัด 5/2/2563 5,000,000       46414 การขายส่งเส้ือผ้า 89/45  ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

65 0105563020974 บจ.คานนาไบโอ จ ากัด 5/2/2563 5,000,000       46209 ประกอบกิจการจ าหน่ายและน าเข้า 

ส่งออกผลิตภัณฑ์จากพืชเศรษฐกิจ

288/45  ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

66 0105563021059 บจ.โปร คอนเน็คเต็ด จ ากัด 5/2/2563 5,000,000       90002 ประกอบกิจการจัดงานแสดงดนตรีและ

กิจกรรมท้ังในและต่างประเทศ

677/90  ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

67 0105563021181 บจ.ไทย เบสท์ โซลูช่ัน จ ากัด 5/2/2563 5,000,000       70209 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษาด้านการ

ด าเนินธุรกิจด้านการพัฒนาองค์กร ด้าน

การตลาด รวมถึงการให้ค าปรึกษาอ่ืนๆ

126/21-23  ช้ันท่ี 7 ซอยสุขุมวิท 63 

(เอกมัย) ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

68 0105563021326 บจ.สกาย บิสซิเนส เทรดด้ิง จ ากัด 5/2/2563 5,000,000       47611 ประกอบกิจการ ส่ือ ส่ิงพิมพ์ งานออกเเบบ

 งานโชว์

40/88  ซอยเลียบคลองสอง 24 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
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69 0105563021369 บจ.พิณณ์ กูร์เม่ท์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

5/2/2563 5,000,000       10799 ผลิตและจ าหน่าย สินค้า ประเภทอาหาร

และเคร่ืองด่ืม

540  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

70 0105563021385 บจ.ยูนิฟาย คอนโด จ ากัด 5/2/2563 5,000,000       68103 ประกอบกิจการเช่า ซ้ือขาย โฮสเทล 

คอนโด ปล่อยเช่า เก็บเงินมัดจ าลูกค้า เก็บ

ค้าประกันลูกค้า ค่าเช่า

29  ซอยเพชรเกษม 39/3 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

71 0105563021423 บจ.เมย์เวน แอนด์ ดอน จ ากัด 5/2/2563 5,000,000       70209 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นท่ีปรึกษาและ

ให้ค าแนะน าด้านบริหารงานพาณิชกรรม 

อุตสาหกรม การผลิต

8  ซอยนักกีฬาแหลมทอง 20 แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

72 0105563021491 บจ.สตาร์ เดคอร์ แอนด์ ดีไซน์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด

5/2/2563 5,000,000       47524 ประกอบกิจการจัด จ าหน่าย วัสดุ 

ผลิตภัณฑ์ ประเภทหินต่างๆ ทุกชนิด

41  ซอยรามอินทรา 101 แยก 1 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

73 0105563021610 บจ.ค้อเม้าน์เท็น เฮลท์ ฟาร์ม จ ากัด 5/2/2563 5,000,000       10619 ผลิตและจ าหน่ายอาหารเสริมและ

ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพร

900  อาคารต้นสนทาวเวอร์ ช้ัน 18 โซนเอ

 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

74 0105563021717 บจ.ชาร์ลส์ อกริ จ ากัด 5/2/2563 5,000,000       10619 ผลิต น าเข้า ส่งออก สินค้าแปรรูป และ

สินค้าสดทางการเกษตรทุกชนิด

105/80  ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

75 0105563021792 บจ.ห้างทองอุดมพรรณ5 จ ากัด 6/2/2563 5,000,000       47732 ประกอบกิจการ รับซ้ือ รับฝาก 

ทองรูปพรรณ

259  ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

76 0105563021865 บจ.ทีเค อินซูเลช่ันเทค จ ากัด 6/2/2563 5,000,000       46107 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก และเป็น

ตัวแทนจ าหน่าย ฉนวนความร้อน ฉนวน

ความเย็น ส าหรับงานอุตสาหกรรม  

รับเหมาออกแบบ ติดต้ัง งานหุ้มฉนวนท่อ

และอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม

319  อาคารจัตุรัสจามจุรี ช้ันท่ี 24 ยูนิต 

1-16 ถนนพญาไท

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

77 0105563021873 บจ.อีฟิน โกลด์ จ ากัด 6/2/2563 5,000,000       47732 ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร 

พลอย เเละอัญมณีอ่ืน รวมท้ังวัตถุท าเทียม

ส่ิงดังกล่าว

54  อาคารบีบี บิวด้ิง ช้ันท่ี 20  ห้องเลขท่ี

 2011 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

78 0105563022063 บจ.มัลติ คัลเลอร์ สโตนส์ จ ากัด 6/2/2563 5,000,000       46492 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก ขายส่ง/

ปลีก เพชร พลอย อัญมณีเคร่ืองประดับ

ต่างๆ

919/1  อาคารจิวเวลร่ีเทรดเซ็นเตอร์ ช้ัน 

บี1 บูธ เจบี303 ถนนสีลม

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

79 0105563022071 บจ.แอบโพวา โฮลด้ิง จ ากัด 6/2/2563 5,000,000       64202 ประกอบกิจกรรมของบริษัทโอลด้ิงท่ีไม่ได้

ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก

216/45  อาคารแอล.พี.เอ็น ทาวเวอร์ ช้ัน

 12 ถนนนางล้ินจ่ี

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
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80 0105563022225 บจ.เคดับบลิวอินเตอร์พลัส จ ากัด 6/2/2563 5,000,000       46103 ประกอบกิจการขายส่งส่ิงทอเส้ือผ้ารองเท้า

เคร่ืองหนังและของใช้ในครัวเรือนโดย

ได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

12/11  หมู่ท่ี 19 แขวงศาลา

ธรรมสพน์

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

81 0105563022322 บจ.ฝ้ายค า เรียลเอสเตท จ ากัด 6/2/2563 5,000,000       68201 ประกอบกิจการซ้ือ จัดหา รับเช่า เช่าซ้ือ 

ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้และ

จัดการโดยประการอ่ืน ซ่ึงทรัพย์สินใดๆ 

ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินน้ัน

700  ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองเจ้า

คุณสิงห์

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

82 0105563022403 บจ.เวลต้ี โฮม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 6/2/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร

พาณิชย์ ท่ีพักอาศัย สถานท่ีท าการ ถนน 

สะพาน เข่ือน อุโมงค์

55/81  ถนนพัฒนาชนบท4 แขวงคลองสอง

ต้นนุ่น

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

83 0105563022578 บจ.ทรัพย์ทนา การบัญชีและ

กฎหมาย จ ากัด

6/2/2563 5,000,000       69200 ประกอบกิจการรับจ้างท าบัญชี ภาษีอากร

 ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี จด

ทะเบียนธุรกิจ ท่ีปรึกษากฎหมาย 

ให้บริการฟ้องร้อง

6/63  หมู่บ้าน ปรัชญาอินทาวน์ ซอย

ลาดพร้าว 101 ซอย 42

แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

84 0105563022624 บจ.ชินโชติ 59 กรุ๊ป จ ากัด 6/2/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการบริการรับเหมาก่อสร้าง 297/255  ซอยสุเหร่าคลองหน่ึง 15 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

85 0105563022632 บจ.บาลานซ์ ไลฟ์ เฮลธ์แอนด์บิวต้ี 

จ ากัด

6/2/2563 5,000,000       47190 ประกอบกิจการจัดจ าหน่ายสินค้าอุปโภค 

บริโภค อาหารสุขภาพและความงามให้แก่

บุคคลท่ัวไป

49/30  ซอยสายไหม 76 (สัยวัตร์) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

86 0105563022713 บจ.ทีเอสที สแปร์พาร์ท จ ากัด 7/2/2563 5,000,000       45302 ประกอบกิจการซ้ือขายท้ังปลีกและส่ง

ช้ินส่วน อะไหล่รถยนต์ทุกชนิด

66/179  ซอยทวีวัฒนา 9 ถนนเลียบ

คลองทวีวัฒนา

แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

87 0105563022721 บจ.เวสเทิร์น เพาเวอร์ (ไทยแลนด์)

 จ ากัด

7/2/2563 5,000,000       27909 ผลิต จ าหน่าย น าเข้า บริการ ออกแบบ 

อุปกรณ์โรงไฟฟ้า

67  ซอยปากน้ ากระโจมทอง 39 แขวงบางพรม เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

88 0105563022756 บจ.สินธนา คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 7/2/2563 5,000,000       47525 ค้าวัสดุก่อสร้างอาคาร อุปกรณ์และ

เคร่ืองมือในการก่อสร้าง เคร่ืองมือทาสี 

ตกแต่งอาคาร

78/2  ซอยเทียนทะเล ถนนบางขุนเทียน-

ชายทะเล

แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

89 0105563022802 บจ.เบสท์ กิมมิค 2020 จ ากัด 7/2/2563 5,000,000       43223 การติดต้ังระบบระบายอากาศ 109/280  ซอยบางกระด่ี 25 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

90 0105563022870 บจ.บีบี อินโนเวช่ัน ไฟเบอร์ 

เลเซอร์ แมชชีน จ ากัด

7/2/2563 5,000,000       46599 น าเข้าและจ าหน่ายเคร่ืองจักรโลหะแผ่น 756/144  ซอยพัฒนาการ38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

91 0105563022888 บจ.อีสท์ซี อินเตอร์เนช่ันแนล (ไทย

แลนด์) จ ากัด

7/2/2563 5,000,000       22199 ประกอบกิจการ ผลิต จ าหน่าย น าเข้า 

ส่งออก ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์พลาสติก

33/4  หมู่ท่ี 12 แขวงบางเชือก

หนัง

เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170
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92 0105563022918 บจ.เอสเอชดี เทคโนโลยี จ ากัด 7/2/2563 5,000,000       47912 การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต 222/298  หมู่บ้าน เออร์เบิน สาทร ถนน

ราชพฤกษ์

แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

93 0105563022993 บจ.ภูพิพัชร์ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 7/2/2563 5,000,000       68103 ประกอบกิจการอพาร์ทเม้นท์ 86  ซอยรามค าเเหง 50 (สหกรณ์1) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

94 0105563023043 บจ.บุรีรัมย์กรีนเอ็นเนอร์จี จ ากัด 7/2/2563 5,000,000       46107 ประกอบกิจการ น าเข้าและส่งออกชิปไม้

หรือเรียกว่าไม้สับ

128/69  ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

95 0105563023141 บจ.ดีล โลจิสติกส์ จ ากัด 7/2/2563 5,000,000       49323 ขนส่งสินค้าข้อมูลและทรัพยากร 88/2  ซอยลาซาล 6 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

96 0105563023230 บจ.เอเชียทริป ไทย จ ากัด 7/2/2563 5,000,000       79120 ประกอบกิจการ น าเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับการน าเท่ียวทุกชนิด

5/72  ช้ันท่ี 4  ห้องเลขท่ี 404 หมู่บ้าน 

วีซีโอ ร่มเกล้า - สุวรรณภูมิ ถนนร่มเกล้า

แขวงคลองสาม

ประเวศ

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

97 0105563023248 บจ.พีวี ไทยน่า จ ากัด 7/2/2563 5,000,000       46521 ประกอบกิจการซ้ือมา ขายไป สินค้า

อิเล็กทรอนิกส์ ทุกชนิด

207  ถนนทวีวัฒนา แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

98 0105563023256 บจ.วิชญาพัส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 7/2/2563 5,000,000       68201 ประกอบกิจการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 

รับสร้างบ้านขาย

119/49  ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงราษฎร์

พัฒนา

เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

99 0105563023515 บจ.เอ็ม แพ็ค แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 7/2/2563 5,000,000       47721 ประกอบกิจการค้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 99/37  ซอยนิมิตใหม่ 13 ถนนนิมิตใหม่ แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

100 0105563024091 บจ.ซีเอ็มพาร์ค แมเนจเม้นท์ จ ากัด 11/2/2563 5,000,000       71102 ประกอบกิจการให้บริการด้านบริหารและ

ควบคุมงานก่อสร้าง

588/184  ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

101 0105563024155 บจ.ซีเนียส ไซเบอร์เทค แอนด์ 

คอนซัลต้ิง จ ากัด

11/2/2563 5,000,000       46104 ประกอบกิจการ น าเข้า และส่งออก และ

จ าหน่ายเคร่ืองคอมพิวเตอร์

754/101  ซอยลาดพร้าว 42/1 ถนน

ลาดพร้าว

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

102 0105563024198 บจ.สุวรรณภูมิเพาเวอร์ จ ากัด 11/2/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจการด าเนินการพัฒนาท่ีดิน 

สร้างจุดพักรถ สถานีบริการน้ ามัน และ

ร้านสะดวกซ้ือ

201/3  ซอยวัฒนสุขนิเวศน์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

103 0105563024244 บจ.ปริญญา โฮมเพลส จ ากัด 11/2/2563 5,000,000       68103 ประกอบกิจการให้เช่าห้องพัก 38  ซอยโชคชัย 4 ซอย 22 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

104 0105563024341 บจ.เดอะ สกา ทาเลนท์ เมนเนจ

เมนต์ จ ากัด

11/2/2563 5,000,000       78101 ประกอบกิจการจัดการ ดูแล บริหารศิลปิน

 นักร้อง นักแสดง ทุกประเภท

1  ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

105 0105563024376 บจ.บอนเวย์ จ ากัด 11/2/2563 5,000,000       46693 ประกอบกิจการซ้ือ ขายเม็ดพลาสติก 89  ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

106 0105563024414 บจ.สปีด เคแอล โลจิสติกส์ จ ากัด 11/2/2563 5,000,000       10504 ประกอบกิจการ ผลิต และจ าหน่ายนมพาส

เจอร์ไรส์ นมยูเอชที นมเปร้ียว

83/1  ซอยอินทามระ 44 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

107 0105563024554 บจ.จอยน์อัส ฮอลิเดย์ จ ากัด 11/2/2563 5,000,000       79120 ประกอบกิจการน าเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับการน าเท่ียวทุกชนิด

1009/11  ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

108 0105563024651 บจ.ครัวอัปสร เควิลเลจ จ ากัด 11/2/2563 5,000,000       56101 ประกอบกิจการให้บริการขายอาหารใน

ร้านอาหารและภัตตาคาร

93, 95  ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

109 0105563024864 บจ.นพวรรณท่ีรัก จ ากัด 12/2/2563 5,000,000       64202 เข้าร่วมลงทุนกับบริษัทอ่ืน 240/31  ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
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110 0105563024929 บจ.สไมล์ สเปซ ดีไซน์ จ ากัด 12/2/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม 

ตกแต่งภายใน อาคารพาณิชย์ อาคาร

ส านักงานงาน

22/255  ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

111 0105563024996 บจ.เดชเลย์ จ ากัด 12/2/2563 5,000,000       55101 ประกอบกิจการโรงแรม อพาร์เม้นท์ให้เช่า 

ให้บริการห้องพัก บ้านพักอาศัย รีสอร์ท 

บังกะโล เกสต์เฮ้าส์ แมนช่ัน ห้องเช่า และ

เซอร์วิสอพาร์เม้นท์  รวมท้ังเฟอร์นิเจอร์ 

ไฟฟ้า น้ าประปา อินเตอร์เน็ต และ

สาธารณูปโภคอ่ืน

40  ซอยราษฎร์อุทิศ 44/1 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

112 0105563025321 บจ.เอ็นไวรอนเม็นท์ เนเชอรัล 

เอลลิเม้นท์ (ไทย) จ ากัด

12/2/2563 5,000,000       10771 ผลิตและจ าหน่าย ขิงสด ขิงแห้ง ขิงอบ ขิง

แปรรูป

41  ซอยเลิศปัญญา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

113 0105563025607 บจ.แอลพีซี อินเตอร์เนช่ันแนล เท

รดด้ิง จ ากัด

12/2/2563 5,000,000       46900 ประกอบกิจการ ขาย , ขายส่ง สินค้า 

อุปโภค บริโภคทุกชนิด เเละเป็นตัวเเทน

ขายส่ง สินค้า ทุกประเภท ท่ีระบุไว้ใน

วัตถุประสงค์

768/53  หมู่บ้าน พฤกษาวิลล์ 73 ซอย

พัฒนาการ 38 ถนนพัฒนาการ

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

114 0105563025739 บจ.เบบ้ี คอมปานี จ ากัด 12/2/2563 5,000,000       47711 ค้าผ้าอ้อมส าลี/ส าเร็จรูป เส้ือผ้าส าหรับแม่-

เด็ก

138/2  ซอยสุขุมวิท 33 (แดงอุดม) แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

115 0105563025747 บจ.เวชพงศ์โอสถ โฮลด้ิง จ ากัด 12/2/2563 5,000,000       64201 ประกอบกิจการ ธุรกิจท่ีมีรายได้จากการ

ถือหุ้นในบริษัทอ่ืนเป็นหลัก

145-149  ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

116 0105563025755 บจ.แมสริช  เน็กซ์ จ ากัด 12/2/2563 5,000,000       47190 จ าหน่ายและรับจ้างท าช้ันวางสินค้าราว

แขวน

83/141  ซอยงามวงศ์วาน 49 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

117 0105563025798 บจ.เวชพงศ์โอสถ เทรดด้ิง จ ากัด 12/2/2563 5,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก และ

จ าหน่าย ยา อาหาร อาหารเสริม 

เคร่ืองส าอาง และเวชภัณฑ์อ่ืนๆ

153  ถนนราชด าริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

118 0105563026051 บจ.คอนเวอร์เจนซ์ เทคโน กรุ๊ป 

จ ากัด

13/2/2563 5,000,000       43210 ประกอบกิจการรับติดต้ังระบบโครงข่าย

โทรคมนาคม

59  ซอยรัชดาภิเษก 18 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

119 0105563026425 บจ.ยูเคจีคอร์ปอเรช่ัน (ไทยแลนด์) 

จ ากัด

13/2/2563 5,000,000       68201 ประกอบกิจการตัวแทนและนายหน้า

อสังหาริมทรัพย์

11/170  หมู่บ้าน แก้วกาญจนา ถนน

กาญจนาภิเษก

แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

120 0105563026522 บจ.89 โรงพิมพ์สต๊ิกเกอร์ จ ากัด 13/2/2563 5,000,000       18119 ประกอบธุรกิจให้บริการพิมพ์ไดคัท ตัด 

จ าหน่าย สต๊ิกเกอร์ และอะคริลิค

327/13  ซอยพหลโยธิน 32 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
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121 0105563026573 บจ.ติตาว จ ากัด 13/2/2563 5,000,000       70209 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นท่ีปรึกษาและ

ให้ค าแนะน าด้านบริหารงานพาณิชยกรรม

 อุตสาหกรรม การผลิต

576  ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนง

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

122 0105563026701 บจ.ไอเอสเอช เมดิคอล เวิลด์เทค 

จ ากัด

13/2/2563 5,000,000       86101 ประกอบกิจกรรมโรงพยาบาล 100  ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพา

ภิรมย์

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

123 0105563026832 บจ.โทพิเคิล เทอร์ปีนส์ จ ากัด 13/2/2563 5,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก ผลิต และ

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ เคร่ืองหอม

1  อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ช้ัน 47 ยูนิต 

4703 ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

124 0105563026859 บจ.ทวิน ออโตโมบิล จ ากัด 14/2/2563 5,000,000       45101 ประกอบกิจการค้า จ าหน่าย ประมูล 

รถยนต์มือหน่ึง รถมือสอง เเละ

ยานพาหนะทุกชนิด

1292  ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

125 0105563026913 บจ.ออลเทอร์เทค จ ากัด 14/2/2563 5,000,000       46599 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าเเละ

ผลิตภัณฑ์ด้านวัตนกรรมเเละเทคโนโลยี 

สินค้าด้านพลังงานเเละสินค้าด้านการ

ประหยัดพลังงาน

395  ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 42 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

126 0105563026921 บจ.เบสท์วีลส์ จ ากัด 14/2/2563 5,000,000       52291 กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการขนส่ง

และสถานท่ีเก็บสินค้า

99/9  ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

127 0105563026981 บจ.วิคทอร่ี 59 จ ากัด 14/2/2563 5,000,000       68101 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย เช่า ให้เช่า ให้เช่า

ซ้ือ จ าน า ขายฝาก อสังหาริมทรัพย์ ทุก

ชนิด ได้แก่ท่ีดิน คอนโดมิเนียม อพารท

เม้นท์ อาคารชุด อาคารพาณิชย์

579/59  ซอยประชาร่วมใจ แขวงทรายกอง

ดินใต้

เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

128 0105563027006 บจ.เอ็น.พี (2019) จ ากัด 14/2/2563 5,000,000       71102 ให้บริการปรึกษา รับจ้าง วางระบบ 

ออกแบบต่อเติม ตกแต่งภายนอกภายใน 

ประมูลงาน

4/16  ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

129 0105563027138 บจ.ทีเคคิวเอช แคปปิตอล แมนเนจ

เมนท์ จ ากัด

14/2/2563 5,000,000       64202 เข้าเป็นหุ้นส่วนจ ากัดความรับผิดในห้าง

หุ้นส่วน

50/82  ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

130 0105563027189 บจ.จีทีจี ฟาร์มม่ิง อิควิปเมนท์ จ ากัด 14/2/2563 5,000,000       70209 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษาการท า

เกษตร

1  อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ช้ัน 47 ยูนิต 

4703 ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

131 0105563027359 บจ.กุมภาพันธ์ 1979 จ ากัด 14/2/2563 5,000,000       46593 ประกอบกิจการ ซ้ือ ขาย น าเข้า ส่งออก 

ซ่ึงสินค้าต่างๆ

4,6,6/1  ซอยเอกชัย 66/6 แขวงคลองบาง

พราน

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

132 0105563027448 บจ.พี.ไอ.ควอลิต้ีคาร์ จ ากัด 14/2/2563 5,000,000       45101 ประกอบกิจการ ซ้ือ ขาย รถยนต์มือสอง 8/6  ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสอง

ต้นนุ่น

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
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133 0105563027626 บจ.เดอะเบสท์88 จ ากัด 14/2/2563 5,000,000       66199 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการเเละดู

เเลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์เเละ

จัดการทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืน

199/87  ซอยนวมินทร์ 42 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

134 0105563027651 บจ.ทองบูรพา แอดไวซอร่ี กรุ๊ป 

จ ากัด

14/2/2563 5,000,000       49323 ประกอบกิจการรับเหมา ขนดิน ขนทราย 

ขนปูน

138/56  ซอยลาดพร้าว 41 แยก 6-9 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

135 0105563027669 บจ.เดอะ ซิสเตอร์ ทราเวล แอนด์ 

ทัวร์ จ ากัด

14/2/2563 5,000,000       79909 ประกอบธุรกิจบริการรับจองห้องพักของ

โรงเเรมเเละต๋ัวเคร่ืองบิน

576  ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนง

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

136 0105563027839 บจ.โคโบว์ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย

แลนด์) จ ากัด

14/2/2563 5,000,000       31001 ประกอบกิจการโรงงานผลิต ประกอบ 

ดัดแปลง ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด

633/2  ซอยลาดพร้าว 3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

137 0105563027901 บจ.โกแมน กรุ๊ป จ ากัด 14/2/2563 5,000,000       68104 การเช่าและการด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์

8/84  ซอยประดิพัทธ์ 15 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

138 0105563027910 บจ.สไมล์ทริป.คอม จ ากัด 14/2/2563 5,000,000       79110 ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง 285/11  ช้ันท่ี 1 หมู่บ้าน เคริซทาวน์ 

ถนนนิมิตรใหม่

แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

139 0105563028037 บจ.เจเค เอเชีย จ ากัด 14/2/2563 5,000,000       46102 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก ข้าวและ

สินค้าทุกชนิด

21  ซอยลาดพร้าว 132 (วัดกลาง) แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

140 0105563028096 บจ.เมอร์เคิล แคปปิตอล จ ากัด 14/2/2563 5,000,000       65300 ประกอบกิจการกองทุนส่วนบุคคล 37/58  ซอยพิพัฒน์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

141 0105563028428 บจ.ดราก้อน เพิร์ล 2020 จ ากัด 17/2/2563 5,000,000       47222 ประกอบกิจการร้านขายปลีกเคร่ืองด่ืมท่ีไม่

มีแอลกอฮอร์

11-13  ถนนประมวล แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

142 0105563028711 บจ.สยาม วาลิดัส แคปปิตอล จ ากัด 17/2/2563 5,000,000       66111 ประกอบกิจการเป็นผู้ให้บริการระบ

เครือข่ายอิเล็คทรอนิกส์เพ่ือการระดมทุน 

(ระบบคราวด์ฟันติง)

1  ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

143 0105563028746 บจ.วิสดอม เทรดด้ิง (2020) จ ากัด 17/2/2563 5,000,000       46414 ประกอบกิจการค้า เส้ือผ้าส าเร็จรูป 

เคร่ืองนุ่งห่ม รองเท้า กระเป๋า

5  ซอยรามค าแหง 56 (อุดมสันติ) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

144 0105563028789 บจ.กู๊ด พีซ จ ากัด 17/2/2563 5,000,000       70209 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษาเเนะน าเเก่

ชาวต่างชาติท่ีอยู่ในประเทศไทยในด้าน

การประกอบธุรกิจการหาท่ีพ านัก

อาศัยเเละด้านอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

40/1  ซอยพาสนา 2 แขวงพระโขนง

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

145 0105563028801 บจ.ไท เหลียน ซิง เทรดด้ิง จ ากัด 17/2/2563 5,000,000       46109 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก และ

จ าหน่ายสินค้าทุกประเภท

55/88  ซอยพุทธบูชา 32 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

146 0105563028835 บจ.ออรัม  ยูนิเวิร์ส จ ากัด 17/2/2563 5,000,000       08999 ประกอบกิจการเหมืองเเร่ โรงงานถลุงเเร่ 

เเยกเเร่

482/1  ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

147 0105563028959 บจ.คีส สโตร์ จ ากัด 17/2/2563 5,000,000       46414 ประกอบกิจการขายส่งเส้ือผ้า 919  อาคารชิบูญ่า 19 ช้ันท่ี 2  ห้องเลขท่ี

 2 เอฟ 42 ถนนเพชรบุรี

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

148 0105563029009 บจ.บ้านหงสกุล จ ากัด 17/2/2563 5,000,000       68104 ประกอบกิจการเช่าและการด าเนินการ

เก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์

233/2  ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

149 0105563029271 บจ.เจ. โฮแมน (ประเทศไทย) จ ากัด 18/2/2563 5,000,000       46421 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จ าหน่าย 

ปลีก ส่ง เคร่ืองใช้ไฟฟ้า สินค้า

อิเล็คทรอนิกส์

1511/20  ซอยเพชรเกษม 63 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

150 0105563029351 บจ.ท่าพระ  เรสซิเด้นซ์ จ ากัด 18/2/2563 5,000,000       68103 ประกอบกิจการให้บริการท่ีพักอาศัย 555/1  ซอยเทอดไท 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

151 0105563029777 บจ.ไทย เอ็นวิโร่ จ ากัด 18/2/2563 5,000,000       46108 น าเข้า ส่งออก ขายปลีก-ส่ง ผลิตภัณฑ์เม็ด

พลาสติก พลาสติก

6299  ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ า แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

152 0105563029793 บจ.ทีดีพี เอ็นจิเนียร่ิง 2014 จ ากัด 18/2/2563 5,000,000       43210 ประกอบกิจการ บริการรับเหมาติดต้ัง 

ออกแบบ ระบบคอมพิวเตอร์

587/1  ซอยสุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

153 0105563029891 บจ.ธรรมคุณ จ ากัด 18/2/2563 5,000,000       10619 ผลิตอาหารเสริมท่ีท าจากธัญพืช 42/558  ซอยนิมิตใหม่ 40 แขวงสามวา

ตะวันออก

เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

154 0105563029971 บจ.เจ.ที.ที.พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 18/2/2563 5,000,000       68101 ประกอบธุรกิจบริการ ซ้ือขาย ขายฝาก ให้

เช่า อสังหาริมทรัพย์ บ้าน อาคาร ท่ีดิน 

รวมท้ังเป็นตัวเเทน นายหน้า

300  ซอยสุขุมวิท 97/1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

155 0105563030031 บจ.ฟีนิกซ์ พี-วัน จ ากัด 19/2/2563 5,000,000       47300 ประกอบกิจการค้าน้ ามันเช้ือเพลิงและ

ผลิตภัณฑ์อย่างอ่ืนท่ีก่อให้เกิดพลังงาน 

และสถานีจ าหน่ายน้ ามัน

1000/19-20  อาคารลิเบอร์ต้ี พลาซ่า 

ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

156 0105563030163 บจ.บางกอก คอนท์ จ ากัด 19/2/2563 5,000,000       43210 ประกอบกิจการ รับเหมาระบบไฟฟ้า 

ระบบสุขาภิบาล ระบบสาธาณูปโภค งาน

กระจก งานอลูมิเนียม

5/37  ซอยสายไหม 52 (จันทร์เเจ่มใส) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

157 0105563030261 บจ.กรีน อีลิเม้นท์ 52 จ ากัด 19/2/2563 5,000,000       38213 ประกอบธุรกิจจัดการหรือเป็นตัวแทน

จัดการบ าบัดขยะมูลฝอยโดยวิธีแบบ

เชิงกลหรือชีวภาพ คัดแยกขยะ

582  ซอยอ่อนนุช 17 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

158 0105563030309 บจ.เอท วัน เลาจ์ จ ากัด 19/2/2563 5,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหารจ าหน่ายอาหาร

และเคร่ือด่ืมทุกชนิด

2/14-2/15  ซอยสุขุมวิท 41(ภิรมย์) ถนน

สุขุมวิท

แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

159 0105563030562 บจ.คิง ดรากอน เชียงแสน จ ากัด 19/2/2563 5,000,000       68102 ประกอบธุรกิจซ้ือขายท่ีดินท่ัว

ราชอาณาจักร จัดสรรท่ีดิน นายหน้าท่ีดิน 

บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย

402  ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

160 0105563030716 บจ.ไทย-จีน เจริญดีเวลลอปเม้นท์ 

จ ากัด

19/2/2563 5,000,000       70209 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษา แนะแนว

และช่วยเหลือในการด าเนินงานเก่ียวกับ

การวางแผนกลยุทธ์

388/37  ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

161 0105563030759 บจ.พานซีฟู้ด จ ากัด 19/2/2563 5,000,000       47212 ประกอบกิจการขายอาหารทะเล ปลีก-ส่ง 

และอาหารทะเลแปปรูป

4  ซอยปริญสิริ แขวงคลองบาง

พราน

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

162 0105563030821 บจ.คอปเปอร์เน็ค จ ากัด 19/2/2563 5,000,000       46441 ประกอบกิจการขายเคร่ืองมือแพทย์ 879/791  อาคารรีเจ้นท์โฮม บางซ่อน 

เฟส 27 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี

แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

163 0105563030872 บจ.รุ่ยปัง กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากัด 19/2/2563 5,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก ขายปลีก 

ขายส่ง ผลิต ติดต้ัง เคร่ืองใช้ในครัวเรือน 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

450/37  ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

164 0105563030961 บจ.โกลออน โลจีสติกส์ จ ากัด 19/2/2563 5,000,000       49323 ประกอบกิจการบริการขนส่งสินค้า 55/114  ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสอง

ต้นนุ่น

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

165 0105563031097 บจ.เก้าสิบแสน แอคเคาน์ต้ิง แอนด์

 เซอร์วิส จ ากัด

20/2/2563 5,000,000       69200 ประกอบกิจการให้บริการ จัดท าบัญชี 1/34  ซอยไมตรีจิต 9 แขวงสามวา

ตะวันออก

เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

166 0105563031186 บจ.กรีน อีโค่ กรุ๊ป จ ากัด 20/2/2563 5,000,000       46599 ประกอบกิจการค้าสินค้าและอุปกรณ์

ประหยัดพลังงานต่างๆ ทุกชนิด ทุกประเภท

77/86  ช้ันท่ี 1 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

167 0105563031399 บจ.ซีเจ ออโต้ เซอร์วิส จ ากัด 20/2/2563 5,000,000       45302 ประกอบกิจการจัดซ้ือ จัดขาย อะไหล่ยนต์

มือหน่ึง มือสอง ซ่อมเคร่ืองยนต์ทุกชนิด

205  ซอยลาดพร้าว 64 แยก 4 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

168 0105563031461 บจ.กรีน แอด แอนด์ มีเดีย จ ากัด 20/2/2563 5,000,000       73101 ประกอบกิจการรับท าโฆษณาในเว็บไซต์

เเละรับท าป้ายโฆษณาทุกชนิด

393  ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

169 0105563031577 บจ.พอล  ลัคซูร่ี จ ากัด 20/2/2563 5,000,000       46494 ประกอบกิจการน าเข้า และจ าหน่าย 

ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ สินค้าตกแต่งบ้าน

2  ซอยสุขสวัสด์ิ 31 แยก 2 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

170 0105563031607 บจ.กระจ่างเจริญ จ ากัด 20/2/2563 5,000,000       62011 ประกอบกิจการ พัฒนาซอร์ฟแวร์ ปรึกษา

วางระบบ ออกแบบเว็บไซด์ ระบบ

คอมพิวเตอร์

33/4  อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ พระราม9

 ห้อง TNB01 ช้ัน17 ตึกB ถนนพระราม9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

171 0105563031704 บจ.โอพี  เกมส์ จ ากัด 20/2/2563 5,000,000       62012 ประกอบกิจการเขียน พัฒนา ติดต้ัง ซ่อม

เเซม จ าหน่าย ให้ค าปรึกษา เก่ียวกับ

ซอฟท์เเวร์ ระบบ คอมฯ

78/25  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

172 0105563032107 บจ.ธวัลรัตนะ จ ากัด 20/2/2563 5,000,000       82110 กิจกรรมบริการเพ่ือการบริหารส านักงาน

แบบเบ็ดเสร็จ

1411  อาคารแอสปายรัชดา-วงศ์สว่าง ช้ัน

ท่ี 20  ห้องเลขท่ี 875 ถนนกรุงเทพ-

นนทบุรี

แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

173 0105563032115 บจ.ข้าวสารมีเดีย จ ากัด 20/2/2563 5,000,000       73101 ผลิตและบริการรับจ้าง จัดหา ส่ือโฆษณา 

ส่ือภาพยนต์

33/4  อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ พระราม9

  ห้องเลขท่ี TNB01 ช้ันท่ี 17 ตึกB ถนน

พระราม9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

174 0105563032158 บจ.เติมเต็มลิตร จ ากัด 20/2/2563 5,000,000       47300 ประกอบกิจการสถานีให้บริการก๊าซ สถานี

ให้บริการแก๊ส ขายปลีก ขายส่งก๊าซทุกชนิด

1  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

175 0105563032239 บจ.กานต์ จิวเวลร่ี อินเตอร์กา

แล็กซ์ติก โฮลด้ิง จ ากัด

20/2/2563 5,000,000       46492 ประกอบกิจการส่งออก จิวเวลร่ี ทอง นาก 

เงิน เพชร พลอยเเละอัญมณี อ่ืนๆ รวมท้ัง

วัตถุท าเทียมส่ิงดังกล่าว

22/48  หมู่บ้าน เอชเคป บิซ เซ็นเตอร์ 

ถนนสุขาภิบาล 2

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

176 0105563032328 บจ.ฟู้ด อินสไปเรช่ัน จ ากัด 20/2/2563 5,000,000       56101 ประกอบกิจการสถานบริการจ าหน่าย

อาหาร เคร่ืองด่ืม ขนมและของหวานต่างๆ

 ทุกชนิด ท้ังในและต่างประเทศ

4345  อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค 

ช้ันท่ี 19 ถนนสุขุมวิท

แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

177 0105563032794 บจ.บิสโทร เรฟโวลูชัน จ ากัด 21/2/2563 5,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าท้ัง

ภายในประเทศและต่างประเทศรวมถึง

การบริการเก่ียวกับพิธีศุลกากรต่างๆ

95  ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

178 0105563032832 บจ.อีวี สมาร์ท แมเนจเม้นท์ จ ากัด 21/2/2563 5,000,000       45102 ประกอบกิจการค้า ยานยนต์ ยานยนต์

ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์เสริมท่ีเก่ียวข้องกับยาน

ยนต์ แท็กซ่ี ธุรกิจขนส่งมวลชน

95  ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

179 0105563032905 บจ.อีสต์ ไซด์ อัลเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด 21/2/2563 5,000,000       46319 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

18  ซอยนาคนิวาส 48 แยก 10 ถนนนาค

นิวาส

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

180 0105563032972 บจ.บีเคเค อัลเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด 21/2/2563 5,000,000       46319 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

18  ซอยนาคนิวาส 48 แยก 10 ถนนนาค

นิวาส

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

181 0105563033162 บจ.บายดีด้ี อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

21/2/2563 5,000,000       63113 ประกอบกิจการให้เป็นบริการเป็นตลาด

กลางในการซ้ือขายสินค้าหรือบริการต่างๆ

โดยวิธีใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์

23/77  อาคารสรชัย ช้ันท่ี 20 ซอยสุขุมวิท

 63

แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

182 0105563033294 บจ.พีบีอาร์ ออโตเมช่ัน จ ากัด 21/2/2563 5,000,000       52293 ประกอบกิจการ รับบรรจุและขนถ่ายสินค้า

 หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมท้ังออกแบบ

ฉลากและบรรจุภัณฑ์

25/2  ซอยรามค าแหง 24 แยก 2 (ถาวร

ธวัช 1)

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

183 0105563033359 บจ.เวล9090 จ ากัด 21/2/2563 5,000,000       70103 ประกอบกิจการส านักงานปฏิบัติการภูมิภาค 1/48  หมู่บ้าน คาซ่า เลเจ้นด์ เกษตร-นว

มินทร์ ซอยรามอินทรา 14 แยก 11/1

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

184 0105563033456 บจ.โยคินะ (ประเทศไทย) จ ากัด 24/2/2563 5,000,000       10801 ผลิตและจ าหน่าย อาหารส าเร็จรูป และ

ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับสัตว์เล้ียง

89/28  ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงคลองสอง

ต้นนุ่น

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

185 0105563033537 บจ.แทบออนไลน์ ดิจิตัล จ ากัด 24/2/2563 5,000,000       47723 ประกอบกิจการเพ่ือขายเคร่ืองส าอาง 315/12  ช้ันท่ี 1 หมู่บ้าน พรีเม่ียมเพลส 

10 ถนนสุคนธสวัสด์ิ

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

186 0105563033596 บจ.ชินธมนวัชร กรุ๊ป จ ากัด 24/2/2563 5,000,000       78101 ประกอบกิจการจัดหานายแบบ นางแบบ 689  ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

187 0105563033723 บจ.จอห์นน่ี แอนด์ เจน จ ากัด 24/2/2563 5,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก และผลิต 

เคร่ืองประดับจากอัญมณีและโลหะมีค่า

1249/189-190  อาคารเจมส์ ทาวเวอร์ 

ช้ันท่ี 27 ถนนเจริญกรุง

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

188 0105563033821 บจ.คิวเอ 202 พร๊อพเพอร์ต้ี จ ากัด 24/2/2563 5,000,000       70209 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นท่ีปรึกษาและ

ให้ค าแนะน า ปัญหาเก่ียวกับด้าน

บริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 

รวมท้ังปัญหาการผลิต การตลาดและ

จ าหน่่าย

140  อาคารวันแปซิฟิคเพลส  ห้องเลขท่ี 

1905-1907 ช้ันท่ี 19 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

189 0105563033928 บจ.คิวบี 402 พร๊อพเพอร์ต้ี จ ากัด 24/2/2563 5,000,000       70209 ประกอบธุรกิจบริการเป็นท่ีปรึกษาและให้

ค าแนะน าปัญหาเก่ียวกับด้านการ

บริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 

รวมท้ังปัญหาการผลิต การตลาดและจัด

จ าหน่าย

140  อาคารวันแปซิฟิคเพลส  ห้องเลขท่ี 

1905-1907 ช้ันท่ี 19 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

190 0105563033987 บจ.อัณณ์คกุลฐ์ จ ากัด 24/2/2563 5,000,000       68101 การซ้ือและการขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็น

ของตนเอง เพ่ือการพักอาศัย

36  ซอย14 แยก 22 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

 ร.๙

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

191 0105563034029 บจ.เจพี เบสท์ โลจิสติกส์ จ ากัด 24/2/2563 5,000,000       53200 กิจกรรมการับเอกสาร ส่ิงของ 22  ซอยรามค าเเหง 118 เเยก 11-1-4 

ถนนรามค าเเหง

แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

192 0105563034096 บจ.คิวบี 202 พร๊อพเพอร์ต้ี จ ากัด 24/2/2563 5,000,000       70209 ประกอบธุรกิจบริการเป็นท่ีปรึกษาและให้

ค าแนะน าปัญหาเก่ียวกับด้านการ

บริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 

รวมท้ังปัญหาการผลิต การตลาดและจัด

จ าหน่าย

140  อาคารวันแปซิฟิคเพลส  ห้องเลขท่ี 

1905-1907 ช้ันท่ี 19 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

193 0105563034118 บจ.เดอะ ลาสต์ แมน สแตนดิง 

จ ากัด

24/2/2563 5,000,000       56101 ประกอบกิจการภัตตาคาร ร้านอาหาร ผลิต

 น าเข้า เพ่ือจ าหน่าย และค้าอาหารทุก

ชนิด เคร่ืองด่ืมต่างๆ

1191  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

194 0105563034142 บจ.โกลเด้น ดราก้อน ฟิช 

เทคโนโลยี จ ากัด

24/2/2563 5,000,000       46599 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ 

เคร่ืองมือตรวจสอบอิเล็กทรอนิกส์

44/98  ซอยรามอินทรา 34 แยก 15 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

195 0105563034215 บจ.เคพี มิลเล่ียน พลัส จ ากัด 24/2/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย และงาน

ก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด

29  ซอยบางบอน 3 ซอย 5 แยก 1 แขวงบางบอน

เหนือ

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

196 0105563034223 บจ.แซม.เอจี กรุ๊ป จ ากัด 24/2/2563 5,000,000       47711 ประกอบกิจการค้า เส้ือผ้าส าเร็จรูป 

เคร่ืองนุ่งห่ม รองเท้า กระเป๋า

1350/80  อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 8

 ถนนพัฒนาการ

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

197 0105563034371 บจ.ส. สมหมาย ค้าเหล็ก จ ากัด 24/2/2563 5,000,000       46695 ประกอบกิจการซ้ือขายของเก่าและเศษ

วัสดุเก่า เศษอลูมิเนียม กล่องกระดาษ

14 ซอยหนองระแหง 4 แขวงสามวา

ตะวันตก

เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

198 0105563034398 บจ.เจอาร์ โปรเจคส์ จ ากัด 25/2/2563 5,000,000       46900 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าอุปโภค 

บริโภค และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

206  ซอยวชิรธรรมสาธิต 55 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

199 0105563034452 บจ.บีเอ็มซี เอ็นเนอร์ยี จ ากัด 25/2/2563 5,000,000       35101 ประกอบกิจการโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า

แลพพลังานไฟฟ้า ค้ากระแสไฟฟ้าและ

พลังงานไฟฟ้าให้กับเอกชนและ/หรือ 

เอกชน รัฐวิสาหกิจ

2  อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

200 0105563034517 บจ.นารูลา แฟบริก จ ากัด 25/2/2563 5,000,000       47511 ประกอบกิจการค้าผ้า/ทอจากใยสังเคราะห์

 ด้าย ด้ายยางยืด เส้นใยไนล่อน/ด้ายยืด 

เคร่ืองนุ่งห่ม เส้ือส าเร็จรูป

134/11  ซอยเจริญใจ แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

201 0105563035271 บจ.เอฟเวอร์ไชน์ แอ็ดไวเซอรี จ ากัด 25/2/2563 5,000,000       69100 ประกอบธุรกิจการรับเป็นท่ีปรึกษาและให้

ค าแนะน าด้านกฎหมาย

48/460  ซอยเสรีไทย 33/1 แยก 3 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

202 0105563035475 บจ.7 อันนันนับ จ ากัด 26/2/2563 5,000,000       68103 ประกอบกิจการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์และ

บริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

922  ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

203 0105563035505 บจ.อันนันนับ จ ากัด 26/2/2563 5,000,000       68103 ประกอบกิจการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์และ 

บริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

922  ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

204 0105563035513 บจ.อามีน-เนาะห์ จ ากัด 26/2/2563 5,000,000       68103 ประกอบกิจการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์ และ 

บริการอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

922  ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

205 0105563035734 บจ.ธ.จินดา กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ 

จ ากัด

26/2/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจการ จัดสรรท่ีดิน จัดหาท่ีดิน 

แบ่งขายท่ีดิน พฒนาท่ีดิน และ บริหารโค

ตรงการ

144  ซอยประชาอุทิศ 27 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

206 0105563035742 บจ.แอลที ออลล์ จ ากัด 26/2/2563 5,000,000       46318 การขายส่ง ปลีก วัตถุดิบท่ีใช้ท าเคร่ืองด่ืม 

เช่น ชา กาแฟ น้ าผลไม้ น้ าแร่ น้ าหวาน

9  ซอยรามอินทรา 34 แยก 22 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

207 0105563036048 บจ.สปิน ฟีลด์ จ ากัด 26/2/2563 5,000,000       35101 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

กระแสไฟฟ้า

42/2  ถนนเทศบาลนิมิตรใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

208 0105563036056 บจ.แม็กเน็ตทิค ฟีลด์ จ ากัด 26/2/2563 5,000,000       35101 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

กระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทุก

ประเภท

42/2  ถนนเทศบาลนิมิตรใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

209 0105563036064 บจ.แม็กเน็ตทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 26/2/2563 5,000,000       35101 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

กระแสไฟฟ้า

42/2  ถนนเทศบาลนิมิตรใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

210 0105563036072 บจ.แม็กนีโต้ พาวเวอร์ จ ากัด 26/2/2563 5,000,000       35101 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

กระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทุก

ประเภท

42/2  ถนนเทศบาลนิมิตรใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

211 0105563036099 บจ.แม็กเน็ตโต้ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 26/2/2563 5,000,000       35101 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

กระแสไฟฟ้า

42/2  ถนนเทศบาลนิมิตรใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

212 0105563036137 บจ.แม็กนีโต้ แลนด์ จ ากัด 26/2/2563 5,000,000       35101 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

กระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทุก

ประเภท

42/2  ถนนเทศบาลนิมิตรใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

213 0105563036277 บจ.ซุปเปอร์ ท็อป จ ากัด 26/2/2563 5,000,000       47190 ขายปลีก/ส่ง สินค้าอุปโภคบริโภค-หลาย

ชนิด โดยไม่เจาะจงว่าเป็นสินค้าประเภทใด

180  ซอยอาคารสงเคราะห์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

214 0105563036421 บจ.เรวะ ซิต้ี จ ากัด 26/2/2563 5,000,000       68102 ด าเนินธุรกิจซ้ือ-ขาย อสังหาริมทรัพย์ 

และพัฒนาท่ีดิน

546  ช้ันท่ี 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

215 0105563036528 บจ.สยามออโตเมช่ันซิสเต็ม 2020 

จ ากัด

27/2/2563 5,000,000       33200 ประกอบกิจการรับออกแบบ สร้าง ติดต้ัง 

ปรับปรุง เคร่ืองจักร ช้ินส่วนเคร่ืองจักร 

อะไหล่เก่ียวกับระบบไฟฟ้า น้ าลม ความ

ร้อน รวมท้ังอะไหล่และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง

101/64  ถนนเทิดราชัน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

216 0105563036617 บจ.โนมูระ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 27/2/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือและการขาย

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเองท่ีไม่ใช่ 

เพ่ือเป็นท่ีพักอาศัย

238  ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 60 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

217 0105563036676 บจ.ที ไบรท์ จ ากัด 27/2/2563 5,000,000       46433 ประกอบกิจการให้บริการซ้ือขายอุปกรณ์

กอล์ฟทุกชนิดทุกประเภท

1106  ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

218 0105563036927 บจ.เอเค อินเตอร์เนช่ันแนล แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

27/2/2563 5,000,000       46109 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก สินค้าท่ัวไป

 สินค้าอุปโภค บริโภคและอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

ให้บริการด้านวีซ่าและใบอนุญาตท างาน

9  ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 30 แยก 1 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

219 0105563037001 บจ.ขภัช แคปิตอล จ ากัด 27/2/2563 5,000,000       64202 ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนความรับผิด

ในห้างหุ้นส่วนจ ากัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท

จ ากัดและบริษัทมหาชนจ ากัด

12/1  ซอยรามค าแหง 21 (นวศรี) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

220 0105563037079 บจ.ฮับ แอนด์ พอร์ต เซอร์วิส (ไทย

แลนด์) จ ากัด

27/2/2563 5,000,000       52292 ประกอบกิจการเป็นนายหน้าในกิจการ

ขนส่งท้ังทางบก ทางน้ า ทางอากาศ ท่้ัง

ภายในประเทศและระหว่างประเทศ

5/15  อาคารแอ็ทแอเรีย ห้องเลขท่ี 7บี5 

ช้ันท่ี 7 ซอยบุบผาบุรี

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

221 0105563037168 บจ.ออพติคอล เอ็กซ์ จ ากัด 27/2/2563 5,000,000       86909 ประกอบกิจการตรวจวัดสายตา ประกอบ

แว่น ซ่อมแว่น และจ าหน่ายปลีกส่ง

อุปกรณ์เก่ียวกับสายตาทุกประเภท

1349/10  ถนนเจริญนคร แขวงบางล าภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

222 0105563037290 บจ.สปิน พาวเวอร์ จ ากัด 27/2/2563 5,000,000       35101 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

กระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทุก

ประเภท

42/2  ถนนเทศบาลนิมิตรใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

223 0105563037354 บจ.นาคี (ประเทศไทย) จ ากัด 27/2/2563 5,000,000       46599 ประกอบกิจการจ าหน่าย เคร่ืองยนต์ 

เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ์ของสินค้า ทาง

การเกษตรทุกชนิด

111/118  หมู่บ้าน พาทิโอ (วิภาวดี-สรง

ประภา) ถนนประชาอุทิศ

แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

224 0105563037486 บจ.สหทรัพย์88 จ ากัด 27/2/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือขายท่ีดิน จัดสรรท่ีดิน 

พัฒนาท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง อาคาร 

อาคารท่ีพักอาศัยฯ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เพ่ือจ าหน่าย

6/177  ซอยพระยาสุเรนทร์ 33 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

225 0105563037524 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนยะลา (โครงการ

2) จ ากัด

28/2/2563 5,000,000       35101 ประกอบกิจการโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า

และพลังานไฟฟ้า ค้ากระแสไฟฟ้าและ

พลังงานไฟฟ้าให้กับเอกชน และ/หรือ 

ราชการ หน่วยงานรัฐ

2  อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

226 0105563037575 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนยะลา (โครงการ

1) จ ากัด

28/2/2563 5,000,000       35101 ประกอบกิจการโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า

และพลังานไฟฟ้า ค้ากระแสไฟฟ้าและ

พลังงานไฟฟ้าให้กับเอกชน และ/หรือ 

ราชการ หน่วยงานรัฐ

2  อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

227 0105563037770 บจ.สยาม โซ สครู จ ากัด 28/2/2563 5,000,000       68104 ประกอบกิจการให้บริการสถานท่ีเพ่ือใช้ใน

การฝึกอบรม สัมมนา พัฒนาทีมงาน 

กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมสันทนาการ 

ฯลฯ

1108/31  ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

228 0105563037800 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนสงขลา 

(โครงการ2) จ ากัด

28/2/2563 5,000,000       35101 ประกอบกิจการโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า

และพลังานไฟฟ้า ค้ากระแสไฟฟ้าและ

พลังงานไฟฟ้าให้กับเอกชน และ/หรือ 

ราชการ หน่วยงานรัฐ

2  อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

229 0105563037877 บจ.เอลฟ์ เวนเจอร์ จ ากัด 28/2/2563 5,000,000       56101 การบริการด้านอาหาร 20/220  ซอยเสือใหญ่อุทิศ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

230 0105563037907 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนสงขลา 

(โครงการ1) จ ากัด

28/2/2563 5,000,000       35101 ประกอบกิจการโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า

และพลังานไฟฟ้า ค้ากระแสไฟฟ้าและ

พลังงานไฟฟ้าให้กับเอกชน และ/หรือ 

ราชการ หน่วยงานรัฐ

2  อาคารเพลินจิตเซ็ฯเตอร์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

231 0105563038016 บจ.ธนิศ ลัคซูร่ี จ ากัด 28/2/2563 5,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้า จ าหน่าย กระเป๋า 

นาฬิกา รองเท้า

78/789  ซอยพระยาสุเรนทร์ 19 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

232 0215563001359 บจ.สเปซ พลัส คลับ เมเนจเม้นท์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด

7/2/2563 5,000,000       56210 บริการจัดเล้ียงส าหรับงานในโอกาสต่างๆ

หรือในเฉพาะช่วงเวลา

31/6  ซอยศูนย์วิจัย แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

233 0105563022519 บจ.ฐานรุ่งโรจน์ ดีไซน์ จ ากัด 6/2/2563 4,700,000       25119 ประกอบกิจการรับจ้างผลิต ติดต้ัง ซ่อม

เเซม บ ารุงรักษา ปล่องควัน ท่อเเอร์ ราง

น้ าฝน ราว เเละภาชนะท่ีท าจากเหล็ก สเต

เเลส

15  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.30 เเยก 
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แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

234 0105563024431 บจ.กรีนเวิร์คส์ เอเชีย จ ากัด 11/2/2563 4,500,000       01199 ประกอบกิจการท ากสิกรรม ท า

เกษตรกรรม เช่น ปลูพืชกัญชง พืชพันธ์ุทุก

ชนิด ตลอดท้ังแปรรูปสินค้าเกษตรกรรม

188/21  ถนนจรัสเมือง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

235 0105563019232 บจ.โนเบิล หินอัญมณีและ

เคร่ืองประดับ จ ากัด

3/2/2563 4,000,000       07291 การท าเหมืองสินแร่ดีบุก 119  อาคารบีไอเอส ช้ันท่ี 2  ห้องเลขท่ี 2

ดี28 ถนนมเหสักข์

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

236 0105563019348 บจ.ไอเอฟซี (ประเทศไทย) จ ากัด 3/2/2563 4,000,000       28150 รับออกแบบ ผลิต ก่อสร้าง และติดต้ัง เตา

อุตสาหกรรม ระบบบ าบัดก๊าซไอเสีย และ

อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

90/38  อาคารสาธรธานี ช้ันท่ี 15 ยูนิต 15

 บี ถนนสาทรเหนือ

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

237 0105563020095 บจ.ซันไชน์ แองเก้ิล เอ็นจิเนียร่ิง 

คอนสตรัคช่ัน จ ากัด

3/2/2563 4,000,000       68102 ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 518  ถนนพระรามท่ี 2 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

238 0105563020516 บจ.วีเอสพี เจมส์ บีเคเค จ ากัด 4/2/2563 4,000,000       47732 ประกอบกิจการค้าเพชรพลอย 

เคร่ืองประดับจิวเวลร่ี/อัญมณีต่างๆ

122  อาคารเอกอุดม ช้ัน 7 ห้อง 7/7 

ถนนมหาเศรษฐ์

แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

239 0105563021156 บจ.บาบิทอล์ค (ไทยแลนด์) จ ากัด 5/2/2563 4,000,000       82110 ประกอบกิจการบริหารจัดการลูกค้า

สัมพันธ์เก่ียวกับด้านความงาม การ

ศัลยกรรม

139  อาคารดิ โอภัส ทองหล่อ ช้ันท่ี 6  

ห้องเลขท่ี 601 ซอยทองหล่อ 10 ถนน

สุขุมวิท

แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

240 0105563021580 บจ.ฮานต้ิง เฟิร์ม(ประเทศไทย) 

จ ากัด

5/2/2563 4,000,000       69200 ประกอบกิจการบริการ ด้านบัญชีและ

กฎหมาย

262/25  ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

241 0105563022381 บจ.วีเคแอล เทคโนโลยี จ ากัด 6/2/2563 4,000,000       46510 ประกอบกิจการจ าหน่าย น าเข้า ส่งออก 

โปรแกรม ซอฟต์แวร์และฮาร์แวร์

คอมพิวเตอร์

9  ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

242 0105563022781 บจ.โลมา 888 จ ากัด 7/2/2563 4,000,000       49323 ประเภทกิจการ เก่ียวกับขนส่งและขนถ่าย

สินค้า

406/107  หมู่บ้าน อาร์เคพาร์ค ถนน

เลียบคลองสอง

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

243 0105563023108 บจ.วากิมาร์ท จ ากัด 7/2/2563 4,000,000       46421 จ าหน่ายเคร่ืองฟอกอากาศ/ใช้ไฟฟ้าทุกชนิด 580/7 ช้ันท่ี 3 ซอยรามค าแหง 39 (เทพ

ลีลา 1)

แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

244 0105563023507 บจ.เอสซีเค.  โกลบอล  คอนซัล

แทนท์ จ ากัด

7/2/2563 4,000,000       66191 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษาด้านการ

ลงทุน ให้ค าแนะนะเก่ียวกับด้านการตลาด

 และ จัดจ าหน่าย

200/55  ซอยนวมินทร์ 42 แยก 27 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

245 0105563023604 บจ.บีบี อินเตอร์เนชันนอล คอร์

ปอเรช่ัน จ ากัด

7/2/2563 4,000,000       96104 ประกอบกิจการสถานบริการเสริมความงาม 8  ซอยสุคนธสวัสด์ิ 6 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

246 0105563023922 บจ.ดุ๊กก้ี สยามกิตต์ิ จ ากัด 11/2/2563 4,000,000       56101 ประกอบกิจการบริการด้านอาหารใน

ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

448  ช้ันท่ี จี  ห้องเลขท่ี จี 30 - จี 33 

ถนนพระราม 1

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

247 0105563023957 บจ.เอสพี วู้ดแลนด์ จ ากัด 11/2/2563 4,000,000       46107 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก ผลิตภัณฑ์

ไม้ทุกชนิด เช่น ไม้แปรรูป ไม้อัดประสาน

เฟอร์นิเจอร์จากไม้

178  ซอยอินทามระ 26 ถนนสุทธิสาร

วินิจฉัย

แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

248 0105563024121 บจ.หลัน เป่า สือ (ไทยแลนด์) จ ากัด 11/2/2563 4,000,000       55101 ประกอบกิจการเก่ียวกับโรงแรมและ

ร้านอาหาร ภัตตาคาร

282-282/1-2  ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

249 0105563024457 บจ.พาโนพเทส จ ากัด 11/2/2563 4,000,000       64202 ประกอบกิจการลงทุนทางเกษตรกรรมใน

ประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้

571  อาคารอาร์เอสยูทาวเวอร์ ช้ันท่ี 8  

ห้องเลขท่ี 805 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

250 0105563024902 บจ.ทรัพย์แสนน้ า จ ากัด 12/2/2563 4,000,000       56302 ประกอบกิจการจ าหน่ายกาแฟสด 

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

293  ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

251 0105563025062 บจ.ท็อปวัน คลับ บางกอก จ ากัด 12/2/2563 4,000,000       56301 ประกอบกิจการเปิดบริการสถานบันเทิง

ครบวงจรและจ าหน่ายแอลกอฮอล์ 

เคร่ืองด่ืมทุกชนิดทุกประเภท

278  ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

252 0105563025160 บจ.เดอะบริส รัชดา จ ากัด 12/2/2563 4,000,000       56301 ประกอบกิจการเปิดบริการสถานบันเทิงค

รงวงจรและจ าหน่ายแอลกอฮอล์ 

เคร่ืองด่ืมทุกชนิดทุกประเภท

131/173  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

253 0105563025470 บจ.พีเอ็น แบตเตอร่ี เรนทอล จ ากัด 12/2/2563 4,000,000       77299 ให้บริการเช่าแบตเตอร์ร่ี 95  ถนนพระรามท่ี 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

254 0105563025682 บจ.อมิซิ มิอิ เวิลด์ จ ากัด 12/2/2563 4,000,000       46443 ประกอบกิจการน าเข้า ขายปลีก ขายส่ง 

ขายตรงผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง

15/16  ซอยวัชรพล 2 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

255 0105563025861 บจ.สาระคา เทคโนโลยี ดีเวลลอป

เม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด

12/2/2563 4,000,000       33200 ประกอบกิจการรับเหมาติดต้ังเคร่ืองกล 

และไฟฟ้าวิศวกรรมการติดต้ังอุปกรณ์ทุก

ประเภท

77/247  ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 

4-45(ม.ชลลดา)

แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

256 0105563026506 บจ.เพซแม็กซ์ มอเตอร์สปอร์ต 

จ ากัด

13/2/2563 4,000,000       45101 ประกอบกิจการน าเข้า และจัดจ าหน่าย

รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อะไหล่รถยนต์ 

อะไหล่รถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์

45  ถนนริมคลองแสนแสบ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

257 0105563026689 บจ.รุ่ยไท้ บิสสิเนส จ ากัด 13/2/2563 4,000,000       46319 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าบริโภค 

อาหารทุกชนิด อาหารสด อาหารแห้ง 

เคร่ืองด่ืมแอลกฮอล์ เคร่ืองด่ืมทุกชนิด 

รวมถึงการด าเนินการร้านอาหาร ภัตตาคาร

580/15  ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1)

 ถนนประชาอุทิศ

แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

258 0105563026972 บจ.ดับเบิลยู ยู ที เทรดด้ิง แอนด์ 

เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

14/2/2563 4,000,000       45301 น าเข้าส่งออกค้าปลีกและส่งช้ินส่วนวัตถุดิบ

 เศษวัสดุ อุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์

199/31  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 
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แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

259 0105563028134 บจ.วีด้า สมาร์ท จ ากัด 14/2/2563 4,000,000       79909 จ าหน่ายต๋ัวทุกประเภท และส่วนเคร่ือง

ส่วนอุปกรณ์ชุดค าส่ัง

55  ซอยสุขุมวิท 69 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

260 0105563028517 บจ.606 จ ากัด 17/2/2563 4,000,000       70209 ประกอบกิจการบริการให้ค าปรึกษาและ

ค าแนะน าด้านการบริหารจัดการธุรกิจ

43/36  ซอยอนุมานราชธน แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

261 0105563029033 บจ.อลัม เพอร์ฟูมส์ จ ากัด 17/2/2563 4,000,000       46442 ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีก น้ าหอม 

ก ายาน เคร่ืองหอม

87  อาคารแกรนด์ 5 เซ็นเตอร์ ช้ัน จี  ห้อง

เลขท่ี บี30/1 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

262 0105563029394 บจ.คาร์เทล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 18/2/2563 4,000,000       46109 ประกอบกิจการ น าเข้า-ส่งออก จ าหน่าย

ปลีก-ส่ง สินค้าอุปโภค บริโภค เช่น เส้ือผ้า

ส าเร็จรูป เคร่ืองเทศ เป็นต้น

1263/17  หมู่บ้าน พฤกษาทาวน์ 11 

ถนนพระยาสุเรนทร์

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

263 0105563029874 บจ.วันพอยท์ไฟว์ จ ากัด 18/2/2563 4,000,000       56101 ประกอบกิจการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 10/9  ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

264 0105563029882 บจ.บี แอนด์ เอ แคทเทอร่ิง จ ากัด 18/2/2563 4,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร จ าหน่าย

อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกชนิด

167/15  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

265 0105563030333 บจ.โพรบิท ดิจิตัล จ ากัด 19/2/2563 4,000,000       46510 ประกอบกิจการค้า และบริการ ติดต้ัง วาง

ระบบ และดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

5/48  หมู่บ้าน บ้านกลางกรุง BIZ TOWN

 ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์)

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

266 0105563030376 บจ.ทูธ เพลซ เดนทัล จ ากัด 19/2/2563 4,000,000       86203 ประกอบกิจการให้การรักษาพยาบาลด้าน

ทันตกรรม

1466-1468  ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

267 0105563030996 บจ.บีคิว โซล่าร์ ซิสเท็ม (ไทย

แลนด์) จ ากัด

19/2/2563 4,000,000       46521 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก ผลิตภัณฑ์ท่ี

เก่ียวกับแผงโซล่าร์เซลล์ ระบบการผลิต

ไฟฟ้าแสงอาทิตย์

10  ซอยรามอินทรา 58 แยก 3 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

268 0105563031674 บจ.เคียร์ยาโก จ ากัด 20/2/2563 4,000,000       56101 ประกอบกิจการภัตตาคาร ร้านอาหาร 

ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด จัดจ าหน่ายอาหาร

และสินค้าท่ีเก่ียวข้อง

571  อาคารอาร์เอสยูทาวเวอร์ ช้ันท่ี 8  

ห้องเลขท่ี 805 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

269 0105563031771 บจ.พอส เอเชีย จ ากัด 20/2/2563 4,000,000       59112 ประกอบธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ 

รายการวิทยุ รายการบันเทิง ขายสินค้า

ทางอินเตอร์(ไม่ใช่ธุรกิจขายตรง)

219/2  อาคารอโศกทาวเวอร์ส ช้ันท่ี 2 

ซอยอโศก ถนนสุขุมวิท 21

แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

270 0105563032298 บจ.คิว เจมส์ แอนด์ เทรดด้ิง จ ากัด 20/2/2563 4,000,000       46492 ส่งออก ขายส่ง/ปลีก เคร่ืองประดับต่างๆ/

ไฟฟ้าต่างๆ

223/11  อาคารนวรัตน์ แมนช่ัน ช้ันท่ี 6 

ซอยพุทธโอสถ

แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

271 0105563032344 บจ.ออล ธิงคิง จ ากัด 20/2/2563 4,000,000       56101 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/

ร้านอาหาร

1999/7  ช้ันท่ี 4 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจ

มิตร)

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

272 0105563032913 บจ.โอคามิ กาญจนา จ ากัด 21/2/2563 4,000,000       56101 ประกอบกิจการให้บริการร้านอาหาร 

พร้อมท้ังจ าหน่าย อาหารและเคร่ืองด่ืมทุก

ชนิด

8/15   ห้องเลขท่ี อี-28,อี-29 ช้ันท่ี 1 

ถนนกาญจนาภิเษก

แขวงศาลา

ธรรมสพน์

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
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273 0105563033111 บจ.อู๋หัวทง อินเตอร์เนช่ันแนล เท

รด จ ากัด

21/2/2563 4,000,000       52293 ประกอบกิจการด้านการบรรจุ การขนถ่าย

 การจัดส่ง สินค้า ส่ิงของและหรือเอกสาร 

ท้ังภายในและภายนอกประเทศ

346,348  ซอยจันทน์ 18/7 (เซนต์หลุยส์ 

3)

แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

274 0105563033421 บจ.ก๋ัวฉี เฮลท์ แมเนจเม้นท์ (ไทย

แลนด์) จ ากัด

24/2/2563 4,000,000       86202 ประกอบกิจการคลินิก สถานพยาบาล 

สถานเสริมความงาม

74  ซอยประชานุกูล 3 ซอย 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

275 0105563033502 บจ.เดอะ เวลบี จ ากัด 24/2/2563 4,000,000       70209 ประกอบกิจการให้บริการเป็นท่ีปรึกษา

ด้านการบริหารธุรกิจ พาณิชยกรรมและ

อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

89/247  ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 1 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

276 0105563033740 บจ.จูซิน อินเตอร์เนช่ันแนล 

อินดัสทรี จ ากัด

24/2/2563 4,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร ภัตตาคาร 

และจ าหน่ายสินค้าบริโภค อาหารทุกชนิด 

อาหารสด อาหารแห้ง เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

580/15  ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1)

 ถนนประชาอุทิศ

แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

277 0105563033936 บจ.อินโนเจน เทคโนโลยี จ ากัด 24/2/2563 4,000,000       47411 ค้าคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง โปรแกรม

 ซอร์ฟแวร์ ฮารต์แวร์ เคร่ืองมือ อุปกรณ์

อิเล็คทรอนิกส์ ช้ินส่วน อะไหล่ ของสินค้า

ดังกล่าว

19/11  อาคารเอ ช้ัน 2 ซอยศูนย์วิจัย-

พระราม9 ถนนพระราม 9

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

278 0105563034207 บจ.สตาร์ ไทย เทรดด้ิง จ ากัด 24/2/2563 4,000,000       46599 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองจักรเคร่ืองยนต์ 470/1  ถนนเลียบคลองล ากอไผ่ แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

279 0105563034720 บจ.พี.เอ็น. เอ็นจิเนียร่ิง 2020 จ ากัด 25/2/2563 4,000,000       25922 ประกอบกิจการรับตัดเลเซอร์ พับ ม้วน 

ตัดลาย เช่ือมประกอบโลหะทุกชนิด 

รวมท้ังรับท างานตามเเบบ

191  หมู่บ้าน ศุภาลัยเลค 2 ซอยคุ้มเกล้า 

5 ถนนคุ้มเกล้า

แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

280 0105563035173 บจ.วาย ตรี ทราเวล จ ากัด 25/2/2563 4,000,000       79120 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษาด้านธุรกิจ 

การท่องเท่ียว

90  ซอยรามค าแหง 24 แยก 32 (เอแบค) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

281 0105563035343 บจ.นิวมูฟส์ กรุ๊ป จ ากัด 25/2/2563 4,000,000       93112 ประกอบกิจการเปิดให้บริการสถานท่ีออก

ก าลังกาย

158/3  อาคารมณียา เซ็นเตอร์ นอธ ช้ันท่ี

 2-3 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

282 0105563035891 บจ.นันทิญา ซัพพลาย จ ากัด 26/2/2563 4,000,000       47525 จ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างทุกชนิด 60/127  ซอยพระยาสุเรนทร์ 9 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

283 0105563037028 บจ.บีช อิน ทาวน์ จ ากัด 27/2/2563 4,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหารท่ัวไป อาหาร

ตามส่ังและภัตตาคาร

1999/17  ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

284 0105563037303 บจ.ไท้  อัน  กร่๊ป จ ากัด 27/2/2563 4,000,000       46421 ประกอบกิจการน าเข้าและส่งออก ได้แก่ 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองใช้อิเลกส์ทรอนิคส์

448/104  อาคารชุดทรัพย์แก้วทาวเวอร์ 

ช้ันท่ี 12 ถนนประชาอุทิศ

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
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285 0105563037630 บจ.ไทยดา เรียลเอสเตท จ ากัด 28/2/2563 4,000,000       68201 ประกอบกิจการในการเป็นตัวแทนและ

นายหน้าสังหาริมทรพย์หรือ

อสังหาริมทรัพย์ หรือคนกลางในการซ้ือ

การขายและให้เช่าสังหาริมทรัพย์หรือ

อสังหาริมทรัพย์

21/104  ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

286 0105563037681 บจ.เจพี เยลโลว์ แพลนเน็ต จ ากัด 28/2/2563 4,000,000       56101 ประกอบธุรกิจร้านขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 226/18  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

287 0105563028088 บจ.ยูโรฟินส์ ฟู๊ด เทสต้ิง (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

14/2/2563 3,450,000       71201 ประกอบธุรกิจให้บริการทดสอบวิทา

ศาสตร์ในผลิตภัณฑ์อาหาร

50 คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ถนนงามวงศ์

วาน

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

288 0105563034908 บจ.ร้านของเฌอ จ ากัด 25/2/2563 3,200,000       56101 ประกอกบกิจการร้านอาหาร เคร่ืองด่ืม 589/10  ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

289 0103563003083 หจ.อาร์.อาร์.ไอ. เซอร์วิส 21/2/2563 3,000,000       43221 ประกอบกิจการซ่อมแซมบ ารุงรักษา 

ระบบบ าบัดน้ าเสีย ซ่อมท่อน้ าประปา ท่อ

น้ าดี ท่อน้ าเสีย ซ่อมป้ัมดับเพลิง ท่อน้ า

ดับเพลิง

323  ซอยลาดพร้าว 80 แยก 22 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

290 0103563003164 หจ.สุทัศชา ซีฟู้ด 24/2/2563 3,000,000       47212 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารทะเลสด 169/173  หมู่บ้าน เศรษฐสิริ (จรัญ-ป่ิน

เกล้า) ถนนจรัญสนิทวงศ์

แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

291 0105563019526 บจ.ถาวรกิจ กรุ๊ป จ ากัด 3/2/2563 3,000,000       45401 จ าหน่ายจักรยานยนต์ และซ่อมบ ารุง

รถจักรยานยนต์

3098  ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

292 0105563019623 บจ.เซ็ต แอนด์ เสิร์ฟ แคทเทอร่ิง 

จ ากัด

3/2/2563 3,000,000       82302 ประกอบกิจการนายหน้า ตัวแทน รับจัด

กิจกรรม บริการด้านการจัดเล้ียง งานอี

เว้นท์ งานออกบูธ

47/11  ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

293 0105563020222 บจ.งามวงศ์วานไตเทียม จ ากัด 4/2/2563 3,000,000       46441 ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ 76  ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

294 0105563020389 บจ.บีไคด์ เฮลท์แคร์ จ ากัด 4/2/2563 3,000,000       46441 ประกอบกิจการจ าหน่ายยาแผนปัจจุบัน

และให้ค าปรึกษาการใช้ยาและผลิตภัณฑ์

เพ่ือสุขภาพ

59  ซอยเพชรพระราม 4 ถนนริมคลอง

แสนแสบ

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

295 0105563020486 บจ.รุ่งธรรมวัฒนา จ ากัด 4/2/2563 3,000,000       43210 ประกอบกิจการประมูลงานราชการ ติดต้ัง

 ซ่อมแซม ผลิต จ าหนา่ยปลีก ส่ง อุปกรณ์

ไฟฟ้า วิทยุส่ือสาร และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

383  ซอยเพชรเกษม 76 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
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296 0105563021351 บจ.พระนคร ออโต้พาร์ท จ ากัด 5/2/2563 3,000,000       45302 ประกอบกิจการจ าหน่ายอะไหล่ ช้ินส่วน

ยานยนต์ เช่นยางนอกยางใน

88/85  ถนนเพ่ิมสิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

297 0105563021954 บจ.มิตช์ตัน เดคอเรช่ัน แมทที

เรียลส์ กรุ๊ป จ ากัด

6/2/2563 3,000,000       46422 ประกอบกิจการน าเข้าและจ าหน่ายโคมไฟ

ประดับตามอาคาร

420/105  หมู่บ้าน เดอะวัน บางนา 2 

ถนนกาญจนาภิเษก

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

298 0105563022276 บจ.ซินเนอร์จ้ี เดอะ ควอลิต้ี ทีม 

จ ากัด

6/2/2563 3,000,000       82302 ประกอบกิจการรับจัดอีเว้นท์ จัดงาน

กิจกรรมส่งเสริมการขาย จัดอบรมสัมมนา 

งานประกวด งานแข่งขันต่างๆ

18/23  ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสาม

ประเวศ

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

299 0105563022543 บจ.ทเว็นต้ีมวน84 จ ากัด 6/2/2563 3,000,000       46323 ประกอบกิจการน าเข้าและจ าหน่าย บุหร่ี 

ยาสูบ

33  ซอยพระยามนธาตุฯ แยก 35-3 แขวงคลองบาง

บอน

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

300 0105563023728 บจ.สไปซ่ี ชิลล่ี จ ากัด 7/2/2563 3,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหาร และ 

เคร่ืองด่ืม ทุกชนิดทุกประเภท

541 ซอยพระรามเก้า 51 ถนนเสรี 6 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

301 0105563023779 บจ.โชคมีชัย คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 7/2/2563 3,000,000       41001 การก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 216/70  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

302 0105563023914 บจ.จีไนน์ พลัส ออแกไนซ์ จ ากัด 11/2/2563 3,000,000       82302 ประกอบกิจการจัดการแสดงทางธุรกิจและ

การแสดงสินค้า การแสดงโชว์เพ่ือความ

บันเทิงและการนันทนาการ

7/31  ถนนเพ่ิมสิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

303 0105563024635 บจ.ซันไชน์ แฮปป้ี แฟมิล่ี จ ากัด 11/2/2563 3,000,000       46103 ประกอบกิจการนายหน้าค้าชุดสวมใส่เพ่ือ

สุขภาพ เคร่ืองส าอางค์ อุปกรณ์เคร่ืองมือ

และเค่ืองใช้เสริมความงาม

148/78  ซอยรามค าแหง 190 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

304 0105563025496 บจ.เคเอสเค ยูนิเทรด จ ากัด 12/2/2563 3,000,000       46593 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า ซ่อมบ ารุง

เคร่ืองจักรการผลิตและเคร่ืองทดสอบให้

โรงงานอุตสาหกรรม

61/109  ซอยประเสริฐมนูกิจ 27 ถนน

ประเสริฐมนูกิจ

แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

305 0105563025542 บจ.เพอร์เฟคท์ เอฟแอนด์บี จ ากัด 12/2/2563 3,000,000       46102 ประกอบกิจการตัวแทนขายและจ าหน่าย

อาหารและเคร่ืองด่ืมและรวมท้ังสินค้าอ่ืนๆ

2/9  ซอยประชาอุทิศ76 แยก 9 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

306 0105563025704 บจ.โปรเฟสช่ันนอล สปอร์ต จ ากัด 12/2/2563 3,000,000       46433 ประกอบกิจการค้า น าเข้า ผลิต เคร่ือง

ออกก าลังกายทุกชนิด ทุกประเภท

30  ซอยอัศวพิเชษฐ์ 5 แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

307 0105563025801 บจ.ภูบดินทร์ ซัพพลาย จ ากัด 12/2/2563 3,000,000       43210 ให้บริการติดต้ังระบบไฟฟ้า 131/72  ซอยนวลจันทร์ 64 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

308 0105563025828 บจ.แอดการ์ส จ ากัด 12/2/2563 3,000,000       64202 ลงทุนในบริษัทอ่ืน 78  ซอยราชพฤกษ์ 24 ถนนราชพฤกษ์ แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170
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309 0105563026271 บจ.ศรีกรุง พาร์ทเนอร์ส์ จ ากัด 13/2/2563 3,000,000       64202 ประกอบกิจการน าเงินทุนของบริษัทไป

ลงทุนซ้ือหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และ

หลักทรัพย์อ่ืนของบริษัทใดๆ ซ่ึงต้ังข้ึนเพ่ือ

ประกอบการอุตสาหกรรม หรือกิจการอ่ืน 

และท าการขาย จ าหน่าย หรือซ้ือกลับมา

ซ่ึงหลักทรัพย์ หุ้น พันธบัตร

101  อาคารทรู ดิจิทัล พาร์ค  ห้องเลขท่ี 

1404-05 ช้ันท่ี 14 ถนนสุขุมวิท

แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

310 0105563026352 บจ.เอ็ม เค เอส แมนูแฟคเจอร่ิง 

จ ากัด

13/2/2563 3,000,000       32113 ประกอบกิจการท าการเจียรไนเพชร พลอย

 อัญมณีอ่ืนๆ รวมท้ังท าการผลิตเคร่ืองทอง

 แพลตติน่ัม แพลลาเดียม

47/1  หมู่ท่ี 4 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

311 0105563027049 บจ.ซีเจ โปรเวิร์ก กรุ๊ป จ ากัด 14/2/2563 3,000,000       41002 รับก่อสร้าง ให้บริการก่อสร้าง ซ่อมแซม

และต่อเติมอาคาร งานระบบสุขาภิบาล

และงานระบบไฟฟ้า

181/43  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

312 0105563027111 บจ.เอ็นซี แม็กไทร์ เซอร์วิส จ ากัด 14/2/2563 3,000,000       45302 ประกอบกิจการค้ายางรถยนต์ 99/31  ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

313 0105563027251 บจ.ซัพพลาย เชน รีซอร์สเซส กรุ๊ป 

(ประเทศไทย) จ ากัด

14/2/2563 3,000,000       82110 ให้บริการด้านการบริหารกระบวนการ

จัดซ้ือจัดจ้างเพ่ือการผลิตทุกทอด (Supply

 Chain)

1106  อาคารซัมเมอร์ ฮิลล์ ช้ัน 3  ห้อง

เลขท่ี ทีที09 ถนนสุขุมวิท

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

314 0105563027332 บจ.บียอนด์ โบรคเกอร์ จ ากัด 14/2/2563 3,000,000       66222 กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าประกัน

วินาศภัย

6/11  ถนนจักรพรรดิพงษ์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบ

ศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร 10100

315 0105563028355 บจ.เดอะ ไอบอสอินเตอร์เทรด 

จ ากัด

17/2/2563 3,000,000       47723 ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่ง น าเข้า 

ส่งออก จ าหน่ายสินค้า เคร่ืองส าอาง 

เคร่ืองด่ืม กาแฟ อาหารเสริม

559/6  ซอยเสือใหญ่อุทิศ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

316 0105563028401 บจ.วิชช์ฟู้ด จ ากัด 17/2/2563 3,000,000       56101 ประกอบกิจการ ร้านอาหาร จ าหน่าย 

อาหาร เคร่ืองด่ืม ขนม

21  ซอยศาลาแดง 1 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

317 0105563028410 บจ.ไบโอดีไซน์ พูล(ประเทศไทย) 

จ ากัด

17/2/2563 3,000,000       71102 ประกอบกิจการทางด้านวิศวกรรม ทาง

สถาปัตยกรรม

1/47  ซอยงามวงศ์วาน 43 แยก 17 (ชิน

เขต1/17)

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

318 0105563028606 บจ.เอาท์เลต46 จ ากัด 17/2/2563 3,000,000       47411 ประกอบกิจการ จ าหน่าย ให้บริการติดต้ัง 

ซ่อมแซม อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค

459,461  ซอยเอกชัย 46 แขวงคลองบาง

พราน

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

319 0105563028754 บจ.ไรวินทร์ กรุ๊ป จ ากัด 17/2/2563 3,000,000       68201 ประกอบกิจการรับประเมินราคารทรัพย์สิน

 ท้ังสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ ท้ัว

ราชอาณาจักร

559/104  ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
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320 0105563028983 บจ.บี.เอ. อินเตอร์เทรด (ไทย

แลนด์) จ ากัด

17/2/2563 3,000,000       46109 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก และ 

จ าหน่าย เคร่ืองอุปโภค บริโภคทุกชนิด

211/4  ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

321 0105563029238 บจ.พีเคเจ ออลวิน จ ากัด 18/2/2563 3,000,000       68104 ประกอบกิจการให้เช่าสังหาริมทรัพย์ และ

อสังหาริมทรัพย์

79/90  ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสอง

ต้นนุ่น

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

322 0105563029246 บจ.เอพี เวิลด์ อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด 18/2/2563 3,000,000       82302 ประกอบกิจการรับจัดงานออแกไนซ์ 

ประชุม สัมนา ทุกประเภท งานอีเว้นท์ 

งานโรดโชว์ งานแถลงข่าว

9/54  หมู่บ้าน มนชญา 5 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

323 0105563029696 บจ.จีล่ีจีล่ี มีเดีย จ ากัด 18/2/2563 3,000,000       59112 ผลิตส่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ผลิต

รายการบันเทิง ถ่ายท าภาพยนต์ หนังส้ัน 

ละคร และการพากย์เสียง

164/78  ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

324 0105563030708 บจ.นานา หมวกกันน็อค จ ากัด 19/2/2563 3,000,000       47739 ประกอบกิจการจ าหน่ายหมวกกันน๊อค

และอะไหล่ตกแต่ง

2/49-50  ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงราษฎร์

พัฒนา

เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

325 0105563031321 บจ.ด๊อกเตอร์ ชิน เอท ฟอร์มูล่า 

จ ากัด

20/2/2563 3,000,000       47190 ประกอบกิจการขายปลีกสินค้าอุปโภคและ

บริโภค เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองส าอาง ท้ัง

หน้าร้านและออนไลน์

988/47  ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

326 0105563032131 บจ.เมดิกซ์ เซอร์วิสเซส (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

20/2/2563 3,000,000       82110 ประกอบธุรกิจเก่ียวกับการบริหารการ

จัดการ และให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ

63  อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 23 

ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

327 0105563032166 บจ.แอดวานซ์ คอนเวอร์เจนท์ 

เทคโนโลยี จ ากัด

20/2/2563 3,000,000       43210 การติดต้ังระบบทุกประเภทของอาคารและ

งานโครงสร้างด้านวิศวกรรมโยธา สายไฟ

และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

136/38  ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

328 0105563032409 บจ.ที.เอ็น.เอส. อินเตอร์เทรด 

(ประเทศไทย) จ ากัด

21/2/2563 3,000,000       47524 ประกอบกิจการค้าลวดเช่ือม ตู้เช่ือม น็อต 16/179  ซอยเสือใหญ่อุทิศ ถนน

รัชดาภิเษก

แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

329 0105563032735 บจ.พิสตัน วัน จ ากัด 21/2/2563 3,000,000       45101 ประกอบธุรกิจการค้าและบริการ ผลิตเพ่ือ

ขาย ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ยานพาหนะทุก

ประเภท

8/14,8/15  ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

330 0105563032816 บจ.พร้อมท์ โพรเทคท์ จ ากัด 21/2/2563 3,000,000       13999 ประกอบกิจการผลิต น าเข้า ส่งออก 

จ าหน่าย ปลีก ส่ง หน้ากากอนามัย เจ

ลล้างมือ อุปกรณ์อนามัยทุกชนิด 

เคร่ืองส าอางค์

21  ซอยแก้วเงินทอง 3 แขวงคลองชักพระ เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

331 0105563033472 บจ.วิสดอม อินชัวรันซ์ โบรคเกอร์ 

จ ากัด

24/2/2563 3,000,000       66222 ประกอบกิจการนายหน้าประกันวินาศภัย 1119  ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
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332 0105563033651 บจ.พิพัฒน์ชัย การโยธา จ ากัด 24/2/2563 3,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้างอาคารท่ีไม่ใช่ท่ีพักอาศัย

ทุกประเภท

243  ซอยลาดพร้าว 53 (โชคชัย4) แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

333 0105563034584 บจ.เก้าล้านเทคโนโลยี จ ากัด 25/2/2563 3,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน เข่ือน และงาน

ก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด

51  หมู่ท่ี 6 แขวงศาลา

ธรรมสพน์

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

334 0105563034886 บจ.พี.ซี.เอ็ม (โปรเฟรสช่ันแนล คลี

นน่ิง แอนด์ แมเนจเม้นท์) จ ากัด

25/2/2563 3,000,000       81210 ประกอบกิจการบริการท าความสะอาด

ท่ัวไปของตัวอาคาร

22/181  หมู่บ้าน ฮาบิเทีย พาร์ค เทียน

ทะเล 28 ซอยเทียนทะเล 28 ถนนบางขุน

เทียน - ชายทะเล

แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

335 0105563034894 บจ.สมาร์ท สเปซ48 จ ากัด 25/2/2563 3,000,000       68104 ประกอบกิจการให้เช่าอาคารพาณิชย์ 

อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ีท าการและ

อสังหาริมทรัพย์

1112/4  ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

336 0105563035521 บจ.เอส-ริทร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 26/2/2563 3,000,000       23951 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ช้ินส่วนคอนกรีต และ แผ่นพรี

แคส

46/65,46/66  ซอยนวลจันทร์ 31 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

337 0105563036838 บจ.แอดวานซ์ โซลูช่ัน โพรไวเดอร์ 

จ ากัด

27/2/2563 3,000,000       01611 ประกอบกิจการควบคุมแมลงและสัตว์

ศัตรูพืช

718/6  หมู่บ้าน พลัส พาร์ค อเวนิว ถนน

ลาซาล

แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

338 0105563036854 บจ.แสงแรก จ ากัด 27/2/2563 3,000,000       71101 ประกอบกิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและ

การให้ค าปรึกษาท่ีเก่ียวข้อง

161/71  ซอยซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

339 0105563037257 บจ.พีเคแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โล

จิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด

27/2/2563 3,000,000       52291 ประกอบกิจกรรมบริการจัดการการขนส่ง

และสถานท่ีเก็บสินค้า

109  อาคารซี.ซี.ที. ช้ัน 5 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

340 0105563037419 บจ.เวลท์ ไทย อินชัวรันส์ โบรก

เกอร์ จ ากัด

27/2/2563 3,000,000       66222 ประกอบกิจการเป็นนายหน้าประกันภัย 27  ซอยลาดพร้าว 124 (สวัสดิการ) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

341 0105563038008 บจ.พีทีที เรส จ ากัด 28/2/2563 3,000,000       46593 ค้า จ าหน่าย ซ้ือ น าเข้า ส่งออก ผลิต 

ประกอบ ประดิษฐ์ ติดต้ังหรือจัดให้ได้มา

ซ่ึงวิทยาการและเทคโนโลยี หุ่นยนต์

555/1  อาคารเอ็นเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ A 

ช้ัน 10 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

342 0105563038121 บจ.ที. คอนสตรัคช่ัน  แมททีเรียล 

จ ากัด

28/2/2563 3,000,000       46109 ประกอบกิจการประมูลเพ่ือขายสินค้าตาม

วัตถุประสงค์ท้ังหมด

306  ถนนประชาอุทิศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

343 0105563038393 บจ.ริชช่ี คอนซัลแทนท์ จ ากัด 28/2/2563 3,000,000       47219 ประกอบกิจการให้บริการจ าหน่ายอาหาร

เสริมเพ่ือสุขภาพ ทุกชนิด

138/91  ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 7 

ถนนประเสริฐมนูกิจ

แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
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344 0105563029572 บจ.ชีไทย ฟู้ด 3 จ ากัด 18/2/2563 2,800,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม

69/72  ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

345 0105563032301 บจ.ภัทรเวิลด์ จ ากัด 20/2/2563 2,500,000       47222 ร้านขายปลีกเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ 333/351  ซอยประชาช่ืน 10 (ม.การ์เด้น

ซิต้ีลากูน)

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

346 0105563028444 บจ.ปุญญาพร 2020 จ ากัด 17/2/2563 2,400,000       74101 ประกอบกิจการรับออกแบบ ตกแต่ง 

ก่อสร้าง และต่อเติมอสังหาริมทรัพย์ ทุก

ประเภท

99/49  ถนนยานนาวา แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

347 0105563025429 บจ.อเซอร์ทิส เอเชีย จ ากัด 12/2/2563 2,345,670       47511 ประกอบกิจการค้าผ้า ด้าย เคร่ืองนุ่งห่ม 6/83  หมู่บ้าน บางกอกบูเลอวาร์ด ถนน

กรุงเทพกรีฑา

แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

348 0103563003415 หจ.ช่างหนุ่ม ทรัพย์เจริญ 27/2/2563 2,100,000       45402 ประกอบกิจการขายส่งช้ินส่วนและ

อุปกรณ์เสริมใหม่และเก่าของจักรยานยนต์

155/35  ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

349 0103563002346 หจ.เอ็มบี ละมุนหน้า คอสเมติกส์ 

(ไทยแลนด์)

7/2/2563 2,000,000       47723 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง 

เคร่ืองแต่งกาย เส้ือผ้า สินค้าอุปโภคบริโภค

 ขายสินค้าออนไลน์

191/6  ซอยบ้านพักรถไฟ กม.11 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

350 0103563002524 หจ.ห้างทองทรัพย์เมธี 12/2/2563 2,000,000       47732 การค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย 

และอัญมณีอ่ืน รวมท้ังวัตถุท าเทียมดังกล่าว

1022/12  ซอยประชาสงเคราะห์ 12 

ถนนประชาสงเคราะห์

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

351 0103563002915 หจ.เดรส อัพ บาย เดอะ ชาโดว์ 19/2/2563 2,000,000       47711 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองแต่งกาย 

เส้ือผ้า ขาย เช่าชุดราตรีทุกรูปแบบ

28/1  ซอยสุขุมวิท 62 แยก 15 (ซอย

เปรมฤทัย 2)

แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

352 0105563019305 บจ.บิวเทอร์ร่า กรุ๊ป จ ากัด 3/2/2563 2,000,000       47723 จ าหน่ายตัวแทนจ าหน่ายสินค้า

เคร่ืองส าอางอาหารเสริม

338/16  หมู่บ้าน เวิร์คเพลส ซอยเพชร

เกษม 81-2 ถนนมาเจริญ

แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

353 0105563019453 บจ.มีดี ไฮโดร ฟาร์ม จ ากัด 3/2/2563 2,000,000       01199 ประกอบกิจการท าไร่ ท าสวน ขายส่งสัตว์

มีชีวิต

4  ซอยลาดพร้าว101 ซอย 30 (บงกช

พัฒนา)

แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

354 0105563019828 บจ.โมโตส สตูดิโอ จ ากัด 3/2/2563 2,000,000       74200 ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้าง อัด 

ขยายรู รวมท้ังเอกสาร

64  ซอยนวมินทร์ 163 เเยก 12-2 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

355 0105563019909 บจ.ซินเฉียว กรุ๊ป จ ากัด 3/2/2563 2,000,000       46599 ประกอบกิจการประเภทน าเข้า ขายส่ง 

ขายปลีก เคร่ืองจักร อุปกรณ์ต่าง ๆ

33/6  ซอยบางกระด่ี 16 ถนนพระราม 2 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

356 0105563020109 บจ.โปรเฟคทัส จ ากัด 3/2/2563 2,000,000       46900 จ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค 780/17  ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

357 0105563020125 บจ.เจียงซู เอส-สวิง ฟู้ด จ ากัด 3/2/2563 2,000,000       63113 การบริการเป็นตลาดกลางในการซ้ือขาย

สินค้าหรือบริการ โดยวิธีใช้ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต

42/431  ซอยนิมิตใหม่ 40 ถนนนิมิตใหม่ แขวงสามวา

ตะวันออก

เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
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358 0105563020362 บจ.ฮันคุก อาร์เอ็นดี คอสเมติก 

(ไทยแลนด์) จ ากัด

4/2/2563 2,000,000       52291 ประกอบกิจการขนส่ง หรือจัดจ้าง ว่าจ้าง

ให้บุคคลใดขนส่งสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์ทุก

ประเภท (โลจิสติก)

150  ซอยเพ่ิมทรัพย์ แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

359 0105563020494 บจ.กู๊ด เฮ้าส์ สตูดิโอ จ ากัด 4/2/2563 2,000,000       43301 ประกอบกิจการตกแต่ง ต่อเติม ออกแบบ 

เฟอร์นิเจอร์ รวมถึงเหล็กหรือเหล็กกล้า 

กระจกเงา

29/76  ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

360 0105563020591 บจ.จิบุน มิไร (ไทยแลนด์) จ ากัด 4/2/2563 2,000,000       70209 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษา แนะน า อย

รมพัฒนาบุคคลิกภาพ เพ่ือสร้างความม่ันใจ

30  ซอยสุขุมวิท 61(เศรษฐบุตร) แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

361 0105563020648 บจ.เอซี ชีลด์ จ ากัด 4/2/2563 2,000,000       43223 ประกอบกิจการให้บริการบ ารุงรักษา

ระบบปรับสภาวะอากาศ

19/125  อาคารสุขุมวิทสวีท ช้ัน 13 โซน 

บี 4 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) ถนน

สุขุมวิท

แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

362 0105563020834 บจ.ไพน์ 26 จ ากัด 5/2/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 26  ซอยสุขุมวิท 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

363 0105563020893 บจ.ดับเบ้ิล ที แอนด์ ซันส์ จ ากัด 5/2/2563 2,000,000       42909 การก่อสร้างโครงการวิศวกรรมโยธาอ่ืนๆ

ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

16  ซอยนภาลัย 6 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

364 0105563020907 บจ.จันทร์จรัสวิลล่า จ ากัด 5/2/2563 2,000,000       41001 การก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 16  ซอยนภาลัย 6 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

365 0105563021113 บจ.เบ็ทเทอร์ โนเลจ เอ็ดดูเคช่ัน 

จ ากัด

5/2/2563 2,000,000       46431 น าเข้าและจ าหน่าย ต าราเรียน บทความ

ทางวิชาการ

2  ซอยแสงเงิน แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

366 0105563021288 บจ.คลาวด์เซด จ ากัด 5/2/2563 2,000,000       62012 ระกอบธุรกิจบริการ จัดท า ออกแบบ

พัฒนาซอฟแวร์

19/125  อาคารสุขุมวิทสวีท ช้ัน 13 ซอย

สุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

367 0105563021407 บจ.ดีเอ็มอาร์ เวิลด์ไวด์ จ ากัด 5/2/2563 2,000,000       85493 การให้บริการสอนเสริม และส่งเสริมทักษะ

เฉพาะด้านการค านวณ

92/1  ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

368 0105563021598 บจ.เควสท์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 5/2/2563 2,000,000       46317 ค้าน้ าตาล ส่ังจากประเทศอ่ืน/จ าหน่ายไป

ต่างประเทศอ่ืน มิได้น าสินค้าดังกล่าวผ่าน

เข้ามาในราชอาณาจักรไทย

135/14  อาคารอมรพันธ์ 205 ทาวเวอร์ 2

 ช้ันท่ี 8 เอ ซอยนาทอง

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

369 0105563021601 บจ.นานา แอนด์ เกีย จ ากัด 5/2/2563 2,000,000       46414 ส่งออก ขายส่ง ปลีก เส้ือผ้าส าเร็จรูปทุก

ชนิด

199/30  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 22 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

370 0105563021733 บจ.ปานชีวา คาเฟ่ จ ากัด 5/2/2563 2,000,000       55101 ประกอบกิจการ โรงแรม ภัตตาคาร บาร์ 

ไนท์คลับ

8/31  หมู่ท่ี 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

371 0105563021881 บจ.พรอสเพอริที เพาเวอร์ จ ากัด 6/2/2563 2,000,000       46109 ประกอบกิจการรับจัดหา เป็นตัวแทน 

นายหน้า ประมูล เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้กับ

หน่วยงานราชการ

24/90  ซอย01 กาญจนาภิเษก 6/1 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

372 0105563022055 บจ.เคมบอนด์ วอเตอร์ เทคโนโลยีส์

 (ประเทศไทย) จ ากัด

6/2/2563 2,000,000       22299 ประกอบกิจการให้การผลิต สร้าง 

ด าเนินการ ผสม กล่ัน ซ้ือ ขาย หรือ

จัดการเรซ่ินในรูปแบบต่างๆ

33/4  อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ช้ัน 35 

ตึก เอ ถนนพระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

373 0105563022241 บจ.ฟิวเจอร์ อิเล็กทรอนิกส์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด

6/2/2563 2,000,000       47411 ประกอบกิจการค้า ขายปลีก ขายส่ง และ

จ าหน่ายซ่ึงช้ินส่วนและอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ทุกประเภท

1 เอ็มดี ทาวเวอร์ ช้ัน 7 ห้อง ซี 3,อี  ซอย

บางนา-ตราด 25 ถนนเทพรัตน

แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

374 0105563022250 บจ.ซีเอชเอ็น กลาส เอ็นเตอร์ไพรส์

 จ ากัด

6/2/2563 2,000,000       47599 ประกอบกิจการน าเข้าฮาร์ดแวร์ ของใช้

เก่ียวกับครัวเรือน ของตกแต่งบ้าน และ

ของช าร่วย

45/5  ซอยนวลน้อย ถนนเอกมัย แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

375 0105563022349 บจ.อัล นาจิม เพอร์ฟูมส์ เทรด 

จ ากัด

6/2/2563 2,000,000       46632 ประกอบกิจการค้าช้ินไม้กฤษณา ไม้หอม 

และน้ ามันท่ีสกัดได้จากไม้กฤษณา ไม้หอม

21/16  ซอยสุขุมวิท 5 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

376 0105563022365 บจ.โอซีจีเอ็ม อินเตอร์เนช่ันแนล 

มอล จ ากัด

6/2/2563 2,000,000       47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายของใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน/ครัวเรือน วัสดุอุปกรณ์

ส าหรับก่อสร้าง

164/78  ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

377 0105563022896 บจ.โทเค็นบ๊อกซ์ จ ากัด 7/2/2563 2,000,000       70209 ประกอบกิจการบริการเป็นนายหน้าและ

ให้ค าปรึกษาด้านการตลาดและอ่ืนๆท่ี

เก่ียวข้อง

22/22  ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

378 0105563023116 บจ.มายา ทราเวล แอนด์ เซอร์วิส 

กรุ๊ป จ ากัด

7/2/2563 2,000,000       79120 ประกอบกิจการ บริการจัดน าเท่ียว 75/5-6  ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

379 0105563023205 บจ.โกกราฟ่ี ทัวร์ แอนด์ ทราเวล 

จ ากัด

7/2/2563 2,000,000       79120 ท าทัวร์ ถ่ายรุป กรุ๊ปทัวร์ ภายในและ

ภายนอกประเทศ เป็นทัวร์แบบ ไพรเวต 

กรุ๊ปทัวร์ขนาด 2-14 คน รับด าเนินการ

จองต๋ัวเคร่ืองบิน รถ เรือ รถไฟ และ

โรงแรม ท่ีพัก ท้ังภายในประเทศและ

ต่างประเทศ

88/111  ซอยรามค าแหง 150 แขวงราษฎร์

พัฒนา

เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

380 0105563023302 บจ.อุ้ม แบรนด์เนม จ ากัด 7/2/2563 2,000,000       47190 ประกอบกิจการซ้ือ ขายสินค้าแบรนด์เนม 

ทุกประเภท

39  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 45 แขวงอรุณ

อมรินทร์

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

381 0105563023388 บจ.ตุง มอเตอร์ส จ ากัด 7/2/2563 2,000,000       45101 ประกอบกิจการขายส่งและการขายปลีกรถ

ใหม่และรถใช้แล้ว เช่นรถยนต์ รถบรรทุก 

รถพ่วง รถก่ึงพ่วง

456  ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

382 0105563023396 บจ.พิมพ์เอสเตท จ ากัด 7/2/2563 2,000,000       68104 ประกอบกิจการให้เช่า ซ้ือ ขาย จดจ านอง

และเป็นตัวแทนนายหน้า อสังหาริมทรัพย์

 ท่ีพักอาศัย คอนโดมิเนียม

399  อาคารอินเตอร์เชนจ ช้ันท่ี 20  ห้อง

เลขท่ี 2010 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

383 0105563024317 บจ.คลับ วาเคช่ัน จ ากัด 11/2/2563 2,000,000       79120 ประกอบกิจกาน าเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับการน าเท่ียวทุกชนิด

111/528  ซอยลาซาล 32 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

384 0105563024538 บจ.เฮง168 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 11/2/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจการรับท าตามแบบส่ิงปลูก

สร้างทุกชนิด

79/267  ซอยนวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

385 0105563024694 บจ.วนิธนะ อินเตอร์เทรด จ ากัด 11/2/2563 2,000,000       45103 ประกอบกิจการจ าหน่ายรถยนต์มือสอง 140  ซอยพัฒนาการ 29 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

386 0105563024881 บจ.ขาไก่ไทยคูซีน (1971) จ ากัด 12/2/2563 2,000,000       10799 ผลิตและจัดจ าหน่าย อาหาร 111/41-42  ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

387 0105563024911 บจ.อัทมา (ไทย) จ ากัด 12/2/2563 2,000,000       46443 ประกอบกิจการน าเข้าและจัดจ าหน่าย

ประเภทเคร่ืองส าอาง อุปกรณ์เสริมความ

งาม

12  ซอยลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

388 0105563025101 บจ.อีแซด เทคโนโลยี จ ากัด 12/2/2563 2,000,000       46104 ประกอบกิจการน าเข้า และส่งออก สินค้า

ซอฟแวร์ โปรแกรมอะไหล่ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

อุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด

6/8  ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

389 0105563025437 บจ.ลุกซ์เรนติง จ ากัด 12/2/2563 2,000,000       45101 ประกอบกิจการบริการขายและให้เช่ารถ

ทุกประเภท

305  ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 38 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

390 0105563025461 บจ.ชานยิง พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ 

จ ากัด

12/2/2563 2,000,000       46695 ประกอบกิจการจัดซ้ือเส้นใยรีไซเคิลและ

ผลิตเย่ือกระดาษแปรรูปและกระดาษ

บรรจุภัณฑ์

7  ซอยพัฒนาการ 69 แยก 2-3-4 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

391 0105563025526 บจ.แองเจิล จี เทอร์มินอล จ ากัด 12/2/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการ ขายอาหารท่ีปรุงข้ึนเพ่ือ

บริโภคทันที

24  ซอยลาดพร้าววังหิน 65 ถนน

ลาดพร้าววังหิน

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

392 0105563025551 บจ.ชาติชาย898  อินเตอร์ (ไทย

แลนด์) จ ากัด

12/2/2563 2,000,000       46493 ซ้ือมา ขายไป น าเข้าส่งออก กระเป๋าแบ

รนด์เนม กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าหนังจรเข้

 กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าเป้ฯ

432/1   ห้องเลขท่ี B21 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

393 0105563025721 บจ.นิคุ ซากาบะ จ ากัด 12/2/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร จ าหน่าย

อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกประเภท

88  ซอยสุขุมวิท 53 (ไปดี-มาดี) แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

394 0105563025810 บจ.ม่ิงมงคล พาณิชย์ จ ากัด 12/2/2563 2,000,000       47190 ประกอบกิจการ ค้าปลีก ค้าส่ง สินค้า

อุปโภคบริโภคต่างๆทุกชนิด

54  ซอยสุเหร่าคลองหน่ึง 2 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

395 0105563025852 บจ.ชาติชาย เปา เปา อินเตอร์ 

(ไทยแลนด์) จ ากัด

12/2/2563 2,000,000       46493 ซ้ือมา ขายไป น าเข้าส่งออก กระเป๋าแบ

รนด์เนม กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าหนังจรเข้

 กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าเป้ฯ

432/1   ห้องเลขท่ี บี22 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

396 0105563026000 บจ.ยูนิเวอร์แซลแทรค จ ากัด 13/2/2563 2,000,000       62012 ประกอบกิจการพัฒนาระบบซอฟแวร์

คอมพิวเตอร์และระบบบล็อกเชน

7/117  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

397 0105563026093 บจ.คิว สยาม ซัมมิท จ ากัด 13/2/2563 2,000,000       47413 ประกอบกิจการน าเข้าและจ าหน่ายแบตเต

อรรีโทรศัพท์มือถือ

683  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 12 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

398 0105563026182 บจ.สมบุญรัตนเจริญ จ ากัด 13/2/2563 2,000,000       47593 ประกอบกิจการร้านขายปลีกอุปกรณ์

ไฟฟ้าส าหรับให้แสงสว่าง

829  ถนนประชาช่ืน แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

399 0105563026344 บจ.9 เอ็น เอช แอล จ ากัด 13/2/2563 2,000,000       46599 ประกอบกิจการค้า จ าหน่ายและติดต้ัง 

มอเตอร์ เคร่ืองสูบน้ าไฟฟ้า

20  ซอยเพชรเกษม 76 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

400 0105563026379 บจ.วิน แดนจ์ จ ากัด 13/2/2563 2,000,000       55101 ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ 

ไนท์คลับ

2  อาคารจัสมิน ซิต้ี ซอยสุขุมวิท 23 

(ประสานมิตร)

แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

401 0105563026662 บจ.บลู เจมส์ ซัพพลายเออร์ จ ากัด 13/2/2563 2,000,000       47732 ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่ง พลอย

และอัญมณี

919/358  อาคารจิวเวลร่ีเทรดเซ็นเตอร์ 

ช้ัน 28 ถนนสีลม

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

402 0105563026735 บจ.เดอะ ทาเล้นท์ คอนซัลแทนท์ 

จ ากัด

13/2/2563 2,000,000       70209 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษาเก่ียวกับ

พาณิชย์ การบริหารธุรกิจและกฎหมาย 

ท้ังน้ีไม่รวมถึงการให้ค าปรึกษาด้านการ

ลงทุน

140/40 เอ  อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ช้ันท่ี

 19 ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

403 0105563026794 บจ.เอเจ เฮ้าส์ อินเตอร์เทรด จ ากัด 13/2/2563 2,000,000       46321 ประกอบกิจการน าเข้า สุรา ไวน์ 573/29  ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

404 0105563026875 บจ.หงษ์ทอง คลาสสิคโฮม จ ากัด 14/2/2563 2,000,000       74101 ประกอบกิจการให้บริการออกเเบบ ตก

เเต่งภายในเเละภายนอกบ้าน อาคาร ท่ี

พักอาศัย อาคารส านักงาน

245  ตรอกหิรัญรูจี 2 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

405 0105563027014 บจ.สปอร์ตไลท์  โกลบอล จ ากัด 14/2/2563 2,000,000       90002 ประกอบกิจการให้บริการ จัดงานการ

แสดงดนตรี บันเทิงต่างๆ รวมถึงมหรสพ

เพ่ือการบันเทิงและอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

160/3  ซอยสุขุมวิท 33 (แดงอุดม) แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

406 0105563027065 บจ.เจม ซิต้ี (ไทยแลนด์) จ ากัด 14/2/2563 2,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก ขายส่ง 

ขายปลีก เพชร พลอย อัญมณีและ

เคร่ืองประดับทุกชนิด

31/6  ตรอกไวดี แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

407 0105563027430 บจ.ยู ธรี เอส จ ากัด 14/2/2563 2,000,000       53200 กิจกรรมการรับส่งเอกสาร/ส่ิงของ 888/170  ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

408 0105563027529 บจ.ลิฟต์ เมตริกซ์ ออนไลน์ จ ากัด 14/2/2563 2,000,000       64202 เข้าเป็นหุ้นส่วนจ ากัดความรับผิดในห้าง

หุ้นส่วนจ ากัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัด

และบริษัทมหาชนจ ากัด

1023  อาคารทีพีเอส ช้ันท่ี 4 ถนน

พัฒนาการ

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

409 0105563027537 บจ.เอ็น บี วาย แอล จ ากัด 14/2/2563 2,000,000       24102 การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าแผ่น 42/19  ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 3 แยก 3 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

410 0105563027723 บจ.ด็อกเตอร์ สตอร่ี จ ากัด 14/2/2563 2,000,000       21001 ผลิตยา ขายยา น าเข้า ปรุงยาตามใบส่ัง 

ธุรกิจความงาม สถานพยาบาล รับรักษา

คนไข้และผู้เจ็บป่วย

352  ถนนสาลีรัฐวิภาค แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

411 0105563027898 บจ.คิทต้ี คริสตัล จ ากัด 14/2/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการให้บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืม

1565  ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

412 0105563027995 บจ.ย่ีซิน เทคโนโลยี จ ากัด 14/2/2563 2,000,000       46521 ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์อิเล็ก

ทนอนิกส์

420/72  ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

413 0105563028070 บจ.เอสเอ็มดี ดิจิตอล จ ากัด 14/2/2563 2,000,000       64202 เข้าเป็นหุ้นส่วนจ ากัดความรับผิดในห้าง

หุ้นส่วนจ ากัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทและ

บริษัทมหาชนจ ากัด

1023  อาคารทีพีเอส ช้ันท่ี 4 ถนน

พัฒนาการ

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

414 0105563028185 บจ.ยูยู โลจิสติกส์ จ ากัด 14/2/2563 2,000,000       49323 ขนส่ง-ถ่ายสินค้า คนโดยสารท้ังทางบก/

น้ า/อากาศ ท้ังภายใน-ต่างประเทศ

491/39  อาคารสีลมพลาซ่า ช้ัน 1 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

415 0105563028380 บจ.อินไวท์ คูซีน จ ากัด 17/2/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการบริการด้านอาหารใน

ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

4/1  ซอย สุขุมวิท 16 (สามมิตร) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

416 0105563028487 บจ.เจฟาร์ม จ ากัด 17/2/2563 2,000,000       01133 ประกอบกิจการเก่ียวกับการเกษตรกรรม 

ท าไร่ต้นหอม ท านา ท าสวน ท าไร่ และ

จ าหน่ายผลิผลิตทางการเกษตร

811  ซอยรัชดานิเวศน์ ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

417 0105563028509 บจ.เทอร์มินอล โอเปอเรช่ัน 

เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จ ากัด

17/2/2563 2,000,000       78200 ประกอบกิจการให้บริการแรงงาน(ไม่ใช่

ธุรกิจจัดหางาน)

1259  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

418 0105563028576 บจ.เคที 99 เรสซิเดนซ์ จ ากัด 17/2/2563 2,000,000       68103 ประกอบกิจการให้เช่าห้องพักเพ่ือการอยู่

อาศัย

288/20  ซอยร่มเกล้า 6/1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

419 0105563028673 บจ.ซี บอร์ด มารีน จ ากัด 17/2/2563 2,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า

และโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทางอากาศ

 ท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศ

345  ถนนประชาธิปก แขวงสมเด็จ

เจ้าพระยา

เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

420 0105563028681 บจ.ไฟน์ โอเชียน ทัวร์ จ ากัด 17/2/2563 2,000,000       79120 ประกอบธุรกิจน าเท่ียวทุกชนิด 345  ถนนประชาธิปก แขวงสมเด็จ

เจ้าพระยา

เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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421 0105563028878 บจ.เดอะเดย์ อาฟเตอร์ทูมอร์โร่ 

จ ากัด

17/2/2563 2,000,000       82990 ประกอบกิจการเป็นตัวเเทนนายหน้าจัดหา

ต่างชาติเข้ามาท าศัลยกรรมในประเทศไทย

234/34  ซอยนวมินทร์ 42 เเยก 27 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

422 0105563028932 บจ.เจ้าพระยา ฟีด จ ากัด 17/2/2563 2,000,000       46209 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย พืชไร่ 77  ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

423 0105563029041 บจ.คิดดี แอคเซ็ซ จ ากัด 17/2/2563 2,000,000       47413 ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์

โทรศัพท์มือถือ

282/19  ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

424 0105563029106 บจ.แคเรียร์ คอนเนคท์ เอเซีย จ ากัด 18/2/2563 2,000,000       70209 ประกอบกิจการให้บริการเป็นท่ีปรึกษา ให้

ค าแนะน า ติดต่อประสานงาน บริหาร

จัดการในการด าเนินธุรกิจ

1  ซอยพาสนา 1 แขวงพระโขนง

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

425 0105563029122 บจ.เอเอวี ซิสเท็มส์ จ ากัด 18/2/2563 2,000,000       47413 ประกอบกิจการ จ าหน่ายกล้องวงจรปิด 74/183  ซอยนวมินทร์ 85 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

426 0105563029408 บจ.บูราน่า แมเนจเมนท์ จ ากัด 18/2/2563 2,000,000       55101 ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ 

ไนท์คลับ

34/299  ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 3-9 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

427 0105563029475 บจ.ลักซูลิต้ี จ ากัด 18/2/2563 2,000,000       79909 ประกอบกิจการบริการจัดกิจกรรม

ทางการท่องเท่ียว สัมมนา

34/299  ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 3-9 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

428 0105563029491 บจ.เคมีโปร จ ากัด 18/2/2563 2,000,000       46691 ประกอบกิจการค้าสารเคมี เคมีภัณฑ์ และ

เคมีทางวิทยาศาสตร์

34/299  ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 3-9 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

429 0105563029521 บจ.มาวี เรสเตอรองท์ จ ากัด 18/2/2563 2,000,000       56101 กิจการร้านอาหาร 1170  อาคารเดอะฟิล ช้ันท่ี จี  ห้องเลขท่ี

 จี 08-บี

แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

430 0105563029530 บจ.เฮิร์บไบรท์ จ ากัด 18/2/2563 2,000,000       46441 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก และจัด

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร

7  ซอยประชาอุทิศ 75 แยก 9 ถนน

ประชาอุทิศ

แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

431 0105563029661 บจ.ฟูตะบะ (ไทยแลนด์) จ ากัด 18/2/2563 2,000,000       46599 ประกอบกิจการจ าหน่าย ขายปลีก ขายส่ง 

เคร่ืองจักรท่ีใช้ผลิตถุงพลาสติกและส่งออก 

เคร่ืองจักร

13   ห้องเลขท่ี 104 ซอยนภาศัพท์แยก 2

 ถนนสุขุมวิท 36

แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

432 0105563029831 บจ.บีเอช อินเตอร์เนช่ันแนล คอร์

ปอเรท โซลูช่ันส์ จ ากัด

18/2/2563 2,000,000       66191 บริการท่ีปรึกษาด้านการควบกิจการ 

บริการท่ีปรึกษาด้านการฟ้ืนฟูกิจการ 

รวมท้ังจัดท าแผนฟ้ืนฟูกิจการ

301/46  ซอยประชาช่ืน 12 แยก 1-2-34 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

433 0105563029866 บจ.ตรีนิต้ี เวิลด์ โลจิสติกส์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด

18/2/2563 2,000,000       52291 ประกอบกิจการให้บริการบริหารจัดการโล

จิสติกส์

88  อาคารเอ.พี.นครินทร์ ช้ันท่ี 16 ซอย

ลาซาล 58 ถนนศรีนครินทร์

แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

434 0105563029963 บจ.ส่ิงท า จ ากัด 18/2/2563 2,000,000       82990 กิจกรรมการบริการอ่ืนๆเพ่ือสนับสนุน

ธุรกิจซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ ในท่ีอ่ืน

107  ซอยสุวรรณดี 3 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800
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รหัส
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435 0105563030112 บจ.แม็กนา บีท จ ากัด 19/2/2563 2,000,000       73101 ประกอบกิจการผลิตภาพยนตร์โฆษณา 

รายการโทรทัศน์ รายการเพลง ตัดต่อภาพ

และล าดับเสียง ผลิตส่ือโฆษณา

10/162  อาคารเดอะเทรนด้ี ช้ันท่ี 20  

ห้องเลขท่ี 2001เอ ซอยสุขุมวิท 13

แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

436 0105563030295 บจ.จุฑาทิพย์ สกรูน็อต จ ากัด 19/2/2563 2,000,000       47521 ประกอบการค้าปลีกและค้าส่ง น็อต สกรูส

แตนเลส ชนิดหัวกลม หัวเหล่ียม ฯลฯ

2/2  ซอยบางกระด่ี 19 แยก 5 ถนน

พระราม 2

แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

437 0105563030350 บจ.บลาสต์ บางกอก จ ากัด 19/2/2563 2,000,000       73101 ประกอบกิจการผลิตภาพยนตร์โฆษณา 

รายการโทรทัศน์ รายการเพลง ตัดต่อภาพ

และล าดับเสียง ผลิตส่ือโฆษณา

10/162  อาคารเดอะเทรนด้ี ช้ันท่ี 20  

ห้องเลขท่ี 2001เอ ซอยสุขุมวิท 13

แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

438 0105563030490 บจ.ฮอตวิว (ไทยแลนด์) จ ากัด 19/2/2563 2,000,000       58202 ประกอบกิจการผลิต ออกแบบ จ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ การ

โฆษณา รวมท้ัง การพัฒนาและส่งเสริม

เทคโนโลยีต่างๆ

79/194-6  ซอยสุขุมวิท 46 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

439 0105563030503 บจ.โปร กูร์เมต์ จ ากัด 19/2/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม กิจการร้านอาหาร ภัตตาคาร

976/7  ถนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

440 0105563030627 บจ.วีแอนด์บี สเปเชียลลิสต์ จ ากัด 19/2/2563 2,000,000       20232 ประกอบกิจการผลิตเคร่ืองหอม 

เคร่ืองส าอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ า

6/5  หมู่บ้าน ปรัชญาอินทาวน์ ซอย

ลาดพร้าว 101 ซอย 42

แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

441 0105563030643 บจ.โกลบอล เทรดเดอร์ส เอ็กซิม 

จ ากัด

19/2/2563 2,000,000       46900 ประกอบกิจการส่งออก จ าหน่าย เคร่ืองใช้

ในครัวเรือน เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ส่ิงทอ เส้ือผ้า

เคร่ืองแต่งกายและผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง

19/125  อาคารสุ่ขมวิทสวีท ช้ัน 13 โซน 

บี 2 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) ถนน

สุขุมวิท

แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

442 0105563030651 บจ.แม็กซ์ ไซน์ เทคโนโลยี จ ากัด 19/2/2563 2,000,000       46510 ประกอบกิจการค้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์

และสินค้าท่ีเก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ทุก

ชนิด รวมท้ังส่วนประกอบอะไหล่และ

อุปกรณ์ต่างๆของสินค้าดังกล่าวข้างต้น

21  อาคารวังเด็ก 1 เอ ช้ันท่ี 4  ห้องเลขท่ี

 ยูนิต 4 บี ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

443 0105563030694 บจ.เชน เฮลท์แอนด์บิวต้ี คอร์

ปอเรช่ัน จ ากัด

19/2/2563 2,000,000       46443 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองส าอางค์ 

อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ด้านความงามและ

บรรจุภัณฑ์ทุกชนิด

9/143  ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

444 0105563030775 บจ.สยาม พรีซิสช่ัน อินดัสเทรียล 

จ ากัด

19/2/2563 2,000,000       46599 ประกอบกิจการน าเข้า จ าหน่าย ค้าปลึก/

ส่ง สินค้าประเภทตลับลูกปืน เคร่ืองมือช่าง

 ช้ินส่วน วัสดุอุปกรณ์ ใช้ในอุตสาหกรรม

ทุกชนิด

96  ซอยกรุงธนบุรี 2 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางล าภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
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445 0105563030864 บจ.ไวต้า กรีน เอเชีย (ประเทศไทย)

 จ ากัด

19/2/2563 2,000,000       46441 ประกอบกิจการขายยา/อาหารเสริม 26/221  อาคารชาเทรียม ริเวอร์ไซด์  ห้อง

เลขท่ี 2906 ซอยเจริญกรุง 70 ถนนเจริญ

กรุง

แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

446 0105563031194 บจ.แองเจ้ิล ไทม์ จ ากัด 20/2/2563 2,000,000       72109 ประกอบกิจการ คิดค้น ออกแบบ พัฒนา 

ประยุกต์ใช้ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์และการส่ือสาร

281  ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝ่ังใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

447 0105563031283 บจ.อะริสต้า เว็ลท์ จ ากัด 20/2/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการบริการด้านอาหารใน

ภัตตาคาร/ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม เช่น 

นม น้ าผลไม้ รวมถึงไอศกรีม

236/41  ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

448 0105563031305 บจ.ณ ตะวัน โฮลด้ิง จ ากัด 20/2/2563 2,000,000       47732 ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร 

พลอยและอัญมณีอ่ืน รวมท้ังวัตถุท าเทียม

ส่ิงดังกล่าว พระเคร่ือง กรอบพระเคร่ืองท่ี

ท าจากทอง เงิน นาก และอ่ืนๆ

121  ซอยประชาอุทิศ 27 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

449 0105563031488 บจ.นูร่ีย์ โพทิโอ จ ากัด 20/2/2563 2,000,000       46313 ประกอบกิจการค้า ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ

ท่ีมีส่วนประกอบหลักจากผลไม้

24  ซอยเพชรเกษม 108 แยก 5 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

450 0105563031496 บจ.ฟิวเจอร์ ไลอ้อนส์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

20/2/2563 2,000,000       46414 ประกอบกิจการส่งออก เส้ือผ้ากีฬา 

อุปกรณ์กีฬา รวมถึงอุปกรณ์อ่ืนๆท่ี

เก่ียวข้องทุกชนิด

39/304  ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

451 0105563031593 บจ.อิเล็คเทค โกลบอล จ ากัด 20/2/2563 2,000,000       45302 ประกอบกิจการจ าหน่ายและจัดส่ง 

แบตเตอร่ีรถยนต์ และรถจักรยานยนต์

19/11  อาคารเอ ช้ัน 2 ซอยศูนย์วิจัย-

พระราม 9 ถนนพระราม 9

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

452 0105563031631 บจ.เจนเนอรัลไทย ซูวีเนียร์ บิส

ซิเนส จ ากัด

20/2/2563 2,000,000       46209 ประกอบกิจการ ค้าอาหารแปรรูป จาก

พืชผลทางการเกษตร ของฝาก ของท่ีระลึก

19  ซอยยอดสุวรรณ ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

453 0105563031755 บจ.โซเซ่ียม ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 20/2/2563 2,000,000       42201 ประกอบกิจการ สร้าง น าเข้า และจัด

จ าหน่ายระบบผลิตพลังงานทดแทน

ประเภทน้ ามันเช้ือเพลิง และน้ ามันดิบจาก

ขยะแปรรูป ขยะพลาสติกด้วยกระบวนการ

ไพโรไลซิสแอนด์แก็สวิฟิเคช่ัน

1091  ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

454 0105563031780 บจ.พราวด์ ๑ จ ากัด 20/2/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจการก่อสร้าง 248  ซอยอ่อนนุช 70/1 แยก 2-2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

455 0105563031828 บจ.อีบีอี จ ากัด 20/2/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการธุรกิจการจัดการ

ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมและคาเฟ่

เก่ียวกับสัตว์เล้ียง

100  ซอยสุขุมวิท 61 (เศรษฐบุตร) แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
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456 0105563031861 บจ.ปราณจาล เทรดด้ิง (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

20/2/2563 2,000,000       70202 ประกอบกิจการบริการรับเป็นท่ีปรึกษา

ด้านการเงิน การตลาด การบริหารจัดการ

ธุรกิจ

19/125  อาคารสุขุมวิทสวีท ช้ัน 13 ซอย

สุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

457 0105563031925 บจ.ออกัสท์สตาร์ คลีนน่ิง จ ากัด 20/2/2563 2,000,000       81210 ประกอบกิจการค้า รับบริการท าความ

สะอาด

35/57  ซอยวัฒนวงศ์ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

458 0105563031933 บจ.บรูพา โอเรียนทอล จ ากัด 20/2/2563 2,000,000       49323 ประกอบกิจการ ขนส่ง ต่อเน่ือง หลาย

รูปแบบ

289/24  ซอยลาดพร้าว 80 แยก 22 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

459 0105563031976 บจ.เอบีซี พร๊อพ จ ากัด 20/2/2563 2,000,000       68103 บริการให้เช่าและการด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเองหรือเช่า

จากผู้อ่ืนเพ่ือเป็นท่ีพักอาศัย

276  ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

460 0105563032034 บจ.ต าป่ะล่ะ เอกมัย จ ากัด 20/2/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร และเคร่ืองด่ืม 267/30  ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

461 0105563032051 บจ.หญิง อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 20/2/2563 2,000,000       47711 ร้านขายปลีกเส้ือผ้า 44/377  ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

462 0105563032182 บจ.ลัคก้ี อินเตอร์เนช่ันแนล กรุ๊ป 

คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด

20/2/2563 2,000,000       69100 บริการเก่ียวข้องกับด้านกฎหมายจัดหา

งานท้ังในประเทศและนอกประเทศ

333  อาคารหลักส่ีพลาซ่า ช้ัน 3 ถนน

ก าแพงเพชร 6

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

463 0105563032191 บจ.มังก้ี คาร์ จ ากัด 20/2/2563 2,000,000       45101 ประกอบกิจการ ซ้ือ ขายรถยนต์มือสอง 58/21  หมู่ท่ี 19 ถนนกาญจนภิเษก แขวงศาลา

ธรรมสพน์

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

464 0105563032646 บจ.พยัคฆภูมิ จ ากัด 21/2/2563 2,000,000       82990 ประกอบธุรกิจทวงถามหน้ี 190/93  ซอยพุทธบูชา 36 แยก 8 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

465 0105563032662 บจ.สีวะโสภา อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

21/2/2563 2,000,000       79909 ประกอบกิจกรรมบริการส ารองอ่ืนๆและ

กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องซ่ึงมิได้ จัดประเภทไว้

ในท่ีอ่ืน

1-7  อาคารซิลลิค เฮาส์ ช้ันท่ี 8  ห้อง

เลขท่ี 0838 เซอร์ฟคอร์ป ถนนสีลม

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

466 0105563032727 บจ.เอ็มจี โลจิสติกส์ จ ากัด 21/2/2563 2,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้า

ท้ังทางบก ทางน้ า ทางอากาศ

282/162  ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 33 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

467 0105563032921 บจ.เวียงพิงค์ลานนา จ ากัด 21/2/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการขายอาหาร และเคร่ืองด่ืม 780/101  ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

468 0105563032999 บจ.พูโรรีม คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 21/2/2563 2,000,000       64929 ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนจ ากัดความ

รับผิดในห้างหุ้นส่วน เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท

จ ากัดและบริษัทมหาชนจ ากัดอ่ืน

60  ซอยสุขสวัสด์ิ 11 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

469 0105563033031 บจ.ชโย อัศวะ จ ากัด 21/2/2563 2,000,000       46105 ประกอบกิจการน าเข้าและส่งออก

ผลิตภัณฑ์เก่ียวกับส่วนอุปกรณ์และอะไหล่

ของเคร่ืองจักร เคร่ืองกล

7  ซอยพัฒนาการ 69 แยก 2-3-4 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

470 0105563033049 บจ.ดร. คอลลาเจน จ ากัด 21/2/2563 2,000,000       46443 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองส าอาง 77/20  ซอยรามอินทรา 40 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
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รหัส

ไปรษณีย์

471 0105563033073 บจ.พรอมมิสซิง คอร์ปอเรช่ัน 

(ประเทศไทย) จ ากัด

21/2/2563 2,000,000       46693 ประกอบกิจการจ าหน่าย ตัวแทนจ าหน่าย

 น าเข้า ส่งออก ผลิต รับจ้างผลิตสินค้า

พลาสติก ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกหรือ ส่ิง

อ่ืนซ่ึงมีลักษณะคล้ายคลึงกันท้ังท่ีอยู่ใน

สภาพวัตถุดิบหรือส าเร็จรูปทุกชนิด

60  ซอยสุขสวัสด์ิ 11 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

472 0105563033120 บจ.โจซิง เมดิคอล เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จ ากัด

21/2/2563 2,000,000       46441 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองมือแพทย์ 

เคร่ืองมือแพทย์

5  ซอยแฉล้มนิมิตร 5 แยก 2 (ฝ่ังซ้าย) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

473 0105563033197 บจ.โค-มัน ดีไซน์ แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน จ ากัด

21/2/2563 2,000,000       71101 ประกอบกิจการ ออกแบบสถาปัตยกรรม 

และรับเหมาก่อสร้าง

301/49  ซอยสุเหร่าคลองหน่ึง 15 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

474 0105563033201 บจ.เฮลท์ต้ีนิสต้า จ ากัด 21/2/2563 2,000,000       46443 ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีก เจลล้าง

มือ ท้ังท่ีอยู่ในสภาพวัตถุดิบ หรือส าเร็จรูป

222  อาคารโรงแรมใบหยกสกาย ช้ันท่ี 21

 ถนนราชปรารภ

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

475 0105563033251 บจ.เอส เอส พี  คิทเช่นแวร์แอนด์

ซิสเต็ม จ ากัด

21/2/2563 2,000,000       45301 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก อะไหล่

รถยนต์

718/49  หมู่บ้าน พลัส พาร์ค อเวนิว 

ถนนลาซาล

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

476 0105563033391 บจ.3393 อินเตอร์เทรด จ ากัด 21/2/2563 2,000,000       46522 การขายส่งโทรศัพท์และอุปกรณ์การส่ือสาร

โทรคมนาคม

222/200  หมู่บ้าน บ้านลลิล ซอย

สุขาภิบาล 5 ซอย 63

แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

477 0105563033481 บจ.ภูบุ๊ค เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด 24/2/2563 2,000,000       47612 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองเขียน

แบบเรียน

80/49  ถนนเสนานิคม 1 (ม.เสนานิเวศน์

โครงการ 1)

แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

478 0105563033600 บจ.ภูตะวัน เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด 24/2/2563 2,000,000       47612 ประกอบกิจการ จ าหน่ายเคร่ืองเขียน

แบบเรียน กับสถาบันการศึกษาของรัฐบาล

80/49  ถนนเสนานิคม 1 (ม.เสนานิเวศน์

โครงการ 1)

แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

479 0105563033677 บจ.โซล โฟร์ แกดเจ็ต จ ากัด 24/2/2563 2,000,000       46522 ประกอบกิจการน าเข้าและจ าหน่ายสินค้า

ไอที

173  ซอยแก้วเงินทอง 37 แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

480 0105563033855 บจ.พี.ที กอล์ฟ จ ากัด 24/2/2563 2,000,000       47630 ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์กอล์ฟมือ

สอง

37/108  ซอยพระยาสุเรนทร์ 39 แขวงสามวา

ตะวันตก

เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

481 0105563033880 บจ.โปรเกรสซิฟ คอนสตรัคช่ัน 

จ ากัด

24/2/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 88/45  อาคารวิภาวดีสวีทคอนโด ซอย

ลาดพร้าว 8 ถนนลาดพร้าว

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

482 0105563034053 บจ.ทีที ออโต้ จ ากัด 24/2/2563 2,000,000       45103 การขายยานยนต์เก่าชนิดรถยนต์น่ังส่วน

บุคคลรถกระบะรถตู้และรถขนาดเล็กท่ี

คล้ายกัน

32/14  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

483 0105563034231 บจ.กรีน แมงโก้ ฮอลิเดย์ จ ากัด 24/2/2563 2,000,000       79120 ประกอกบิจการน าเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับการน าเท่ียวทุกชนิด ท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศ

11/1  ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

484 0105563034282 บจ.มิโนะริโนะ จ ากัด 24/2/2563 2,000,000       46109 เป็นตัวแทน นายหน้า จัดหาสินค้า-บริการ

 ตามสัญญาจ้าง

326,328  ช้ันท่ี 2  ห้องเลขท่ี 201 ซอย

พระยามนธาตุฯ แยก 27

แขวงคลองบาง

บอน

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

485 0105563034312 บจ.ทานะกะ ซุยซัน จ ากัด 24/2/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหารญ่ีปุ่น จ าหน่าย

อาหารญ่ีปุ่น ทุกชนิด

3410  ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

486 0105563034347 บจ.แซนด์วิช สตูดิโอ จ ากัด 24/2/2563 2,000,000       74109 ประกอบกิจการออกแบบ ให้บริการด้าน

โสตทัศนูปกรณ์ อาทิ สไลด์ มัลติวิช่ัน 

ภาพน่ิง

290/60  ซอยลาดพร้าว 84 (สังคม

สงเคราะห์ใต้ 1)

แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

487 0105563034380 บจ.ซีต้า แอร์ 211 จ ากัด 24/2/2563 2,000,000       43223 การติดต้ังระบบระบายอากาศ 22/9  ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

488 0105563034461 บจ.เฮชซี จ ากัด 25/2/2563 2,000,000       86101 ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน 546,548  ซอยลาดพร้าว 34 ถนน

ลาดพร้าว

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

489 0105563034665 บจ.เอ็ม 365 (ประเทศไทย) จ ากัด 25/2/2563 2,000,000       58202 ประกอบธุรกิจออกแบบ จัดท า พัฒนา 

สร้างสรรค์ ให้บริการ ด้านระบบซอฟต์แวร์

 ระบบฮาร์ดแวร์ ระบบบริการคลาวด์

1  อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 47 ถนน

สาทรใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

490 0105563034703 บจ.พีเอสดี เทคโนโลยีส์ จ ากัด 25/2/2563 2,000,000       46104 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จ าหน่าย 

หรือเป็นตัวแทนจ าหน่าย เคร่ืองวัด

สัญญาณ เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง

ขายอะไหล่ เคร่ืองมือวัดสัญญาณ

อิเล็กทรอนิกส์

22/80  ซอยลาดพร้าว 1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

491 0105563034738 บจ.ไทย สแคร๊ป เมทัล จ ากัด 25/2/2563 2,000,000       46695 ประกอบกิจการเก่ียวกับการซ้ือขาย ขยะ 

เช่น อลูมิเนียม ตะก่ัว ทองแดง พลาสติก 

กระดาษ โลหะ และขยะอ่ืนๆ

725  อาคารเมโทรโพลิศ ช้ันท่ี 20  ห้อง

เลขท่ี 132 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

492 0105563034771 บจ.เอแอนด์อาร์ เวิลด์ไวด์ จ ากัด 25/2/2563 2,000,000       82301 ประกอบกิจการรับจัดอบรม สัมนา ด้าน

ภาษา บริหารงานท่ัวไป การตลาด

1/90  ซอยรามค าแหง 190/2 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

493 0105563034797 บจ.พอยท์ อเวนิว จ ากัด 25/2/2563 2,000,000       85491 ประกอบกิจการ การเรียนการสอน ให้

การศึกษา โดยใช้ส่ือการเรียนการสอนเป็น

ภาษาต่างประเทศ

982/22 ศูนย์การค้าเกทเวย์ เอกมัย  ถนน

สุขุมวิท

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

494 0105563034916 บจ.ออน มาร์ส คอมเมอร์เชียล 

จ ากัด

25/2/2563 2,000,000       62023 ประกอบกิจการให้บริการดูและระบบ

เซิร์ฟเวอร์ระบบเน็ตเวิร์ค

342/164  หมู่บ้าน โกลเด้นทาวน์ วิภาวดี-

แจ้งวัฒนะ ซอยแจ้งวัฒนะ 14

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

495 0105563034967 บจ.สยาม สโตน จ ากัด 25/2/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจการออกแบบและรับเหมา

ก่อสร้าง

9/517  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

496 0105563035009 บจ.ซี เฮเว่น ไดฟ์ว่ิง จ ากัด 25/2/2563 2,000,000       79120 ประกอบกิจการให้บริการธุรกิจท่องเท่ียว

ด าน้ าลึก ท่องเท่ียวทุกชนิด และให้บริการ

อุปกรร์ด าน้ า อุปกรณ์เคร่ืองช่วยหายใจ 

อุปกรณ์อ่ืนท่ีช่วยในการด าน้ า

176/25  ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

497 0105563035017 บจ.ท็อปคอน โพซิช่ันน่ิง เอเชีย 

(ไทยแลนด์) จ ากัด

25/2/2563 2,000,000       46104 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก ค้า จัดหา 

และจ าหน่าย รวมถึงบริการหลังการขาย 

ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ส าหรับการวัด 

ส ารวจ การก่อสร้าง และเกษตรกรรม

689 ช้ันท่ี 34  อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท 

เอ็มควอเทียร์ ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

498 0105563035068 บจ.นอร่าห์ ทรานสปอร์ต จ ากัด 25/2/2563 2,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

รวมท้ังบริการน าของออกจากท่าเรือ

49/1  ซอยกระทุ่มล้ม 14 ถนนพุทธ

มณฑลสาย 4

แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

499 0105563035106 บจ.ระคุ อินโนเวช่ัน จ ากัด 25/2/2563 2,000,000       25999 ประกอบกิจการผลิต รับจ้างผลิต ออกแบบ

 จ าหน่าย น าเข้า และจ าหน่าย ผลิตภัณฑ์

โลหะและเคร่ืองประดับท่ีท าจากโลหะ เช่น

 หัวเข็มขัด พวงกุญแจ

4,6  ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

500 0105563035181 บจ.ณรงค์ 99999 จ ากัด 25/2/2563 2,000,000       46493 ประกอบกิจการซ้ือมา ขายไป น าเข้า 

ส่งออก กระเป๋าแบรนด์เนม กระเป๋าสตางค์

 กระเป๋าหนังจระเข้ กระเป๋าเดินทาง 

กระเป๋าเป้ ฯ

432/1   ห้องเลขท่ี B15 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

501 0105563035203 บจ.ดีป ฟลิกซ์ จ ากัด 25/2/2563 2,000,000       46493 ประกอบกิจการซ้ือมา ขายไป น าเข้า 

ส่งออก กระเป๋า แบรนด์เนม กระเป๋า

สตางค์ กระเป๋าหนังจระเข้ กระเป๋าเป้

432/1   ห้องเลขท่ี B25 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

502 0105563035238 บจ.เอ แอนด์ ดับเบ้ิลยู ไพร์ม จ ากัด 25/2/2563 2,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า ขายฝาก 

นายหน้า ท่ีดิน โรงงาน หรืออสังหาริมทรัพย์

1  อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 47 ยูนิต

 4703 ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

503 0105563035246 บจ.วันเดอร์ฟู้ด อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

25/2/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร ผลิต น าเข้า 

ส่งออก จ าหน่าย เก่ียวกับ อาหารทุกชนิด 

ทุกประเภท

608/10  ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

504 0105563035297 บจ.คอปคอร์นแอนด์โคฟู้ดโปรดัคท์

 จ ากัด

25/2/2563 2,000,000       10799 ประกอบกิจการ จัดต้ังโรงงานผลิตและจัด

จ าหน่ายอาหารแปรรูปทุกชนิดเพ่ือ

อุตสาหกรรมอาหาร

10  ซอยรามอินทรา 109 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

505 0105563035360 บจ.ไอซ์ เบิร์ก คอนเนอร์ จ ากัด 25/2/2563 2,000,000       46493 ประกอบกิจการซ้ือมา ขายไป น าเข้า

ส่งออก กระเป๋าเเบรนด์เนม กระเป๋าสตางค์

 กระเป๋าหนังจรเข้ กระเป๋าเดินทาง 

กระเป๋าเป้ฯ

432/1   ห้องเลขท่ี บี26 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

506 0105563035378 บจ.ไอซ์ เบิร์ก มีตต้ิง จ ากัด 25/2/2563 2,000,000       46493 ประกอบกิจการซ้ือมา ขายไป น าเข้า 

ส่งออก กระเป๋าแบรนด์เนม กระเป๋าสตางค์

 กระเป๋าหนังจรเข้ กระเป๋าเดินทาง 

กระเป๋าเป้ฯ

432/1   ห้องเลขท่ี บี23 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

507 0105563035661 บจ.จีโอเอฟเอ็กซ์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

26/2/2563 2,000,000       47611 ประกอบกิจการ จ าหน่ายส่ือการเรียนการ

สอนทุกชนิด

528/14  ซอยเดชะตุงคะ 1 ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

508 0105563035751 บจ.เอไอทีเอ อินทีเรีย จ ากัด 26/2/2563 2,000,000       71102 ให้บริการงานและให้ค าปรึกษาด้านการ

ออกแบบก่อสร้างและสถาปัตยกรรม

ภายในในรูปแบบครบวงจร

4,4/5  อาคารเซนเวิลด์ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 12

 ถนนราชด าริ

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

509 0105563035793 บจ.วู๊ด คอนเนคท์ จ ากัด 26/2/2563 2,000,000       20115 ผลิต จ าหน่ายเช้ือเพลิงชีวมวลอัดแท่ง 689  อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอทเอ็มควอ

เทียร์ ช้ันท่ี 23  ห้องเลขท่ี 2301 ถนน

สุขุมวิท

แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

510 0105563035874 บจ.ซูชิโร่ จีเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 26/2/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร จ าหน่าย

อาหารและเคร่ืองด่ืม

49  อาคารสหาย เพลส  ห้องเลขท่ี 4 บี 

ช้ัน 4 ถนนสุขุมวิท 24

แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

511 0105563035963 บจ.ไบค์บาร์ ผับ แอนด์ 

เรสเตอรองท์ จ ากัด

26/2/2563 2,000,000       55101 ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ 

ไนท์คลับ

289/6  หมู่บ้าน สิริ เฮาส์ ซอยลาดพร้าว 

80 แยก 22

แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

512 0105563035980 บจ.คลีเซ็น อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 26/2/2563 2,000,000       79909 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษาด้านข้อมูล

การท่องเท่ียวและบริการด้านการโรงแรม

701/202  ซอยพัฒนาการ 30 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

513 0105563035998 บจ.ไทยแกรนด์ แคลดด้ิง จ ากัด 26/2/2563 2,000,000       46639 กิจการน าเข้าขายปลีก ขายส่ง ส่งออกแผ่น

กระจกเซรามิก แผ่นอะลูมิเนียม

60  ซอยสุขสวัสด์ิ 11 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

514 0105563036153 บจ.อินฟินิต้ี ดอท พร้ินต้ิง จ ากัด 26/2/2563 2,000,000       18119 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายส่ือ

ส่ิงพิมพ์ทุกชนิด

347/38  ซอยลาดพร้าว 23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

515 0105563036170 บจ.จิน เซ็นเตอร์ อินเตอร์ จ ากัด 26/2/2563 2,000,000       46493 ซ้ือมา ขายไป น าเข้า ส่งออก กระเป๋าแบ

รนด์เนม กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าหนังจรเข้

 กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าเป๋

432/1   ห้องเลขท่ี F7 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

516 0105563036226 บจ.ดีป  ฟลิกซ์ อินเตอร์ จ ากัด 26/2/2563 2,000,000       46493 ซ้ือมา ขายไป น าเข้า ส่งออก กระเป๋าแบ

รนด์เนม กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าหนังจรเข้

 กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าเป๋

432/1   ห้องเลขท่ี A1/1 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

517 0105563036293 บจ.แบนวาส จ ากัด 26/2/2563 2,000,000       93120 ประกอบธุรกิจ สโมสรบาสเก็ตบอล รับจัด

ฝึกอบรม จัดการแข่งขัน จัดการโฆษณา 

ประชาสัมพันธ์

67/801  ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 9-1-12 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

518 0105563036323 บจ.ดีป  ฟลิกซ์ 888 จ ากัด 26/2/2563 2,000,000       46493 ซ้ือมา ขายไป น าเข้าส่งออก กระเป๋าแบ

รนด์เนม กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าหนังจรเข้

 กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าเป้ ฯ

432/1   ห้องเลขท่ี A1 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

519 0105563036561 บจ.รุ่งทวี ไลท์ต้ิง แอนด์ ซัพพลาย 

จ ากัด

27/2/2563 2,000,000       43210 ประกอบกิจการค้า รับเหมาก่อสร้าง ติดต้ัง

ไฟฟ้า ปะปา ทุกชนิดท่ัวราชอาณาจักร

360/22  ซอยร่มเกล้า 18 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

520 0105563036650 บจ.ฟูกูโอกะ เอ็นเนอร์จ้ี จ ากัด 27/2/2563 2,000,000       45302 ประกอบกิจการจัดซ้ือ จัดขาย อะไหล่

รถยนต์มือหน่ึง มือสอง ซ่อมเคร่ืองยนต์ทุก

ชนิด

209  ซอยลาดพร้าว 64 แยก 4 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

521 0105563036706 บจ.เอสพี ซัพพลาย กรุ๊ป 1 จ ากัด 27/2/2563 2,000,000       47413 ประกอบกิจการจ าหน่าย ติดต้ัง ซ่อมบ ารุง

 กล้องบันทึกภาพ กล้องวงจรปิด และ

อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับกล้องวงจรปิด

69/114  ซอยพระยาสุเรนทร์ 35 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

522 0105563036773 บจ.บิวต้ี อันลิมิเตด สตูดิโอส์ จ ากัด 27/2/2563 2,000,000       96104 ประกอบกิจการให้บริการเสริมความงาม 

เช่น แว็กซ์ขนท่ัวร่างกาย นวดยกกระชับ

หน้า

1558/6 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

523 0105563036960 บจ.กีฟเวอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 27/2/2563 2,000,000       63113 ประกอบกิจการให้บริการการเป็นตลาด

กลางในการซ้ือ ขาย สินค้าหรือบริการโดย

วิธีใช้ส่ืออีเล็กทรอนิกส์

775/56  ถนนนิมิตใหม่ แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

524 0105563036978 บจ.ไอซ์ เบิร์ก88 จ ากัด 27/2/2563 2,000,000       46493 ประกอบกิจการซ้ือมา ขายไป น าเข้า

ส่งออก กระเป๋าแบรนด์เนม กระเป๋าสตางค์

 กระเป๋าหนังจรเข้ กระเป๋าเดินทาง 

กระเป๋าเป้

432/1   ห้องเลขท่ี บี24 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

525 0105563037052 บจ.อีโวลว์ ฟิตเนส เอเชีย จ ากัด 27/2/2563 2,000,000       93112 ประกอบธุรกิจฟิตเนสและให้บริการฝึกสอน 1500/15  หมู่บ้าน 15 เกรท ซอย

ลาดพร้าว 87 (จันทราสุข)

แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

526 0105563037133 บจ.นาคา 1965 จ ากัด 27/2/2563 2,000,000       13132 ประกอบกิจการพิมพ์ผ้า 1034/20  ซอยเพชรเกษม 106 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

527 0105563037265 บจ.แทนทิดา 2020 จ ากัด 27/2/2563 2,000,000       46631 ประกอบกิจการขายส่งและขายปลีกอิฐ

ก่อสร้าง

161  ซอยเสนานิคม 1 ซอย 42 แยก 11-2

 ถนนเสนานิคม 1

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

528 0105563037273 บจ.มาย เดียม แอนด์ จิวเวลร่ี จ ากัด 27/2/2563 2,000,000       46492 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก ขายส่ง/

ปลีก เพชร พลอย อัญมณีต่างๆ วัตถุท า

เทียม

379/27  ช้ันท่ี 1,2 ซอยเจริญนคร 28 

ถนนเจริญนคร

แขวงบางล าภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

529 0105563037427 บจ.หัวซิน อินเตอร์เนช่ันแนล กรุ๊ป 

จ ากัด

27/2/2563 2,000,000       68102 ประกอบกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ เเละ

ตัวเเทนนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์

85/70  ซอยสุขุมวิท 15 (ร่วมใจ) แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

530 0105563037494 บจ.ฮิคดันสแควร์ จ ากัด 27/2/2563 2,000,000       58202 ประกอบกิจการผลิต ให้เช่า จ าหน่าย 

ติดต้ัง ซ่อมบ ารุงให้บริการ และให้

ค าปรึกษาในการวางระบบรวมท้ังพัฒนา

ระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์แอป ระบบ

สารสนเทศ

44/10  ถนนสุขุมวิท (อโสก) แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

531 0105563037559 บจ.ฮาร์นอร์ จ ากัด 28/2/2563 2,000,000       47711 ประกอบกิจการค้า เส้ือผ้าส าเร็จรูป 

เคร่ืองประดับ เคร่ืองแต่งกาย ถุงเท้า 

รองเท้า กระเป๋า

95/106   ห้องเลขท่ี ดี 118 ช้ันท่ี 1 ถนน

ตรีเพชร

แขวงวังบูรพา

ภิรมย์

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

532 0105563037583 บจ.เดอะ ร็อค บ๊อกซ่ิง จ ากัด 28/2/2563 2,000,000       93112 ประกอบกิจการ สถานออกก าลังกาย ยิม 

ค่ายมวย ฟิตเนส

1164,1164/1  ซอยสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

533 0105563037699 บจ.อิมเพรสช่ัน แคปปิตอล จ ากัด 28/2/2563 2,000,000       68201 เป็นนายหน้า ตัวแทน ท่ีปรึกษา แนะน า 

เช่า ถือกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

30  ซอยสุขุมวิท 61 (เศรษฐบุตร) แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

534 0105563037826 บจ.โซลส์ เลิฟเว่อร์ กรุ๊ป จ ากัด 28/2/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ประกอบกิจการท่ีปรึกษาด้านการ

ออกแบบท่าเต้น

36/19  ซอยสุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

535 0105563037982 บจ.กรีน ออเร้นจ์ เทคโนโลยี จ ากัด 28/2/2563 2,000,000       46594 ประกอบกิจการค้า ผลิต จ าหน่าย 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ส านักงาน ภายในท่ีพัก

อาศัยทุกชนิด

91/85  ซอยลาดพร้าว 87(จันทราสุข) แขวงคลองเจ้า

คุณสิงห์

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

536 0105563038041 บจ.โซโฮ พิซซ่า จ ากัด 28/2/2563 2,000,000       47219 ประกอบกิจการ จ าหน่ายอาหารแช่แข็ง 

อาหารปรุงส าเร็จ ไวน์ บุหร่ี และเคร่ืองด่ืม

ทุกชนิด

40  ซอยสุขุมวิท 11 (ไชยยศ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

537 0105563038059 บจ.แอร์ดรุม จ ากัด 28/2/2563 2,000,000       79120 ธุรกิจจัดน าเท่ียว บริการถ่ายภาพโดย

อากาศยานไร้คนขับ

142  อาคารทู แปซิฟิค เพลส ช้ันท่ี 23 

ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

538 0105563038091 บจ.โซ28 จ ากัด 28/2/2563 2,000,000       62012 ประกอบกิจการบริการรับพัฒนาซอฟต์แวร์

 การประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลบน

ระบบคลาวด์

5  ซอยพร้อมศรี แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

539 0105563038237 บจ.อีซนี เจมส์ แอนด์ จิวเวลร่ี จ ากัด 28/2/2563 2,000,000       47732 ขายปลีก ขายส่ง ส่งออก น าเข้า เพชร

พลอยและอัญมณีต่างๆ

410/74  อาคารดิเอ็กเซ็คคิวทีฟเฮ้าส์ ช้ัน 

9 ถนนสุรวงศ์

แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

540 0105563038270 บจ.ศิวิไล กรุ๊ป อินเตอร์เนชันแนล 

จ ากัด

28/2/2563 2,000,000       14112 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย 

เคร่ืองนุ่งห่มส าเร็จรูป เส้ือผ้า กระเป๋า 

ตลอดจนสินค้าจากอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

รวมท้ังการทอผ้าไหม

1  อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 47 ยูนิต

 4703 ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

541 0105563038288 บจ.ไทย ซี.แอล.เอช จ ากัด 28/2/2563 2,000,000       47711 ประกอบกิจการค้า ผ้า เส้ือผ้าส าเร็จรูป 

เส้ือผ้าแฟช่ัน เส้ือผ้าส าหรับเด็ก และ

เส้ือผ้าอ่ืนๆทุกชนิด

631 ห้อง A510  ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

542 0105563038326 บจ.เอจี สตาร์ จ ากัด 28/2/2563 2,000,000       46103 น าเข้า ส่งออก ขายปลีก-ส่ง เพชรพลอย 

อัญมณีทุกชนิด

1249/161  อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ช้ันท่ี

 20 ห้อง บี ถนนเจริญกรุง

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

543 0105563038385 บจ.ดีป ฟลิกซ์ คอนโทรล จ ากัด 28/2/2563 2,000,000       15121 ซ้ือมาขายไป น าเข้าส่งออก กระเป๋าแบ

รนด์แนม

432/1   ห้องเลขท่ี B18 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

544 0105563038407 บจ.ยูนิไฟว์ สตูดิโอ จ ากัด 28/2/2563 2,000,000       59122 ประกอบกิจการเก่ียวกับระบบไอที การ

ออกแบบ ภาพเคล่ือนไหว

38/22  อาคารโครงการ The Pride 

สุขุมวิท 77 ถนนสุขุมวิท 77

แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

545 0103563003458 หจ.โสภณ คอร์ปอเรช่ัน 27/2/2563 1,500,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 32/133  ซอยศิลปเดช ถนนจอมทอง แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

546 0105563023981 บจ.สเปล็นดิดคลินิก จ ากัด 11/2/2563 1,500,000       86201 ประกอบกิจกรรมคลินิกโรคท่ัวไป 248/1  ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสาม

ประเวศ

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

547 0105563024368 บจ.เบเนเฟเชียล จ ากัด 11/2/2563 1,500,000       46441 ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค 399/65  หมู่บ้าน ศุภาลัย พรีม่า วิลล่า 

ถนนเทพรักษ์

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

548 0105563026107 บจ.ดีงามเหลือเกิน จ ากัด 13/2/2563 1,500,000       14112 ประกอบกิจการผลิต ออกแบบ และ

จ าหน่าย เส้ือผ้าส าเร็จรูป เคร่ืองแต่งกาย 

เคร่ืองประดับกาย ถุงเท้า ถุงน่อง เคร่ือง

หนัง รองเท้า กระเป๋า

877/24  หมู่บ้าน เนอวานา แอทเวิร์ค 

ถนนพระราม 9

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

549 0105563026221 บจ.โกฮอสโป จ ากัด 13/2/2563 1,500,000       46109 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนนายหน้าขาย

สินค้าและบริหารทางการแพทย์ทาง

อินเตอร์เน็ต(มิใช้ธุรกิจขายตรงและธุรกิจ

ตลาดแบบตรง)

33/333  ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 12(ชิน

เขต2/10) ถนนงามวงศ์วาน

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

550 0105563027278 บจ.วี อินเตอร์เทรด 2020 จ ากัด 14/2/2563 1,500,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร จ าหน่าย

อาหารและเคร่ืองด่ืม

490/17  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

551 0105563029939 บจ.อารีน่า เซเว่น จ ากัด 18/2/2563 1,500,000       59112 กิจกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์ 280/3  หมู่ท่ี 6 แขวงสายไหม เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

552 0105563032531 บจ.สมาน เซอร์วิส จ ากัด 21/2/2563 1,500,000       49323 ประกอบกิจการขนส่ง 102  ซอยพัฒนาการ 13 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

553 0105563036242 บจ.โอเช่ียน เวิร์ค เอนจิเนียร่ิง จ ากัด 26/2/2563 1,500,000       71102 รับออกแบบ ควบคุมงานด้านวิศวกรรม

ก่อสร้างในทะเล และบริหาร โครงการ

ก่อสร้างในทะเลท้ังภายในและภายนอก

ประเทศ

39/39  ถนนโพธ์ิแก้ว แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

554 0105563037796 บจ.โจแบค เฟอร์นิกู๊ด จ ากัด 28/2/2563 1,500,000       47591 ประกอบกิจการจ าหน่ายอะไหล่อุปกรณ์ 

เฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ส านักงาน 

อุปกรณ์ส านักงาน

1559/19  ถนนประชาราษฎร์สาย 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

555 0105563031364 บจ.คีราเทค เอเชีย จ ากัด 20/2/2563 1,480,000       62023 ประกอบกิจการให้บริการเทคโนโลยีดิ

จิลทัล บริหารจัดการทางดิจิทัล ออกแบบ

ระบบสถาปัตยกรรมทางดิจิทัล

184/75  อาคารฟอร่ัม ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 17

 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

556 0105563037788 บจ.เวียดนาม บิส จ ากัด 28/2/2563 1,300,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร บริการจัดหา

อาหารเเละเคร่ืองด่ืม รวมถึงไอศกรีมเเละ

เค้ก

3/1  ซอยสุขุมวิท 51 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

557 0103563002443 หจ.เดอะ ลากูน 11/2/2563 1,200,000       47219 ประกอบกิจการขายปลีก อาหารและ

เคร่ืองด่ืม

614 ห้องK26,K27A,27B,28  ถนน

ลาดพร้าววังหิน

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

558 0103563003041 หจ.อยากได้ จัดให้ 21/2/2563 1,200,000       47999 ประกอบกิจการขายปลีกโดยไม่มีร้านซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

194/54  ซอยศาลาธรรมสพน์ 3 ถนน

ศาลาธรรมสพน์

แขวงศาลา

ธรรมสพน์

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

559 0105563023001 บจ.สองขุนเขา จ ากัด 7/2/2563 1,200,000       46209 การขายส่งวัตถุดิบอ่ืนๆ ทางการเกษตรซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

289/405  อาคารเดอะเบส อ่อนนุช ตึกเอ

 ช้ัน 29 ซอยสุขุมวิท 77(อ่อนนุช 1)

แขวงพระโขนง

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
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560 0105563027031 บจ.สินธนเทวะ แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 

จ ากัด

14/2/2563 1,200,000       68201 ตัวแทนนายหน้าในการติดต่อซ้ือขาย

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือพักอาศัย หรือเพ่ือ

การพาณิชย์ รวมถึงการซ้ือขายอาคารเก่า

มาท าการปรับปรุงให้ดีข้ึนเพ่ือจ าหน่าย

196  หมู่บ้าน ศิขริน ซอยรามค าแหง 24 

แยก 30 ถนนรามค าแหง

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

561 0105563031232 บจ.จัดจ้าน ณ  ย่านน้ี จ ากัด 20/2/2563 1,200,000       56101 ประกอกบิจการร้านอาหาร จ าหน่าย 

อาหาร และเคร่ืองด่ืม

55/24  ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

562 0103563003032 หจ.พนมพร เวิร์คช็อป แอนด์ คาร์

แคร์

21/2/2563 1,100,000       45203 ประกอบธุรกิจคาร์แคร์ ล้างรถ ซ่อมรถ ทุก

ชนิดทุกประเภท

21/322 ชุมชนวัดสุทธาโภชน์  ซอย2 ถนน

สารีบุตร-ทับยาว

แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

563 0105563035823 บจ.ทูคูล จ ากัด 26/2/2563 1,000,010       46599 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ผลิต น าเข้า 

ออกแบบ และพัฒนาอุปกรณ์เพ่ิม

ประสิทธิภาพของระบบแก๊สและอุปกรณ์

ต่อพ่วง

88/189  ตรอกว่ิงวัว แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

564 0103563001862 หจ.เค ที การ์เด้น เซอร์วิส 3/2/2563 1,000,000       81300 ประกอบกิจการรับออกแบบสวน จัดสวน 153/15  ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 9-1 (มี

สุข)

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

565 0103563001871 หจ.เอลเดอร์มายด์ 3/2/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจการน าเข้าและจ าหน่ายสินค้า 

อุปโภคบริโภค สินค้าผู้สูงอายุทุกชนิด

438/54  ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

566 0103563001897 หจ.เบสเทค แอนด์ ซัน 3/2/2563 1,000,000       46691 ขายเคมีภัณฑ์ 27/225  หมู่บ้าน เดอะสวีทการ์เด้นวิลล์ 2

 ถนนหนองระเเหง

แขวงสามวา

ตะวันตก

เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

567 0103563001901 หจ.แฟร์ ลิฟว่ิง เฮ้าส์ 3/2/2563 1,000,000       68103 ประกอบกิจการให้เช่าห้องพัก 34/25-26  ซอยศรีบ าเพ็ญ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

568 0103563001927 หจ.เดรสคาเฟ่ 3/2/2563 1,000,000       14112 ผลิตและจ าหน่ายเส้ือผ้าส าเร็จรูป ส าหรับ

บุรุษ สตรี เด็ก เด็กทารก และ

ส่วนประกอบของเคร่ืองแต่งกายท่ีท าจาก 

จ าหน่ายปลีก ส่ง เส้ือผ้าส าเร็จรูป  เคร่ือง

แต่งกายส าหรับบุรุษ สตรี เด็ก เด็กทารก 

และส่วนประกอบของเคร่ืองแบบ

295  ซอยอ่อนนุช 66 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

569 0103563001935 หจ.ทีทูพีเอ็น คอนสทรัคช่ัน 3/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ีท าการ 

ถนน สะพาน เข่ือน อุโมง และงาน

ก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกทุกชนิด รวมท้ังรับ

ท างานโยธาทุกประเภท

68  ซอยหมู่บ้านแกรนด์วิลเลจ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

570 0103563001943 หจ.พงษ์พิชญ์ 2563 4/2/2563 1,000,000       82110 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงานเก่ียวกับ

ด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การตลาด

 และการจัดจ าหน่าย

55  ซอยรามอินทรา 34 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

571 0103563001978 หจ.โนเบิล โดเร 4/2/2563 1,000,000       47731 ประกอบกิจการจ าหน่านนาฬิกา กล่อง

นาฬิกา และกล่องเคร่ืองประดับ

2/1  ซอยประชาอุทิศ 76 แยก 3 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

572 0103563001994 หจ.เพ่ิมพูนทราเวล 4/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการรับจ้างด้วยยานพาหนะ 

ขนส่งผู้โดยสาร ขนส่ิงของ การให้เช่าเหมา

รถเพ่ือโดยสาร

68/65  ซอยอยู่วิทยา 18 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

573 0103563002044 หจ.ทริปเป้ิล พี อิเล็คทริคอล แอนด์

 ดีไซน์

5/2/2563 1,000,000       47525 จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ก่อสร้าง 

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา 

เคร่ืองจักรงานก่อสร้าง ทุกชนิด

19/193  ซอยราษฎร์พัฒนา 15 แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

574 0103563002079 หจ.เอ็นแอนด์เอฟ บูทิค 5/2/2563 1,000,000       14112 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายเส้ือผ้า

ส าเร็จรูป

32/241  ซอยนวมินทร์ 135 แยก 2-3 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

575 0103563002109 หจ.เจ.เอส. โปรดักช่ัน 5/2/2563 1,000,000       82302 ประกอบกิจการจัดบูธแสดงสินค้า เวที 42/16  ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

576 0103563002150 หจ.เจเจเจ ขนส่ง 6/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า

และคนโดยสารท้ังภายในประเทศและ

ต่างประเทศ

313  ซอยหัวหมาก 31 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

577 0103563002184 หจ.เจ.ฟอร์ซ เอ็กเซลเลนท์ เทรนน่ิง 6/2/2563 1,000,000       82301 ประกอบกิจการให้บริการจัดฝึกอบรม 

จัดหาหลักสูตรท่ีเหมาะสม เพ่ือพัฒนา

บุคคลากร ให้กับองค์กรของรัฐและเอกชน

886/258  ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

578 0103563002206 หจ.ธีพาณิชเจริญ 2549 6/2/2563 1,000,000       46695 ประกอบกิจการซ้ือ ขายวัสดุท่ีใช้แล้วทุก

ประเภท

51/34  ซอยเคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสอง

ต้นนุ่น

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

579 0103563002249 หจ.เปรมศักด์ิ แอนด์ ปราณี รุ่งเรือง

 2

6/2/2563 1,000,000       82110 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารเก่ียวกับ 

ด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การตลาด

 และการจัดจ าหน่าย เป็นต้น

580/449  ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

580 0103563002265 หจ.ช้างทอง 2019 6/2/2563 1,000,000       46101 ประกอบกิจการน าเข้าและส่งออกสินค้า

เกษตร

104  ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

581 0103563002290 หจ.รพี อินเตอร์เนช่ันแนล 6/2/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการขายปลีกสินค้าอ่ืนๆใน

ร้านค้าท่ัวไป

179/4  ตรอกประดู่ แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

582 0103563002303 หจ.สตาร์ ดี 7/2/2563 1,000,000       47511 ประกอบกิจการจ าหน่ายปลีกส่ง ผ้าผืน ผ้า

ทอ และส าเร็จรูปทุกชนิด

919  อาคารชิบูญ่า 19 ช้ัน 5  ห้องเลขท่ี 

11,12,13,14,16,77,90 ถนนเพชรบุรี

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

583 0103563002311 หจ.จี วัน. คอนสตรัคช่ัน 7/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 2/20  หมู่ท่ี 5 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

584 0103563002320 หจ.เส่ียเมธาค้าส่ง 7/2/2563 1,000,000       46323 บุหร่ี ยาเส้น เคร่ืองด่ืม น้ าด่ืม สุรา เบียร์ 641/59  ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

585 0103563002371 หจ.ร้อนบอกเราแอร์เซอร์วิส 11/2/2563 1,000,000       47595 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองปรับอากาศ 77  ซอยหมู่บ้านเปรมฤทัย 20 แยก 5 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

586 0103563002389 หจ.อีบี แอร์ซอฟท์ไทย 11/2/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองแต่งกาย เส้ือผ้า 

ชุด กระเป๋า รองเท้า แว่นตา หมวก เส้ือ

เกราะ ไฟฉาย ถ่าน อุปกรณ์ทางยุทธวิถี 

ปืนบีบีกัน แบงค์กัน อุปกรณ์ท าควมา

สะอาด และอุปกรณ์อะไล่ส่วนควบอาวุธ

ปืนทุกชนิด

119/5  ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพา

ภิรมย์

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

587 0103563002397 หจ.ฮัลโหล คิวคิว กรุ๊ป 11/2/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการขายนาฬิกา หูฟัง อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ตัวติดไม้แบด วัดอัตรา

ดูว่าตีได้ก่ีลูก แก็ตเจท เทคโนโลยีเก๋ๆ 

ท้ังหมด

173/140  ตรอกวัดอัมพวา แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

588 0103563002419 หจ.เบลเจริญยนต์ 68 11/2/2563 1,000,000       45201 ประกอบกิจการเปิดอู่ซ่อมรถยนต์ 68  ซอยพัฒนาการ 54 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

589 0103563002435 หจ.พรทิวา  ก่อสร้าง 11/2/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารท่ี

พักอาศัยทุกประเภท

13/171  หมู่ท่ี 6 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

590 0103563002478 หจ.บุริมนาถ  (2550) 12/2/2563 1,000,000       47595 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองปรับอากาศ

 ให้บริการบ ารุงรักษา ซ่อม

เคร่ืองปรับอากาศดูแลอุปกรณ์ระบบปรับ

อากาศ การจัดการและควบคุมการท างาน

ของอุปกรณ์ระบบเคร่ืองปรับอากาษ

289/79  ซอยร่มเกล้า 6/1 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

591 0103563002508 หจ.ปุยกะปอ 12/2/2563 1,000,000       46206 ขายอาหารสัตว์ 15/186  ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

592 0103563002532 หจ.พรเทพโช๊คอัพ พาณิชย์ 12/2/2563 1,000,000       45201 ประกอบกิจการบริการซ่อมและเปล่ียน

โช๊คอัพสปริง

320  ถนนสุขสวัสด์ิ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

593 0103563002541 หจ.รวมพลังสร้างชีวิต 12/2/2563 1,000,000       47591 ประกอบกิจการขายกรอบรูป เข็มกลัด 

กรอบรูปอันเป็นสิริมงคลต่างๆ เช่น รูป ร.9

 หลวงพ่อโสธร เจ้าแม่กวนอิม กรอบรูป 

ครุฑ และพญานาค และของท่ีระลึกตาม

ห้างสรรพสินค้าช้ันน าในประเทศไทย

11/39  ซอยลาซาน 12 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

594 0103563002567 หจ.เจ้ารักเจ้าหลัก กู๊ด ฟู้ด 13/2/2563 1,000,000       46313 ประกอบกิจการขายผัก ผลไม้ อาหารสด 366  ซอยอ่อนนุช 70/1 แยก 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส
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595 0103563002583 หจ.หม่าม้าช๊อป (ไทยแลนด์) 13/2/2563 1,000,000       47711 ประกอกบิจการค้าเส้ือผ้าส าเร็จรูป เช่น 

ชุดคลุมท้อง ชุดให้นมเด็ก

14/122  ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

596 0103563002613 หจ.สยาม.พี.ที.แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 13/2/2563 1,000,000       43223 ประกอบกิจการรับจ้างติดต้ังซ่อมแซมล้าง

ค้าเคร่ืองปรับอากาศ

32  ซอยลาภทวี ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

597 0103563002621 หจ.ทีเอ็น สแปร์พาร์ท 14/2/2563 1,000,000       46614 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจ าหน่ายน้ ามัน

ซินเทติก

115/94  หมู่บ้าน ชนันธร ถนนเลียบฯฝ่ังใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

598 0103563002630 หจ.วรรธวรท 14/2/2563 1,000,000       82110 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงานเก่ียวกับ

ด้านพณิชยกรรม อุตสาหกรรม การตลาด 

และการจัดจ าหน่าย

4/47  ซอยหทัยราษฎร์ 37 แขวงสามวา

ตะวันตก

เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

599 0103563002648 หจ.เอ็น.พี. ซุปเปอร์ ไทร์ 14/2/2563 1,000,000       46530 ประกอบกิจการจ าหน่าย ติดต้ังและจัดหา

ช้ินส่วนอะไหล่ประกอบ รถเคร่ืองจักรกล

การเกษตร รถบรรทุก

502/244  ซอยเดชะตุงคะ 1 ถนนเดชะตุง

คะ

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

600 0103563002672 หจ.ธนบดี วันนะ 14/2/2563 1,000,000       82110 ประกอกบิจการรับเป็นผู้บริหารงาน

เก่ียวกับด้านพาณิชยกรรม การตลาดและ

จัดจ าหน่าย

89/147  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

601 0103563002800 หจ.เอสพีเอ็ม 68 18/2/2563 1,000,000       56101 ให้บริการร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 545  ซอยลาดพร้าว 95 (ปรางค์ทิพย์) แขวงคลองเจ้า

คุณสิงห์

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

602 0103563002826 หจ.ทวีอิมัลช่ัน 18/2/2563 1,000,000       46614 ประกอบกิจการค้ายางมะตอย 60  ถนนสุภาพบุรุษ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

603 0103563002834 หจ.พี เอส จี บรรจุภัณฑ์ 18/2/2563 1,000,000       22220 ให้บริการจัดท ากล่อง หีบห่อ และบรรจุ

ภัณฑ์ส าหรับบรรจุสินค้า

48/15  ซอยเทียนทะเล 20 ถนนบางขุน

เทียน-ชายทะเล

แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

604 0103563002842 หจ.พีพียู478เซอร์วิส 18/2/2563 1,000,000       42202 ประกอบกิจการรับเหมางานระบบ

สาธารณูปโภคทุกประเภท เช่น ระบบ

ไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ

105/293  ซอยนวมินทร์ 57 เเยก 7-2 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

605 0103563002851 หจ.โอ๊ค แอนด์ กัส ทรานสปอร์ต 18/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งเเละขนถ่ายสินค้า 

เเละคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ ท้ังภายในประเทศ

160  ซอยสีน้ าเงิน ถนนประชาราษฎร์ สาย

 1

แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

606 0103563002869 หจ.ภรัญกรณ์ ทรานสปอร์ต 18/2/2563 1,000,000       49329 ประกอบกิจการรับจ้างรถไม่ประจ าทาง ท้ัง

รถตู้ รถบัส รถยนต์ โดยสารทุกชนิด

563/2  ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

607 0103563002907 หจ.สุภาพ โฮมแคร์ 19/2/2563 1,000,000       87301 ประกอบกิจการรับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย 28/2  หมู่ท่ี 9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
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608 0103563002923 หจ.เคเอ็มอาร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

ซัพพลาย

19/2/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองแต่งกาย 

เส้ือผ้า เคร่ืองส าอาง สินค้าอุปโภคบริโภค 

ท้ังหน้าร้านและออนไลน์

3/334  หมู่บ้าน พฤกษาวิลล์ 53/2 ซอย

สะแกงาม 14 แยก 2

แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

609 0103563002931 หจ.อณาริน โปรดักส์ 19/2/2563 1,000,000       47739 ประกอบกิจการค้าเจลอนามัย 98/376  หมู่บ้าน กลางเมืองสวนหลวง 

ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ซ. 28 แยก 14

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

610 0103563002940 หจ.พีพีเค 2020 เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์

 คอนสตรัคช่ัน

20/2/2563 1,000,000       71101 ประกอบกิจการให้บริการออกแบบ เขียน

แบบบ้าน ต่อเติม ตกแต่ง

99/643  ซอยหทัยราษฎร์ 33 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

611 0103563002974 หจ.พีเอ็มเอ ซัพพอร์ท 20/2/2563 1,000,000       46109 เป็นนายหน้าตัวแทนค้าในกิจการและ

ธุรกิจทุกประเภท

36  ซอยช่างอากาศอุทิศ 3 แยก 8 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

612 0103563003059 หจ.เอสที แอมป์ อิเลคทริค 21/2/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการรับเหมาติดต้ังข้อต่และการ

เดินสายไฟฟ้า

23/325  ซอยประชาอุทิศ 76 แยก 4/2 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

613 0103563003075 หจ.แบตเตอร่ี 24 ช่ัวโมง 21/2/2563 1,000,000       45301 ประกอบกิจการขายส่งและขายปลีก

ช้ินส่วนทุกชนิด ส่วนประกอบ เคร่ืองมือ

และอุปกรณเสริมส าหรับยานยนต์

14  ซอยอุดมสุข 42 แยก 8-4 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

614 0103563003148 หจ.เจ แอนด์ เจ โกลบอล เซอร์วิส 24/2/2563 1,000,000       45302 จ าหน่ายฟิล์มกรองแสง อุปกรณ์ตกแต่ง

รถยนต์ อุปกรณ์ประดับยนต์ ให้บริการ

ติดต้ัง ซ่อมแซม ดูแล บ ารุงรักษา

15  ซอยรามค าแหง 46 (กองทุนท่ีดินไทย) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

615 0103563003156 หจ.โพรเทคซ์โซลูช่ัน(ไทยแลนด์) 24/2/2563 1,000,000       46441 น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าเคร่ืองมือ วัสดุ

 เคมีภัณฑ์ทางการแพทย์

38  ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 ถนนศรี

นครินทร์

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

616 0103563003199 หจ.ดีเอ็นเอ เก็ตต้ิง ริช 24/2/2563 1,000,000       56302 ประกอบกิจการขายเคร่ืองด่ืม ร้านกาแฟ 463  ถนนพระรามท่ี 2 ซอย 43 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

617 0103563003202 หจ.ดอนไทยเทรดด้ิง 25/2/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการส่ังเข้ามาจ าหน่ายใน

ประเทศและส่งออกไปจ าหน่ายยัง

ต่างประเทศ ซ่ึงสินค้าตามท่ีก าหนดไว้ใน

วัตถุท่ีประสงค์

7  ซอยวัดคลองเตยใน 3 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

618 0103563003229 หจ.พอชเทล 56 25/2/2563 1,000,000       55101 ประกอบกิจการโรงแรม ท่ีพักอาศัยราคา

ประหยัด บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม

236-238 , 240 ช้ัน 2-5  ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

619 0103563003245 หจ.โรบอท นัมเบอร์ ไนน์ 25/2/2563 1,000,000       77400 ประกอบกิจการธุรกิจแฟรนไชส์สอนต่อหุ้น

ยนต์ส าหรับเด็ก

865  ซอยเคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสอง

ต้นนุ่น

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

620 0103563003270 หจ.เอส.ดับเบิลยู.พี. พร็อพเพอร์ต้ี 25/2/2563 1,000,000       68103 ประกอบกิจการบริการอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า 17  ซอยอุดมสุข 42 แยก 8 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
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621 0103563003288 หจ.คาซ่า แคช โฟน 25/2/2563 1,000,000       47413 ประกอบกิจการจ าหน่ายโทรศัพท์มือถือ 

และอุปกรณ์ส่ือสารโทรคมนาคมทุกชนิด 

ทุกประเภท

47/307  ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 12 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

622 0103563003326 หจ.เบ้นซ์ต้ีดวงดี แอนด์ มาร์เก็ตต้ิง 26/2/2563 1,000,000       96304 บริการให้ค าปรึกษา ด้านโหราศาสตร์ ดู

ดวง ฮวงจุ้ย พิธีกรรมและความเช่ือทาง

ศาสนา วัตถุมงคล เทวรูป รูปเคารพ 

เปล่ียนช่ือ-สกุล

89/75  ถนนเลียบวารี แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

623 0103563003334 หจ.พิมล การช่าง 26/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ สถานท่ีท าการ ถนน 

สะพาน เข่ือน อุโมงค์

340/130  ซอยเคหะร่มเกล้า 31 แขวงคลองสอง

ต้นนุ่น

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

624 0103563003342 หจ.เดอะเบสท์วันทรานสปอร์ต 26/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งสินค้าและขนถ่าย

สินค้า  ท้ังภายในและต่างประเทศ

99/429 หมู่บ้านเครือวัลย์ พาร์ค  หมู่ท่ี 10 แขวงล าผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

625 0103563003369 หจ.ไม้เงิน ไม้ทอง 26/2/2563 1,000,000       46695 การขายส่งของเสียและเศษวัสดุเพ่ือน า

กลับมาใช้ใหม่

1132/24  ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสอง

ต้นนุ่น

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

626 0103563003466 หจ.กู๊ด เอช.พี.เอช 28/2/2563 1,000,000       46443 การขายส่งเคร่ืองส าอาง 200/28  หมู่บ้าน รัชธานี 10 ซอยคู้บอน 

27 แยก 10 ถนนคู้บอน

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

627 0103563003474 หจ.ดีพีเอ็มเอส9465 28/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบธุรกิจบริการ ให้ค าปรึกษา 

แนะน า และฝึกอบรมด้านการตลาด

15/216  ถนนเพ่ิมสิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

628 0103563003482 หจ.มุทิตา ช็อป 28/2/2563 1,000,000       47711 ปะกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองแต่งกาย 

เส้ือผ้า บุรุษ สตรี เด็กและเด็กอ่อน ชุดนอน

9  ซอยนครลุง8 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

629 0103563003491 หจ.มีสุขทะเบียนมีสุข 28/2/2563 1,000,000       96309 ประกอบกิจการให้บริการงานด้านทะเบียน

รถยนต์

112/146  ซอยกาญจนาภิเษก003 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

630 0103563003512 หจ.แอนดะริส ทรานสปอร์ต 28/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบธุรกิจขนส่ง 16/7  หมู่ท่ี 1 แขวงคู้ฝ่ังเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

631 0103563003521 หจ.ดับบลิว.โอ อิเล็คทริค 28/2/2563 1,000,000       46421 จัดซ้ือ/จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกชนิดทุกประเภท

640  ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

632 0103563003539 หจ.เบญจพร วอเตอร์ 28/2/2563 1,000,000       46322 ขายน้ าด่ืม 681/117  ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณ

อมรินทร์

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

633 0103563003547 หจ.วันชาติ วอเตอร์ 28/2/2563 1,000,000       46322 ขายส่ง ขายปลีก น้ าด่ืม 681/117  ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณ

อมรินทร์

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
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634 0103563003555 หจ.เบญจวรรณ วอเตอร์ 28/2/2563 1,000,000       46322 ขายส่ง ขายปลีก น้ าด่ืม 681/117  ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณ

อมรินทร์

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

635 0103563003563 หจ.พัชราภรณ์ วอเตอร์ 28/2/2563 1,000,000       46322 ขายน้ าด่ืม 681/117  ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณ

อมรินทร์

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

636 0103563003580 หจ.ทีเอ็มเค โฮมแอนด์การ์เด้น 28/2/2563 1,000,000       81300 ประกอบกิจการรับออกแบบ จัดสวน ต่อ

เติม ตกแต่งสถานท่ี ท่ีพักอาศัยส่วนบุคคล

และของชุมชน

9  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 แยก

 25

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

637 0105563019224 บจ.แคทลียา888 จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการขายผลิตภัณฑ์เสริมความ

งาม บ ารุงผิว

428,430  ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

638 0105563019241 บจ.ซี เอช กรุ๊ป ซัพพลาย แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

3/2/2563 1,000,000       46593 การขายส่งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์เพ่ือใช้ใน

งานอุตสาหกรรม

1730/284  ซอยเพชรเกษม 63 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

639 0105563019259 บจ.จีเอ็กซ์พี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้าง อาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท าการ 

ถนน สะพาน เข่ือน อุโมงค์

3421/42  ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

640 0105563019267 บจ.กัลยากรแอร์เซอร์วิส จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       43223 ประกอบกิจการให้บริการติดต้ังแอร์,ซ่อม

แอร์และล้างแอร์

13  ซอยลาซาล 41 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

641 0105563019283 บจ.โกรว์อ้ิง แคป จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       70209 กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการบริหาร

จัดการอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

17  ซอยพหลโยธิน 24 แยก 4-1 ถนน

พหลโยธิน

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

642 0105563019291 บจ.ซอร์สวัน ยูเอสเอ (ประเทศไทย)

 จ ากัด

3/2/2563 1,000,000       52299 ประกอบกิจการให้บริการตรวจสอบ

คุณภาพสินค้าทุกประเภท และให้

ค าแนะน าพร้อมท้ังหาสินค้าท่ีผลิตจาก

โรงงานให้กับลุกค้า

157  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

643 0105563019313 บจ.ฟู่ชุน จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       46693 ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก 19/2  ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 11 แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

644 0105563019321 บจ.คาร์คอร์นเนอร์ จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       45101 ประกอบกิจการซ้ือขาย ฝากขาย 

รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถกระบะ และ

ยานพาหนะท้ังใหม่และมือสองทุกประเภท

9/56  หมู่ท่ี 7 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

645 0105563019330 บจ.ดันดูดี ครีเอทีฟ จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษา วางเเผน 

ออกเเบบเเละสนับสนุนด้านต่างๆ ให้กับ

โครงการด้านความย่ังยืนของภาคเอกชน

เเละภาครัฐ

75/12  ถนนเสนานิคม 1 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

646 0105563019356 บจ.ทีเอชแซด เทรดด้ิง จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       46102 ประกอบกิจการค้า น าเข้า ส่งออก 

จ าหน่าย ปลีก อาหารและอาหารเสริม 

ผลิตภัณฑ์อุปโภค และบริโภค เคร่ืองมือ 

อุปกรณ์ทางการแพทย์

542/192  ถนนประชาราษฎร์บ าเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

647 0105563019364 บจ.เค โนเบิล ดีไซน์ จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       74101 ประกอบกิจการ รับออกแบบและตกแต่ง

ภายใน - ภายนอกอาคารทุกชนิด

399/21 ถนนพระรามท่ี 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

648 0105563019372 บจ.นารายะณา จี. จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       41001 การก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 125/28  ถนนร่วมมิตรพัฒนา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

649 0105563019381 บจ.กู๊ดคิทเช่น จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       56101 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/

ร้านอาหาร

145  อาคาร3  ห้องเลขท่ี 355 ช้ันท่ี 5 

ซอยสุขุมวิท 49 (กลาง)

แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

650 0105563019402 บจ.พินิจการ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่ง อาหาร

เสริม

83/178  หมู่ท่ี 6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

651 0105563019437 บจ.คาริสม่าไทย จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายสินค้า 

สเปรย์ฉีดเส้ือผ้าทุกประเภท ให้บริการ

กระจายสินค้าท าการวิจัยและพัฒนาสินค้า

 สเปรย์ฉีดเส้ือผ้าทุกประเภท

13  ซอยพหลโยธิน 4 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

652 0105563019445 บจ.ซัล ลี โก เฮลต้ี โคเรีย จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       46443 น าเข้า จ าหน่ายเคร่ืองส าอาง/อุปกรณ์ 59/30  หมู่บ้าน เดอะ วอร์เตอร์ เฮ้าส์ 

ซอยบางบอน3 ซอย12

แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

653 0105563019461 บจ.พอมี ฟาร์ม จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       01121 ประกอบกิจการท านา ท าสวน ขายส่งสัตว์

มีชีวิต

4  ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 30 (บงกช

พัฒนา)

แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

654 0105563019470 บจ.เพลสเมกก้ิง จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       71101 รับออกแบบภูมิสถาปนิก และอินทีเรีย 8/87  ซอยท่านผู้หญิงพหล ถนนงามวงศ์

วาน

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

655 0105563019488 บจ.ดิอินฟินิต้ี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นท่ีปรึกษาและ

ให้ค าแนะน าปัญหาเก่ียวกับด้าน

บริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 

รวมท้ังปัญหาการผลิต การตลาดและจัด

จ าหน่าย การวางแผนทางการศึกษา (เม่ือ

ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง)

3747  ซอยโยธินพัฒนา 11 แยก 7 แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

656 0105563019496 บจ.ชินคุปต์ เอสเจ จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       46106 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก ผลิตภัณฑ์

น้ ามันหล่อล่ืน อะไหล่ เคร่ืองยนต์ ยนต์เรือ

125  ถนนบางขุนเทียน แขวงคลองบาง

บอน

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

657 0105563019500 บจ.โมลา คอสเมท จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์เสริมความงามและสุขภาพ

10/9  ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี
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รหัส
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658 0105563019518 บจ.เพอร์เฟคท์โค่ยฟาร์ม จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       46204 ประกอบกิจการจ าหน่ายปลาทอง ปลา

คาร์พ และปลาสวยงาม

19  ซอยเคหะร่มเกล้า 78 แยก 1 แขวงราษฎร์

พัฒนา

เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

659 0105563019534 บจ.ไคท์ คอนเซาท์ จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       82302 ให้บริการการฝึกอบรม,การพัฒนาและให้

ค าปรึกษาเก่ียวกับงานทางด้านการ

บริหารธุรกิจ

1017/2  ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

660 0105563019542 บจ.เดรส มี อัพ จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จัดจ าหน่าย

 เคร่ืองนุ่งห่ม เส้ือผ้าส าเร็จรูป กระเป๋า 

รองเท้า ท้ังมือหน่ึงและมือสอง รวมถึง

สินค้าอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

176  ซอยอินทราภรณ์ ถนนประดิษฐ์มนู

ธรรม

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

661 0105563019577 บจ.เดอะ ท็อปปิค (ไทยแลนด์) 

จ ากัด

3/2/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจการซ้ือมา ขายไป เป็นตัวแทน

ซ้ือ ขายสินค้าท่ัวไป เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ 

เคร่ืองมือแพทย์ อาหารเสริม ส่ือโฆษณา 

ทุกประเภท และอสังหาริมทรัพย์

24  ซอยนาคนิวาส 24 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

662 0105563019585 บจ.ซีดีซี เดคอร์เรท จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       74101 รับออกแบบตกแต่งภายในและ ออกแบบ

ตกแต่งภายนอกทุกประเภท

102/48  ซอยสุวินทวงศ์ 38 แขวงล าผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

663 0105563019607 บจ.ซุปเปอร์ริช เอ้าท์เลท จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จัดจ าหน่าย

 เคร่ืองนุ่งห่ม เส้ือผ้าส าเร็จรุป กระเป๋า 

รองเท้า ท้ังมือหน่ึงและมือสอง

176  ซอยอินทราภรณ์ ถนนประดิษฐ์มนู

ธรรม

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

664 0105563019615 บจ.ทุ่งเศรษฐี คาร์แคร์ จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       45201 ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม 

บ ารุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ ายากัน

สนิม ส าหรับยานพาหนะ ทุกประเภท 

รวมท้ังบริการติดต้ัง ตรวจสอบ แก้ไข

ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท

416  ช้ันท่ี 1 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

665 0105563019640 บจ.เจทีไอ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       78300 ประกอบกิจการบริการรับบริหารและรับ

ให้ค าปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์

13/38  ซอยอนามัยงามเจริญ 33 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

666 0105563019658 บจ.เจนลี เฮลท์แคร์ จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       47723 ซ้ือ ขาย ผลิต น าเข้า ส่งออก ผลิตภัณฑ์

ด้านสุขภาพและความงาม

159/23  ซอยลาดพร้าว 107 แยก 5 ถนน

ลาดพร้าว

แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

667 0105563019666 บจ.เอ็นพีอาร์ ดิจิทัล พาร์ทเนอร์ 

จ ากัด

3/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการให้บริการค าปรึกษาการ

ดูแลร้านค้าออนไลน์ และการวางธุรกิจการ

ขายสินค้าออนไลน์

110  ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แยก 4 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
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668 0105563019674 บจ.ปล้ืมสี จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       74109 ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ จัดท า 

จัดหาอุปกรณ์ให้ค าปรึกษาและอ่ืนๆท่ี

เก่ียวข้อง

222/329  ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

669 0105563019682 บจ.ขยัน เทคนิคเคิล แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

3/2/2563 1,000,000       68104 ประกอบกิจการให้เช่าสถานท่ีอุปกรณ์ 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีเก่ียวข้องกับการผลิต

หรือออกแบบเคร่ืองด่ืมต่างๆทุกชนิด

17  ซอยสุขุมวิท 1 (ร่ืนฤดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

670 0105563019691 บจ.สปอร์ต เอ็นไลเทน จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       10711 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารเสริมเพ่ือ

สุขภาพ

74  ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

671 0105563019704 บจ.เอ็มซีพี โฮลด้ิงส์ (ประเทศไทย)

 จ ากัด

3/2/2563 1,000,000       64202 ประกอบกิจการเข้าไปถือครองสินทรัพย์

ของบริษัทอ่ืนท่ีไม่ได้ด าเนินงานในธุรกิจ

การเงินเป็นหลัก

92/5 ช้ัน 2 ห้อง 202  อาคารสาธรธานี 2

 ถนนสาธรเหนือ

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

672 0105563019721 บจ.พี 36 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       23951 การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพ่ือใช้ในงาน

ก่อสร้าง

610  ซอย10 ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

673 0105563019739 บจ.เอส. โวยาจ จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       55101 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 41  หมู่บ้าน เสรี ซอย44 ถนนลาดพร้าว 

101

แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

674 0105563019747 บจ.ออลไฟน์ จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       79120 ประกอบกิจการน าเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับการน าเท่ียวทุกชนิด

14  ซอยรามค าแหง 118 แยก 25 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

675 0105563019755 บจ.ซีมเลส โซลูช่ัน จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       58202 การจัดท าซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป (ยกเว้น

ซอฟต์แวร์เกมส าเร็จรูป)

69/325  ช้ันท่ี 15  ห้องเลขท่ี เอ1511 

ถนนรามอินทรา

แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

676 0105563019763 บจ.ส.สุนทรการช่าง จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       47525  ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์

และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการก่อสร้าง 

เคร่ืองมือช่างทุกประเภท

31/27  ช้ันท่ี 1 ตรอกหิรัญรูจี 3 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

677 0105563019771 บจ.ริช เอสเธติค จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจการค้า ยารักษาโรค เวชภัณฑ์

 อาหารเสริม เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ อุปกรณ์

ทางการแพทย์

102  ซอยนาคนิวาส 6 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

678 0105563019780 บจ.วีร์สุดา45 จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       10711 ผลิตและจ าหน่ายขนม เบเกอร่ี แซนวิช 

อาหารและเคร่ืองด่ืมต่างๆ

259/76  ซอยพระยาสุเรนทร์30 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

679 0105563019798 บจ.อาธีน่า เทคโนโลยี จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษา ฝึกอบรม

ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล

9/92  หมู่บ้าน นลินอเวนิว 2 ซอย

รามค าแหง 144

แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

680 0105563019801 บจ.ออล กู๊ด ซัพพลาย จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       46101 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จ าหน่าย

สินค้าด้านการเกษตร ปศุศัตว์ อาหารสัตว์

ยาบ ารุงและรักษาสัตว์ทุกชนิด

176/3  ซอยลาดพร้าว 126 (กรัณฑ์พร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

681 0105563019810 บจ.ช้อยส์ ฟูดแอนด์เบฟเวอเรจ 

จ ากัด

3/2/2563 1,000,000       47219 ประกอบธุรกิจค้าปลีกส่ง กาแฟ ชา โกโก้ 

วัตถุดิบร้านกาแฟ เบเกอร่ี เคร่ืองชงกาแฟ 

อุปกรณ์ท ากาแฟ เคร่ืองครัว

600/11  ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

682 0105563019836 บจ.เคนชิน ธนิยะ จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       56101 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/

ร้านอาหาร

39/39  ซอยซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนน

สุขุมวิท

แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

683 0105563019844 บจ.มหาศาล คุยซีน จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการ ภัตตาคาร ร้านอาหาร 69  ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

684 0105563019887 บจ.พี เอส มาริน่ี จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหาร และ

เคร่ืองด่ืม และขนมหวานต่าง ๆ

30/333  หมู่ท่ี 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

685 0105563019941 บจ.สมาร์ท รีวาลู่ จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม

อาคาร ท่ีพักอาศัย ติดต้ังกล้องวงจรปิด 

ระบบส่ือสารทางอิเล็คทรอนิค ทุกประเภท

33/291  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 87 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

686 0105563019950 บจ.ธกานต์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       41001 รับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์/พักอาศัย

 รับต่อเติม ตกแต่งอาคาร ออกแบบ

36  ซอยสุขสวัสด์ิ 26 แยก 9 ถนนสุขสวัสด์ิ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

687 0105563019968 บจ.เอเดนท์ เมดิคอล ซัพพลาย 

จ ากัด

3/2/2563 1,000,000       46441 ซ้ือ ขาย จัดหา น าเข้า ส่งออก เช่า เช่าซ้ือ 

วัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทาง

การแพทย์

83/5  ช้ันท่ี 1 ซอยเทียนทะเล 28 ถนน

บางขุนเทียน-ชายทะเล

แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

688 0105563019976 บจ.เลมอน เฮ้าส์ (2020) จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       47213 จ าหน่ายผลไม้แช่อ่ิม แปรรูป ส่งออก และ

ออนไลน์

88/78  ถนนนิมิตใหม่ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

689 0105563019984 บจ.วี เม็มโมร่ี จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       47190 ประกอบธุรกิจขายสินค้าและบริการ

ประเภทอาหาร เคร่ืองด่ืม สินค้าทางเภสัช

ภัณฑ์และทางการแพทย์

199/63-64  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

690 0105563019992 บจ.ทูพีทูเค จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       82301 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นโค้ช รับ

ฝึกอบรม เป็นวิทยากร เก่ียวกับด้านภาวะ

ผู้น าและบริหารงานพาณิชยกรรม

57  ซอยอารีย์สัมพันธ์ 7 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

691 0105563020001 บจ.ออร่าบลิงค์ จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารเสริม 38/2  หมู่ท่ี 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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692 0105563020036 บจ.ไชโย เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน จ ากัด

3/2/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ ท่ีพักอาศัย

1/179  ซอยพุทธบูชา 36 แยก 1 ถนน

พุทธบูชา

แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

693 0105563020044 บจ.เอ็ม ที เอ๊กซ์ พาวเวอร์ จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

และการก่อสร้าง

20/1  ซอยสะแกงาม 14 แยก 4-7 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

694 0105563020052 บจ.พีพีเอส ออโต้ เซอร์วิส จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       46633 ประกอบกิจการค้าขายสีเคร่ืองมือทาสีปูน

ขาว

54  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.19 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

695 0105563020061 บจ.พี ไฟร์ โซลูช่ัน จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       46599 การขายส่งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์อ่ืนๆซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

21/721  ซอยนวมินทร์ 42 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

696 0105563020079 บจ.สาธินี ค้าวัสดุ จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       42909 ประกอบธุรกิจรรับเหมาก่อสร้าง งานโยธา 74/230  หมู่ท่ี 1 ซอยรามค าแหง 180 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

697 0105563020087 บจ.โซนพาวเวอร์ จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       33149 การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

62/37  ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงราษฎร์

พัฒนา

เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

698 0105563020117 บจ.เอสที อินเตอร์คลีนน่ิง จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       81210 ให้บริการท าความสะอาดและจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด

2/21  ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

699 0105563020133 บจ.เมดอส จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรีกษา-แนะน า

ด้านบริหารงาน เทคนิคทางวิศวกรรม 

โครงสร้างพ้ืนฐาน เกษตรกรรม 

สถาปัตยกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม

 เทคนิคการผลิต-ตลาด

128/128  อาคารพญาไทพลาซ่า ช้ันท่ี 12

 ถนนพญาไท

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

700 0105563020141 บจ.โค้ด แพสชัน จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       62012 ประกอบกิจกรรมการจัดท าโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ 

(ยกเว้นโปรแกรมเว็บเพจและเครือข่าย)

1333/1180  ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

701 0105563020150 บจ.เบ็นเท็น ฟิตต้ิง จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       25921 ประกอบกิจการท่ีด าเนินหลักชุบโลหะ 

การอาบ การขัดมัน การเคลือบ การลงยา 

การแกะสลัก การพ่น การเช่ือม

168/620  ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝ่ัง

เหนือ

แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

702 0105563020168 บจ.ยูเอ็ม คอฟฟ่ี จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการ ขายปลีกเคร่ืองด่ืม

ประกอบกิจการเก่ียวกับร้านอาหาร 

เคร่ืองด่ืม ขนมหวาน และเบเกอร่ี

52/8  อาคารแฟลตพ.6 หมู่บ้าน โครงการ

ดินแดง รุ่น 12 ถนนประชาสงเคราะห์

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

703 0105563020176 บจ.ปันเภสัช จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการจ าหน่ายยาแผนปัจจุบัน

ทุกชนิด

988/25  ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
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704 0105563020192 บจ.บิลท์ อินสไพร์ จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       74101 ประกอบกิจการรับเหมาออกแบบ ตกแต่ง

ภายใน บิวท์อินโนเวท บ้านพักอาศัย 

คอนโด อาคารและส านักงาน

25  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 

แยก 3-1

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

705 0105563020206 บจ.สมหวังคาร์เปท จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       13930 ประกอบกิจการ บริการปูพรม ติดต้ัง และ

บริการอุปกรณ์ส าหรับการจัดงานหรืองาน

กิจกรรมต่างๆ

81/89  หมู่ท่ี 9 แขวงล าผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

706 0105563020214 บจ.เซเว่นเดย์ สมูตต้ี จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหาร เคร่ืองด่ืม 

เบเกอร่ี

11  ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 62 แยก 2-9 

ถนนพระรามท่ี 2

แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

707 0105563020231 บจ.ศิวะรุ่งเรือง มารีน จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการบริการขนถ่ายและขนส่ง

สินค้าทางน้ า

888/40  ซอยประชาอุทิศ86 ถนนประชา

อุทิศ

แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

708 0105563020249 บจ.เอ.ซี.ไอ. คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       45301 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออกและ

จ าหน่าย เคร่ืองยนต์ อะไหล่ส่วนประกอบ

และอุปกรณ์ท่ีใช้แล้วของรถยนต์ทุกชนิด

168/455  ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝ่ัง

เหนือ

แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

709 0105563020257 บจ.บ๊ิกสเกล ดีไซน์ จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       74101 ประกอบกิจการรับออกแบบงานตกแต่ง

ภายใน งานก่อสร้างป้ายโฆษณา และงาน

ก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด

100/117  หมู่บ้าน เออบาโน่ รามค าแหง 

ซอยรามค าแหง 94

แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

710 0105563020265 บจ.เอลล่า บางกอก จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       74200 ประกอบกิจการบริการถ่ายรูป ล้าง อัด 

ขยาย

29/2  ซอยปุณณวิถี 29 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

711 0105563020273 บจ.ดัส จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษา แนะน า

ด้านการสร้างนวัตกรรม

89/2  ซอยพหลโยธิน5 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

712 0105563020281 บจ.ทริปเป้ิล คิง จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       46102 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก พืชผัก 

ผลไม้ ทุเรียน และพืชผักผลไม้อ่ืนๆ

255/168  ถนนลาดพร้าว 80/22 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

713 0105563020303 บจ.พันแสนล้าน 2020 จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร ขายเคร่ืองด่ืม 179/13  ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 8 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

714 0105563020311 บจ.ชีเดะ ไนน์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการค้าอาหารเสริมวิตามิน

ต่าง ๆ

46/265  ซอยนวมินทร์ 74 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

715 0105563020320 บจ.พี88 คอนสตร๊ัคช่ัน จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการให้บริการติดต้ังระบบ

ไฟฟ้าซ้ือขายช้ินส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า

เคร่ืองจักรท่ีใช้ในโรงงานลังไม้พาเลท

88/215  ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
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716 0105563020338 บจ.เอก้า วิศวกรรมและก่อสร้าง 

จ ากัด

4/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

เเละงานก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด รวมท้ัง

รับท างานโยธาทุกประเภท

78  ซอยเลียบคลองภาษีเจริญฝ่ังเหนือ 20 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

717 0105563020346 บจ.โอลิมปิกซ์ จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       46510 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย น าเข้า ส่งออก 

คอมพิวเตอร์ อะไหล่ และเคร่ืองจักร

39/378  หมู่ท่ี 12 ถนนมิตรไมตรี แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

718 0105563020354 บจ.เอ็ม นัมเบอร์ ไนน์ จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการจัดหา ซ้ือ ขาย ผลิตสินค้า

 น าเข้า ส่งออก ท้ังในประเทสและ

ต่างประเทศ

177/31  ซอยอ่อนนุช 46 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

719 0105563020371 บจ.พีพีเค เทรดด้ิงส์ จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองมือและอุปกรณ์

การแพทย์ทุกชนิด

89/107  ซอยราชพฤกษ์ 6 แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

720 0105563020397 บจ.เคเอ็นพี คอนซัลแตนท์ จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       69100 ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย 

ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม

 ท้ังกิจการโฆษณา

24  ซอยโชคชัย 4 ซอย 50 แยก 4 ถนน

โชคชัย 4

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

721 0105563020401 บจ.เว็บเควสต์ จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       62011 ประกอบกิจกรรมการจัดท าโปรแกรมเว็บ

เพจและเครือข่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

188/250  อาคารจี ช้ันท่ี 15  ห้องเลขท่ี 

250 หมู่บ้าน เอสแอนด์เอส สุขุมวิท ซอย

สุขุมวิท 101/1 ถนนสุขุมวิท

แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

722 0105563020451 บจ.เซเวอรี มัสท์-แฮฟ จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ 

พริกไทย พืชสวน บุหร่ี ยาเส้น เคร่ืองด่ืม 

น้ าแร่ น้ าผลไม้

777  ซอยหมู่บ้านเสนาวิลล่า แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

723 0105563020460 บจ.ไอพลัส โฟม จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       46693 ประกอบกิจการซ้ือมาขายไปอีวีเอโฟม 35  ซอยเอกชัย 76 แยก 1-3-4 แขวงคลองบาง

พราน

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

724 0105563020478 บจ.เวลสแตนด์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการท่ีปรึกษา

ธุรกิจ บริหารจัดการ นายหน้าซ้ือขาย

อสังหาริมทรัพย์

288/215  ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

725 0105563020508 บจ.คลิก ครีเอช่ัน 99 จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการรับจ้างท าป้ายโฆษณาทุก

ชนิด

1284/3  ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

726 0105563020524 บจ.สยามริชทราเวล จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       79120 ประกอบกิจการน าเท่ียว และธุรกิจท่ี

เก่ียวข้อง

79/18 บ้านเอกวิน  ถนนนิมิตใหม่ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

727 0105563020532 บจ.โกเก็ทลอสท์ จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       74200 ประกอบกิจกรรมการถ่ายภาพ 4/18  ซอยสุขใจ (แยกบ้านกล้วยใต้) แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
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728 0105563020541 บจ.เอเอสเอ็ม เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก ได้แก่ 

เคร่ืองนุ่งห่ม เส้ือผ้าส าเร็จรูป เคร่ืองแต่ง

กาย เคร่ืองประดับ และอัญมณี

250/4  ซอยอ่อนนุช 46 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

729 0105563020567 บจ.ออล กู๊ด โปรดักส์ จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองพิมพ์ฉลาก

บาร์โค๊ดสินค้า

521/183  ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวา

ตะวันตก

เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

730 0105563020575 บจ.วีซ่า ออโต้ช็อป จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจการขายปลีกช้ินส่วนและ

อุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์

3  ถนนรามค าแหง2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

731 0105563020583 บจ.มนต์อัปสร จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       93292 ประกอบกิจกรรมการแสดงโชว์เพ่ือความ

บันเทิงและการนันทนาการ

253/24  หมู่บ้าน สัมมากร 1 ซอย32 

ถนนรามค าแหง 110

แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

732 0105563020605 บจ.ธีรภัทร คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ราชการ งานก่อสร้างทุกชนิด

69/169  ซอยพระยาสุเรนทร์ 35 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

733 0105563020613 บจ.ติงคิง มิวสิค จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       18200 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายเทป

เพลงแผ่นซีดี

79/167  ซอยสุขุมวิท 46 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

734 0105563020621 บจ.วี. อาร์. เสิร์ช จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 11  ซอยรามค าแหง 118 แยก 44 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

735 0105563020656 บจ.จิตตพัชร 456 (ประเทศไทย) 

จ ากัด

4/2/2563 1,000,000       47190 ประประกิจการจ าหน่ายสินค้า อุปโภค 

บริโภค ของสตรีทุกชนิด ทุกประเภท

126/144  ซอยรามอินทรา 40 แยก 8-7 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

736 0105563020664 บจ.ดี เค แอ็พแพเร็ล จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จ าหน่าย

เคร่ืองนุ่งห่มและเคร่ืองส าอาง อาหารเสริม

 วัสดุก่อสร้าง

224/17  หมู่บ้าน อาร์.เค.พาร์ค ถนนสาย

ไหม

แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

737 0105563020672 บจ.สยามพราวด์ ลัค จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจการขายสินค้า ผลิตสินค้า 

สร้างตัวแทนจ าหน่าย ขายแฟรนไชส์ 

เก่ียวกับสินค้าอุปโภค บริโภค อาหารเสริม

44/21  ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 80 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

738 0105563020681 บจ.เจ อาร์ ที 2020 จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       69200 ประกอบกิจการบริการท าบัญชี ตรวจสอบ

บัญชี วางระบบบัญชี จดะเบียน และให้

ค าปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษี

279/686  ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

739 0105563020711 บจ.ลัคก้ี โกลบอล อินสไปร์ จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       63113 ประกอบกิจการเก่ียวกับการขายระบบขาย

เว็บไซด์สร้างตัวแทนจ าหน่ายสินค้าอุปโภค

บริโภค

44/21  ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 80 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
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740 0105563020729 บจ.ยูนิเวอร์ส เทคโนโลยี จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการส่ังเข้ามาจ าหน่ายใน

ประเทศและส่งออกไปจ าหน่ายยังต่างประ

เทสซ่ึงสินค้าท่ีก าหนดไว้

63/2  ซอยนาคนิวาส 21 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

741 0105563020737 บจ.พีไนน์ เอส แอนด์ พี จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย ผลิตภัณฑ์

เคร่ืองส าอาง ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม  

และ อาหารเสริมทุกชนิด

293/21  ถนนช่างอากาศอุทิศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

742 0105563020745 บจ.ทเวนต้ีโฟร์ ออลล์ จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจการค้า จ าหน่ายเส้ือผ้า

ส าเร็จรูป ท้ังปลีกและส่ง

158-160  ถนนมหาจักร แขวงวัดเทพศิริ

นทร์

เขตป้อมปราบ

ศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร 10100

743 0105563020753 บจ.ไอเบย์ นิว ดีไซน์ จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       47591 ประกอบกิจการร้านขายปลีกเฟอร์นิเจอร์

ชนิดใช้ในครัวเรือน

1269/2  ถนนเอกชัย แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

744 0105563020761 บจ.มะลิต้น ทรานสปอร์ต 2020 

จ ากัด

4/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

รวมถึงคนโดยสาร

144/103  ซอยเคหะร่มเกล้า 52 แขวงคลองสอง

ต้นนุ่น

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

745 0105563020800 บจ.เบบ้ีบ็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก ผลิต 

จ าหน่าย ของใช้ของเล่น เคร่ืองนุ่งห่ม 

สินค้าอุปโภค บริโภค ส าหรับทารกและเด็ก

 ทุกชนิด ทุกประเภท

61/103  ซอยลาดพร้าว 41 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

746 0105563020818 บจ.ออลไมน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       46314 ประกอบกิจการจ าหน่าย วัตถุดิบส าหรับ

การท าไอศกรีมและเบเกอร่ี เคร่ืองท า

ไอสกรีม ตู้แช่และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง

247/63  ซอยกาญจนาภิเษก 0015 แขวงศาลา

ธรรมสพน์

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

747 0105563020826 บจ.รักเกด พรม (ไทยแลนด์) จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       47530 ประกอบกิจการจ าหน่าย ซ้ือ ขาย พรม 

ทุกชนิดทุกประเภท ท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศ

143/36  ซอยคู้บอน 27 แยก 44 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

748 0105563020842 บจ.คอนซัลต้ิง อนาไลซิส (ไทย

แลนด์) จ ากัด

5/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษา แนะน า 

วิเคราะห์ เก่ียวกับโครงสร้างและกิจกรรม

ทางธุรกิจ รวมท้ังบริการอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

4/331  ซอยเสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

749 0105563020851 บจ.ยูโรไทย47 จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       20232 ผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่ายเคร่ืองส าอาง 

เคร่ืองเสริมควมางามทุกชนิด

69/46  ซอยสุขุมวิท 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

750 0105563020869 บจ.เพอร์ซันนอล แคร์ จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       47723 การปลีก ส่ง เคร่ืองส าอางทุกประเภท 

รวมถึงส่ิงปรุงแต่งส าหรับปประทินร่างกาย

ทุกชนิด

411  ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
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751 0105563020885 บจ.ทีเอสเค วินเนอร์ ซัพพลาย 

จ ากัด

5/2/2563 1,000,000       46593 ประกอบกิจการขายสินค้าอุตสาหกรรม 

เช่น วาล์ ท่อน้ า ฉนวนกันความร้อน 

เคร่ืองสูบน้ า ถังเก็บน้ า

1263/21  ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

752 0105563020915 บจ.สตาร์ โรด ทัวร์ แอนด์เทรดด้ิง 

จ ากัด

5/2/2563 1,000,000       79120 ประกอบกิจการน าเท่ียวโดยลักษณะน าคน

ต่างประเทศมาเท่ียวในไทย

1112/25  ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

753 0105563020923 บจ.ฐิตวันท์ยนต์ จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       45201 บ ารุงรักษา ซ่อมระบบเคร่ืองยนต์ ไดนาโม

 มอเตอร์ ปรับต้ังเคร่ืองยนต์ ซ่อมระบบกัน

สะเทือน ต้ังศูนย์ถ่วงล้อ

10  ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 2 ถนนพระราม

 2

แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

754 0105563020931 บจ.ดับเบิลยูเอ็นดี วีซ่า จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       47734 จ าหน่ายสุนัข ลูกสุนัข รวมท้ังให้ค าปรึกษา

เก่ียวกับการเล้ียงและขยายอุปกรณ์ต่างๆ

เก่ียวกับการสัตว์เล้ียง

39/33  ซอยเคหะร่มเกล้า 82 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

755 0105563020940 บจ.เท็น.นัมเบอร์วัน เทรดด้ิง จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       46639 ประกอบกิจการขายส่งวัสดุก่อสร้าง 

ฮาร์ดแวร์

756/34  ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

756 0105563020958 บจ.เพอร์เฟคท์ พรีเชียส ออดิท 

จ ากัด

5/2/2563 1,000,000       69200 ประกอบกิจการให้บริการตรวจสอบบัญชี 818/131  ถนนอุดมสุข แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

757 0105563020966 บจ.มิเนสก้ี โกลบอล (ประเทศไทย)

 จ ากัด

5/2/2563 1,000,000       82302 ประกอบกิจการให้บริการจัดงานอีเว้นท์ 34  ซอยพระรามเก้า 43 (ถนนเสรี 4) 

ถนนพระราม 9

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

758 0105563020982 บจ.มายด์ทริโอ จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       59112 รับจ้างผลิตและหรือผลิตงานอันเก่ียวกับ

ธุรกิจด้านบันเทิง

49/117  ซอยนวมินทร์ 157 แยก6 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

759 0105563020991 บจ.แฮนดิเวิร์ค สตาร์ จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       90002 รับผลิตฉากหนัง ภาพยนต์ 75/16  ซอยรามค าแหง 21 (นวศรี) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

760 0105563021008 บจ.ไทเป คิทเช่น จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร ภัตตาคาร 

สถานท่ีจ าหน่ายอาหารเเละเคร่ืองด่ืม

540  ถนนสุคนธสวัสด์ิ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

761 0105563021016 บจ.พาสเกล ดีไซน์ จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       41002 รับออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง จัดหา

เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน

47  ซอยเพชรเกษม 48 แยก 17 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

762 0105563021032 บจ.บ๊ิก บิลเล่ียน คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       74902 บริการรับเป็นท่ีปรึกษาด้านธุรกิจพลังงาน 36  ซอยพัฒนาการ 20 แยก 4 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

763 0105563021041 บจ.ยู เอ็น มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       27501 ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ทุก

ชนิด

3761/368-370  ซอยอยู่ดีตัดใหม่ ถนน

จันทน์

แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

764 0105563021075 บจ.บ๊ิก โฮลด้ิง คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       35101 ผลิต จัดหา/ซ้ือ ติดต้ัง บ ารุงรักษา จ าหน่าย

 ด าเนินการธุรกิจพลังงานธรรมชาติ-

หมุนเวียน-ทดแทน

36  ซอยพัฒนาการ 20 แยก 4 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
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765 0105563021083 บจ.บิต โปรเน็ตเวิร์ค จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       43210 ให้บริการติดต้ังและเป็นท่ีปรึกษา

เทคโนโลยีไฟเบอร์ออฟติก ครบวงจร

26/237  หมู่บ้าน เอกกวิน ถนนเลียบ

คลองสอง

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

766 0105563021091 บจ.ฮุ่น พรอพเพอร์ต้ี จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกอบกิจการซ้ือท่ีดิน โดยมีส่ิงปลูก

สร้างหรือไม่มีส่ิงปลูกสร้าง เพ่ือขาย ให้เช่า 

ให้เช่าซ้ือ จ านอง ขายผ่อน ตลอดจนเช่า

ท่ีดินดังกล่าว

1345/58  อาคารเอ็มบีแกรนด์คอนโด ช้ัน

ท่ี 11 ห้อง 58 ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

767 0105563021105 บจ.จีดับบลิว แบงค็อก จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       47732 ประกอบกิจการจ าหน่าย ขายส่ง ขายปลีก

 ตัวแทนจ าหน่าย จัดหา เคร่ืองประดับ 

เคร่ืองหนัง ของขวัญ

45/5  ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

768 0105563021121 บจ.ลิตเต้ิล โมลาโมล่า จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       32909 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ส าหรับเด็กทุกชนิด ท้ังขายปลีก

และขายส่ง

428/200  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

769 0105563021130 บจ.ทีแอนด์ซี แอสโซชิเอช่ัน จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       86902 ประกอบกิจการ ให้บริการ ปรึกษาแนะน า

การรักษาและฟ้ืนฟูทางด้านกายภาพบ าบัด

 รวมท้ังการจัดกิจกรรมการบ าบัดต่างๆ

3077/52  ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

770 0105563021164 บจ.วีพี โอเชียน จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       56101 รับจ้างปรุง/จ าหน่ายอาหาร-เคร่ืองด่ืม 518/5  อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ช้ันท่ี 8 

ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

771 0105563021172 บจ.บีแซดพี. เจนเทิล รีชเชส จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       24109 ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจ าหน่าย

เหล็กเส้น

52  ซอยสุขสวัสด์ิ 33 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

772 0105563021199 บจ.บางกอกลักซ์ จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       86202 ประกอบกิจการส านักงานทางการแพทย์

และศัลยกรรม

100/127  ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

773 0105563021211 บจ.อนุสรีย์มนตวรรณ จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       47215 ประกอบกิจการจ าหน่ายเบเกอรร่ี 944/1 โครงการสามย่านมิตรทาวน์  ถนน

พระราม4

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

774 0105563021237 บจ.มาเจียเวชการ จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       86201 ประกอบกิจการคลินิกให้การรักษาแบบ

แพทย์จีน

540,542  ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
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775 0105563021245 บจ.ดิ แอรีม จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการน าเข้า-ส่งออก ซ้ือมา-ขาย

 สินค้าอุปโภคและบริโภค เคร่ืองใช้ภายใน

บ้าน ภายในครัวและ ห้องน้ า 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองส าอางค์ ยา เส้ือผ้า

ทุกชนิด ของใช้ส าหรับทารก และวัสดุ

ส าหรับตกแต่งอาคาร

465/13-14  ถนนราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

776 0105563021253 บจ.สหพันธ์ไอวีเอฟ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

5/2/2563 1,000,000       82990 ประกอบกิจการให้บริการทางด้าน

การตลาด จัดหาลูกค้าท่ีมีความต้องการ

ทางการแพทย์

1550  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

777 0105563021261 บจ.ศูนย์การแพทย์ไอวีเอฟลูกแฝด 

จ ากัด

5/2/2563 1,000,000       86202 ให้ค าปรึกษาด้านการรักษาสุขภาพก่อนมี

บุตร

1550  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

778 0105563021270 บจ.พร๊อพเพอร์ต้ีส์ ไดเรคท์ จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน ให้

โฆษณาเช่าซ้ือและขายอสังหาริมทรัพย์

ออนไลน์

38/54  ซอยสุขุมวิท 49 แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

779 0105563021296 บจ.กู๊ดดีล ไลฟ์ จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       74200 กิจกรรมการถ่ายภาพ 299/65  ซอยกาญจนาภิเษก 005/1 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

780 0105563021300 บจ.เอทีเอช บีเคเค จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       32111 ประกอบกิจการผลิต เคร่ืองประดับ 

และอัญมณี รวมท้ังวัตถุท าเทียมส่ิงดังกล่าว

23  ซอยพัฒนาการ 56 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

781 0105563021318 บจ.เมกกะ-กู๊ดดีล จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       74200 กิจกรรมการถ่ายภาพ 34  ซอยบางแวก 34 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

782 0105563021334 บจ.ฟิวเจอร์ ซิสเต็ม ซัพพลาย จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการซ้ือขาย เช่า ให้เช่า เคร่ือง

ลงบัญชี ไมโครคอมพิวเตอร์

285/10  ถนนนิมิตใหม่ แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

783 0105563021342 บจ.สิบสองอินเตอร์เดคคอร์ จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       71101 ประกอบกิจการให้บริการออกแบบ

สภาปัตย์ ภูมิสถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง

ภายใน

8/50  ซอยประชาอุทิศ 60 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

784 0105563021377 บจ.ฟาสซิเนท เอ็นจีเนียร่ิง จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       71101 ประกอบกิจการให้บริการออกแบบ

สถาปัตยกรรม งานสาขาวิศวกรรมทุก

แขนง รวมถึงการส ารวจ ทดลอง

988/22  หมู่บ้าน กรีนิช ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

785 0105563021393 บจ.ทรัพย์  ศรีสินี   จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือขาย สร้าง เช่า  

อสังหาริมทรัพย์ ให้เช่าท่ีดิน ซ้ือท่ีดินเพ่ือ

อุตสาหกรรมเป็นท่ีต้ังส านักงาน

31/2  ถนนเช้ือเพลิง แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

786 0105563021415 บจ.บุ๊คก้ิง สเตช่ัน จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       79120 บริการน าเท่ียวในและต่างประเทศ 19/29  ซอยเสือใหญ่อุทิศ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
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787 0105563021474 บจ.เซด เอ็กซ์วายแซด จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       70202 ประกอบธุรกิจ ให้บริการรับเป็นท่ีปรึกษา

และให้ค าแนะน าปัญหาเก่ียวกับเทคโนโลยี

ด้านการเงิน

214/136  หมู่บ้าน อาร์เด้น พัฒนาการ 

ซอยพัฒนาการ 20

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

788 0105563021482 บจ.อีฟ ออโต้ เพ้นท์ จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       45201 อู่ซ่อมรถยนต์ ซ่อมเคร่ืองยนต์เปล่ียนถ่าย

น้ ามันเคร่ืองยนต์ ซ้ือขายรถยนต์รวมท้ัง

อุปกรณ์เก่ียวกับรถยนต์

17/6  หมู่ท่ี 10 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

789 0105563021512 บจ.เกรย์สเกลสตูดิโอ จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       74200 ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้าง อัด 

ขยายรูป

38/2  ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

790 0105563021521 บจ.ฮุ่น แอสเส็ท จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือท่ีดิน โดยมีส่ิงปลูก

สร้างหรือไม่มีส่ิงปลูกสร้าง เพ่ือขาย ให้เช่า 

ให้เช่าซ้ือ จ านอง ขายผ่อน ตลอดจนเช่า

ท่ีดินดังกล่าว

1345/58  อาคารเอ็มบีแกรนด์คอนโด ช้ัน

ท่ี 11 ห้อง 58 ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

791 0105563021539 บจ.ทีพีเอ ออโต จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       47593 ขายและออกแบบติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ

ในโรงงานอุตสาหกรรม

33/606  หมู่บ้าน ภัทรา-วงแหวนอ่อนนุช 

ถนนสุขาภิบาล2 ซอย 7/1

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

792 0105563021555 บจ.ชวนันทา แอสเซท จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย

503/29  อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ช้ัน

ท่ี 17 ถนนศรีอยุธยา

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

793 0105563021563 บจ.กัญกิจทรัพย์ จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       47190 ให้บริการซ้ือ ขาย เช่า อุปกรณ์ทางการ

โปรดักช่ันเฮ้าส์และนิทรรศการ

1384/2  ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

794 0105563021571 บจ.อี แอนด์ เอ็ม เวนเจอร์ จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เพ่ือขายหรือให้เช่า

14/7  ซอยจุลดิศ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

795 0105563021628 บจ.แซดทีโอ ฟาสท์ เดลิเวอร์ จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการ บริการรับขนส่ง อุปกรณ์

ไฟฟ้าทุกชนิด

88/205  ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

796 0105563021644 บจ.แอล แซด ที โอ กรุ๊ป จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ

770-770/1  ตรอกวานิช 2 แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

797 0105563021652 บจ.ซายน์ร่ีย์ อินทีเรีย แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน จ ากัด

5/2/2563 1,000,000       41002 บริการรับเหมาก่อสร้าง รับเหมางานระบบ

 รับเหมาติดต้ังงานโครงสร้าง รับเหมา

ตกแต่งต่อเติม ทุกประเภท

64/37  ถนนสังฆสันติสุข แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

798 0105563021661 บจ.ศูนย์ฝึกอบรม เอส.เอส.เค.เท

รนน่ิงเซ็นเตอร์ เซอร์วิส จ ากัด

5/2/2563 1,000,000       82302 ประกอบธุรกิจจัดฝึกอบรม สัมมนา ด้าน

การรักษาความปลอดภัยทุกประเภท

44  ซอยพิริยะโยธิน แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800
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799 0105563021695 บจ.โกลเด้น สตาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ 

จ ากัด

5/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย

780/104  ซอยพัฒนาการ 38 ถนน

พัฒนาการ

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

800 0105563021709 บจ.ไดรเวอร์ซ่ี เอ็กซ์เพรส จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       52291 กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการขนส่ง

และสถานท่ีเก็บสินค้า

1050  ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

801 0105563021725 บจ.ผู้ช่วย จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       82920 ประกอบกิจการให้บริการรับแพ็คของ

พร้อมจัดส่งท้ังภายในประเทศและ

ต่างประเทศ

56/284  ซอยวัดเวฬุวนาราม 9 (เกตุวรชัย) แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

802 0105563021741 บจ.โปรทู อินเตอร์เทค จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       62022 ประกอบกิจการธุรกิจบริการให้ค าปรึกษา 

พัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอร์และ

เครือข่ายงานสารสนเทศ

5/135  ซอยจตุโชติ 12 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

803 0105563021750 บจ.ภัทรคอนสตรัคช่ัน แอนด์ ซัพ

พลาย จ ากัด

6/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย

69  ซอยอ่อนนุช 53 แยก 1-2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

804 0105563021768 บจ.แฟทแคท เรคคอร์ดส์ จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       90002 ประกอบกิจการรับให้ค าปรึกษาด้านดนตรี

และการแสดง รับจัดการแสดงดนตรี วง

ดนตรี รวมท้ังจัดการแสดง

697/4  ซอยสุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

805 0105563021776 บจ.โกล กิฟเวอร์ กรุ๊ป จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการจ าหน่าย เภสัชภัณฑ์

เคมีภัณฑ์เคร่ืองมือเเพทย์ เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ทางวิทยาศาสตร์

7/202  หมู่บ้าน เดอะเซนโทร รามอินทรา

 ถนนกาญจนาภิเษก

แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

806 0105563021784 บจ.เจดับบลิว. โกรว์ท จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       46594 ประกอบกิจการ ซ้ือ ขาย เช่า ให้เช่า 

เคร่ืองถ่ายเอกสาร

2  ซอยนักกีฬาแหลมทอง 5 แยก 4-7 แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

807 0105563021806 บจ.ซีเอช.คาร์เทล ทราเวล จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       49329 ประกอบกิจการบริการให้เช่ารถยนต์ ส่วน

บุคคลพร้อมคนขับ

49/465  ซอยหทัยราษฎร์ 37 แขวงสามวา

ตะวันตก

เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

808 0105563021814 บจ.เดลต้า อาร์ต แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       18112 ประกอบกิจการพิมพ์ฉลาก 22/47  ซอยประชาราษฎร์ 1 ซอย 38/1 แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

809 0105563021822 บจ.โมลลาจ จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       58192 ประกอบกิจการจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือ

เผยแพร่งานอ่ืนๆผ่านทางออนไลน์

48  ซอยลาดปลาเค้า 18 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

810 0105563021831 บจ.เซอร์วิส เทคโนโลยี (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

6/2/2563 1,000,000       33121 ประกอบกิจการซ่อมเคร่ืองจักรท่ีใช้งาน

ท่ัวไป

262/151  หมู่บ้าน ทรีโอ ร่มเกล้า ถนนร่ม

เกล้า

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

811 0105563021849 บจ.พรีเม่ียมสตีล แอนด์ อีควิป

เม้นท์ จ ากัด

6/2/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง 89/12  ซอยบางบอน 3 ซอย 1 แยก 2 แขวงบางบอน

เหนือ

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
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812 0105563021857 บจ.จัตญาแบ๊กช็อป จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       15121 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายกระเป๋า

ท่ีท าจากเคร่ืองหนัง พีวีซี พลาสติก ผ้าใบ 

รวมท้ังอะไหล่ ช้ินส่วนอุปกรณ์ทุกชนิด

83  ซอยพระยามนธาตุฯ แยก 35-13 แขวงคลองบาง

บอน

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

813 0105563021890 บจ.ไททัต อินเวนทีฟ จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีไม่ใช่ท่ีพัก

อาศัย

15/103  หมู่บ้าน พฤกษ์ลดา-ประชาอุทิศ

 ซอย20 ถนนเลียบทางด่วน

แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

814 0105563021903 บจ.ซันไชน์ คอสเมติกส์ กรุ๊ป จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       10619 ประกอบกิจการผลิต น าเข้า ส่งออกและ

จ าหน่าย เสริมอาหาร ทุกชนิด ทุกประเภท

39   ห้องเลขท่ี 114 - 115 ซอยถนอมจิตร แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

815 0105563021911 บจ.หยู ควน จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการการค้าเก่ียวกับสินค้าโพร

ไบโอติกส์

999  อาคารเกษร ยูนิต 5บี-1 ห้องเลขท่ี 

534 ช้ันท่ี 5 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

816 0105563021920 บจ.ลาลินน์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) 

จ ากัด

6/2/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการจ าหน่ายและส่งออก 

เคร่ืองส าอางภายใต้แบรนด์ตนเอง

60  ซอยเอกชัย 36/3 แขวงคลองบาง

พราน

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

817 0105563021938 บจ.เกิดมา ทรานสปอร์ต จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       49339 ประกอบกิจการให้บริการขนส่ง สินค้า 

เเละบุคคล

5  ซอยทุ่งเศรษฐีเเยก 43 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

818 0105563021946 บจ.ล๊อฟตัส จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       68103 ประกอบกิจการให้เช่าท่ีพัก ท่ีดิน อาคาร 

และทรัพย์สินอ่ืนๆทุกประเภท

175/162  ซอยสุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

819 0105563021962 บจ.ฮอลลิส เอฟ แอนด์ บี จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหาร และ

เคร่ืองด่ืม

388  ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

820 0105563021971 บจ.วีแอล ลายัน จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบธุรกิจบริการ รับเป็นท่ีปรึกษาและ

ให้ค าแนะน าปัญหาเก่ียวกับด้าน

บริหารงานการเงิน การลงทุน

114/6  ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

821 0105563021989 บจ.ดีไซน์อินวิโทร จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       71101 ประกอบกิจการงานสถาปัตยกรรม ให้

ค าปรึกษาท่ีเก่ียวข้อง

504/247  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

822 0105563021997 บจ.ไรเจล กรุ๊ป จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       62023 ประกอบกิจการให้บริการวางระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

101/222  ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงคลองบาง

พราน

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

823 0105563022004 บจ.เอสบีบี เวิร์ล ทรานสปอร์ต 

จ ากัด

6/2/2563 1,000,000       49339 ประกอบกิจการ ขนส่งสินค้า ให้เช่า รถ

ขนส่งสินค้า รถรับจ้างท่ัวไป

285/24  ถนนคุ้มเกล้า แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

824 0105563022012 บจ.ป๊อปอัพ อิงลิช (พัฒนาการ) 

จ ากัด

6/2/2563 1,000,000       85491 ประกอบกิจการโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ

(เม่ือได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องแล้ว)

1144/10-11  ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)
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วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

825 0105563022021 บจ.บีออ  คอสเมติก จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจการรับผลิตเคร่ืองส าอาง 

ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวและสปา

22  ซอยโพธ์ิแก้ว 1 แยก 5 แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

826 0105563022039 บจ.บีพีเค เช้ิต แอนด์ ยูนิฟอร์ม 

จ ากัด

6/2/2563 1,000,000       46414 ประกอบกิจการจ าหน่ายเส้ือผ้าส าเร้จรูปทุ

กชนิด ภายในประเทศและต่างประเทศ

31/529  ซอยกาญจนาภิเษก 005/1 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

827 0105563022080 บจ.มิสซ่ิง ลิงค์ จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       64202 ประกอบกิจการเข้าถือหุ้นในบริษัทจ ากัด

และบริษัทมหาชนจ ากัด

24  อาคารไพรม์ บิลด้ิง ช้ันท่ี 12  ห้อง

เลขท่ี เอ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

828 0105563022098 บจ.เทคอินฟินิต้ี จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       77299 ประกอบกิจการให้เช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า 356/2  ถนนนวมินทร์ ซอยนวมินทร์ 111 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

829 0105563022101 บจ.อัลติจูด แคปปิตอล จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       68103 ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ท่ี

อยู่อาศัย อาคาร ท่ีดิน

856/55  ถนนพระราม9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

830 0105563022128 บจ.นาดิจ ไบโอกรีน จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       46209 ประกอบกิจการซ้ือมาขายไปพืชผลทางการ

เกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมทุก

ประเภท

13  ซอยอ่อนนุช 70 แยก 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

831 0105563022136 บจ.789 เพ็ท ซัพพลาย จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       46101 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จ าหน่าย 

ขายปลีก ขายส่ง อาหารสัตว์ และอุปกรณ์

ท่ีเก่ียวกับสัตว์เล้ียง ทุกชนิด ทุกประเภท

79/78  หมู่บ้าน โกลเด้นทาวน์ วัชรพล-

สุขาภิบาล 5 ถนนสุขาภิบาล 5

แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

832 0105563022144 บจ.บางกอกเวลบีอ้ิง จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจกการค้า ยา ยารักษาโรค 

เภสัชภัณฑ์เคร่ืองมือแพทย์

3/12  ถนนวุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

833 0105563022152 บจ.บีวีซี อลูมิเนียม จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 9/25  ถนนเสรีไทย แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

834 0105563022161 บจ.โปรดักช่ัน 243 สูง จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       59111 ประกอบกิจการให้บริการรับผลิต 

ออกแบบงานสร้างภาพยนต์ โฆษณา เอ็มวี 

ไวรอล ส่ือดิจิจอล รวมถึงงานท่ีเก่ียวข้อง

ทุกประเภท

48  ซอยรามอินทรา 67 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

835 0105563022179 บจ.ลา ปาโลมา ฟู๊ด จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       46204 ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เน้ือสัตว์

ช าแหละ/แช่แข็ง/บรรจุกระป๋อง

340/4  ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

836 0105563022187 บจ.ฮีลล่ิง พลัส จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการน าเข้า และ ส่งออก 

ผลิตภัณฑ์ยา และ อาหารเสริมเพ่ือจ าหน่าย

297/243  ซอยสุเหร่าคลองหน่ึง 15 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

837 0105563022195 บจ.ภูฏาน  บลิส จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       79120 ประกอบธุรกิจน าเท่ียวท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศ

101/131  ซอยสายไหม 38 (ขจรบุญ) 

ถนนสายไหม

แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน
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รหัส

วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

838 0105563022209 บจ.มอเตอร์ ฟาร์ม เอเชีย จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจการน าเข้าและจ าหน่าย 

อุปกรณ์รถยนต์

272/4  ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

839 0105563022217 บจ.เบสท์ อินโนเทค จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       63990 ประกอบกิจการรับจ้างให้บริการ ข้อมูล

ทางอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ รวมถึงบริการ

รับช่วงต่องานบริการ ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

444/93  ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

840 0105563022233 บจ.ทีวายดีอี คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการรับจ้างท างานโฆษณา งาน

อีเว้น เป็นส่ือกลางโฆษณา คนบริการหรือ

คนซ้ือขายสินค้าต่างๆ

24  ซอยลาดพร้าว 99 (เสริมสุข) แขวงคลองเจ้า

คุณสิงห์

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

841 0105563022268 บจ.วี.เอ็กซ์.333 เอ็นจิเนียร่ิงไทย 

จ ากัด

6/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพานและงานก่อสร้าง

อย่างอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับท างานโยธาทุก

ประเภท

56/123  ซอยพหลโยธิน 54 แยก 4 (ม.วลี

วัลย์)

แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

842 0105563022284 บจ.ลุคส์ เพอร์เฟคท์ จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       77299 ประกอบกิจการให้บริการเช่า ซ่อมแซม 

บ ารุงรักษาและติดต้ังเต็นท์และอุปกรณ์ท า

ความเย็น โต๊ะเก้าอ้ีเก่ียวกับเต็นท์ทุก

ประเภท

59  ถนนหนองระแหง แขวงสามวา

ตะวันตก

เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

843 0105563022292 บจ.304 ล้ิฟว่ิง จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       47591 ประกอบกิจการขายเฟอร์นิเจอร์และพร้อม

ให้บริการออกแบบ อาทิ โต๊ะ เก้าอ้ี โซฟา

203/2  ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

844 0105563022306 บจ.ล้านนานา ไทย ซิลค์ จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการค้า เคร่ืองส าอาง 

เคร่ืองประดับ เส้ือผ้าแฟช่ัน เส้ือผ้า

ส าเร็จรูป และเคร่ืองแต่งกาย ทุกชนิด

66/33  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 87 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

845 0105563022331 บจ.อตัมมยตา อินเตอร์เนช่ันแนล 

(ประเทศไทย) จ ากัด

6/2/2563 1,000,000       69100 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษาทางด้าน

กฎหมาย ให้ค าปรึกษาทางธุรกิจ การ

พัฒนาบุคลากร การฝึกอบรม

347  ถนนยมราชสุขุม แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบ

ศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร 10100

846 0105563022357 บจ.ปลาวาฬ แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       96309 กิจกรรมการบริการอ่ืน ๆ ส่วนบุคคลซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

19  หมู่ท่ี 10 ซอยรามอินทรา 65 แยก 

2-14

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
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847 0105563022373 บจ.ท็อป มาร์เก็ตต้ิง โซลูช่ัน จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการให้บริการเป็นท่ีปรึกษา

ทางธุรกิจ เก่ียวกับการจัดการ การตลาด

และโฆษณาทุกชนิด

99/202  ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 2-5 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

848 0105563022390 บจ.ลีวัฒนา มอเตอร์ จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       29109 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย น าเข้า 

ส่งออก และบริการเก่ียวกับรถยนต์ 

รถจักรยานยนต์และอะไหล่ยานยนต์

103/7  ถนนสะแกงาม แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

849 0105563022411 บจ.เอทีเอส เอนเนอร์ย่ี จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       46422 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก ขายส่ง 

ขายปลีก ได้แก่ ไฟถนนพลังงาน

แสงอาทิตย์ แผงโซล่าเซลล์

22  ซอยพหลโยธิน 24 แยก 6 ถนน

พหลโยธิน

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

850 0105563022420 บจ.โค้ทเบทเตอร์ จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจการค้าปลีก ส่ง เส้ือผ้าส าเร็จรูป 98/102  ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 ถนน

สุขาภิบาล

แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

851 0105563022438 บจ.ไฮเปอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล เท

รนน่ิง จ ากัด

6/2/2563 1,000,000       82301 ประกอบกิจการให้บริการฝึกอบรม

หลักสูตรความปลอดภัยและให้ค าปรึกษา

ด้านความปลอดภัยในการท างานชีวอนามัย

50  ซอยคุ้มเกล้า 31 แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

852 0105563022446 บจ.เบสท์เดย์ จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       78101 ประกอบกิจการตัวแทน นายหน้า จัดจ้าง

นักแสดง นักร้อง นักดนตรี บุคลากรท่ี

เก่ียวข้องเพ่ือท างานบันเทิง

23/282  ซอยประชาอุทิศ 76 แยก 4/2 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

853 0105563022454 บจ.ครีเอทีฟ ไอ แอม จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการ ผลิตรายการเช่นผลิต

โฆษณา ผลิตส่ือออนไลน์ ผลิตวีดีโอ สร้าง

โฆษณา ตัดต่อวีดีโอ ตัดต่อเสียง งานกราฟ

ฟิค ทุกรูปแบบ

19/74  ตรอกการเคหะหลังท่ี 19 แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

854 0105563022462 บจ.เอไอ โซล่าร์ เวิลด์ จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการผลิต ติดต้ัง น าเข้าเเละ

ส่งออก เซลล์เเสงอาทิตย์ เเผงเซลล์เเสง

อาทิตย์ อุปกรณ์จ่ายพลังงาน หลอดไฟ

241/51  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

855 0105563022471 บจ.โก ฟอร์ ยู จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการประมูลเพ่ือขายสินค้าและ

รับจ้างท าของให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติ

บุคคล และส่วนราชการ

17  หมู่บ้าน เสรี 4 ซอย19 ถนนพระราม

เก้า  ซอย 43

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

856 0105563022489 บจ.เอส1959 กรุ๊ป จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจการรับออกแบบสร้างอาคาร 

และงานก่อสร้างทุกชนิด

706/13  หมู่ท่ี 8 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

857 0105563022497 บจ.เอ็ม.ที.62เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       33200 ประกอบกิจการให้บริการติดต้ัง ซ่อมบ ารุง

เคร่ืองจักรอุตสาหกรรม

230  ซอยเทอดไท 59 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส

ไปรษณีย์

858 0105563022535 บจ.ห้าส่ีสามสอง แอ็คช่ันส์ จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       59111 ประกอบกิจการผลิตภาพยนตร์ ส่ือโฆษณา

 รายการโทรทัศน์ อีเว้น ดิจิตอล ออนไลน์

98/8  ถนนโพธ์ิแก้ว แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

859 0105563022551 บจ.เพทโทรล58 จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการจ าหน่าย ตู้จ่ายน้ ามัน ตู้

จ่ายแก๊ส ตลอดจนอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง

17  ซอยพระรามเก้า 46 (ถนนเสรี 8) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

860 0105563022560 บจ.พาซิเธีย จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       96101 ประกอบกิจการให้บริการนวดเพ่ือสุขภาพ 25  ซอยพระรามเก้า 43 (ซอย17เสรี4) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

861 0105563022586 บจ.ธนทรัพย์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       47612 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย และรับพิมพ์

สต๊ิกเกอร์ ส่ิงพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ และบาร์โค้ดทุกชนิด

109/112  หมู่บ้าน เดอะ เซนโทร ราม

อินทรา 109 ซอยพระยาสุเรนทร์ 21 แยก

 3

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

862 0105563022594 บจ.แอทไวซ์ เซอร์วิสเซส จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       47411 ประกอบกิจการรับจัดจ าหน่ายติดต้ัง 

ออกแบบ แก้ไข ดูแลบ ารุงรักษา ระบบ

ครือข่ายสารสนเทศและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง

319  อาคารจัตุรัสจามจุรี ช้ันท่ี 24  ห้อง

เลขท่ี 066 ถนนพญาไท

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

863 0105563022608 บจ.คินน่ีคูณน่ี จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษาและให้

ค าแนะน าเก่ียวกับด้านการตลาด การ

บริหารงาน การท าโฆษณา

32/95  ซอยทวีวัฒนา 16 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

864 0105563022641 บจ.ซุปเปอร์ ซีเนียร์ จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าอุปโภค 

บริโภค อาหารเพ่ือสุขภาพเเละความงาม

49/30  ซอยสายไหม 76 (สัยวัตร์) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

865 0105563022659 บจ.เอเวอร่ีเดย์ 365 จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการร้านขายปลีกเคร่ืองส าอาง 729/26-27  ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

866 0105563022667 บจ.บ้านไร่ อินเตอร์เทรด จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       10303 ประกอบกิจการ ผลิต จ าหน่าย น้ าผัก น้ า

ผลไม้ บรรจุขวด ทุกชนิด

1/6  ถนนเลียบคลองล ากอไผ่ แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

867 0105563022683 บจ.พีอาร์เอ็ม การบัญชี จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีการท าบัญชีและการ

ตรวจสอบบัญชี การให้ค าปรึกษาด้านภาษี

28  หมู่บ้าน สายลมนิเวศน์ ซอยลาซาล 23

 ถนนสุขุมวิท 105

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

868 0105563022691 บจ.ไทยแทรเวลแอนด์เอดดูเคช่ัน 

จ ากัด

7/2/2563 1,000,000       79909 จ าหน่ายบัตรโดยสารเคร่ืองบิน เรือ รถไฟ 141/21  ซอยช่ืนประชา แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

869 0105563022705 บจ.คุ้มพันล้าน จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       47413 ประกอบธุรกิจจ าหน่าย บริการติดต้ังดูแล 

ซ่อมแซม สินค้าไอที

43  ถนนสามวา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

870 0105563022730 บจ.ลิตเติล แอนท์ ดิจิตอล จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการเป็นท่ีปรึกษาวางแผน

ทางการตลาดให้บุคคลและนิติบุคคลเพ่ือ

ขายสินค้าและบริการ

92  ซอยลาดพร้าว 109 (สหบัญชี) ถนน

ลาดพร้าว

แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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871 0105563022748 บจ.กินดี2020 จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการภัตตาคาร ร้านอาหาร ผลิต

 เเละ จ าหน่ายอาหาร ขนม เบเกอร่ี เเละ 

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

33 - 35  ซอยบางนา - ตราด 12 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

872 0105563022764 บจ.บางกอก ดับเบ้ิล  ดี จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       47630 ประกอบกิจการค้าจ าหน่ายและน าเข้า 

จักรยานทรงตัวเด็ก

109/130  ซอยบางขุนเทียน 14 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

873 0105563022772 บจ.พลาสทิเซีย จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       86202 ประกอบกิจการสถานพยาบาล คลีนิก

ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมความงามแบบ

ครบวงจร

38/17-18  ซอยอ่อนนุช 30 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

874 0105563022799 บจ.เอเชีย ออดิท จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีการท าบัญชีและการ

ตรวจสอบบัญชี การให้ค าปรึกษาด้านภาษี

39/758  ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 82 แขวงสามวา

ตะวันตก

เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

875 0105563022811 บจ.โบตานิค ออริจินส์ จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       46313 การขายส่งผักและผลไม้ 12  ซอยเลียบคลองภาษีเจริญฝ่ังเหนือ14 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

876 0105563022829 บจ.เอ็นเทอร์ การบัญชีและภาษี

อากร จ ากัด

7/2/2563 1,000,000       69200 บริการท าบัญชี ภาษีอากร ตรวจสอบบัญชี

 วางระบบบัญชี บริการด้านภาษี วางเเผ

นภาษี ปิดงบประจ าปี

46,44  ซอย01 กาญจนาภิเษก 39 เเยก 10 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

877 0105563022837 บจ.โอบี ซีร่ีส์ วัน จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       46414 ประกอบกิจการน าเข้า ขายส่ง ขายปลีก 

เส้ือผ้า รองเท้าและสินค้าอุปโภคและ

บริโภคท่ัวไปทางอินเตอร์เน็ต

9/52  ซอยพัฒนเวศม์ 12 แขวงพระโขนง

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

878 0105563022845 บจ.ซาเกเชียส ออโตเมช่ัน จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       58202 การจัดท าซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป (ยกเว้น

ซอฟต์แวร์เกมส าเร็จรูป)

890  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 12 ถนนจรัญสนิท

วงศ์

แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

879 0105563022853 บจ.ไอโอจี จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       62022 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษา พัฒนา ซ้ือ 

ขายระบบซอฟต์แวร์ และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

246  อาคารไทมส์ สแควร์ ช้ันท่ี 4  ห้อง

เลขท่ี 405 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

880 0105563022861 บจ.วชิ วชิร์ จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       74101 กิจกรรมการออกแบบและตกแต่งภายใน 71/114  หมู่บ้าน แสงอรุณ ซอยท่าน

ผู้หญิงพหล ถนนงามวงศ์วาน

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

881 0105563022900 บจ.โมโม่ ชูส์ กรุ๊ป จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้าส่งออก ขายส่ง ขาย

ปลีก เส้ือผ้า

9/52  ซอยพัฒนเวศม์ 12 แขวงพระโขนง

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

882 0105563022934 บจ.เอทีเอ็กซ์ มีเดีย สตรีมม่ิง จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       47413 จ าหน่ายอุปกรณ์การส่ือสารโทรคมนาคม 1788  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

883 0105563022942 บจ.พีคกาบู แวร์ ทู จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       85500 ประกอบกิจการให้บริการทางการศึกษา 

พัฒนาและให้ค าปรึกษาเก่ียวกับหลักสูตร

กิจกรรมนอกสถานท่ีส าหรับโรงเรียนและ

สถาบันศึกษา

38/2  ซอยรามค าแหง 21 (นวศรี) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

884 0105563022951 บจ.ปาณัสม์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       41001 การก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 79/302  ซอยสุขุมวิท 46 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

885 0105563022969 บจ.เอไอคาร์4289 จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       45103 การขายยานยนต์เก่าชนิดรถยนต์น่ังส่วน

บุคคลรถกระบะรถตู้และรถขนาดเล็กท่ี

คล้ายกัน

682/1-3  ตรอกล็อค B4 ถนนกาญจนา

ภิเษก

แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

886 0105563022977 บจ.อิโค ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       52291 ประกอบกิจการให้บริการโลจิสติคส์ ครบ

วงจร บริการพ้ืนท่ีให้เช่าเพ่ือจัดเก็บสินค้า 

บริการบริหารสต๊อคสินค้า บรรจุหีบห่อ 

บริการจัดส่งสินค้า

9/52  ซอยพัฒนเวศม์ 12 แขวงพระโขนง

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

887 0105563022985 บจ.วี เซ็นเตอร์ ดีเวลลอปเปอร์ 

เซอร์วิส จ ากัด

7/2/2563 1,000,000       82990 ประกอบกิจการ เป็นนายหน้า ตัวแทน ใน

กิจการและธุรกิจทุกประเภท สินเช่ือ บัตร

เครดิต แอปพลิเคช่ัน สินค้าและบริการ

2539 ห้างอิมพีเรียลเวิลด์ลาดพร้าว  ช้ันท่ี 

4 เอ  ห้องเลขท่ี ซี 8

แขวงคลองเจ้า

คุณสิงห์

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

888 0105563023019 บจ.คิเนติค-ที ดีวีลอปเมนท์ จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบธุรกิจรับเป็นท่ีปรึกษา วิจัย 

วิเคราะห์ ให้ค าแนะน า และจัดนิทรรศการ

เก่ียวกับงานด้านธุรกิจ

46/24  ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 94 (วัด

หนองใหญ่)

แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

889 0105563023027 บจ.เมฆมีพราวด์ จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม

254, 256  ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

890 0105563023035 บจ.ซิสเทอร์ แอนด์ มี จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ จัดหา รับเช่า ให้เช่า 

เช่าซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุง

4288/1069  อาคารแอสปาย พระราม 4 

ช้ัน 15 ถนนพระรามท่ี 4

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

891 0105563023051 บจ.มูเซ่ โกลเบิล จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       79120 ประกอบกิจการน าเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับการน าเท่ียวทุกชนิด

184/67  อาคารฟอร่ัม ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 16

 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

892 0105563023060 บจ.พีพีอาร์จี จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       46107 การขายส่งวัสดุท่ีใช้ในการก่อสร้าง

ผลิตภัณฑ์โลหะอุปกรณ์ระบบท่อโดยได้รับ

ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

67/3  ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 19 

แยก 6

แขวงศาลา

ธรรมสพน์

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

893 0105563023078 บจ.ชีส คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       68104 การเช่าและการด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเองหรือเช่า

จากผู้อืนท่ีไม่ใช่เพ่ือเป็นท่ีพักอาศัย

21/1  ซอยพหลโยธิน 33 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

894 0105563023086 บจ.เซ้นท์ ครีเอช่ัน สตูดิโอ จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       46103 น าเข้า ส่งออก ขายปลีก ขายส่ง เคร่ือง

หอม หัวน้ าหอม น้ ามันระเหย 

เคร่ืองส าอาง ครีมบ ารุงผิว โลช่ัน

3/8  ช้ันท่ี 2 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

895 0105563023094 บจ.อโรมาติกส์ ออริจินัล แมทที

เรียล จ ากัด

7/2/2563 1,000,000       46103 น าเข้า ส่งออก ขายปลีก ขายส่ง เคร่ือง

หอม หัวน้ าหอม น้ ามันระเหย 

เคร่ืองส าอาง ครีมบ ารุงผิว โลช่ัน

3/8  ช้ันท่ี 1 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

896 0105563023124 บจ.เอส เอ็ม ที ไบโอแมส 2 จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการจ าหน่าย รับติดต้ัง และให้

ค าปรึกษา เก่ียวกับ เคร่ืองจักร เคร่ืองกล

85  ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

897 0105563023167 บจ.เพ็ญจันทร์ อลูมิน่ัม จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจการจ าหน่าย รับเหมา ออก

เเบบ ติดต้ัง กระจก อลูมิน่ัม อลูมิเนียม

71  ซอยสีหบุรานุกิจ 4 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

898 0105563023183 บจ.พีเอ็มดี ฟู้ดส์ 63 จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       56101 ร้านอาหารและจ าหน่ายสินค้าประเภท

อาหารคาวหวานเป็นอาหารพร้อมทานท่ีมี

การปรุงในร้าน

10  ซอยเพชรเกษม 63/4 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

899 0105563023191 บจ.เทเลพอร์ต อาร์ต จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       74109 รับออกแบบ รับผลิตงานและการให้บริการ

ต่างๆท่ีเก่ียวกับศิลปะ

85/1  ซอยศุภราช 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

900 0105563023213 บจ.บิสวา ชิปป้ิง เซอร์วิสเซส จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       52292 ประกอบกิจการให้บริการด าเนินการพิธี

การศุลกากรสินค้าขาเข้าและขาออก 

ตรวจปล่อยสินค้า

411  หมู่บ้าน ไพโรจน์ ซอยบางนา-ตราด 

27 ถนนบางนา-ตราด

แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

901 0105563023264 บจ.นอร์ท อินสทรูเม้นท์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

7/2/2563 1,000,000       46599 จ าหน่าย ซ่อม ในงานเคร่ืองมือวัด 

เคร่ืองมือทดสอบ เคร่ืองมือท่ัวไป และ

เคร่ืองจักร ประกอบกิจการอบรม

222/235  ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 18 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

902 0105563023272 บจ.ชอว์ อินเตอร์เทรด จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       45302 ซ้ือขายอะไหล่รถยนต์ ไส้กรอง

น้ ามันเคร่ือง/อากาศ/น้ ามันเกียร์/โซล่า/

อ่ืนๆ

111-113  ซอยเฉลิมเขตร์ 1 แขวงวัดเทพศิริ

นทร์

เขตป้อมปราบ

ศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร 10100

903 0105563023281 บจ.มาลัย เจมส์ จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       47732 ประกอบกิจการจ าหน่าย และ จ าหน่าย จิว

เวลร่ี และ เคร่ืองประดับทุกชนิด ซ่ึงสินค้า

ตามท่ีก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์

555/6262  อาคารศูนย์การค้า เดอะพาลา

เดียม เวิลด์ ช็อปป้ิง ช้ันท่ี B1  ห้องเลขท่ี 

B1 261,B1 262 ถนนราชปรารภ

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

904 0105563023299 บจ.ไอ แอม บี จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจการค้า ผ้า เส้ือผ้าส าเร็จรูป 

เคร่ืองแต่งกาย

4/41  ซอยจุลดิศ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

905 0105563023329 บจ.959 กานต์รวี จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       96104 ประกอบกิจการให้บริการเสริมความงาม 

ดูแลผิวพรรณ รูปร่าง ใบหน้า ผิวกาย ดูแล

สุขภาพ บ ารุงรักษาสุขภาพ

90/71  หมู่บ้าน คาซ่า พรีเม่ียม อ่อนนุช-

วงแหวน ถนนกาญจนาภิเษก

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

906 0105563023337 บจ.บีเจซี แอร์ โปรดักส์ จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       27501 ผลิต จ าหน่าย เคร่ืองฟอกอากาศ 

เคร่ืองปรับอากาศ รวมท้ังอุปกรณ์ท่ี

เก่ียวข้องกับเคร่ืองฟอกอากาศและ

เคร่ืองปรับอากาศ ออกแบบ ติดต้ัง 

ซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษา ประกอบ 

วางแผน ตรวจสอบ และให้ค าปรึกษา

148/1019  ซอยรามค าแหง 190 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

907 0105563023345 บจ.อะต้า เอ้าท์ซอร์สซ่ิง จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีการท าบัญชีและการ

ตรวจสอบบัญชี การให้ค าปรึกษาด้านภาษี

3656/52  อาคารกรีนทาวเวอร์ ช้ัน16 

ถนนพระรามท่ี 4

แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

908 0105563023353 บจ.ศุภะลาภะ จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       82302 จัดงานอีเว้นท์ 491/4-9  ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

909 0105563023361 บจ.เมค อะ วิช อินทีเรียร์ แอนด์ 

คอนสตรัคช่ัน จ ากัด

7/2/2563 1,000,000       43909 ประกอบกิจการบริการติดต้ัง วางระบบ 

รับเหมา เก่ียวกับระบบกันซึมรอบอาคาร

169/313  หมู่บ้าน มัณฑนา 3 ถนน

กาญจนาภิเษก

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

910 0105563023370 บจ.สกายคล๊ิค จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       82302 ประกอบกิจการงานอีเว้นท์ออแกไนซ์เซอร์

,จัดงานแต่งงาน

63  ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

911 0105563023400 บจ.วีไอพี กรุ๊ป 888 จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       82990 ประกอบกิจการให้บริการ ติดตามเร่งรัด

หน้ีสิน ยึดทรัพย์ บังคับคดีของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ ตาม พรบ.ติดตามทวงหน้ี

388/1  หมู่บ้าน ชิค ดิสทริคท์ ซอย

รามค าแหง 53 (จันทร์ศรีชวาลา)

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

912 0105563023418 บจ.อคิรา อินเตอร์เทรด จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       46692 ประกอบกิจการค้าปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี 

ผลิตทางการเกษตร ทุกชนิด

79/10  ซอยลาดพร้าว 35 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

913 0105563023442 บจ.เอ็ม.อี.แอล8 จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       47219 จ าหน่าย ขายปลีก ขายส่งผลิตภัณฑ์เสริม

อาหาร และวิตามินเพ่ือสุขภาพ ทุกชนิด 

ทุกประเภท

88/244  อาคารดิ เอ็มไพร์ เพลซ ช้ันท่ี 17

 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

914 0105563023469 บจ.1 อินฟินิต้ี พาวเวอร์ จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       45201 ประกอบกิจการให้บริการซ่อมเเซม

บ ารุงรักษาระบบเคร่ืองยนต์เเละช้ินส่วน

ยานยนต์

28/1  ซอยลาดพร้าว 80 เเยก 18 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

915 0105563023477 บจ.กรีนเพาเวอร์แม็คแบต จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       27200 ผลิตและจ าหน่ายแบตเตอร่ีรถยนต์ 83/1  ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

916 0105563023485 บจ.ล้านบุญบารมี ๙๙๙ จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       47739 ประกอบกิจการ ซ้ือ ขาย จัดหา รับ เช่า 

เช่าซ้ือ ให้เช่าบูชา พระพุทธรูป พระเคร่ือง

 องค์เทพ วัตถุมงคล เคร่ืองราง ของขลัง 

ธนบัตรเก่า เหรียญตราชนิดต่างๆ

255/226  ซอยพิบูลอุปถัมภ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
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917 0105563023523 บจ.กังวาลสิริ จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 

คนกลางในการซ้ือ การขายและให้เช่า

อสังหาริมทรัพย์

754/137  ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

918 0105563023531 บจ.ออล แอคเคาท์ เซอร์วิส จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       69200 ให้บริการท าบัญชี ย่ืนจดจัดต้ัง เลิก ควบ 

และ กิจกรรมอ่ืนๆ ให้แก่นิติบุคคล

190/8  ซอยก าแพงเพชร 6 ซอย 7 แยก 

3-4

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

919 0105563023540 บจ.เจเค แมททีเรียล กรุ๊ป จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       73102 ประกอบกิจการจ าหน่ายส่งและปลีก 

อุปกรณ์เก่ียวกับโฆษณา

17/72  ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

920 0105563023558 บจ.จีทีโอ เพาเวอร์ กรุ๊ป จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       20232 ผลิตเคร่ืองหอม เคร่ืองส าอาง 322/48  หมู่บ้าน กรุงทองธานี ซอยสาย

ไหม 33

แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

921 0105563023566 บจ.ดีน่าห์แลนด์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการค้าส่งและค้าปลีกอาหาร

และผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ

1669/228  ซอยป่ินเจริญ ถนนสรณคมน์ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

922 0105563023574 บจ.นาคนาวา จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       47222 ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่งเคร่ืองด่ืม 

เคร่ืองด่ืมผสมวิตามิน เคร่ืองด่ืมทุกประเภท

112/406  หมู่ท่ี 8 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

923 0105563023582 บจ.รัตนวฤณ จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       71102 รับทดสอบดินรับแก้ไขอาคารทรุด 62/57  ถนนเลียบทางด่วน แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

924 0105563023612 บจ.กาน สเตจ ซิสเท็ม จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       82302 ประกอบกิจการบริการรับจัดงาน จัดแสดง

 จัดบูธ จัดแสดงสินค้า จัดกิจกรรม งาน

ประชาสัมพันธ์ทุกประเภท

30/9  ซอยเพ่ิมสิน 31 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

925 0105563023621 บจ.บีทีซี แพลนน่ิง จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       66199 รับจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืน 143/459  ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณ

อมรินทร์

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

926 0105563023639 บจ.บีทีซี รีแพร์ จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       66199 รับจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืน 143/459  ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณ

อมรินทร์

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

927 0105563023647 บจ.บีทีซี ดีไซน์ จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       66199 รับจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืน 143/459  ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณ

อมรินทร์

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

928 0105563023655 บจ.บีทีซี มาเก็ตต้ิง จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       66199 รับจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืน 143/459  ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณ

อมรินทร์

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

929 0105563023663 บจ.ฮอมเบ็ธ จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจการค้าขายเส้ือผ้าส าเร็จรูป 312/52  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

930 0105563023671 บจ.บีเอฟเอฟ มาเก็ตต้ิง จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       66199 รับจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืน 143/459  ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณ

อมรินทร์

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

931 0105563023680 บจ.บีทีซี เน็ตเวิร์ก จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       66199 รับจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืน 143/459  ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณ

อมรินทร์

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
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932 0105563023698 บจ.ชิค แมเนจเม้นท์ จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       46101 ประกอบกิจการผลไม้ พืช ผัก สวนครัว

และพืชทางการเกษตรอ่ืนๆ ทุกชนิด ท้ัง

น าเข้าและส่งออก ผลิตและแปรรูป

68/164  หมู่บ้าน พนาสนธ์ิ การ์เด้นโฮม 

ซอยสายไหม 45/1

แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

933 0105563023701 บจ.ไฮพ์ แบงค็อค จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       90002 ประกอบกิจการรับจ้างด าเนินงานจัด

กิจกรรมด้านความบันเทิงและการ

นันทนาการ

44  ซอยโชคชัย 4 ซอย 84 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

934 0105563023710 บจ.ยูณิก้า คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้าและส่งออก ได้แก่ 

เส้ือผ้า อาหารอุปโภคบริโภค

2389/41-42  ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

935 0105563023736 บจ.ซี เอส แบรนด์ ซัพพลาย จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการ ซ้ือมา ขายไป กระเป๋า 

เข็มขัด เคร่ืองประดับ เคร่ืองส าอาง เส้ือผ้า 

เคมีภัณฑ์

730/222 คอนโดบางอ้อริเวอร์ไซด์ ตึก เอ 

 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 94/1

แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

936 0105563023744 บจ.เมสเธติกส์ จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       86202 ประกอบกิจการสถานพยาบาล ประเภทไม่

รับผู้ป่วยค้างคืน

165/20  ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

937 0105563023752 บจ.บ้านแอนด์บียอนด์ จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       68101 ประกอบกิจการค้าขายอาคารพาณิชย์ 

คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ บ้านจัดสรร 

ท่ีดิน

47  ซอยกาญจนาภิเษก 4/1 (ม.รัชดาอา

คาเดียน)

แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

938 0105563023761 บจ.คีย์สโตน คอนซัลแทนท์ จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       71102 ประกอบธุรกิจออกแบบโครงสร้าง 

สถาปัตยกรรม

169  ซอยวิภาวดีรังสิต 41 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

939 0105563023787 บจ.เต้ิง ล่ี จิน จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจการค้าขาย เส้ือผ้า เคร่ืองแต่ง

กายนานาชาติ ของช าร่วย ของท่ีระลึก 

และการค้าระหว่างประเทศ

999  อาคารซิต้ีคอมเพล็กซ์ ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

940 0105563023795 บจ.พอร์ช มีเดีย จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       46521 ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ กล้องดิจิตอล กล้องถ่าย

โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ี

เก่ียวข้องกับเคร่ืองใช้ส านักงาน

1/66  หมู่บ้าน ศิรินโฮม ซอยลาดพร้าว 

101 ซอย 42 เเยก 9

แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

941 0105563023809 บจ.บีเอ็น อินเตอร์เทรด แอนด์ 

ปร๊ินท์ จ ากัด

11/2/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการขายส่งสินค้าท่ัวไป น าเข้า-

ส่งออก ตัวแทนจัดซ้ือ จัดหา โดยได้รับ

ค่าตอบแทน หรือตามสัญญาจ้าง

35/280  หมู่บ้าน ทวีทอง 3 ซอยเลียบ

คลองภาษีเจริญฝ่ังเหนือ 8/4

แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

942 0105563023817 บจ.พีพีแอนด์โอ นาโนเทค จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการรับเป็นตัวแทนจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ เคร่ืองส าอาง สกินแคร์ ทุกชนิด

10  ซอยอ่อนนุช 51/1 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
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943 0105563023825 บจ.อะลาดิน เวิลด์ จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการค้าเส้ือผ้า เคร่ืองแต่งกาย 

ของขวัญ ของท่ีระลึกนานาชาติ

999  อาคารซิต่่ิคอมเพล็กซ์ ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

944 0105563023833 บจ.อาลีบาบา เวิลด์ จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการค้าเส้ือผ้า เคร่ืองแต่งกาย 

ของขวัญ ของท่ีระลึกนานาชาติ

999  อาคารซิต้ีคอมเพล็กซ์ ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

945 0105563023841 บจ.อิลิกซ่ี จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       47411 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าประเภท

อุปกรณ์ต่างๆทุกชนิด เช่น หูฟัง อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เก่ียวกับโทรศัพท์

37  ซอยเอกชัย 69/3 แขวงคลองบาง

บอน

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

946 0105563023850 บจ.คาโอ ครีเอเตอร์ส โปรดักช่ัน 

จ ากัด

11/2/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการออกแบบ ผลิต ส่ือ

มัลติมีเดีย ส่ือส่ิงพิมพ์ ทุกชนิด รวมท้ัง

ให้บริการเช่าอุปกรณ์ส าหรับการถ่ายท า

วีดีโอ

30/13  ซอยสุขุมวิท 61 (เศรษฐบุตร) แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

947 0105563023868 บจ.เอฟซีเอส พลาสติก แมชชีนเนอ

ร่ี (ไทยแลนด์) จ ากัด

11/2/2563 1,000,000       46593 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย และจ าหน่าย

อุปกรณ์และอะไหล่เคร่ืองฉีดพลาสติก ทุก

ชนิด

48  ซอยเทพสง่า 2 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

948 0105563023876 บจ.ไทย-เจแปน แพคเกจจ้ิง จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จ าหน่าย 

กระดาษ ถุงกระดาษ ถุงพลาสติก กล่อง

กระดาษ แพคเกจจ้ิง บรรจุภัณฑ์ทุก

ประเภท นายหน้า ตัวแทน ในธุรกิจ

เก่ียวกับกระดาษ

72  ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 48 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

949 0105563023884 บจ.โอที เอ็มพาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       86909 ประกอบกิจการให้บริการค าปรึกษา 

ออกแบบ ส่งเสริม สร้างเสริม ป้องกัน 

บ าบัด ส าหรับผู้ท่ีมีปัญหาการท ากิจกรรม

การด าเนินชีวิต

50/358  ซอยบรมราชชนนี 72/2 แขวงศาลา

ธรรมสพน์

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

950 0105563023892 บจ.เอส บี เอ็น คอนสตรัคช่ัน แมท

ทีเรียล จ ากัด

11/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมางานก่อสร้าง 63  ซอยนภาลัย 5 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

951 0105563023906 บจ.ทริปเป้ิลพีทีเอ็น จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการ การบริการด้านอาหารใน

ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

72  อาคารกสท โทรคมนาคม ตรอกวัดม่วง

เเค

แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

952 0105563023949 บจ.เจพี เมรากิ จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก ผ้าและ

เคร่ืองนุ่งห่ม

333/468  ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

953 0105563023965 บจ.นัวร์มิวสิค จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       18200 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายเทปเพลง

 แผ่นซีดี วีดีโอและลิขสิทธ์ิ

79/167  ซอยสุขุมวิท 46 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
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954 0105563023973 บจ.รุ่งวิศว์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีไม่ใช่ท่ีพัก

อาศัย

27/66  ถนนหนองระแหง แขวงสามวา

ตะวันตก

เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

955 0105563023990 บจ.ทเวนต้ีไนน์ โนเวมเบอร์ จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจการร้านขายปลีกเส้ือผ้า 55/37  หมู่ท่ี 8 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

956 0105563024007 บจ.กู๊ดติงส์ อา คัมม่ิง จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       78101 ประกอบกิจการให้บริการ นักแสดง นักร้อง

 ศิลปิน ดารา

562  หมู่บ้าน กรองทอง ซอยอ่อนนุช 40 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

957 0105563024015 บจ.สวนบ้านปทุม จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       46209 ประกอบกิจการค้าพืชผลทางการเกษตร 169  ซอยสิรินธร 7 แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

958 0105563024023 บจ.สมาร์ท ทิส ซิสเต็ม จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       46530 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองจักรกล

การเกษตร และอุปกรณ์ทางการเกษตรทุก

ชนิด

37/11  ซอยคู้บอน 27 แยก 6 ถนนคู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

959 0105563024031 บจ.อินสไปร์ ฟิตเนส บีเคเค จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       93112 ประกอบกิจการสถานท่ีออกก าลังกาย 107  ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

960 0105563024040 บจ.เมโทร เฮลท์ เอนไท-เอจจ้ิง เซ็น

เตอร์ จ ากัด

11/2/2563 1,000,000       86201 ประกอบกิจการให้บริการตรวจสุขภาพ 

ฟ้ืนฟูสุขภาพเเละเวชศาสตร์ชะลอวัย

88/88  ถนนยานนาวา แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

961 0105563024058 บจ.โอ.บี.ที.แอล. จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการส่ังเข้ามาจ าหน่ายใน

ประเทศและส่งออกไปจ าหน่ายยัง

ต่างประเทศ ซ่ึงสินค้าตามท่ีก าหนดไว้ใน 

วัตถุท่ีประสงค์

56  ซอยพัฒนาการ 39 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

962 0105563024066 บจ.นาคใจเสือ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคาพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย

335/2  ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

963 0105563024074 บจ.ภัสสรอนันต์ จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจกรรมของบริษัทโฆษณา 120  ซอยรามอินทรา 46 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

964 0105563024082 บจ.มนตรา กรุ๊ป (ประเทศไทย) 

จ ากัด

11/2/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการจ าหน่ายสบู่ เคร่ืองส าอาง 

ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ผลิตภัณฑ์เสริม

อาหาร อาหารบ ารุงสุขภาพ ยาและ

เวชภัณฑ์

640/96,97  ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

965 0105563024104 บจ.ทรัพย์ไพลิน ทรานสปอร์ต จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่ง 50/216  ซอยหทัยราษฎร์ 6 ถนนหทัย

ราษฎร์

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

966 0105563024112 บจ.รักษาวงศ์ จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองส าอางทุก

ชนิด ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ผลิตภัณฑ์

เพ่ือสุขภ่าพ

40  ซอยประชาอุทิศ 92 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
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967 0105563024139 บจ.ซิมเอดู จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการจัดจ าหน่าย รวมท้ัง

ให้บริการด้านอ่ืนๆอันเก่ียวกับ เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ทางการศึกษาด้านการแพทย์

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทางด้านวิทยาศาสตร์

การแพทย์

163  อาคารไทยสมุทร ช้ัน 3 ห้อง 3 ดี 

ถนนสุรวงศ์

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

968 0105563024147 บจ.อินเทลลิเจนท์ โซลูช่ัน จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       46699 ประกอบกิจการจัดจ าหน่าย รวมท้ัง

ให้บริการด้านอ่ืนๆอันเก่ียวกับ ผลิตภัณฑ์

ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ผลิตภัณฑ์

ทางด้านวิศวกรรมชีวเวช

496-502  อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ช้ันท่ี 

10 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

969 0105563024163 บจ.วนา อินเตอร์เนช่ันแนล เทรดด้ิง

 จ ากัด

11/2/2563 1,000,000       46315 ประกอบกิจการค้าข้าวและน้ าตาลทุก

ประเภท น าเข้า/ส่งออก/ค้าปลีก

89/155  หมู่บ้าน อาร์ เค พาร์ค ถนนหทัย

ราษฎร์

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

970 0105563024171 บจ.เอส.เอ็น.ซี.เค. อินเตอร์เทรด 

จ ากัด

11/2/2563 1,000,000       32909 ประกอบธุรกิจผลิต ซ้ือ ขายและจ าหน่าย

สินค้าอุปโภคบริโภค

40  ซอยประชาอุทิศ 79 แยก 9 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

971 0105563024180 บจ.ออลล์ เอ็นจิเนียร่ิง ซัคเซส จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       42202 ประกอบกิจการรับเหมางานทางด้าน

วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ า วิศวกรรม

โทรคมนาคม งานส่ือสาร และบริการ

ซ่อมแซม

8/178  หมู่บ้าน รสา แม็กวิลล์ ซอย

พหลโยธิน 73 ถนนพหลโยธิน

แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

972 0105563024201 บจ.สายลม เทรดด้ิง จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการค้า กระเป๋า เส้ือผ้า รองเท้า

 และเคร่ืองอุปโภคอ่ืนๆ

44/206  หมู่ท่ี 8 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

973 0105563024210 บจ.เคเอ็มเอชเอ็ม (ประเทศไทย) 

จ ากัด

11/2/2563 1,000,000       56302 ประกอบกิจการร้านกาแฟ จ าหน่าย

เคร่ืองด่ืม อาหาร เบเกอร่ี และผลิตภัณฑ์

เมล็ดกาแฟ เป็นต้น

13  ซอยบางนา-ตราด 21 แยก 29 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

974 0105563024228 บจ.ทอปน้อทช์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       85491 ประกอบกิจการสถาบันสอนภาษาอังกฤษ 

(เม่ือได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องแล้ว)

76  ซอยสุขุมวิท 101/2 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

975 0105563024236 บจ.ไวท์ไลน์ อินโนเทค จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการรับจ้างจัดหาสินค้าตาม

แบบ หรือหาท่ีผลิตตามค าส่ังลูกค้า แล้ว

ส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ

540  อาคารเมอร์คิวร่ี ทาวเวอร์  ห้อง

เลขท่ี 1143 ช้ันท่ี 11

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

976 0105563024252 บจ.ซันร็อด พร็อพเพอร์ต้ี โฮลด้ิงส์ 

จ ากัด

11/2/2563 1,000,000       55101 ประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ต สถานท่ี

พักตากอากาศ

399  ซอยนางล้ินจ่ี 9 ถนนนางล้ินจ่ี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
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977 0105563024261 บจ.แฮปป้ี ชอว์ ดิลิเชียส จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการให้บริการร้านอาหารและ

เคร่ืองด่ืม

5/139  ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

978 0105563024279 บจ.ซีนเนอร์ยีเวิร์คซ์ โฮเต็ลส์ แอนด์

 รีสอร์ทส์ โฮลด้ิงส์ จ ากัด

11/2/2563 1,000,000       55101 ประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ท สถานท่ี

พักตากอากาศ

399  ซอยล้ินจ่ี 9 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

979 0105563024287 บจ.รจนาอินสไปเรช่ัน จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จัดซ้ือ จัด

จ าหน่าย ตัวเเทนจ าหน่าย ค้าปลีก ค้าส่ง 

อุปกรณ์ทางการเเพทย์ หน้ากากอยามัย 

หน้ากากกันฝุ่น เจลล้างมือ ยารักษาสัตว์ 

วัคซีนสัตว์ จุลินทรีย์ ประเภทอาหาร เเละ

อ่ืนๆ

98/104  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.28 

เเยก 3

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

980 0105563024295 บจ.อินเตอร์เทค แอนด์ ไฮดรอลิค 

จ ากัด

11/2/2563 1,000,000       28199 ประกอบกิจการผลิตและซ่อมแกนกระบอก

ไฮโดรลิคงานซีเอ็นซีอุตสาหกรรม

75/6  ซอยพุทธบูชา 36 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

981 0105563024309 บจ.เนเจอส์ บิลด์ จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 90/636  หมู่บ้าน มัณฑนา ซอยพระยา

สุเรนทร์26

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

982 0105563024333 บจ.ซูเปอร์ ทูลส์ ช็อป จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์ 

เคร่ืองมือช่าง ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิค เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองครัว

9  ซอยบางแวก 130 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

983 0105563024350 บจ.ลูกช้ินไทย จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารพร้อมปรุง

ส าเร็จ

189/6  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

984 0105563024384 บจ.ถูกดีวัสดุ จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจการซ้ือมา ขายไป วัสดุก่อสร้าง

 วัสดุแต่งอาคาร วัสดุไฟฟ้าและประปา

9/7  ซอยรัชดาภิเษก 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

985 0105563024392 บจ.มิตรไมตรี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       27103 ประกอบกิจการผลิตอุปกรณ์ควบคุมและ

จ่ายไฟฟ้า

26/19  หมู่ท่ี 1 ถนนเลียบวารี แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

986 0105563024406 บจ.โปรเฟสช่ันนัล รีเสิร์ช แอนด์ 

เซอร์เวย์ จ ากัด

11/2/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจกรรมของบริษัทโฆษณา 183  ซอยร่มเกล้า 38 แขวงคลองสาม

ประเวศ

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

987 0105563024422 บจ.เดอะเบสท์ แอคเคาน์ต้ิง พลัส 

จ ากัด

11/2/2563 1,000,000       69200 ประกอบกิจการกิจกรรมเก่ียวกับการรับ

ท าบัญชี ให้บริการวิชาชีพบัญชี การให้

ค าปรึกษาด้านบัญชีและภาษี

624  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
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988 0105563024449 บจ.อีบีเค จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       32909 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายใน

ประเทศ ส่งออก ผลิตภัณฑ์ส าหรับแม่เเละ

เด็ก

10/141  ซอยรามอินทรา 8 แยก 20 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

989 0105563024465 บจ.ดีไนซ์ อินเตอร์พลัส จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง อาหารเสริม ผลิค

ภัณฑ์เพ่ือความงามทุกชนิด

181/108  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

990 0105563024481 บจ.ทีทีซี ฟอร์เวิร์ด กรุ๊ป จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       47411 ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่ง อุปกรณ์

คออมพิวเตอร์ทุกชนิด และเคร่ืองมือ

อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ

10/11  ซอยวิภาวดีรังสิต 64 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

991 0105563024490 บจ.มัน-ดี ออร์กาไนเซอร์ จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       82302 ประกอบกิจการรับจัดงานกิจกรรมอีเว้นท์ 

การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการตลาด

แบบครบวงจร งานประชุมสัมมนา สันทนา

 ตามวัตถุประสงค์ให้แก่ภาครัฐและเอกชน

199/31  หมู่บ้าน กลางเมือง ซอยนวมิ

นทร์ 42 ถนนนวมินทร์

แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

992 0105563024503 บจ.ทีมแลป จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการท่ีปรึกษาจ าหน่ายสินค้า 

กลุ่มเคร่ืองส าอาง

128/12  ถนนประชาอุทิศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

993 0105563024511 บจ.บีเอสเจ คอนเนคท์ จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       73102 ประกอบกิจการให้เช่าส่ือโฆษณา ป้าย รับ

จัดออแกไนเซอร์

55/135  ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

994 0105563024520 บจ.โอเพ่น เทค บ๊อกซ์ จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       62022 ประกอบกิจการให้บริการให้ค าปรึกษา 

แนะน า ออกแบบ วิเคราะห์ วางแผน วาง

ระบบ เขียนและแก้ไขโปรแกรม ทดสอบ 

พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ

ซอฟต์แวร์

759  ซอยจุฬา 6 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

995 0105563024546 บจ.อชิร เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส

 จ ากัด

11/2/2563 1,000,000       46521 ประกอบกิจการการขายส่งและช้ินส่วน

ทางอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์การส่ือสารทาง

โทรคมนาคม

96/136  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

996 0105563024562 บจ.ประดิษทรรศณ์อินฟีนิต้ี จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       47411 ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์

25/434  ซอยรามค าแหง 174 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

997 0105563024571 บจ.ธนัชนศรศักด์ิ คอนสตรัคช่ัน 

จ ากัด

11/2/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช้ในการก่อสร้าง อุปกรณ์ประปา 

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

87  ซอยก านันแม้น 13 แขวงคลองบาง

พราน

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
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998 0105563024589 บจ.แซ่บเศรษฐี จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการค้าขายส้มต า ส้มต าถาด 474/35  ซอยอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

999 0105563024597 บจ.เอสเคอาร์ สไมล์ จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการ ซ้ือขาย นายหน้า ท่ีดิน 

อสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ ทุกชนิด

5257/270  อาคารที.วี.ซี.คอนโดมิเนียม 2

 ช้ันท่ี 19  ห้องเลขท่ี 270 ถนน

ประชาสงเคราะห์

แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

1000 0105563024619 บจ.รางหญ้า จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       46693 ประกอบกิจการค้าผลิตภัณฑ์ท่ีท าจาก

พลาสติกทุกชนิด

79  ถนนนครลุง แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

1001 0105563024627 บจ.การูด้า เนสท์ จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       64201 ประกอบกิจกรรมของบริษัทโฮลด้ิงท่ีไม่ได้

ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก

55/9  ถนนแก้วเงินทอง แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

1002 0105563024643 บจ.เค แอนด์ พี 1992 ซัพพลาย 

จ ากัด

11/2/2563 1,000,000       95220 ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม 

บ ารุงรักษา ระบบเคร่ืองฟอกอากาศ

51/182  ซอยนวลจันทร์ 17 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

1003 0105563024660 บจ.เจ.พี. ไฟร์ แอนด์ เรสคิว จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการร้านขายปลีกสินค้าใหม่

อ่ืนๆซ่ึงมิไดจัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

4/223  หมู่บ้าน พฤกษาวิลล์ 80 ซอย

เทียนทะเล 7 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล

แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

1004 0105563024678 บจ.ไดเมนช่ัน คอน แอนด์ ดีไซน์ 

จ ากัด

11/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ตกแต่ง

ภายในทุกประเภท

98/8  ซอยนวลจิต แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1005 0105563024686 บจ.สปิริเต็ดอะเวย์ จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       86202 ประกอบกิจการ คลินิกเสริมความงาม 

นวดหน้า ทรีเม้นท์ สปา หรือบริการอ่ืนๆ 

เก่ียวกับบริการเสริมความงาม ให้บริการ

โดยพนักงานท่ีผ่านการอบรม

212/35  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

1006 0105563024708 บจ.ฝันเป็นจริง คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ีท าการ 

งานก่อสร้างอ่ืน

186  ซอยกัลปพฤกษ์ 4 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

1007 0105563024716 บจ.สามซีฟาร์ม จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       47213 ประกอบกิจการร้านขายปลีกผักและผลไม้ 2013  ช้ันท่ี 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

1008 0105563024724 บจ.ม้อบ คอนสเป็คช่ัน จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้

ค าปรึกษาทางด้านเทคนิค ท่ีเก่ียวข้อง

407/16  ซอยแจ้งวัฒนะ6 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

1009 0105563024732 บจ.เบ็ฟ เบฟเวอเรจ จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       47895 ประกอบกิจการขายปลีกสินค้าทางเภสัช

ภัณฑ์และเวชภัณฑ์ เคร่ืองหอมและ

เคร่ืองส าอางบนแผงลอยและตลาด

2  ซอยพุทธบูชา 34 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

1010 0105563024741 บจ.มาร์ชมอร์ จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการร้ายขายปลีกรองเท้า 2, 4  ซอยเจริญกรุง 40 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1011 0105563024759 บจ.บีจีเอ เทรดส์ จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษา แนะแนว

และช่วยเหลือในการด าเนินงานเก่ียวกับ

การวางแผนกลยุทธ์และแผนองค์กร

32  ซอยสุขุมวิท 101/2 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
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1012 0105563024767 บจ.ไพร์ม เอสบียู อินทีเกรช่ัน จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       62023 ประกอบกิจกรรมการจัดการส่ิงอ านวย

ความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์

61/186  หมู่ท่ี 2 แขวงล าผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

1013 0105563024775 บจ.โอซี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษา แนะแนว

และช่วยเหลือในการด าเนินงานเก่ียวกับ

การวางแผนกลยุทธ์และแผนองค์กร

32  ซอยสุขุมวิท 101/2 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

1014 0105563024783 บจ.เคทีไอ เซอร์วิสเซส จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษา แนะแนว

และช่วยเหลือในการด าเนินงานเก่ียวกับ

การวางแผนกลยุทธ์และแผนองค์กร

32  ซอยสุขุมวิท 101/2 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

1015 0105563024791 บจ.คอมมูนิต้ี ไบโอ เอ็นเนอร์ยี 3 

จ ากัด

11/2/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการติดต้ัง ซ้ือขาย จัดต้ัง โรง

ผลิตไฟฟ้า

48/66  ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

1016 0105563024805 บจ.คอมมูนิต้ี ไบโอ เอ็นเนอร์ยี 2 

จ ากัด

11/2/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการติดต้ัง ซ้ือขาย จัดต้ัง โรง

ผลิตไฟฟ้า

48/66  ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

1017 0105563024813 บจ.คอมมูนิต้ี ไบโอ เอ็นเนอร์ยี 1 

จ ากัด

11/2/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการติดต้ัง ซ้ือขาย จัดต้ัง โรง

ผลิตไฟฟ้า และผลิตซ้ือขายไฟฟ้า และ

ผลิตภัณฑ์อ่ืนจากโรงผลิตไฟฟ้า

48/66  ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

1018 0105563024821 บจ.วีเอสจี เซอร์วิสเซส จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษา แนะแนว

และช่วยเหลือในการด าเนินงานเก่ียวกับ

การวางแผนกลยุทธ์และแผนองค์กร

32  ซอยสุขุมวิท 101/2 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

1019 0105563024830 บจ.นูทริโอเนกซ์ จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       96309 บริการดูแล/จัดคิวงาน/จัดการงานต่างๆ

ของศิลปิน

20  ซอยรามอินทรา 21 แยก 26 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

1020 0105563024848 บจ.เคเอ็นเอ็นพี อิเลคทริค จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       47595 เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมท้ัง

อะไหล่ เเละอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

55/52  ซอยพระยาสุเรนทร์ 44 แขวงสามวา

ตะวันตก

เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

1021 0105563024856 บจ.โฮม ฟิตเนสคลับ 2 จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       93112 ประกอบกิจการให้บริการ สถานออกก าลัง

กาย (ฟิตเนส)

441,443,445  ซอยพหลโยธิน 69/1 

ถนนพหลโยธิน

แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

1022 0105563024899 บจ.เอ็กซ์เดล (ประเทศไทย) จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       53200 ประกอบกิจการรับจ้างขนส่งเอกสาร 105  ซอยพร้อมพรรณ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

1023 0105563024937 บจ.ซอฟท์เซิร์ฟ คอนซัลแตนท์ 

แอนด์ เซอร์วิสเซส จ ากัด

12/2/2563 1,000,000       47412 จ าหน่าย ให้ค าปรึกษา รับจัดท า ออกแบบ

และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

18/103  ซอยเคหะร่มเกล้า 78 แยก 1 แขวงราษฎร์

พัฒนา

เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

1024 0105563024945 บจ.อีควอไลเซอร์ จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ ท้ังภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศ

34  ซอยลาดพร้าว 30 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1025 0105563024953 บจ.คอมมูนิต้ี ไบโอ เอ็นเนอร์ยี 10 

จ ากัด

12/2/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการติดต้ัง ซ้ือขาย จัดต้ัง โรง

ผลิตไฟฟ้า และผลิต ซ้ือขายไฟฟ้า และ

ผลิตภัณฑ์อ่ืนจากโรงงานผลิตไฟฟ้า

48/66  ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

1026 0105563024961 บจ.คอมมูนิต้ี ไบโอ เอ็นเนอร์ยี 9 

จ ากัด

12/2/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการติดต้ังซ้ือขายจัดต้ังโรงผลิต

ไฟฟ้าและผ้าดิบซ้ือขายไฟฟ้าและ

ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆจากโรงงานไฟฟ้า

48/66  ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

1027 0105563024970 บจ.คอมมูนิต้ี ไบโอ เอ็นเนอร์ยี 11 

จ ากัด

12/2/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการติดต้ัง ซ้ือขาย จัดต้ัง โรง

ผลิตไฟฟ้า และผลิต ซ้ือขายไฟฟ้า และ

ผลิตภัณฑ์อ่ืนจากโรงงานผลิตไฟฟ้า

48/66  ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

1028 0105563024988 บจ.คอมมูนิต้ี ไบโอ เอ็นเนอร์ยี 12 

จ ากัด

12/2/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการติดต้ัง ซ้ือขาย จัดต้ัง โรง

ผลิตไฟฟ้า

48/66  ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

1029 0105563025003 บจ.คอมมูนิต้ี ไบโอ เอ็นเนอร์ยี 15 

จ ากัด

12/2/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการติดต้ัง ซ้ือขาย จัดต้ัง โรง

ผลิตไฟฟ้า และผลิต ซ้ือขายไฟฟ้า และ

ผลิตภัณฑ์อ่ืนจากโรงงานผลิตไฟฟ้า

48/66  ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

1030 0105563025011 บจ.คอมมูนิต้ี ไบโอ เอ็นเนอร์ยี 16 

จ ากัด

12/2/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการติดต้ัง ซ้ือขาย จัดต้ัง โรง

ผลิตไฟฟ้า และผลิต ซ้ือขายไฟฟ้า และ

ผลิตภัณฑ์อ่ืนจากโรงงานผลิตไฟฟ้า

48/66  ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

1031 0105563025020 บจ.กรกมลคลินิก จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       86201 สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ 730/1  ซอยสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

1032 0105563025038 บจ.คอมมูนิต้ี ไบโอ เอ็นเนอร์ยี 14 

จ ากัด

12/2/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการติดต้ัง ซ้ือขาย จัดต้ัง โรง

ผลิตไฟฟ้า และผลิต ซ้ือขายไฟฟ้า และ

ผลิตภัณฑ์อ่ืนจากโรงงานผลิตไฟฟ้า

48/66  ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

1033 0105563025046 บจ.คอมมูนิต้ี ไบโอ เอ็นเนอร์ยี 4 

จ ากัด

12/2/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการติดต้ัง ซ้ือขาย จัดต้ัง โรง

ผลิตไฟฟ้า

48/66  ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

1034 0105563025054 บจ.คอมมูนิต้ี ไบโอ เอ็นเนอร์ยี 19 

จ ากัด

12/2/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการติดต้ังซ้ือขายจัดต้ังโรงผลิต

ไฟฟ้าและผ้าดิบซ้ือขายไฟฟ้าและ

ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆจากโรงงานไฟฟ้า

48/66  ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

1035 0105563025071 บจ.วงศ์กิตติมนตรี จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       47511 ค้าผ้าทอจากใยสังเคราะห์ เส้ือผ้าส าเร็จรูป 

เคร่ืองประดับกาย

49  ซอยรามอินทรา 14 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1036 0105563025089 บจ.คอมมูนิต้ี ไบโอ เอ็นเนอร์ยี 17 

จ ากัด

12/2/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการติดต้ังซ้ือขายจัดต้ังโรงผลิต

ไฟฟ้าและผ้าดิบซ้ือขายไฟฟ้าและ

ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆจากโรงงานไฟฟ้า

48/66  ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

1037 0105563025097 บจ.คอมมูนิต้ี ไบโอ เอ็นเนอร์ยี 18 

จ ากัด

12/2/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการติดต้ัง ซ้ือขาย จัดต้ัง โรง

ผลิตไฟฟ้า

48/66  ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

1038 0105563025119 บจ.คอมมูนิต้ี ไบโอ เอ็นเนอร์ยี 20 

จ ากัด

12/2/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการติดต้ัง ซ้ือขาย จัดต้ัง โรง

ผลิตไฟฟ้า

48/66  ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

1039 0105563025127 บจ.คอมมูนิต้ี ไบโอ เอ็นเนอร์ยี 24 

จ ากัด

12/2/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการติดต้ัง ซ้ือขาย จัดต้ัง โรง

ผลิตไฟฟ้า

48/66  ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

1040 0105563025135 บจ.คอมมูนิต้ี ไบโอ เอ็นเนอร์ยี 6 

จ ากัด

12/2/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการติดต้ังซ้ือขายจัดต้ังโรงผลิต

ไฟฟ้าและผ้าดิบซ้ือขายไฟฟ้าและ

ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆจากโรงงานไฟฟ้า

48/66  ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

1041 0105563025143 บจ.ไอรา เฮลท์ โปรดักส์ เทรดด้ิง 

จ ากัด

12/2/2563 1,000,000       46104 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก ผลิตภัณฑฺ

สมุนไพร ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เก่ียวกับ

การนวดและสปา ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์

เก่ียวกัยการนอนหลับ

3  อาคารบีพีเอส ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1042 0105563025151 บจ.คอมมูนิต้ี ไบโอ เอ็นเนอร์ยี 22 

จ ากัด

12/2/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการติดต้ัง ซ้ือขาย จัดต้ัง โรง

ผลิตไฟฟ้า

48/66  ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

1043 0105563025178 บจ.คอมมูนิต้ี ไบโอ เอ็นเนอร์ยี 5 

จ ากัด

12/2/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการติดต้ัง ซ้ือขาย จัดต้ัง โรง

ผลิตไฟฟ้า และผลิต ซ้ือขายไฟฟ้า และ

ผลิตภัณฑ์อ่ืนจากโรงงานผลิตไฟฟ้า

48/66  ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

1044 0105563025194 บจ.คอมมูนิต้ี ไบโอ เอ็นเนอร์ยี 27 

จ ากัด

12/2/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการติดต้ัง ซ้ือขาย จัดต้ัง โรง

ผลิตไฟฟ้า

48/66  ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

1045 0105563025208 บจ.พีเคอินเตอร์โฮมโปรดัคส์2019 

จ ากัด

12/2/2563 1,000,000       47530 ประกอบกิจการจ าหน่ายผ้าม่านรางผ้าม่าน 85/1419  ซอยประชาอุทิศ 79 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

1046 0105563025216 บจ.คอมมูนิต้ี ไบโอ เอ็นเนอร์ยี 25 

จ ากัด

12/2/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการติดต้ัง ซ้ือขาย จัดต้ัง โรง

ผลิตไฟฟ้า และผลิต ซ้ือขายไฟฟ้า และ

ผลิตภัณฑ์อ่ืนจากโรงงานผลิตไฟฟ้า

48/66  ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

1047 0105563025224 บจ.คอมมูนิต้ี ไบโอ เอ็นเนอร์ยี 7 

จ ากัด

12/2/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการติดต้ัง ซ้ือขาย จัดต้ัง โรง

ผลิตไฟฟ้า และผลิต ซ้ือขายไฟฟ้า และ

ผลิตภัณฑ์อ่ืนจากโรงงานผลิตไฟฟ้า

48/66  ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

1048 0105563025232 บจ.คอมมูนิต้ี ไบโอ เอ็นเนอร์ยี 8 

จ ากัด

12/2/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการติดต้ัง ซ้ือขาย จัดต้ัง โรง

ผลิตไฟฟ้า

48/66  ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

1049 0105563025241 บจ.คอมมูนิต้ี ไบโอ เอ็นเนอร์ยี 26 

จ ากัด

12/2/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการติดต้ังซ้ือขายจัดต้ังโรงผลิต

ไฟฟ้าและผ้าดิบซ้ือขายไฟฟ้าและ

ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆจากโรงงานไฟฟ้า

48/66  ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

1050 0105563025267 บจ.คัลเลอร์ฟูล มูน ครีเอทีฟ 

สตูดิโอ จ ากัด

12/2/2563 1,000,000       59122 การบริการท าคอมพิวเตอร์กราฟฟิกแอนิ

เมช่ันและเทคนิคพิเศษ

772/146  หมู่บ้าน เดอะ แพลนท์(พีเอส

55) พัฒนาการ ซอยพัฒนาการ38

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

1051 0105563025275 บจ.เอมมาลิน ลอนดร้ี จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       96202 ประกอบกิจการให้บริการเคร่ืองซักผ้า

เคร่ืองอบผ้า

119,121  ถนนวัดเวฬุวนาราม แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

1052 0105563025283 บจ.โพล แอนด์ พอลิซี จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       73200 ประกอบกิจการให้บริการด้านส ารวจและ

จัดเก็บข้อมูลงานวิจัย

18/370  ซอยคู้บอน 27 แยก 35 ถนน

รามอินทรา

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

1053 0105563025291 บจ.คอมมูนิต้ี ไบโอ เอ็นเนอร์ยี 23 

จ ากัด

12/2/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการติดต้ัง ซ้ือขาย จัดต้ัง โรง

ผลิตไฟฟ้า

48/66  ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

1054 0105563025305 บจ.คอมมูนิต้ี ไบโอ เอ็นเนอร์ยี 21 

จ ากัด

12/2/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการติดต้ังซ้ือขายจัดต้ังโรงผลิต

ไฟฟ้าและผ้าดิบซ้ือขายไฟฟ้าและ

ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆจากโรงงานไฟฟ้า

48/66  ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

1055 0105563025348 บจ.วอช ดีดี จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจการ รับปรึกษา และออกแบบ 

ระบบติดต้ัง ระบบแผงวงจร ระบบ

ซอฟต์แวร์ ต่างๆทุกรูปแบบ ครบวงจร

26  ซอยเสนานิคม 1 ซอย 42 แยก 8 

ถนนเสนานิคม 1

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

1056 0105563025356 บจ.สบายใจ ไฮบริด บิสซิเนส จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       82302 ให้บริการงานอีเว้นท์ต่างๆเช่น งานเปิดตัว

สินค้า งานอบรมสัมมนา งานเล้ียง งาน

เเต่งงาน งานคอนเสิร์ต

592/187  ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

1057 0105563025364 บจ.สามหกห้า วาเคช่ัน จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       79110 ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง 1111/3  อาคารศิริภูมิอพาร์ทเม้นท์  ห้อง

เลขท่ี 703 ซอยพหลโยธิน 56 แยก 1

แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

1058 0105563025372 บจ.หมิงเหว่ย อินเตอร์บิซ จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ ท้ังภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศ

2823/3  อาคารมาย ออฟฟิศ ช้ันท่ี 1  

ห้องเลขท่ี 124 ถนนเจริญกรุง

แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

1059 0105563025381 บจ.ญาจงเจริญ วัสดุก่อสร้าง จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์

และเคร่ืองมือใช้ก่อสร้าง เคร่ืองมือช่างทุก

ประเภท

19  ซอยบางบอน 3 ซอย 12 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
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1060 0105563025399 บจ.ก่อกิจ รุ่งเรือง จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       74101 ให้บริการ วางระบบ ออกแบบ ตกแต่ง

ภายใน และงานติดต้ัง ซ่อมบ ารุง เก่ียวกับ

ไฟฟ้า ประปา งานระบบแอร์ทุกชนิด

304/784  ซอยพหลโยธิน 49/1 แยก 1-2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

1061 0105563025402 บจ.สร้างสวนสวย แลนด์สเคป จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       81300 ออกแบบ ตกแต่งสวน 78/24  ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสอง

ต้นนุ่น

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

1062 0105563025411 บจ.ครก ครก จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       56101 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/

ร้านอาหาร

99/876  ซอยราษฎร์พัฒนา22 ถนน

ราษฎร์พัฒนา

แขวงราษฎร์

พัฒนา

เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

1063 0105563025445 บจ.ซี ทู ยู จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจการขายอาหารอุปโภคบริโภค 

ขายสินค้าออนไลน์

328  อาคารส านักงานสภาคริสตจักรใน

ประเทศไทย ช้ัน 10 ถนนพญาไท

แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

1064 0105563025453 บจ.ภูศิริ ครีเอช่ัน พลัส จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       70209 เป็นท่ีปรึกษาบริหาร บริการ ผลิต ด้านการ

วางเเผนกลยุทธ์การตลาด โฆษณา 

ประชาสัมพันธ์ ร่วมถึงการจดกิจรรม 

ด าเนินธุรกิจด้านการให้ในด้านต่างๆ เพ่ือ

เป็นต่อยอดธุรกิจ

385/1  ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

1065 0105563025488 บจ.เค เฮลต้ี ลีฟว่ิง จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       46103 เป็นตัวแทนจ าหน่าย เวชส าอาง 

เคร่ืองส าอาง อาหารเสริม วิตามิน 

ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงาม ให้

ค าปรึกษา ให้ความรู้ อบรม วางแผน ออก

แแโปรแกรม

999/278  ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1066 0105563025500 บจ.ทริกเกอร์ส พลัส จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       62012 กิจกรรมการจัดท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ (ยกเว้นโปรแกรม

เว็บเพจและเครือข่าย)

89/769  ซอยนวมินทร์ 81 แยก 3-34 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

1067 0105563025518 บจ.โซกู๊ดโฮลด้ิงส์ จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       64202 กิจกรรมของบริษัทโฮลด้ิงท่ีไม่ได้ลงทุนใน

ธุรกิจการเงินเป็นหลัก

7/1  ถนนสุขาภิบาลบางระมาด แขวงศาลา

ธรรมสพน์

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

1068 0105563025534 บจ.ส.น าทัพ การช่าง จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 

งานโครงสร้าง

161  ซอย01 กาญจนาภิเษก 7/1 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

1069 0105563025569 บจ.สมบุญ โสธร จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       42101 ประกอบกิจการรับท าถนน 140  ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

1070 0105563025577 บจ.จัส มูฟ โลจิสติกส์ จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       52292 ประกอบกิจการให้บริการด้านการขนส่ง

ต่อเน่ืองหลายรูปแบบ

98  อาคารสาทรสแควร์ออฟฟิศทาวเวอร์ 

ช้ัน 20 ห้อง 2009-2010 ถนนสาทรเหนือ

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1071 0105563025585 บจ.เอสเคโอเอ็น จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการผลิตวีดีทัศน์ส่ือโฆษณาทุก

ประเภท ภาพยนตร์ ภาพน่ิง  สปอร์ตดิโอ 

ทุกข้ันตอน

24/54  ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1072 0105563025593 บจ.บ๊ิกแบง อีเว้นท์ จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       73101 รับจ้างโฆษณาเป็นตัวแทนโฆษณาทุก

รูปแบบ วางแผนการตลาด

96  ซอยบางบอน 1 ซอย 11 แยก 6 แขวงคลองบาง

พราน

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

1073 0105563025615 บจ.เก้ง กวาง แก๊ง วัยใส จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       59112 บริการรับจ้างผลิตละครโทรทัศน์ 

ภาพยนตร์และส่ือบันเทิงต่าง ๆ

111/54  ซอยนวมินทร์ 111 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

1074 0105563025631 บจ.วัน สเฟียร์ จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       70202 ประกบกิจการรับวางแผนและให้ค าปรึกษา

ในเร่ืองการเงินทุกประเภท รวมถึงการ

เขียนแผนการตลาด

92/5  อาคารสาธรธานี 2 ช้ันท่ี 2 ถนน

สาทรเหนือ

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1075 0105563025658 บจ.ของดี เทรดด้ิง จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       46431 ประกอบกิจการน าเข้า จ าหน่ายสมุดโน๊ต

อัจฉริยะ WII BOOK พร้อมอุปกรณ์ท่ี

เก่ียวข้องท้ังหมด

999/919  ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 31 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

1076 0105563025666 บจ.เคซีบีวาย ฟาสท์ ฟิท (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

12/2/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจการขายสินค้า ได้แก่ ยาง

รถยนต์

135,137,139,141  ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

1077 0105563025674 บจ.อันเดอร์สามหกศูนย์ฟู๊ด จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       46204 ค้าสัตว์มีชีวิต เน้ือสัตว์ช าแหละ/แช่แข็ง 277  ซอยเจริญนคร 14 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

1078 0105563025691 บจ.361 พลัส จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการรับเป็นตัวแทนนายหน้า

และเป็นท่ีปรึกษา ด้านการตลาด ด้านการ

ขาย ด้านการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และ

ด้านอ่ืนๆ

919  ถนนพระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

1079 0105563025712 บจ.บุญรอด 2020 จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       47420 ประกอบกิจการ ซ้ือมา-ขายไป กล้อง

ถ่ายรูปและอุปกรณ์ไอทีทุกชนิด

89/38  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

1080 0105563025763 บจ.เดอะบิวต้ีแอนด์ยัง จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการเป็นผู้ให้บริการซ้ือขาย

แพ็คเกจด้านความงาม

277  ซอยเจริญนคร 14 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

1081 0105563025780 บจ.ทีเอส พลาสติก เทรดด้ิง จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       46693 ประกอบกิจการซ้ือ-ขายปลีก ขายส่ง 

น าเข้า ส่งออก เม็ดพลาสติก

69/45  ซอยปทุมวันรีสอร์ท ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

1082 0105563025836 บจ.ว้าว เมดอิน(ไทยแลนด์) จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการส่งยา ส่งอาหาร น้ าด่ืม อา

หารฟาสฟู้ด พัสดุเอกสาร แบบดิริเวอร์ร่ี 

ขายออนไลน์

3/95  ซอยลาดพร้าว 31 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
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1083 0105563025844 บจ.ซัน แอนด์ ซี บุ๊ค จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       18119 ประกอบกิจการธุรกิจหนังสือ ซ้ือลิขสิทธ์ิ 

นิยายน าเข้าจากต่างประเทศ ตีพิมพ์นิยาย

รูปเล่มและออนไลน์  ส านักพิมพ์ออนไลน์

304  ถนนนครลุง แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

1084 0105563025887 บจ.โมเมย์ ชอพ จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       14112 ประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิต เส้ือผ้า 39/140  ซอยเพ่ิมสิน 26/1 ถนนเพ่ิมสิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

1085 0105563025895 บจ.เอ็มวีพี  โปรดักช่ัน จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       73101 รับจ้างผลิตและออกแบบส่ือโฆษณา ส่ือ

ประชาสัมพันธ์

10  ซอยโชคชัย 4 ซอย 48 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

1086 0105563025909 บจ.ลุงเหล่ียม ฟู๊ด จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหารไทย 

ร้านอาหารพ้ืนบ้านพ้ืนเมืองอีสาน

11  ซอยสามวา 1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

1087 0105563025925 บจ.ซี.แอล. คอนเน็คช่ัน จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       38219 ประกอบกิจการ รับปรับคุณภาพของเสีย

จากโรงงานอุตสาหกรรมท่ัวไป

87/73  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน

เหนือ

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

1088 0105563025933 บจ.เก็ต โปรดักช่ัน จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       59112 ประกอบกิจการให้บริการรับจ้างและผลิต

ส่ือรายการ ส่ือโทรทัศน์ วิทยุ ภาพยนต์ 

โฆษณา บันเทิง กราฟฟิค

288/27  ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

1089 0105563025941 บจ.ทีเอสเอส ชิปป้ิง จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       52292 ประกอบกิจการรับบริการน าของออกจาก

ท่าเรือตามพิธีศุลกากร

194  ซอยโกสุมร่วมใจ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

1090 0105563025950 บจ.แก่ล้อโต เรซซ่ิง วีลแอนด์ไทร์ 

จ ากัด

12/2/2563 1,000,000       45302 ให้บริการ จ าหน่ายปลีกส่ง ยางรถยนต์ 417/2  ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวา

ตะวันตก

เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

1091 0105563025968 บจ.ตัดเย็บย้ิม จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       14112 การผลิตเส้ือผ้าช้ันนอก 144/67  ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนน

กาญจนาภิเษก

แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

1092 0105563025976 บจ.เนียรไทย เฮอร์เบิล จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       46441 การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทาง

การแพทย์

89/4  ซอยแจ่มจันทร์ ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1093 0105563025984 บจ.เอ็นเคเค คิทเช่น พลัส จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างห้องครัว 

ร้านอาหาร ร้านค้า

39/53  ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 75 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

1094 0105563025992 บจ.แรบบิทเทค จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       58202 ประกอบกิจการออกแบบผลิต จ าหน่าย 

ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

604/33  ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1095 0105563026026 บจ.เฮียให้ จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารส าเร็จรูป 112/1  ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนน

เอกมัย

แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1096 0105563026034 บจ.เอ็ม.เอ. พรีเมียร์ โซลูช่ัน จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม 

ออกแบบ เขียนแบบ งานโครงสร้าง และ

งานระบบ

8/301  ซอย01 กาญจนาภิเษก 4 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
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1097 0105563026042 บจ.จินไซท์ เทคโนโลยี จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       62022 ประกอบกิจการให้บริการท่ีปรึกษา

ทางด้านซอฟต์แวร์

989  อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์  ห้อง

เลขท่ี เอส-01 ช้ันท่ี 12เอ ยูนิต บี1-บี2 

ถนนพระราม 1

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

1098 0105563026069 บจ.แมปนิจูด จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       62011 ประกอบกิจการออกแบบและพัฒนา

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และให้บริการแอ

พบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็ก

2/1  ซอยโพธ์ิแก้ว 3 แยก 19 แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

1099 0105563026115 บจ.วินเนอร์ซอฟต์ จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       62012 ประกอบกิจการบริการรับออกแบบและ

ติดต้ัง พัฒนาระบบซอฟต์แวร์

319  อาคารจัตุรัสจามจุรี ช้ันท่ี 24 ถนน

พญาไท

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

1100 0105563026123 บจ.รุ่งเจริญ แอนด์ ซัน จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       45101 ประกอบกิจการค้ายานยนต์ รวมท้ังอะไหล่

 และอุปกรณ์ประดับยานยนต์

140  ถนนหลวง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบ

ศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร 10100

1101 0105563026131 บจ.เมคอิทจ๊อบ จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       62011 ประกอบกิจการรับออกแบบและติดต้ัง 

พัฒนาระบบซอฟแวร์ เว็บไซต์ เว็บเพจ 

โฮมเพจ ฐานข้อมูล พัฒนาโปรแกรมบนมือ

ถือ

31/33  ซอยเพ่ิมสิน 24/1 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

1102 0105563026140 บจ.ณ สยามไทยสบาย จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       96101 ประกอบกิจการให้บริการ สร้าง ความ

ผ่อนคลายท้ังร่างกายเเละจิตใจ เช่น ซาวน่า

เเละอบไปน้ า การบ ารุงรักษา ความงาม

ร่วมด้วย กิจกรรมการนวดเเละกิจกรรมท่ี

คล้ายกัน บริการนวดเเผนโบราณ

653  ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

1103 0105563026166 บจ.สติลิสต้า วีเมนส์ แวร์ จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       46411 ประกอบกิจการค้าผ้า ผ้าทอจากใย

สังเคราะห์ ด้าย ด้ายยางยืด เส้นใยไน

ล่อน/สังเคราะห์เส้นด้ายยืด เคร่ืองนุ่งห่ม 

เส้ือผ้าส าเร็จรูป

26/15,26/16  ซอยสุขุมวิท 69 แขวงพระโขนง

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1104 0105563026191 บจ.กัญญ์วรา อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

13/2/2563 1,000,000       46411 ประกอบกิจการค้า น าเข้าเพ่ือจ าหน่ายผ้า

ทุกชนิด ผ้าทอ ผ้าถัก ผ้าลูกไม้ เส้นด้าย

268  ซอยสารภี 1 ถนนอิสรภาพ แขวงสมเด็จ

เจ้าพระยา

เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

1105 0105563026204 บจ.ลึกสุดใจ จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       47413 ประกอบกิจการจัดจ าหน่ายสินค้า

โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง

289/323  ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงราษฎร์

พัฒนา

เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

1106 0105563026212 บจ.แทรเวล พอร์ต จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 555/8259  อาคารเดอะพาลาเดียม เวิลด์ 

ช้อปป้ิง ช้ันท่ี 3 ห้อง 3บี259 ถนนราช

ปรารภ

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
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1107 0105563026239 บจ.สมหวัง เอโอ ทรานสปอร์ต 

จ ากัด

13/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งสินค้าประเภท ผัก 

ผลไม้ สินค้าเพ่ือการเกษตร ท้ังในและ

ระหว่างประเทศ

44/52  หมู่บ้าน เดอะคอนเนค 3 ซอย

วิภาวดีรังสิต 41 แยก 1 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

1108 0105563026247 บจ.ลีเอนจาง อินเตอร์เนช่ันเนล 

อิมพอร์ต จ ากัด

13/2/2563 1,000,000       32501 ประกอบกิจการ ผลิต น าเข้า และจ าหน่าย

เคร่ืองมือแพทย์

392/29-30  ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

1109 0105563026255 บจ.เอโอโอ คอมเมิร์ซ จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       62023 ประกอบธุรกิจให้บริการ ให้เช่าระบบ

โปรแกรม ERPและโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ทุกชนิด

21/7  อาคารวังเด็ก 1  ห้องเลขท่ี 1 ซี ช้ัน

ท่ี 1 หมู่ท่ี 14 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1110 0105563026263 บจ.เอสเอสทีเอส ทรานสปอร์ต 

จ ากัด

13/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่ง และ ขนถ่านสินค้า

ทางถนน ท้ังในประเทศและระหว่าง

ประเทศ

43  ถนนสว่าง แขวงมหาพฤฒา

ราม

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1111 0105563026280 บจ.คนรูปหล่อ ดีเวลลอป จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       33122 ประกอบกิจการให้บริการซ่อม

เคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม ติดต้ัง ปรับปรุง

 และให้ค าปรึกษาเร่ืองเคร่ืองจักรกลแก่

บุคคลท่ัวไป

8/132  หมู่บ้าน คาซ่าซิต้ี-วัชรพล-เพ่ิมสิน

 ถนนเพ่ิมสิน

แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

1112 0105563026298 บจ.วรรธนา สถาวร จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองส าอาง อุปกรณ์

เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้เสริมความงาม

508/86  หมู่บ้าน คาซ่าซิต้ี สุคนธสวัสด์ิ 1

 ถนนสุคนธสวัสด์ิ

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

1113 0105563026310 บจ.เบสท์ อินโนเวช่ัน 2020 จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการ จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารประเภทบ ารุงร่างกาย และอ่ืนๆ

60/18  ซอยโกมลชนก แขวงพระโขนง

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1114 0105563026328 บจ.3เอ็ม โกลบอล เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จ ากัด

13/2/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน 

นายหน้าค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุก

ประเภท เว้นแต่ธุรกิจประกันภัย

722/15  ซอยสวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

1115 0105563026361 บจ.กานต์ เบฟเวอเรจ จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการจ าหน่าย น าเข้า วัตถุดิบท่ี

ใช้ในการผลิตเคร่ืองด่ืม ผลิตเคร่ืองด่ืม

225  ซอยพัฒนาการ 53 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

1116 0105563026387 บจ.ซีเอ็น อินเตอร์เนช่ันแนลเทรด

ดิง จ ากัด

13/2/2563 1,000,000       52292 ประกอบกิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดการ

ขนส่งสินค้าและตัวแทนออกของ (ตัวแทน

ด าเนินพิธีการศุลกากร)

88/232  หมู่บ้าน โกลเด้นทาวน์ ราม

อินทรา-คู้บอน ซอยคู้บอน 27 แยก 17

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

1117 0105563026395 บจ.ออริจิน่ี จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       62011 ประกอบกิจกรรมจัดท าโปรแกรมเว็บเพจ

และเคือข่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

1687/1  อาคารพหล 19 ช้ันท่ี 2  ห้อง

เลขท่ี 2020 ถนนพหลโยธิน

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส

ไปรษณีย์

1118 0105563026409 บจ.เดอมอนท์เก้น จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จ าหน่าย

เคร่ืองประดับทุกชนิด อุปกรณ์ส าหรับ

นาฬิกาทุกชนิด

99/284  ซอยกาญจนาภิเษก 10/1 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

1119 0105563026417 บจ.ดี ด็อกเตอร์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

13/2/2563 1,000,000       96104 ประกอบกิจกรรมการดูแลความงามแต่ง

เล็บมือและเล็บเท้า

30  อาคารยูเนียนสเปซ ซอยสุขุมวิท 61(

เศรษฐบุตร)

แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1120 0105563026433 บจ.ชาร์คเรนเดอร์ จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       73101 ประกอบธุรกิจให้บริการ ออกแบบ จัดท า 

งานโฆษณา สารคดี ภาพยนตร์ ข่าว 

รายการสาระ รายการบันเทิง และกิจการ

ส่ือสาร มวลชน

161/34  ซอยคู้บอน 27 แยก 11 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

1121 0105563026441 บจ.โปรเกรส ท็อปเวิลด์ ทีเอช 

1999 จ ากัด

13/2/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการน าเข้าและจ าหน่าย

เคร่ืองส าอางจากต่างประเทศ

287/96  ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

1122 0105563026450 บจ.ซีทีเอสอาร์ โกลบอล จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการ ซ้ือ ขาย ให้เช่า เช่าซ้ือ 

ขายฝาก ตัวแทน ท่ีดิน อาคาร โรงงาน

หรืออสังหาริมทรัพย์

9/106  หมู่บ้าน ชัยพฤกษ์ ซอยคู้บอน 28 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

1123 0105563026468 บจ.สิริมีดี เทรดด้ิง จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการจ าหน่าย ขายปลีก ขายส่ง

 ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอ่ืนๆ รวมท้ังสินค้า

อุปโภค บริโภค อ่ืนๆทุกชนิด โดยจ าหน่าย

ผ่านช่องทางออนไลน์ทุกประเภท

98/107  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 

28 แยก 14

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

1124 0105563026476 บจ.เทสต์แอนด์เทล คอร์เปอเรช่ัน 

จ ากัด

13/2/2563 1,000,000       56299 ประกอบกิจการให้บริการจัดอาหารและ

เคร่ืองด่ืม รวมถึงของว่างต่างๆส าหรับ

บริโภค โดยให้บริการรับประทานอาหาร

ภายในร้าน น ากลับ รวมถึงการจัดส่งให้

ตามบ้านพักอาศัย

23  ซอยแสมด า 17 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

1125 0105563026484 บจ.นูลเอนจ้ิน จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       79909 ประกอบกิจการบริการรับจองแพ็กเกจทัวร์

 จองโรงแรม ห้องพัก จองต๋ัวเคร่ืองบิน เรือ

 รถโดยสารทุกชนิด

33/106  ซอยกาญจนาภิเษก 005/1 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

1126 0105563026514 บจ.โกลบอล เพ็ท ซัพพลาย จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       46206 ประกอบกิจการน าเข้าและส่งออกอาหาร

สัตว์ วัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ ส าหรับการ

เล้ียงสัตว์

441/153  ซอย01 กาญจนาภิเษก 5/7 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
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1127 0105563026549 บจ.ออล ฟอร์ ทู จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       47591 ประกอบกิจการค้า เคร่ืองเคหภัณฑ์ เคร่ือง

เรือน เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองแก้ว เคร่ืองครัว 

รวมท้ังอะไหล่

16  ซอยโชคชัย 4 ซอย 20 แยก 6 ถนน

โชคชัย 4

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

1128 0105563026581 บจ.เดคอร์ 8 สยาม จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       22299 ประกอบกิจการ ผลิต จ าหน่าย น าเข้า 

ส่งออก พีวีซี อะคริลิค พอลิเมอร์ ไม้อัด 

แผ่นปูพ้ืน

391  ซอยลงเร่ิม แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

1129 0105563026590 บจ.อินโฮม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 

จ ากัด

13/2/2563 1,000,000       46421 ประกอบกิจการ จ าหน่าย ติดต้ัง ซ่อมบ ารุง

 เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เเละ อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิคส์ ทุกชนิด

73  ซอยสุภาพงษ์ 1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

1130 0105563026611 บจ.ออร์แกนิก  สถาปัตย์ จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       71101 ประกอบกิจการให้บริการทางด้านงาน

สถาปัตยกรรม บริการทางด้านงาน

วิศวกรรม บริการด้านงานเขียนแบบ 

ออกแบบตกแต่งภายใน ออกแบบภูมิ

สถาปัตยกรรมและผังเมือง ออกแบบ

กราฟฟิก

7/144  หมู่บ้าน เดอะเซนโทร่ รามอินทรา

 ถนนกาญจนาภิเษก

แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

1131 0105563026638 บจ.เจ๊ต๋ัน ไก่สด จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       46311 ประกอบกิจการค้าไก่สด ไก่ช าแหละ 

อาหารสด

61/26  ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

1132 0105563026646 บจ.พีพีเอ ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       22220 ประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตบรรจุ

ภัณฑ์พลาสติก

1/96  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.67 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

1133 0105563026671 บจ.คิงวันคอร์ปอเรท จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการขายส่งสินค้าทางเภสัช

ภัณฑ์และทางการแพทย์

92/152  ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

1134 0105563026697 บจ.ทีสเตรท 456 จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       96101 ประกอบกิจกรรมสปา 113  ซอยสวนหลวง1 ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

1135 0105563026719 บจ.มอมม่ี บรา จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการขายปลีกสินค้าอ่ืนๆใน

ร้านค้าท่ัวไป

68/288  ซอยรามค าแหง 164 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

1136 0105563026727 บจ.เอ็มอีพี ซิสเต็ม จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการรับเหมางานระบบ

ประกอบอาคาร ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์

4/137  ซอยรามค าแหง 147/2 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

1137 0105563026743 บจ.เทกท์แอนด์ไทเทิล จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษาให้

ค าแนะน า งานด้านบริหารและพัฒนา 

ประชาสัมพันธ์ ด้านการศึกษา งานด้าน

การส่ือสาร งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ท้ังในประเทศและต่างประเทศ

16  ซอยจันทน์ 28 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
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1138 0105563026751 บจ.ฮาร์ท เฮด แฮนด์ จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       62011 กิจกรรมการจัดท าโปรแกรมเว็บเพจและ

เครือข่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

388/11  ถนนสุภาพบุรุษ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

1139 0105563026760 บจ.ออโต้ สปอร์ต 2019 จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       45103 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย รถยนต์มือสอง 

นายหน้าขายรถยนต์

10  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

1140 0105563026778 บจ.สยาม เอจี จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       46530 ประกอบกิจการจ าหน่ายขายส่ง/ปลีก 

น าเข้า อะไหล่อุปกรณ์เคร่ืองมือ/ใช้ทาง

การเกษตร

85/1303  ซอยประชาอุทิศ 79 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

1141 0105563026786 บจ.สิงห์ทอง ไทยแฟบริค จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       14112 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายสินค้าท่ี

ท าจากผ้า ประเภท เคร่ืองแต่งกาย กระเป๋า

 ปลอกหมอน และสินค้าตกแต่งบ้าน

640  ถนนประชาธิปก แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

1142 0105563026808 บจ.ซุปเปอร์ เฮงดี กรุ๊ป จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการจ าหน่ายเวชภัณฑ์ 

เคร่ืองส าอาง ครีม เคร่ืองนุ่งห่ม และเส้ือ

กันฝน

91/1203  ซอยนวลจันทร์56แยก1 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

1143 0105563026816 บจ.ซุปเปอร์เกิร์ล สไตล์ จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       74101 ประกอบกิจการรับจ้าง ออกแบบ ตกแต่ง 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย

2/214  ซอยอ่อนนุช 83/3-1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

1144 0105563026867 บจ.วิน เคอร์เท่น ดีไซน์ จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       43301 ประกอบกิจการติดต้ัง ซ้ือขาย ผ้าม่าน 

และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง

1234  ซอยเอกชัย 109 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

1145 0105563026883 บจ.ดี สมาร์ท โฮม จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการรับเหมาติดต้ังงานระบบ

ไฟฟ้า

54/197  หมู่บ้าน เศรษฐสิริ พหล-วัชรพล

 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 16

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

1146 0105563026891 บจ.ทวิน แอนด์ เอ จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบธุรกิจรับเป็นท่ีปรึกษาและให้

ค าแนะน าก่ียวกับด้านบริหารานพานิชยก

รรม

41  ซอยปุณณวิถี 15 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

1147 0105563026905 บจ.เค ซี วิลเลจ จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       68104 ประกอบกิจการเช่าหรือให้เช่า

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการค้า การประกอบ

ธุรกิจ และเพ่ือการอยู่อาศัย และการอ่ืนๆ

4/39  หมู่ท่ี 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

1148 0105563026930 บจ.เคเคแอล ฟีดด้ิง จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       46206 ประกอบกิจการจ าหน่าย ขายส่ง ขายปลีก

 สินค้าและอาหารสัตว์

9/189  ซอยสายไหม 56 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

1149 0105563026956 บจ.จี เอ็ม แอคเคาน์ต้ิง แอนด์ แอด

ไวเซอร่ี จ ากัด

14/2/2563 1,000,000       69200 ประกอบกิจการให้บริการรับท าบัญชี ภาษี

อากร

22/70  หมู่ท่ี 11 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
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1150 0105563026964 บจ.กรีน แลนด์สเคป16 จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       81300 ประกอบกิจการรับออกแบบจัดสวนทุกชนิด 77/1018  ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 

4-45 (ม.ชลลดา)

แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

1151 0105563026999 บจ.แอ็ทพรูฟ แลบบอราทอร่ี จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       20232 ผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่ายเคร่ืองส าอาง 22/13-14  หมู่บ้าน ฮาบิเทีย พาร์ค เทียน

ทะเล 28 ซอยเทียนทะเล 28 ถนนบางขุน

เทียน-ชายทะเล

แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

1152 0105563027022 บจ.บิวต้ี ซี จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจการขายปลีกสินค้าทางเภสัช

ภัณฑ์และเวชภัณฑ์

9/96  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

1153 0105563027057 บจ.วี แอนด์ เอช สตาร์ อินเตอร์เท

รด จ ากัด

14/2/2563 1,000,000       46103 น าเข้า ส่งออก ตัวแทนจ าหน่ายสินค้า

ประเภทเคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองประดับ 

สินค้าแฟช่ัน รองเท้า กระเป๋า สินค้าน าเข้า

ตามค าส่ังซ้ือ

720/76  ซอยลาดพร้าว 107 (ดีสมโชค) แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

1154 0105563027073 บจ.โฟกัส เวิร์ค พลัส 289 จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       42909 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างงาน

วิศวกรรมโยธา ท าถนน

300/58  ซอยพหลโยธิน 50 แยก 11-15-6 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

1155 0105563027081 บจ.ไฮพาส แอสเสท จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน เข่ือน อุโมงค์ และ

งานก่อสรา่งอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับท างาน

โยธาทุกประเภท

37/33  ซอยคู้บอน 27 แยก 6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

1156 0105563027090 บจ.ศศิวงศ์ แอร์เซอร์วิส จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       47595 ประกอบกิจการจ าหน่าย รับซ้ือ ออกแบบ 

ติดต้ัง ซ่อมบ ารุง เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ือง

ซักผ้า อะไหล่และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง 

รวมท้ังอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์

5/525  ซอยเลียบวารี 11 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

1157 0105563027120 บจ.ชิน ไร เทรดด้ิง แอนด์ เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ากัด

14/2/2563 1,000,000       28199 ประกอบกิจการผลิต ออกแบบและ

จ าหน่ายเคร่ืองจักร อุปกรณ์ อะไหล่

90/11  ถนนเลียบทางด่วน แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

1158 0105563027162 บจ.ฟินนาเล่ เอสเค จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       86202 ประกอบกิจการคลีนิกเวชกรรมและ

ศัลยกรรมเสริมความงามทุกชนิด

42/5  ซอยเสือใหญ่อุทิศ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1159 0105563027171 บจ.ไอคอนิคซ์ อินเตอร์ โปร จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจการค้าเส้ือผ้าส าเร็จรูป ชุด

ฟอร์ม หมวก ผ้ากันเป้ือน

92,94,96  ซอยประชาอุทิศ 59 แยก 5 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
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1160 0105563027197 บจ.โกลบอล เอ็กซ์โซเทรด จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน 

ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุก

ประเภท

972/6  ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 44 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

1161 0105563027201 บจ.ดีน าพา จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก และจัด

จ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคทุกชนิด

410/137  ซอยรัชดาภิเษก 22 ถนน

รัชดาภิเษก

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

1162 0105563027219 บจ.ลักซ์เวฟ จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       72109 ประกอบกิจการคิดค้น พัฒนา ประกอบ 

ผลิต นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ เพ่ือใช้ใน

อุตสาหกรรมต่างๆ

68/9  ซอยมีสุวรรณ 3 แขวงพระโขนง

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1163 0105563027227 บจ.ทาร์เกตออนดีมานส์ จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการให้ค าแนะน าปรึกษาด้าน

ความปลอดภัยในการบินการฝึกอบรม

เก่ียวกับนิรภัยการบินและนิรภัยภาคพ้ืน

10 ช้ัน 4  ซอยรามค าแหง 43/1 ถนน

รามค าแหง

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

1164 0105563027235 บจ.ออลล์ เอนเนอร์ย่ี พลัส จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการออกแบบ ก่อสร้าง ติดต้ัง 

ระบบผลิตไฟฟ้าทุกชนิด

18  ซอยเช่ือมสัมพันธ์ 13 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

1165 0105563027260 บจ.คิน อินโนเวเตอร์ สเตป จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจการค้า ผลิตภัณฑ์ส่ือต่างๆ 

เพ่ือการพัฒนาการของเด็กและเยาวชน

31  ซอยเพชรเกษม 74 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

1166 0105563027286 บจ.แซนต้า พาราวู้ด ดีไซน์ จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       31003 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย ท่ีนอน 

เคร่ืองนอน เฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด สินค้า

อุตสาหกรรมทุกชนิด เช่น เตียง

1199  ซอยเพชรเกษม 63 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

1167 0105563027294 บจ.ออเรนจ์แอนด์กีว่ี จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจการค้า เส้ือผ้าส าเร็จรูป เคร่ือง

เเต่งกาย

1239/29  ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

1168 0105563027308 บจ.เจแอนด์แอล แมนเนจเม้นท์ 

จ ากัด

14/2/2563 1,000,000       66199 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและ

ดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และ

จัดการทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืน

252  ซอยเพชรเกษม 67 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

1169 0105563027316 บจ.ไชโย สยาม อินดัสทรี จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       46102 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก ขายปลีก

ขายส่ง อาหารส าเร็จรูป ขนม กาแฟ

ส าเร็จรูปและสินค้าเกษตรแปรรูปทุกชนิด

56  ซอยร่มเกล้า 19/7 แขวงคลองสาม

ประเวศ

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

1170 0105563027324 บจ.นิว อิโวลูช่ัน จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       45101 ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีก การซ่อม

ยานยนต์ และ รถจักรยานยนต์

199/49  ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

1171 0105563027341 บจ.เชียร์ อัพ เอนเตอร์เทนเมนท์ 

จ ากัด

14/2/2563 1,000,000       47620 ประกอบกิจการจ าหน่ายเทป ซีดี วีซีดี ดีวีดี

 จัดงานคอนเสิร์ต ทางวิทยุหรือโทรทัศน์ 

จัดต้ังวงดนตรี จัดรายการวิทยุ

299/392  ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
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1172 0105563027367 บจ.รักท่ีสุด สุดท่ีรัก จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       66199 ประกอบกิจการบริการรับเป็นผู้จัดการ

และดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์

และดูแลทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืน

8  ซอยรามอินทรา 6/1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

1173 0105563027383 บจ.แซม ออน ทัวร์ แอนด์ แทรเวล

 จ ากัด

14/2/2563 1,000,000       79120 ประกอบกิจการน าเท่ียวท้ังภายในประเทศ

และต่างประเทศ ให้บริการจองท่ีพัก 

โรงแรม จองต๋ัวเคร่ืองบิน

99/38  หมู่บ้าน บ้านกลางเมือง พระราม

9-กรุงเทพกรีฑา ซอยกาญจนาภิเษก 23

แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

1174 0105563027391 บจ.วาชิ โมโต คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       45301 ประกอบกิจการขายส่งและปลีกอะไหล่

รถยนต์

54-56-58  ซอยเฉลิมเขตร์1 ถนนเฉลิม

เขตร์

แขวงวัดเทพศิริ

นทร์

เขตป้อมปราบ

ศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร 10100

1175 0105563027405 บจ.เอสเคเอส แพค พร้ินท์ จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       74109 บริการออกแบบโลโก้ ผลิตมีเดีย ส่ือ

ส่ิงพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ทุกชนิด

38  ซอยขวัญพัฒนา 2 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

1176 0105563027456 บจ.วี ออดิท พลัส จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีการท าบัญชีและการ

ตรวจสอบบัญชี การให้ค าปรึกษาภาษี 

บริหารจัดการการเงิน

101/179  ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

1177 0105563027464 บจ.มาดี มาร์เบิล จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจการออกแบบรับเหมาก่อสร้าง

งานโครงสร้างอาคาร

8  ซอยสุวินทวงศ์ 32 แยก 10 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

1178 0105563027472 บจ.อาคูน่า จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       55109 จัดท่ีพักให้เช่าส าหรับผู้ท่ีมาพักแรมใน

ระยะส้ัน

20  ซอยสะแกงาม 29 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

1179 0105563027481 บจ.ดีเวิร์ก เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพ

พลาย จ ากัด

14/2/2563 1,000,000       46421 น าเข้าสินค้า จัดจ าหน่ายและติดต้ัง เคร่ือง

ท าความร้อน เคร่ืองมือ วัดอุณหภูมิ และ

อุปกรณ์ไฟฟ้า

104  ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

1180 0105563027499 บจ.เอฟเอ็นเอสที จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       64201 ลงทุน(ไมว่าทางตรงหรือทางอ้อม) 1053/1  ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

1181 0105563027502 บจ.พี.เจ.โรยัล จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       47732 ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร 

พลอย และอัญมณีอ่ืน

3  ซอยเจริญนคร 16 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

1182 0105563027511 บจ.ยูซิเซน อินเตอร์เนช่ันแนล 

อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จ ากัด

14/2/2563 1,000,000       46900 จ าหน่าย ส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภค 88/97  ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

1183 0105563027545 บจ.เจ.ที.ที.วัฒนา ดีไซน์ จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       41001 ผลิตและจ าหน่าย บ้านน๊อกดาว งานสแตน

เลส งานเหล็กโครงหลังคาโรงงาน งาน

กระจกอลูมิเนียม และรับติดต้ังแผ่น

อลูมิเนียมคอมโพสิททุกรูปแบบ

6  ซอยเอกชัย 94 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
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1184 0105563027561 บจ.ฟุตบอล 108 จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       59112 ประกอบกิจการประเภทการผลิตรายการ

โทรทัศน์การผลิตรายการทีวีท้ังสดและ

บันทึกเทปเก่ียวกับรายการกีฬา

12/102  ซอยพระรามท่ี 3 ซ.28/1 ถนน

พระราม 3

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

1185 0105563027570 บจ.เอวิลอน โรโบติกส์ โซลูช่ันส์ 

จ ากัด

14/2/2563 1,000,000       26109 ประกอบกิจการให้บริการการผลิต น าเข้า

ส่งออก พัฒนา และค้า อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์

10/219  ถนนศาลธนบุรี แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

1186 0105563027588 บจ.เหล็ม พัฒนา จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       68101 ประกอบกิจการซ้ือขาย ให้เช่า 

อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

1/791  ถนนก าแพงเพชร 6(โรคัลโรด) แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

1187 0105563027596 บจ.เอส แอนด์ บี 888 ฟู้ดเซอร์วิส 

จ ากัด

14/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร 55/522  ซอยประเสริฐมนูกิจ 42 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

1188 0105563027600 บจ.วรามณทา จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       31009 ประกอกบิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว 32  ซอยอุดมสุข 32 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

1189 0105563027618 บจ.เอ็มพาธี ซอส จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการรับจ้างเป็นท่ีปรึกษา จัด

อบรม จัดบรรยายให้ความรู้ เสริมสร้าง

ศักยภาพ พัฒนาตนเองและพัฒนางาน

ด้านการบริหารงานบุคลากร ให้แก่บุคคล 

นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ

9/3  ซอยประพันธ์ศักด์ิ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

1190 0105563027634 บจ.โมโนลิธ แมเนจเม้นท์ คอนซัล

แทนท์ จ ากัด

14/2/2563 1,000,000       70209 ให้บริการรับเป็นท่ีปรึกษาในการด าเนิน

ธุรกิจ

333/47  ซอยฉลองกรุง44 แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

1191 0105563027677 บจ.เอส.เอส.เอ็ม.14 เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ากัด

14/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง 

ให้บริการออกแบบ ตกแต่งภายใน

252/20  อาคารเมืองไทย-ภัทร คอม

เพล็กซ์ อาคารเอ ช้ัน 16 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

1192 0105563027685 บจ.วี แอนด์ เจ อะไหล่ยนต์ จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       46109 จ าหน่ายสินค้าน าเข้า ส่งออก อุปโภค-

บริโภคอ่ืนทุกชนิด

89,91  ซอยเฉลิมเขตร์ 2 แขวงวัดเทพศิริ

นทร์

เขตป้อมปราบ

ศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร 10100

1193 0105563027707 บจ.ทานดี อินโนฟูด จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       10796 การผลิตผลิตภัณฑ์จากไข่ 4  ซอยเพชรเกษม 110/1 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

1194 0105563027715 บจ.แม็กซ์ ไลต้ิง 99 จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       90002 ประกอบกิจการรับบริการออกเเบบเเละ

ติดต้ัง ระบบเสียง เอฟเฟคเสียง ระบบเสียง

เเบ็คกราวมิวสิค ระบบเสียง 

ประชาสัมพันธ์ ส าหรับงานกลางเเจ้ง เช่น 

เวทีเเสดง งานอีเว้น ร้านอาหาร สถานท่ี

ราชการ เป็นต้น

79/66  ซอยคู้บอน 27 เเยก 29 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

1195 0105563027740 บจ.โฮมเอนเตอร์เทนเม้นท์เอ็กซ์

เพิร์ท จ ากัด

14/2/2563 1,000,000       47420 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองเสียงทุกชนิด 188/9  ถนนจรัสเมือง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
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1196 0105563027766 บจ.เดอะ มาสเตอร์ ออฟ อินเตอร์

เนช่ันแนล บิวต้ี จ ากัด

14/2/2563 1,000,000       82301 ประกอบกิจการให้บริการฝึกอบรม แนะ

แนวทางเพ่ือพัฒนาการการศึกษาด้าน

สุขภาพและความงาม

1286,1288  ซอยอ่อนนุช 34/1 ถนน

สุขุมวิท 77

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

1197 0105563027774 บจ.สกาย พร็อพเพอร์ต้ี ฮับ จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจการตัวแทนและนายหน้า

อสังหาริมทรัพย์

224/4  ซอยโยธินพัฒนา ถนนประดิษฐ์มนู

ธรรม

แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

1198 0105563027782 บจ.กิจการร่วมค้า โปรเวสต์-รุ่งเรือง

 จ ากัด

14/2/2563 1,000,000       82990 ท าการประกวดราคาจ้างเหมาให้แก่ 

เอกชน บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วน

ราชการ และองค์การของรัฐ

4  ซอยโกสุมรวมใจ 35 แยก 12 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

1199 0105563027791 บจ.แอด-ออน แวลู จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       82302 จัดหา/ท า/การงานเปิดตัว-แสดงสินค้า-

ประชุม-สัมมนา-ศึกษาอบรมดูงานทุก

ประเภท ท้ังใน-ต่างประเทศ

1338/13  อาคารศุภาลัย พรีมา ริวา 

ถนนพระราม 3

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

1200 0105563027804 บจ.ต้ัง รับ ทรัพย์ 168 จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       45201 ให้บริการซ่อมแซม บ ารุงรักษา ตรวจสอบ 

อัดฉีด ขัดสีเคลือบเงา พ่นน้ ายากันสนิม 

ยานพาหนะทุกประเภท

764/81  ซอยพัฒนาการ 38 ถนน

พัฒนาการ

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

1201 0105563027847 บจ.เอส เอส อินฟินิต้ี มีเดีย จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการผลิตส่ือโฆษณาทุกประเภท 147/7  ซอยสุวินทวงศ์ 5/1 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

1202 0105563027855 บจ.เอชบีที ซัพพลาย แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

14/2/2563 1,000,000       46105 ประกอบกิจการน าเข้าและส่งออก

เคร่ืองจักร รวมถึงอะไหล่และอุปกรณ์ของ

เคร่ืองจักรดังกล่าว

181/316  ซอยหมู่บ้านสินทรัพย์นคร แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

1203 0105563027863 บจ.เคดับเบ้ิลยู ยีนส์ กรุ๊ป จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       47711 ร้านขายปลีกเส้ือผ้า 25/44  ซอยท่าข้าม 16 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

1204 0105563027871 บจ.ทีเอ็นพี เมดิแคร์ จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       47721 ค้า ยา-รักษาโรค เภสัช/เคมีภัณฑ์ 

เคร่ืองมือแพทย์

9/160  ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 74 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

1205 0105563027880 บจ.ซีวิล อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       31009 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายปลีกส่ง 

เฟอร์นิเจอร์ และของแต่งบ้าน

24/108  ซอยมิตรไมตรี 6/4 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

1206 0105563027928 บจ.บลู โอเช่ียน ซีฟู้ด จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       46312 จ าหน่ายอาหารทะเลสดท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศ

105/5  ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 25 แขวงศาลา

ธรรมสพน์

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

1207 0105563027936 บจ.ชีลด์ สควอดซ์ จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       80100 ประกอบกิจการให้บริการอารักขา/ รักษา

ความปลอดภัยเเละอ านวยความสะดวก

เเก่บุคคล ทรัพย์สิน

518/5  อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ช้ันท่ี 11 

ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

1208 0105563027944 บจ.โซลิดวูด 2020 จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       46107 น าเข้า ส่งออก ผลิตภัณฑ์และส่ิงประดิษฐ์

จากไม้ ไม้แปรรูป พ้ืน ผนัง บัว บันได 

ประตู และอ่ืนๆ

40/1  ซอยอารีย์ 3 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
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1209 0105563027952 บจ.มอร์ฟ ครีเอทีฟ จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       82302 การตลาดและงานโฆษณา สินค้าให้กับ

บริษัท บุคคล งานอีเว้นท์งานออแกไนซ์ 

งานสัมมนา ออกบูธ งานเปิดตัวสินค้าและ

จัดหาพิตต้ี เอ็มซี พีซี (ซ่ึงมิใช่เป็นการ

จัดหางาน)

432  ซอยจัดสรรเอ้ือวัฒนสกุล แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

1210 0105563027961 บจ.หกสิบเก้าออโต้เซล จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       45103 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย รถมือสองทุกชนิด 58/21  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงศาลา

ธรรมสพน์

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

1211 0105563027979 บจ.วีเค แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       69100 รับเป็นท่ีปรึกษาให้ค าปรึกษาในทาง

กฎหมาย อรรถคดี บัญชี และทางธุรกิจ 

ให้กับบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลท้ัง

ภายในและนอกประเทศ

33/130  อาคารวอลล์สตรีท ทาวเวอร์ ช้ัน

ท่ี 26  ห้องเลขท่ี 2602 ถนนสุรวงศ์

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1212 0105563027987 บจ.แอลซี คอนสตรัคช่ัน 2020 

จ ากัด

14/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้าง 39/41  ซอยทวีวัฒนา 9 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

1213 0105563028002 บจ.สิริภัณฑ์ คอสเมติกส์ จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่ง 

เคร่ืองส าอาง

158  ซอยรามอินทรา 52/1 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

1214 0105563028029 บจ.หล่ิวฟาง เดคคอเรท แอนด์ บิล

ด้ิง จ ากัด

14/2/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจการ เป็นตัวแทน นายหน้า ซ้ือ

 ขาย แลกเปล่ียน จ านอง อสังหาริมทรัพย์

 ท่ีดิน

10  ซอยเอกชัย 94 แยก 4 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

1215 0105563028045 บจ.38 คัสต้อม จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       45405 ประกอบกิจการบริการรับตกแต่ง ซ่อม

บ ารุง รถจักรยานยนต์

339/363  ซอยเพชรเกษม 69 แยก 5 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

1216 0105563028053 บจ.เฟิร์ส วัน ฟรี (ไทยแลนด์) จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       70209 เป็นท่ีปรึกษา จัดการธุรกิจ 5   ห้องเลขท่ี 303 ช้ันท่ี 3 ซอยพร้อมศักด์ิ แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1217 0105563028061 บจ.ดีไอเอสเอ็ม จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       70209 ให้บริการเป็นท่ีปรึกษา การบริหารจัดการ

ทางธูรกิจ(ท่ีปรึกษาการลงทุน)

4/24  ซอยสุขุมวิท 33(แดงอุดม) แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1218 0105563028100 บจ.โคว่ี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       47190 จ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค 16  ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 54 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

1219 0105563028118 บจ.โชครุ่งเรือง อินทีเรียดีไซน์ จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       74101 ประกอบกิจการรับออกแบบตกแต่งภายใน

และภายนอกอาคาร

99  ซอยพุทธบูชา 36 แยก 6 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

1220 0105563028126 บจ.แคทอะลิซท์ ออดิท แอนด์ 

คอนซัลต้ิง จ ากัด

14/2/2563 1,000,000       69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีการท าบัญชีและการ

ตรวจสอบบัญชี การให้ค าปรึกษาด้านภาษี

9  ซอยรามค าแหง 130/1 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

1221 0105563028142 บจ.ไทยซิต้ีบิซ จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       85500 การให้ค าปรึกษาด้านการศึกษา 63/103  ซอยทวีวัฒนา 9 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1222 0105563028169 บจ.สยามออร์ชาร์ด อินเตอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด

14/2/2563 1,000,000       11041 ประกอบกิจการผลิต น าเข้า ส่งออก 

จ าหน่าย เคร่ืองด่ืม น้ าด่ืม น้ าแร่ น้ าผลไม้ 

และเคร่ืองด่ืมอ่ืนๆ

1  อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 47 ยูนิต

 4703 ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

1223 0105563028177 บจ.ฟ้า โพรแอคทีฟ จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       46109 ส่ังเข้า ส่งออก ซ่ึงสินค้าตามท่ีก าหนดไว้ใน

วัตถุประสงค์

1  อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 47 ยูนิต

 4703 ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

1224 0105563028193 บจ.แช็พ ฮอสพิทอลลิต้ี แมเนจ

เม้นท์ จ ากัด

14/2/2563 1,000,000       55101 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 82/1  หมู่บ้าน ขวัญนิดา ซอยสีน้ าเงิน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

1225 0105563028215 บจ.กมลสวาสด์ิ บิวต้ี แอนด์ เวลต้ี 

(ไทยแลนด์) จ ากัด

17/2/2563 1,000,000       46103 ประกอบธุรกิจ น าเข้า ส่งออก ผลิต ซ้ือมา

เพ่ือจ าหน่ายเคร่ืองส าอางทุกชนิด

136/73  หมู่บ้าน ทาวน์อเวนิว ซอย

พระรามท่ี 2 ซอย 30

แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

1226 0105563028223 บจ.อู่แก้ว เซอร์วิส จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       45201 ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม 

บ ารุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ ายากัน

สนิมส าหรับยานพาหนะทุกประเภท

92  ซอยจ่าโสด แยก 23 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

1227 0105563028258 บจ.เอสเควาย อิมปอร์ตเอกซ์ปอร์ต

 จ ากัด

17/2/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออกสินค้า

อุปโภคบริโภค เช่น เคร่ืองส าอาง วิตามิน

บ ารุง เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ทุกชนิด

42/260  ซอยเลียบฯฝ่ังเหนือ 8/1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

1228 0105563028266 บจ.ควีน โซลูช่ัน จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการ จัดซ้ือ จัดหา ผลิตส่ิงของ

ตลอดจนเป็นตัวกลางในการจัดของช าร่วย

109/137  หมู่บ้าน เดอะ เซนโทร ซอย

พระยาสุเรนร์ 21 แยก 3

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

1229 0105563028274 บจ.สกินดา เอเชีย (ไทยแลนด์) 

จ ากัด

17/2/2563 1,000,000       86202 ประกอบกิจการ ให้บริการในคลีนิกด้าน

สุขภาพ ศูนย์เสริมความงาม

257/23-24  ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนง

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1230 0105563028282 บจ.ฟีลกู๊ดโปรดักช่ัน จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการบรืการรับโฆษณา ผลิตส่ือ

โฆษณาทุกชนิด

234  ซอยปานทิพย์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

1231 0105563028291 บจ.ท่ีนอนไทย 1441 จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       47591 ประกอบกิจการค้า ท่ีนอนและอุปกรณ์

เคร่ืองนอนทุกชนิด เฟอร์นิเจอร์ เบาะ

300/241 ซอย 4  หมู่บ้าน พาทิโอ ศรี

นครินทร์-พระราม 9 ช้ัน 2 ถนนกรุงเทพ

กรีฑา

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

1232 0105563028312 บจ.ซี.ดี.เอ็ม.ที. (ประเทศไทย) จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจการ น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางแพทย์ 

ผลิตภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ทางแพทย์ ทุก

ชนิด ทุกประเภท

99/349  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

1233 0105563028321 บจ.รักษาความปลอดภัย ดับเบ่้ิล ที

 จ ากัด

17/2/2563 1,000,000       80100 ประกอบกิจการบริการรักษาความปลอดภัย 8/8  ถนนเย็นอากาศ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1234 0105563028339 บจ.เอเจนซ่ี เซอร์วิส จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 58/143  ซอยรามอินทรา 68 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

1235 0105563028363 บจ.โค้ดเอาล์ไอโอ จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       62011 ประกอบกิจกรรมการจัดท าโปรแกรมเว็บ

เพจและเครือข่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

12  ซอยบางแวก 87 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

1236 0105563028371 บจ.เดอะฮังกร้ีเบิร์ด จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการขายส่งผลิตภัณฑ์อาหาร

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

808  ซอยอัศวพิเชษฐ์ 17 แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

1237 0105563028436 บจ.สยาม เนเชอรัล ซีเลคท์ จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       20115 ประกอบกิจการผลิตเคมีภัณฑ์อินทรีย์ข้ัน

มูลฐานอ่ืน ๆ

1451/269  ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1238 0105563028452 บจ.คิทวินน์ จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการ

บริหารจัดการอ่ืนๆ ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้

ในท่ีอ่ืน

538  ซอยหมู่บ้านเสนาวิลล่า แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

1239 0105563028461 บจ.ฮอลล่ี อินด้ี คาร์ จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       45401 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ฝากขาย 

รถจักรยานยนต์ รถยนต์

14  หมู่ท่ี 17 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

1240 0105563028479 บจ.ด๊ัก มาร์กเกอร์ จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       86201 ประกอบกิจการคลินิกเวชกรรม 29/66  ซอยศูนย์วิจัย แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

1241 0105563028495 บจ.เบเนชิพ เทรดด้ิง จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการขายส่งสินค้าท่ัวไป โดย

ได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

1111/20  ซอยสุทธิพร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

1242 0105563028525 บจ.สุธาพิจิตร์ จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       69100 ประกอบกิจการการบริการทางด้านกกฎ

หมาย ทางบัญชี

99/75  ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

1243 0105563028533 บจ.ซัมเอเจนซ่ี จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการให้บริการออกแบบส่ือ

โฆษณา บริการจัดการส่ือโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ ซ้ือขายสินค้า

74  ซอยหัวหมาก 6 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

1244 0105563028550 บจ.เคเค เมก้าริช กรุ๊ป จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองส าอาง อุปกรณ์

เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้เสริมความงาม

444/46  ซอยรามค าแหง 162/1 ถนน

รามค าแหง

แขวงราษฎร์

พัฒนา

เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

1245 0105563028568 บจ.เอ็มเจบี โกลบอล เทรดด้ิง จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       52292 ประกอบกิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดการ

ขนส่งสินค้าและตัวแทนออกของ (ตัวแทน

ด าเนินการศุลกากร)

762/87  ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

1246 0105563028584 บจ.แอม อินสไปร์ จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการขายส่งเคร่ืองส าอางค์ 1/6  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซ.28 แยก

 12

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

1247 0105563028592 บจ.กรีน ลอว์ เฮ้าส์ จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษาและการเป็น

ทนายความเก่ียวกับข้อพิพาทด้านแรงงาน 

การให้ค าปรึกษาและการให้ค าแนะน า

ท่ัวไปฯ

288/65  ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
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ไปรษณีย์

1248 0105563028614 บจ.เจ อาร์ เอ็น การค้า จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       46614 ประกอบกิจการค้า จัดหา ซ้ือ ขาย 

แลกเปล่ียน ผลิตภัณฑ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

1499/1  ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

1249 0105563028622 บจ.ทีเอสเค อินเตอร์ เซอร์วิส จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       52292 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนออกของจาก

ท่าเรือตามพิธีศุลกากร และการจัดระวาง

การขนส่งทุกชนิด

55/12  ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 5 แยก 10

 ถนนสุขาภิบาล 5

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

1250 0105563028657 บจ.เอสเอสซีพี โพรเกรส จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       29309 ประกอบกิจการผลิต และจ าหน่าย อะไหล่

ยานยนต์

59/3  ซอยสาธุประดิษฐ์ 5 ถนนสาธุ

ประดิษฐ์

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

1251 0105563028665 บจ.เมโทร โปร โลจิสติกส์ จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       53200 ประกอบกิจการให้บริการขนส่ง รับส่ง 

พัสดุภัณฑ์และส่ิงของ

233  ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

1252 0105563028690 บจ.ยูเรก้า โกลบอล จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการบริการให้ค าแนะน า 

ปรึกษา วางแผน จัดการ พัฒนา บริหาร

บุคคากร

29/35  ซอยศาลาแดง 1 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1253 0105563028703 บจ.พี.อี. ไลน่ิง เทคนิคอล จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       46693 ประกอบกิจการค้าผงพลาสติก เม็ด

พลาสติก แผ่นพลาสติก ชนิดผืนสีปูบ่อ 

หนังเทียม พีวีซี โพลีโอลีฟิน

89/361  หมู่บ้าน มารวย 2 ซอยพหลโยธิน

 54/1 แยก 4-39

แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

1254 0105563028720 บจ.เอเชีย ไลฟ์ เซอร์วิสเซส คอร์

ปอเรช่ัน จ ากัด

17/2/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจการ ซ้ือ จัดหา รับ เช่าซ้ือ ถือ

กรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และ

จัดการ โดยประกอบอ่ืน ซ่ึงทรัพย์ใดๆ

8/5  อาคารเดอะเซ็นเตอร์ ช้ันท่ี 2 ซอย

สุขุมวิท 16 (สามมิตร)

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

1255 0105563028738 บจ.เพเนโลเป้ คอลเลคช่ันส์ จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       14112 ประกอบกิจการท าการผลิตเพ่ือขาย เส้ือผ้า

 และเคร่ืองนุ่มห่มส าเร็จรูป

151  ซอยลาดพร้าว 63 (สุขสันต์) แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

1256 0105563028797 บจ.เน็ทเอ  ออดิท จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       69200 ประกอบกิจการให้บริการปรึกษา รับ

ตรวจสอบบัญชี และงานบริการด้านบัญชี

ต่างๆ ทุกประเภท

55/28  ซอยลาดพร้าว 18 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1257 0105563028819 บจ.ซี แอนด์ ซี เทรดด้ิง 888 จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองมือและ

อุปกรณ์เก่ียวกับการแพทย์ วัสดุภัณฑ์ทาง

การแพทย์ วัสดุส้ินเปลืองทางการแพทย์ 

เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ท่ีใช้ในทาง

การแพทย์

40  ซอย52 (การเคหะแห่งชาติ) แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

1258 0105563028827 บจ.ไอคอน เอ็กซ์พอร์ท จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       46521 ประกอบกิจการค้า น าเข้า-ส่งออก สินค้า

อิเล็กทรอนิกส์

145/10  อาคารชุด ริชช่ี ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 2

 ถนนเพชรเกษม

แขวงปากคลอง

ภาษีเจริญ

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
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1259 0105563028843 บจ.ไพรจิตรการช่าง 2020 จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       25922 ประกอบกิจการ รับบริการงานกลึงทุกชนิด

 ไส เจียร คว้าน งานสร้างแม่พิมพ์ และ

บ ารุงรักษา

6/38  ซอยเพ่ิมสิน 29 (ทองงอก) แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

1260 0105563028851 บจ.อรุณช่วย ซัพพลายมาร์ท จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       31009 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย 

เคร่ืองใช้อุปกรณ์เก่ียวกับช้ันโชว์ และช้ัน

จัดวางสินค้าต่างๆทุกชนิด

87/147  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน

เหนือ

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

1261 0105563028860 บจ.เดอะ เจน เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง การ

ออกแบบงาน โครงการก่อสร้าง ขนาดเล็ก 

และขนาดใหญ่

15/63  ซอยชัยพฤกษ์ 33 แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

1262 0105563028886 บจ.บ้านบุญน า อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       46521 ประกอบกิจการขายและเป็นตัวแทน

จ าหน่าย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า 

และวางระบบสัญญาณต่างๆ ทุกประเภท

99/5  หมู่บ้าน ดลลชา วิลเลจ ถนนครุใน แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

1263 0105563028908 บจ.100 ไมส์ จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       62022 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษาและบริการ

ต่างๆ เก่ียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ

ระบบคอมพิวเตอร์

150  ซอยแสงอุทัยทิพย์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

1264 0105563028924 บจ.พี. เอ็กซ์โพเนนท์ จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       62022 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษาและบริการ

ต่างๆ เก่ียวกับโปรแกรม คอมพิวเตอร์ 

และระบบคอมพิวเตอร์

4/26  ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4 (วัด

เกาะ)

แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

1265 0105563028941 บจ.พีดี บาลานซ์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์แอมเวย์ โดยมิใช่

ธุรกิจขายตรง

52/143  ซอยรามอินทรา 34 แยก 26 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

1266 0105563028991 บจ.หมี หมึก กุ้ง จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       90002 ประกอบกิจการให้บริการรับจัดงานแสดง 

การดนตรี และงานบันเทิงต่างๆ

70/150  ซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 19 แขวงศาลา

ธรรมสพน์

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

1267 0105563029017 บจ.โปรเจคท์ ทู พร็อพเพอร์ต้ี ดี

เวลลอปเม้นท์ จ ากัด

17/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 เพ่ือขายหรือให้เช่า การซ้ือเเละรวมการ

ด าเนินการด้านธุรกิจ

103  ช้ันท่ี 6 ซอยพระรามเก้า 60 (ซอย 7 

เสรี 7) ถนนพระรามเก้า

แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

1268 0105563029068 บจ.ไทย โนมิ จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       46421 ประกอบกิจการขายส่งเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน

3  ซอยเจริญมิตร แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1269 0105563029076 บจ.วี.เอ็น.พี. โอเปอเรช่ัน จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

รวมถึงคนโดยสาร

244/49  ซอยราษฎร์อุทิศ34 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
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1270 0105563029084 บจ.เดอะ สคอลาริส จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       85422 ประกอบกิจการรับสอนดนตรีไทย ดนตรี

สากล และการแสดงทุกประเภท

8  ซอยทุ่งมังกร 8 แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

1271 0105563029114 บจ.ธนวัฒน์ 168 จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       47222 ร้านขายปลีกเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ 10/213  หมู่บ้าน รสา แกรนด์วิลล์ ซอย

พหลโยธิน 73 ถนนพหลโยธิน

แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

1272 0105563029131 บจ.เจพีคอสเมติกส์ จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       47723 ประกิจการจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง อุปกรณ์ 

เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้เสริมความงาม

83/30  ซอยสามวา 20 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

1273 0105563029149 บจ.เอลลิเมนท์ทเวนต้ีไนน์ จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       25922 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

ผลิตภ ณฑ์ท่ีท าจากวัสดุข้ึนรูปและข้ึนกลึง 

ทองแดงน าไฟฟ้า แสตนเลส และ

อลูมิเนียมข้ึนรูปและให้บริการประกอบ

และติดต้ังโครงหลังคาท่ีท าจาเดหล็ก สแตน

เลส อลูมิเนียม และวัสดุอ่ืนๆ

57  อาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ 

ช้ันท่ี 18 ยูนิต 1802-1807 ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

1274 0105563029157 บจ.มาวิน2558 จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       47731 ให้บริการด้านการตรวจวัดสายตา รวมถึง

ตัดแว่นและดูแลรักษาสายตา ขายกรอบ

แว่นตา เลนส์สายตา

29,29/1  ซอยรามค าแหง 164 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

1275 0105563029165 บจ.เซ็นชิน เทค จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการ รับออกแบบ ติดต้ัง 

บ ารุงรักษาระบบงาน และจ าหน่าย 

อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ระบบเซ็นเตอร์ ระบบ

อัตโนมัติ ส าหรับอุตสากรรมการผลิต

33/74  หมู่บ้าน ภัทรา ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

1276 0105563029173 บจ.เอพีเอ็ม ลิงส์ จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       46599 ซ้ือมา/ขายไป บรรจุภัณฑ์-อะไหล่

เคร่ืองจักร

32  ซอยแสงทิพย์ แขวงพระโขนง

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1277 0105563029181 บจ.เดอะบีเอทีฟ จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       47591 ประกอบกิจการจ าหน่ายของตกแต่งบ้าน

ท้ังภายในและภายนอก

302  ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

1278 0105563029190 บจ.นิกซ์ มีเดีย จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       73101 ให้บริการด้านการตลาด โฆษณา

ประชาสัมพันธ์และงานรอการท่ัวไป

35  ซอยอุดมสุข 29 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

1279 0105563029203 บจ.ศรีเจริญภัณฑ์ เทรดด้ิง จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจการผลิตและขายเคร่ืองส าอาง

และเคมีภัณฑ์ เช่น สเปรย์

502/266  ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

1280 0105563029211 บจ.มาสวยด้วยกัน จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย ตัวเเทน

จ าหน่าย น าเข้าเเละส่งออก เคร่ืองส าอาง 

เวชส าอาง ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม 

อุปกรณ์ความงาม

92/814  ซอยเสรีไทย 29 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
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1281 0105563029254 บจ.ทีจีเอส คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       47219 จ าหน่ายอาหาร เคร่ืองด่ืม ขนมอบ คุกก้ี 

และเคร่ืองบริโภคอ่ืนๆ

87  อาคารเอ็มไทย ออลซีซ่ันเพลส ช้ันท่ี 

10  ห้องเลขท่ี 5 ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

1282 0105563029262 บจ.อรรถกิจ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       41001 การก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 47  ซอยพัฒนาการ 20 แยก 4 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

1283 0105563029289 บจ.วอส คอนซัลต้ิง จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       71102 กิจการงานวิศวกรรมและการให้ค าปรึกษา

ทางด้านเทคนิค ท่ีเก่ียวข้อง

173,173/36-37  อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ 

ช้ัน 21 ห้อง 21-108 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

1284 0105563029297 บจ.เดอะ โชเซ่น แฟคทอร่ี จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       47219 ขายปลีกอาหารส าเร็จรูป 5/17  ซอยศรีนครินทร์ 46/1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

1285 0105563029301 บจ.เอสแอลเอ็ม อินเตอร์ซัพพลาย 

จ ากัด

18/2/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการซ้ือจ าหน่ายให้บริการ

จัดหาอุปกรณ์แรงดัน อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ

278  ซอยพัฒนาการ 28 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

1286 0105563029327 บจ.พี วี แอล ซัพพลายแอนด์

เซอร์วิส จ ากัด

18/2/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการซ้ือ น าเข้า และจ าหน่าย 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการซ่อม

รถยนต์ทุกชนิด

17  ซอยเลียบฯ ฝ่ังเหนือ 2 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

1287 0105563029335 บจ.เอส.วี. อินเตอร์ พร็อพเพอร์ต้ี 

จ ากัด

18/2/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจการ เป็นตัวแทนและนายหน้า

 ซ้ือ ขาย เช่า ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุก

ประเภท

244/71  หมู่ท่ี 17 แขวงศาลา

ธรรมสพน์

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

1288 0105563029378 บจ.บุญพาวาสนาส่งกรุ๊ป 2020 

จ ากัด

18/2/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการค้าขาย ซ้ือมา ขายไป 

ออนไลน์อาหารและมีหน้าร้าน

633  หมู่บ้าน พระป่ิน 2 ซอยบรมราชชนนี

 70 ถนนบรมราชชนนี

แขวงศาลา

ธรรมสพน์

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

1289 0105563029386 บจ.พรสมบูรณ์ออโต้พาร์ท จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       29309 การผลิตช้ินส่วนและอุปกรณ์เสริมอ่ืนๆ

ส าหรับยานยนต์ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ี

อ่ืน

1053/7  ถนนเอกชัย แขวงคลองบาง

บอน

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

1290 0105563029416 บจ.คิวพาวเวอร์ 7 จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       32903 ประกอบกิจการ ผลิต วัสดุเเละอุปกรณ์ท่ี

เก่ียวข้องกับระบบป้องกันไฟ เเละควันลาม

36/194  ซอยพหลโยธิน 52 เเยก 45-2 

(ลุงด า)

แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

1291 0105563029424 บจ.เอลรอนแม็ก(ประเทศไทย) 

จ ากัด

18/2/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจการจ าหน่าย อุปกรณ์และวัสดุ

ส้ินเปลืองทางการแพทย์

3/129  ถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

1292 0105563029432 บจ.ท่ี.ดี.ฟาสท์ จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       82200 บริการศูนย์กลางโทรศัพท์ ติดตาม ทวง

ถามหน้ี

1381/1  ถนนเอกชัย แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

1293 0105563029459 บจ.ฟัน บิสซิเนส ออนไลน์ จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการด้านการตลาด ส่ือโฆษณา

ต่างๆ และการโฆษณาบนออนไลน์ทุกชนิด

64/16  ซอยโชคชัย 4 ซอย 50 ถนนโชค

ชัย 4

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

1294 0105563029467 บจ.ทีเคพี เซอร์วิส แอนด์ โลจี

สติคส์ จ ากัด

18/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 133/4  ซอยวัดประชาระบือธรรม แขวงถนนนคร

ไชยศรี

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

1295 0105563029483 บจ.แอคเคาท์ ออน อัส จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชี 28  ซอยรามอินทรา 19 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

1296 0105563029505 บจ.แอสเสทอินเตอร์บริดจ์ จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       64202 กิจกรรมของบริษัทโฮลด้ิงท่ีไม่ได้ลงทุนใน

ธุรกิจการเงินเป็นหลัก

8/329 ลุมพินีเพลส สุขสวัสด์ิ-พระราม 2  

หมู่ท่ี 3 ถนนสุขสวัสด์ิ

แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

1297 0105563029513 บจ.วิว เวิลด์ จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       79120 ประกอบกิจการ ธุรกิจน าเท่ียวท้ัง

ภายในประเทศ และระหว่างประเทศ

1009/6  ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

1298 0105563029548 บจ.ฟอร์มูล่า โปรดักส์ จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       46599 จ าหน่ายป๊ัมสารเคมี ผลิตสารเคมีและระบบ

เติมสารเคมี

63  ซอยเอกชัย 54 แขวงคลองบาง

พราน

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

1299 0105563029556 บจ.สมาร์ท คอนโทรล โซลูช่ัน จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       43210 ออกแบบ ติดต้ัง ระบบภาพ และเสียง 

ส าหรับส านักงาน

428/134  ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

1300 0105563029564 บจ.มาเธอร์โด จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       10711 การผลิตขนมปัง เค้ก และเพสตรี 88/3  ตรอกว่ิงวัว แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

1301 0105563029581 บจ.วาเทียซ ฮอสพิทาลิต้ี จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       82110 ประกอบธุรกิจบริการรับบริหารกิจการท่ี

พัก โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร เกสเฮ้าส์ 

โฮมสเตย์และอพาร์ทเม้นต์

111/76  หมู่บ้าน พาทิโอ วิภาวดี-สรง

ประภา ถนนประชาอุทิศ

แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

1302 0105563029602 บจ.จิระโชติ1818 จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งสินค้า บริการจัดหา

สินค้า และบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกับการ

ขนส่งสินค้า

1817/121  ซอยปริยานนท์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

1303 0105563029611 บจ.เอเวอร่ีติง จิงเกิลเบลส์ จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       68104 ประกอบกิจการให้บริการจัดสรรพ้ืนท่ี จัด

ตลาด จัดแผงเช่าตลาด แผงให้เช่าอ่ืน

1/39  หมู่ท่ี 2 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

1304 0105563029629 บจ.ทีแอลซี พาวเวอร์ ไพล์ จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพานและงานก่อสร้าง

อย่างอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับท างานโยธาทุก

ประเภท

95/147  ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

1305 0105563029637 บจ.แมงโก โฮเทล โซลูช่ัน จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       79909 ให้บริการระบบการจัดการการจองโรงแรม

ท่ีพักต่างๆ

14  ซอยวิภาวดีรังสิต 16/29 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

1306 0105563029645 บจ.ป.ประดิษฐ์ จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       10711 ผลิต จ าหน่าย ขนมปังและเค้ก 126  ซอยเจริญรัถ 20 ถนนเจริญรัถ แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

1307 0105563029653 บจ.ทีไลฟ์ อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       32909 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายสินค้า

อุปโภคและบริโภค ผลิตภัณฑ์ท าความ

สะอาด

725  ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1308 0105563029688 บจ.รักษ์ตกปลา จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       46433 ประกอบกิจการออกแบบและจ าหน่าย 

อุปกรณ์ตกปลา

10/48  ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
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1309 0105563029700 บจ.อีดูเคช่ัน แคนาดา จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       85302 ประกอบกิจการ ส่งเสริม สนับสนุน และ

จัดต้ังสถาบันการศึกษา โรงเรียน วิทยลัย 

และมหาวิทยาลัย รวมถึงรับท าการฝึกสอน

และอบรมทางด้านวิชาการ

346  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

1310 0105563029718 บจ.อีส 14 เอสเตท จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบธุรกิจเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ 15/21  หมู่ท่ี 16 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

1311 0105563029726 บจ.อัลตร้า ครีเอช่ัน จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       73101 กิจกรรมของบริษัทโฆษณา 246/99  หมู่บ้าน ฟอเรสปาร์ค ซอยรามค า

เเหง 196 ถนนรามค าเเหง

แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

1312 0105563029734 บจ.บินดีอะกริเทค จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       01611 ประกอบกิจการบริการทาง

เทคโนโลยีการเกษตร ฉีดพ่นสารเคมี

เกษตรด้วยอากาศยานไร้คนขับ ซ่อมเเซม 

อากาศยานไร้คนขับท่ีใช้ส าหรับการเกษตร 

เเละฝึกอบรมการใช้งานอากาศยานไร้

คนขับท่ีใช้ส าหรับการเกษตร

86  ซอยวัฒนานิเวศน์ 5 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

1313 0105563029742 บจ.เจ.ซี.ดับบลิว.อินเตอร์ซัพพลาย

 จ ากัด

18/2/2563 1,000,000       46109 การขายส่งสินค้าท่ัวไปโดยได้รับ

ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

246/3  ซอยอาคารพิบูลวัฒนา ถนน

พระราม6

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

1314 0105563029751 บจ.สเกลแบน อีควิปเม้นท์ (ไทย

แลนด์) จ ากัด

18/2/2563 1,000,000       71102 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นท่ีปรึกษาและ

ให้ค าแนะน าปัญหาเก่ียวกับระบบ

ประหยัดน้ า ระบบบ าบัดน้ าเสีย

100/77  อาคารชุดว่องวานิช บี ช้ันท่ี 24 

ถนนพระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

1315 0105563029769 บจ.โกลเด้น แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 

จ ากัด

18/2/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจการเป็นตัวแทน ซ้ือ ขาย 

จัดหา อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

39/93  ซอยหทัยราษฎร์ 39 แขวงสามวา

ตะวันตก

เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

1316 0105563029785 บจ.เจเอสเอ็ม สตาร์ คอร์ปอเรช่ัน 

จ ากัด

18/2/2563 1,000,000       46431 ประกอบกิจการจัดจ าหน่าย รับจ้างผลิต 

ส่ิงพิมพ์ โบรชัวร์ ใบปลิว

251  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 85 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

1317 0105563029807 บจ.ซีพีเค บัญชี จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีการท าบัญชีและการ

ตรวจสอบบัญชี

259/1  ซอยปากซอยอรุณอมรินทร์ 17 

ถนนอรุณอมรินทร์

แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

1318 0105563029815 บจ.เอ็มเอสเอ็ม เวนด้ิง ซัพพลาย 

แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

18/2/2563 1,000,000       46105 น าเข้า ส่งออก ตู้จ าหน่ายสินค้าอุปโภค-

บริโภคอัตโนมัติทุกชนิดทุกประเภท

466/59  ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

1319 0105563029840 บจ.ทรีดีลิสติก จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการบริการให้ค าปรึกษาด้าน

การตลาด และรบท าการตลาดท้ังแบบอนน

ไลน์และออฟไลน์

198/46  ซอยนวมินทร์ 42 แยก 27 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
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ไปรษณีย์

1320 0105563029858 บจ.แอ๊ปทิสโค่ จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จ าหน่าย 

ยารักษาโรค อาหารเสริม อาหารเคร่ืองด่ืม 

เคร่ืองส าอาง เคร่ืองมือแพทย์

322/70  หมู่บ้าน พาทิโอ พัฒนาการ 32 

ซอยพัฒนาการ 32

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

1321 0105563029904 บจ.ศิษฏ์ ศ.กุ้งทอง จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       46102 ประกอบกิจการน าเข้าและส่งออก

ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล

32/192  ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

1322 0105563029912 บจ.กรุ๊ป อีเวนท์ จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       82302 ประกอบกิจการจัดงานแสดงทางธุรกิจ 

งานแสดงสินค้า และงานอีเว้นท์ด้านต่างๆ

232/20  ซอยลาดพร้าว 93 แขวงคลองเจ้า

คุณสิงห์

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

1323 0105563029921 บจ.ธนบดี 4289 จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจการขายสินค้าประเภทอาหาร 

และเคร่ืองส าอาง ตามวัตถุท่ีประสงค์

ท้ังหมด ให้แก่ บุคคล คณะบุคคล นิติ

บุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ 

รวมถึงโดยทางอินเตอร์เน็ตและส่ือ

สารสนเทศต่างๆ

255  ซอยอ่อนนุช 70/1 แยก 2-2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

1324 0105563029947 บจ.จีเนียส แพลเนท จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       46104 การขายส่งคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองมือส่ือสาร

โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

2  ซอยท่าข้าม 14 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

1325 0105563029955 บจ.ออล อิน วัน เอ็กซ์เพรส 

เซอร์วิส จ ากัด

18/2/2563 1,000,000       52292 กิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดการขนส่ง

สินค้าและตัวแทนออกของ (ตัวแทน

ด าเนินพิธีการศุลกากร)

8/29  หมู่บ้าน เทรนด้ี ธารา ซอยอนามัย

งามเจริญ 11 ถนนพระรามท่ี 2 ซอย 47

แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

1326 0105563029980 บจ.พี ดับเบ้ิลยู แอล คอนซัลต้ิง 

เซอร์วิสเซส จ ากัด

18/2/2563 1,000,000       62012 กิจกรรมจัดท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตาม

วัตถุประสงค์ของผู้ใช้

889/186 บ้านกลางกรุง แกรนด์เวียนนา  

ถนนพระรามท่ี 3

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

1327 0105563029998 บจ.เฌอตังคอฟฟ่ีแอนด์โค จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       77400 ประกอบกิจการเฟรนไชส์รวมถึงการได้รับ

หรือให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ

64 โครงการ เค28 ปักหลักเพลซ   ห้อง

เลขท่ี เอ2 ถนนกาญจนาภิเษก

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

1328 0105563030007 บจ.ไทย-เอ็นซีซี เซอร์วิส จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       77101 ประกอบกิจการให้บริการเช่ารถทุกประเภท 446/4-5 ช้ัน 4  ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนง

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1329 0105563030015 บจ.ก๊ีฟ แอนด์ กู๊ดส์ 89 จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       15121 การผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋า 91/3  ซอยสายไหม28 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

1330 0105563030023 บจ.เอ็มดีซี แอคเคาน์ต้ิง จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       69200 ประกอบกิจการให้บริการจัดท าบัญชี ให้

ค าปรึกษาด้านการบัญชีและภาษีอากร

17/145  ซอยเทียนทะเล 19 ถนนบางขุน

เทียน-ชายทะเล

แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

1331 0105563030040 บจ.อุมาพร 2854 จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       47733 ประกอบกิจการซ้ือมา ขายไป ไม้ดอก ไม้

ประดับ

1/107  ซอยสายไหม 23/1 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
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1332 0105563030058 บจ.แอซเซ็ท เอ็คเซ็ลเลนท์ จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       74200 ประกอบกิจการรับถ่ายรูปพร้อมพิมพ์ ผลิต

 จ าหน่ายกรอบรูป

645/24  ซอยสุขุมวิท50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

1333 0105563030066 บจ.อินเทลลิเจ้นท์ คอนสตรัคช่ัน 

แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด

19/2/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจการรับส ารวจ ออกแบบ 

ทดสอบ รับเหมาก่อสร้าง รับจ้างตกแต่ง

ภายในและภายนอกอาคารทุกชนิด

29/1  ซอยเพชรเกษม 68 แยก 34 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

1334 0105563030074 บจ.ไวท์ใจ ครีเอช่ัน จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ วางแผน 

เก่ียวกับโฆษณา ให้บริการท าส่ือโฆษณา

200  ซอยรามอินทรา 39 แยก 2 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

1335 0105563030082 บจ.อินเนอร์ เซอร์เคิล จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการขายปลีก และขายส่ง 

อุปกรณ์แต่งหน้า และผลิตภัณฑ์เสริมความ

งาม ทุกชนิด ทุกประเภท

1  ซอยสวนผัก 17 แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

1336 0105563030091 บจ.ชาญสวัสด์ิการก่อสร้าง จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 111/78  ซอยคุ้มเกล้า 20 แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

1337 0105563030104 บจ.จุไร คอนซัลแทนท์ จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       82199 ประกอบกิจการเตรียมเอกสารและกิจกรรม

เฉพาะด้านอ่ืนๆท่ีสนับสนุน ส านักงาน

40/33  อาคารวิภาแมนช่ัน ช้ันท่ี 1  ห้อง

เลขท่ี 114 ซอยจิตอารีย์ ถนนลาดพร้าว83

แขวงคลองเจ้า

คุณสิงห์

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

1338 0105563030121 บจ.เชฟไต จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจการค้าปลีก ค้าส่ง อาหารสด 

อาหารแห้ง อาหารส าเร็จรูป อาหารบรรจุ

กระป๋อง อาหารเสริม เคร่ืองกระป๋อง 

เคร่ืองปรุงรสอาหาร

186/196  หมู่บ้าน พาร์คเวย์ ชาเล่ต์ ซอย

รามค าแหง 190/1

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

1339 0105563030139 บจ.ชูดอกจันทร์ เทรดด้ิง จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการ ขนส่ง รับจ้างขนส่ง 11/3  ซอยพระรามท่ี 3 ซอย 28 แยก 12 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

1340 0105563030147 บจ.เกรทเทสต์ เฟรท จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศภายในประเทศและระหว่างประเทศ

205/15  ซอยสุขุมวิท 56 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

1341 0105563030155 บจ.แองเจ้ิลแอนด์ซัน จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       58202 ประกอบธุรกิจให้บริการแอปพลิเคช่ัน 889/2  หมู่บ้าน แกรนด์ บางกอก บูเลอ

วาร์ด ราชพฤกษ์ ถนนพรานนก-

พุทธมณฑณสาย 4

แขวงบางพรม เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

1342 0105563030171 บจ.ที.เอส.อาร์. พูล แอนด์ สปา 

จ ากัด

19/2/2563 1,000,000       47739 ประกอบกิจการค้าวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ และเคมีภัณฑ์ส าหรับสระว่ายน้ า

 ทุกประเภท

5/82  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
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1343 0105563030180 บจ.ลีดส์ แลบบอราทอร่ี จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       63113 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนนายหน้า จัดท า

เว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ และมัลติมีเดีย

ต่างๆ

1104/39  ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

1344 0105563030198 บจ.วี สมาร์ท เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       46593 ประกอบกิจการรับประกอบ ซ้ือ-ขาย 

ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองจัก อะไหล่ 

ท่ีใช้ในงานอุตสาหกรรรมทุกประเภท

33  ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุน

เทียน-ชายทะเล

แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

1345 0105563030201 บจ.เดอะ ล่ีต้า จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       96309 ประกอบกิจการให้บริการ เป็นตัวกลาง 

หรือ ตัวเเทน รับเงิน เพ่ือน าไปจ่ายช าระ

ค่าสินค้าเเละบริการเเทนลูกค้าผ่านระบบ

อินเตอร์ หรือส่ือออนไลน์อ่ืนๆ

725  ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1346 0105563030210 บจ.สายกิจ จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย เช่า ให้เช่าซ้ือ 

อสังหาริมทรัพย์

998  ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

1347 0105563030228 บจ.ศิลป์ภาษาก้าวหน้า จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       47612 ประกอบกิจการค้า กระดาษ เคร่ืองเข้ียน 

แบบเรียน แบบพิมพ์หนังสือ อุปกรณ์การ

เรียนการสอน อุปกรณ์การถ่ายภาพและ

ภาพยนต์ เคร่ืองค านวณ เคร่ืองพิมพ์ 

อุปกรณ์การพิมพ์ ส่ิงพิมพ์ หนังสือพิมพ์

180  ซอยอ่อนนุช 70/1 แยก 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

1348 0105563030236 บจ.อิเทอร์นิที แคร์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

19/2/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการขายและผลิตเจลสบู่โฟ

มแอลกอฮอล์

22  ซอยรามค าแหง 8 แยก2(ห้าพ่ีน้อง) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

1349 0105563030252 บจ.ไอร่า คอนเซปท์ จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       46499 ประกอบกิจการน าเข้าเพ่ือจ าหน่าย

ผ้าอนามัยท่ีท าจากวัสดุธรรมชาติ

11/6  ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสอง

ต้นนุ่น

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

1350 0105563030279 บจ.เดฮาอา จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       82301 ประกอบกิจการรับจัดประชุมสัมมนา 

กิจกรรมสันทนาการ การตลาดและเปิดตัว

สินค้า แนะน าเก่ียวกับการท่องเท่ียว 

บริการจองต๋ัว เคร่ืองบิน

241  ตรอกบ้านพานถม แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

1351 0105563030287 บจ.เอย์จิสสตีล จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       46622 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ปล่อยเช่าเเละ

ซ่อมเเซมเหล็กก่อสร้างทุกประเภท

85/122  ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

1352 0105563030317 บจ.ท๊อปชิปป้ิง อินเตอร์เซอร์วิส 

จ ากัด

19/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่ง-ถ่ายสินค้าท้ังใน/

ระหว่างประเทศ น าเข้าส่งออกสินค้าตาม

พิธีการศุลกากร-จัดระวางการขนส่งทุกชนิด

8/10  ซอยจันทน์ 43 แยก 26-5 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
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1353 0105563030325 บจ.ยู้ฮู โซลูช่ันส์ จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       62012 ประกอบกิจการรับบริการออกแบบและ

พัฒนาซอฟแวร์ ในธุรกิจทุกประเภท

1335/7  ถนนประชาช่ืน แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

1354 0105563030341 บจ.มิลเล่ียน สมายล์ จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต 

ซ่ึงสินค้าท่ีระบุในวัตถุประสงค์ โดยมิใช่

การขายตรงและตลาดขายตรง

27  ซอยโชคชัย4ซอย56แยก15 ถนนโชค

ชัย4

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

1355 0105563030368 บจ.วิสคอร์ป คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       64202 ประกอบกิจการเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัด

และบริษัทมหาชนจ ากัด

12  ซอยสุขุมวิท 58 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

1356 0105563030392 บจ.เจพี เทรดเดอร์ จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการ น าเข้า ส่งออก (ซ้ือมา-

ขายไป) เป็นนายหน้าขายสินค้าต่างๆ

189  ถนนเทอดไทย แขวงบางย่ีเรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

1357 0105563030406 บจ.ไอพีซี กรีน สมุย จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       88901 ประกอบกิจการสถานรับเล้ียงเด็ก และ

ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก

38/2  ซอยรามค าแหง 21 (นวศรี) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

1358 0105563030414 บจ.ทรานส์เดฟ จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการเป็นท่ีปรึกษา วิเคราะห์ 

และให้บริการ ออกแบบ พัฒนาระบบใน

รูปแบบซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์

1999/29  ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

1359 0105563030422 บจ.อชิตะ ฟู๊ด จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       46102 ประกอบกิจการจัดซ้ือ จัดหา จ าหน่าย

ปลีกและส่ง น าเข้าและส่งออก อาหารแช่

แข็งทุกชนิด

669  ซอยประชาอุทิศ 44 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

1360 0105563030431 บจ.เฟิร์มแคร์ กรุ๊ป จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการค้า ยา นารักษาโรค เภสัช

ภัณฑ์เคมีภัณฑ์เคร่ืองมือแพทย์ เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้

44/178  ซอยวิภาวดีรังสิต 41 แยก 1 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

1361 0105563030449 บจ.เซคคันด์ โอพีเน่ียน คอนซัลต้ิง 

จ ากัด

19/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านบริหาร

จัดการอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

50/287  หมู่บ้าน มัณฑนาพระรามเก้า 

ศรีนครินทร์ ซอยกรุงเทพกรีฑา 7

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

1362 0105563030457 บจ.อูคูโด้ เซอร์วิสซิส (ประเทศไทย)

 จ ากัด

19/2/2563 1,000,000       62090 ประกอบกิจการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล 

เช่น บริการฐานระบบซอฟต์แวร์

725  ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1363 0105563030465 บจ.ปารี ฮัท จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       55109 ประกอบกิจการจัดท่ีพักแรมแบบให้เช่า

เป็นรายวัน-สัปดาห์ส าหรับผู้ท่ีมาพักแรม

ระยะส้ัน

15/134 ยูนิต 404  ซอยโชคชัยร่วมมิตร 

ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
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1364 0105563030473 บจ.เจ พลัส พลัส จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการค้าปลีกเส้ือผ้า

เคร่ืองประดับของตกแต่งบ้าน ผ่านทาง

ระบบออนไลน์(ท้ังน่ีไม่ใช่ ธุรกิจขายตรง

และการตลาดแบบตรง)

41  ซอยรามค าแหง 8 แยก 2 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

1365 0105563030481 บจ.เต็มสูบ พร้ินต้ิง จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       18119 ประกอบกิจการส่ือส่ิงพิมพ์ แผ่นพับ โบว์

ชัวร์ ป้ายโฆษณา แผ่นไวนิลอ้ิงเจ็ล

41/35  ซอยลาดพร้าว 33 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1366 0105563030511 บจ.เว็นวี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจการจ าหน่ายปลีกชุดว่ายน้ า 

เส้ือผ้าส าเร็จรูป และเคร่ืองประดับทุก

ประเภท

5/77  หมู่บ้าน โฮมอินทาวน์ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

1367 0105563030520 บจ.ทริปเป้ิล เอ ทราเวล จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       79909  ประกอบกิจการค้า ตัวแทนจ าหน่ายต๋ัว

เคร่ืองบินโดยสาร รถยนต์โดยสาร เรือ

โดยสาร รถไฟ บริการหนังสือเดินทาง 

จัดหาท่ีพัก

101/12  ซอยสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

1368 0105563030538 บจ.แคลซ่ีวิน จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการจัดจ าหน่ายยาสมุนไพร 

เวชภัณฑ์ส าอางและอาหารเสริม

313  อาคารคอมพาวร์  ห้องเลขท่ี ซี4,เอ

19,20 ถนนพระยาสุเรนทร์

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

1369 0105563030571 บจ.อีดีซีเอส จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       62090 ประกอบกิจการออกแบบ ติดต้ัง ก่อสร้าง 

ต่อเติม ห้องข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data 

Center) พร้อมระบบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

8  ซอยสวนผัก 25 แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

1370 0105563030589 บจ.คลาวด์ เทราไบต์ จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       82110 ประกอบกิจการบริหารการตลาดเก่ียวกับ

อุปกรณ์ฮาร์ดดิสส าหรับใช้ในอุตสาหกรรม

คอมพิวเตอร์

33/4  อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ อาคาร 

เอ ช้ันท่ี 35 ถนนพระราม9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

1371 0105563030597 บจ.อลิษรา โฮเต็ล จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       55101 ประกอบธุรกิจโรงแรม 586  ถนนช่างอากาศอุทิศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

1372 0105563030601 บจ.แอล. โอ. ฟู้ด เซอร์วิส จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการค้าส่ง อาหารสด อาหาร

ส าเร็จรูป เเละเคร่ืองบริโภคอ่ืน

458  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.53 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

1373 0105563030635 บจ.เอาล์ สตูดิโอ มัลติมีเดีย พรีเซน

เทช่ัน จ ากัด

19/2/2563 1,000,000       59111 ประกอบกิจการจัดท าภาพยนต์ โปรแกรม

ส่ือการขาย ส ารวจและถ่ายภาพมุมสูง

16/399  ซอยเสือใหญ่อุทิศ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1374 0105563030660 บจ.พรีเมียร์ สตาร์ จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       46311 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองในสุกร-โค สด

เเละเเช่เเข็ง เเละช้ินส่วนอ่ืนของสุกร- โค 

สดเเช่เเข็ง

103  ซอยสบายใจ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
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1375 0105563030678 บจ.เค.พี.เอ.ฟู้ด จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร เบเกอร่ี กาแฟ

สด เคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด เป็น

การจ าหน่ายภายใต้แบรนด์ตนเอง-อ่ืนๆ

1/41  ซอยพหลโยธิน 40 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1376 0105563030724 บจ.วันเดอร์ฟูล พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือขายท่ีดิน หรือจัดสรร

ท่ีดินแปลงใหญ่และน ามาจัดสรรแย่งเป็น

แปลงย่อย ซ้ือขาย ขายฝาก แลกเปล่ียน 

โอน รับโอน ซ่ึงอสังหาริมทรัพย์

29  ซอยเจริญมิตร แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1377 0105563030732 บจ.เอสพีเอ็น เพลนนาร่ี จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองปรุงรส 

แต่งกล่ิน อาหารทุกประเภท

89/269  ซอยเทียนทะเล 20 ถนนบางขุน

เทียน-ชายทะเล

แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

1378 0105563030741 บจ.เจพี มีเดีย เวิร์ค จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการเก่ียวกับส่ือโฆษณา ผลิต

ป้ายโฆษณา และงานท่ีเก่ียวกับโฆษณาทุก

ชนิด

265  ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 38 ถนน

พระราม 2

แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

1379 0105563030783 บจ.กอล์ฟ ทริป (ไทยแลนด์) จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       79120 ประกอบกิจการให้บริการเก่ียวกับการน า

เท่ียว

18/5  ซอยรามอินทรา 65 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

1380 0105563030791 บจ.วอร์มเทล จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       68103 ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ท่ี

อยู่อาศัย

24  ซอยเจริญนคร 13 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

1381 0105563030805 บจ.109 เอฟซี จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       10799 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายอาหาร

และเคร่ืองด่ืม

399/27  ซอยวิภาวดีรังสิต 16 (โชคชัย

ร่วมมิตร) ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1382 0105563030813 บจ.ซิกซ์ต้ีโฟร์ เอสเตท จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       68101 ประกอบกิจการ ซ้ือ ขาย ให้เช่า 

สังหาริมทรัพย์เเละอสังหาริมทรัพย์ เเละ

ประกอบกิจการพัฒนาท่ีดิน พัฒนา

สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ เพ่ือ เช่า 

เเละขาย

200/24  ซอยสุขุมวิท 49 (กลาง) แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1383 0105563030830 บจ.เกว่ี ดิจิทัล จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการรับจ้างโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ส่ือโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล และข่าวสาร ผ่าน

ทางส่ือวิทยุโทรทัศน์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือ

ออนไลน์

388/35  ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

1384 0105563030848 บจ.เอ็มทูเค ม่ังมี จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการให้บริการท่ีปรึกษาธุรกิจ

และการตลาด กฎหมาย บัญชี ภาษี

66/125  ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
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1385 0105563030856 บจ.ศิริมงคล เปเปอร์บ๊อกซ์ จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       17020 ประกอบกิจการผลิตจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

และบรรจุภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์กระดาษ 

กระดาษลูกฟูก และพลาสติกทุกชนิด

73/2  หมู่ท่ี 4 แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

1386 0105563030881 บจ.เทเน็ท88 จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการซ้ือ ขายออนไลน์ อาหาร

เพ่ือสุขภาพ ได้แก่ อาหารเสริม

34  ซอยอ่อนนุช 84 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

1387 0105563030899 บจ.อัลฟาริค จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจการค้า ตัวแทน นายหน้า 

จ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

23  หมู่บ้าน เศรษฐสิริ ราชพฤกษ์-จรัญฯ 

ซอยปากน้ าฝ่ังเหนือ 11

แขวงคลองชักพระ เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

1388 0105563030911 บจ.พีเอที2019 จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ

 ตกแต่ง อาคาร บ้านเรือน และส่ิงปลูก

สร้าง ทุกชนิดทุกประเภท

470  ซอยสายไหม 79 (หมู่บ้านอัมรินทร์ฯ

3ผัง2)

แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

1389 0105563030929 บจ.วิธ เลิฟ เอ็ม เอ็ม จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       10711 ประกอบกิจการผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี 141/8  อาคารสกุลไทย สุรวงศ์ ทาวเวอร์ 

ช้ันท่ี พี 9 ถนนสุรวงศ์

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1390 0105563030937 บจ.ภูดิศ(1026)เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 34/932  ซอยวัดเวฬุวนาราม 21 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

1391 0105563030945 บจ.เจ เอส พี ไอเดียพลัส จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       46431 ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีก ส่งออก 

ผลิตภัณฑ์กระดาษกาว เทปกาว

17  ซอยก านันแม้น 7 แยก 1 ถนนก านัน

แม้น

แขวงคลองบาง

พราน

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

1392 0105563030953 บจ.แอท โฮลด้ิงส์ เวียดนาม จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการผลิต ขาย และให้บริการ

พลังงานไฟฟ้า ไอน้ า และความร้อน

8  ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

1393 0105563030970 บจ.ดรากอนอายส์ 538 จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการร้านขายปลีกเคร่ืองส าอาง 71/41  หมู่บ้าน แสงอรุณ ซอยท่านผู้หญิง

พหล ถนนงามวงศ์วาน

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1394 0105563030988 บจ.โฟร์ วิช่ัน ซิสเต็มส์ จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       46104 ประกอบกิจการน าเข้าเเละส่งออกวัสดุ 

อุปกรณ์เเละเคร่ืองมือต่างๆ ด้านไอที 

คอมพิวเตอร์เเละอ่ืนๆ

217  ซอยพัฒนาการ 39 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

1395 0105563031003 บจ.เจ  แอนด์  ที  เอ็นจิเนียร่ิง  

เซอร์วิส จ ากัด

19/2/2563 1,000,000       43223 ประกอบกิจการให้บริการ ติดต้ัง ซ่อมแซม

 บ ารุงรักษา เก่ียวกับ เคร่ืองปรับอากาศ 

ระบบไฟฟ้า

399/63  ถนนฉลองกรุง แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

1396 0105563031011 บจ.แฮปป้ีทูบีส์ จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       82110 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงาน 71  ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

1397 0105563031020 บจ.เบลล่า บอด้ีไลน์ จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       96104 ประกอบกิจการบริการด้านควมางาม 

บ ารุงผิวพรรณ สัดส่วน รูปร่าง

7/3  อาคารเซ็นทรัลป่ินเกล้า ทาวเวอร์บี  

ห้องเลขท่ี 1506 ช้ันท่ี 15 ถนนบรมราช

ชนนี

แขวงอรุณ

อมรินทร์

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

1398 0105563031038 บจ.99 ทรัพย์เจริญ จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการค้า เคร่ืองอุปโภค บริโภค

ทุกชนิด

94/203  หมู่ท่ี 4 แขวงล าผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
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1399 0105563031046 บจ.ที เอ็น เค เอ็นจิเนียร่ิง 

เทคโนโลยี จ ากัด

19/2/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจการรับจ้างและออกแบบผลิต

ช้ินส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ส าหรับสินค้า

ประเภทเคร่ืองจักรกล เคร่ืองยนต์ ต่างๆ

123/18  หมู่บ้าน เสริมศิริ ซอยสายไหม 29 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

1400 0105563031054 บจ.วุธมวยไทย บาย เอ็มวัน จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       93112 ประกอบกิจการให้บริการด้านออกก าลังกาย 31/4  หมู่ท่ี 13 แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

1401 0105563031062 บจ.เจ. แบร์ เอ็นจอย อีทต้ิง จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       46102 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก ผลิต ขาย

ปลีก ขายส่ง ขนมขบเค้ียว เช่น กล้วยทอด

 ขนมปัง คุกก้ี มันฝร่ังทอดกรอบ อบกรอบ

103/5  ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

1402 0105563031071 บจ.เช็คเมท ดีไซน์ แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน จ ากัด

20/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการบริการด าเนินธุรกิจ

ก่อสร้างท้ังหมด โครงสร้างและงาน

สถาปัตย์ รวมถึงงานต่อเติม ตกแต่งภายใน

48/378  หมู่บ้าน เค.ซี. รามอินทรา 11 

ซอยหทัยราษฎร์ 39

แขวงสามวา

ตะวันตก

เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

1403 0105563031089 บจ.ดีซีทูอาร์ บิลเดอร์ จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน

16/1  หมู่ท่ี 4 ซอยสังฆะสันติสุข 12 

ถนนสังฆะสันติสุข

แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

1404 0105563031101 บจ.แอลอาร์เกรทเตอร์ จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจการจ าหน่ายปลีกส่ง เส้ือผ้า 

เคร่ืองเเต่งกาย เคร่ืองประดับกาย รองเท้า

 กระเป๋า เเละเคร่ืองอุปโภค

46  ซอยวชิรธรรมสาธิต 2 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

1405 0105563031119 บจ.หนูน าพืชผลเจริญ จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       46315 ประกอบกิจการค้าข้าว ข้าวโพด มัน

ส าปะหลัง และพืชผลทางการเกษตรอ่ืนทุก

ชนิด

2/106  ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

1406 0105563031127 บจ.พี.เอ็น.เอ็กซ์พอร์ต บิสซิเนส 

จ ากัด

20/2/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการน าเข้าส่งออกสินค้าตามท่ี

ลูกค้าส่ัง

22/7  ซอยเทียนทะเล 28 ถนนบางขุน

เทียน-ชายทะเล

แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

1407 0105563031135 บจ.ยุโรเปียน คลาสสิค โฮม จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       46107 น าเข้า และ ส่งออก วัสดุเก่ียวกับการ

ก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง ทุกประเภท

24  ซอยลาดปลาเค้า 28 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

1408 0105563031143 บจ.ต้นกล้าทนายความ จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       69100 ประกอบกิจการทางด้านกฎหมายบริการ

เป็นท่ีปรึกษากฏหมาย

69  ซอยศิริเกษม 21 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

1409 0105563031151 บจ.เอ็มเอชที โฟรเซ็น ฟู้ดส์ จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       46312 การขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า การ

ขายส่งสัตว์น้ า เช่น ปลา กุ้ง หอย ปู

ปลาหมึก ฯลฯ

16  ซอยพระรามท่ี 3 ซ.29 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

1410 0105563031160 บจ.บี.แอล.เอ็กซ์พอร์ต จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการน าเข้าส่งออกสินค้าตามท่ี

ลูกค้าส่ัง

1089/14  ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
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1411 0105563031178 บจ.อินสแตนท์พาวเวอร์ จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       47413 ประกอบกิจการ จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก 

เคร่ืองมือส่ือสาร

223/140  ตรอกวัดอัมพวา แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

1412 0105563031208 บจ.เดอะโลเคช่ันเอสเตท จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจการนายหน้าตัวแทนค้า

อสังหาริมทรัพย์

79/210  ซอยประชาอุทิศ 4 ถนนประชา

อุทิศ

แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

1413 0105563031216 บจ.พี.บี.เอ็กซ์พอร์ต จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการน าเข้าส่งออกสินค้าตามท่ี

ลูกค้าส่ัง

1089/14  ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

1414 0105563031224 บจ.เดนทัลมาสเตอร์ จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       86203 ประกอบกิจการให้บริการท าฟัน เช่น อุด

ฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน ทันตกรรมการ

จัดฟันท้ังคลินกผู้ป่วยนอกและใน

โรงพยาบาล

115  ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนน

ประดิษฐ์มนูธรรม

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

1415 0105563031241 บจ.อาวอง-การ์ด เอเจนซี จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       82302 รับจัดท าออแกไนซ์ งานอีเวนท์ จัดงานทุก

รูปแบบ

29/373  หมู่บ้าน พฤกษาวิลล์ 64 ถนน

สายไหม

แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

1416 0105563031259 บจ.อมต อินโนเวช่ัน จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       20232 การผลิตเคร่ืองหอม เคร่ืองส าอาง และ

ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ า

88/1  อาคารดิ เอ็มไพร์ เพลส ถนน

นราธิวาสราชนครินทร์

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

1417 0105563031267 บจ.เอ็นพี เมคเพาเวอร์ จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       47593 ร้านขายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับให้แสง

สว่าง

88  ซอยลาดกระบัง42 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

1418 0105563031275 บจ.เป่ียมธารเทพ จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       46696 การขายส่งสินค้าเก่ียวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ 98/23  ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 4 

ถนนประเสริฐมนูกิจ

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

1419 0105563031291 บจ.เอ็น เอส สแปร์ พาร์ท จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       46593 ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์เคร่ืองมือ

เเละเคร่ืองใช้เก่ียวกับโรงงานอุตสาหกรรม

ทุกชนิด

24  ซอยนิมิตใหม่ 27 แขวงสามวา

ตะวันออก

เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

1420 0105563031313 บจ.รชา เพลส 2019 จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       68101 ซ้ือ ขาย จัดสรรท่ีดิน พร้อมส่ิงปลูกสร้าง 

อาคารห้องชุด-พาณิชย์-คอนโดฯ บ้านพัก

อาศัย ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ

49  ซอยมีสุวรรณ 3 แขวงพระโขนง

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1421 0105563031330 บจ.อคิราห์ เพาเวอร์ จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง รับจ้าง

ออกแบบ น าเข้า ส่งออก ตัวแทนจ าหน่าย

สินค้าต่างๆ

88/246  ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

1422 0105563031348 บจ.อ่องอ๋า จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการให้ปรึกษา วางแผน 

ออกแบบ และผลิตช้ินงาน ส าหรับการตลาด

36/200  ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงพระโขนง

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
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1423 0105563031356 บจ.พี.เอ.เอ็กซ์พอร์ต จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการน าเข้าส่งออกสินค้าตามท่ี

ลูกค้าส่ัง

1089/14  ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

1424 0105563031372 บจ.เอ.วาย.เอ็กซ์พอร์ต จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       46109 น าเข้า ส่งออกสินค้าตามท่ีลูกค้าส่ัง เช่น 

เคมี อุปกรณ์เคร่ืองมืองานก่อสร้าง 

เคร่ืองจักรกลต่างๆ

22/7  ซอยเทียนทะเล 28 ถนนบางขุน

เทียน-ชายทะเล

แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

1425 0105563031381 บจ.บีกินเนียร์ จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       82110 กิจกรรมบริการเพ่ือการบริหารส านักงาน

แบบเบ็ดเสร็จ

316/59  ซอยลาดพร้าว 87 แขวงคลองเจ้า

คุณสิงห์

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

1426 0105563031402 บจ.อีคาเทค จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       46599 น าเข้าเคร่ืองท าน้ ายากระตุ้นไฟฟ้าท่ีใช้ฆ่า

เช้ือโรคและท าความสะอาด

114/676  ซอยนาวงประชาพัฒนา 13 

ถนนนาวงประชาพัฒนา

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

1427 0105563031411 บจ.ยูนีคโค้ด จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร 21  ซอยท่าข้าม 28 เเยก 16-2 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

1428 0105563031429 บจ.พี.พี.บี.เอ็กซ์พอร์ต จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการน าเข้าส่งออกสินค้าตาม

ลูกค้าส่ัง

204  ซอยสะแกงาม 35/2 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

1429 0105563031437 บจ.เจเอส ทรานสปอร์ต (2020) 

จ ากัด

20/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่ง 101  ซอยกาญจนาภิเษก 39 แยก 10 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

1430 0105563031445 บจ.นนทรัตน์ เอ็ดดูเคท จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       47612 ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์การเรียน

 การสอน

34/33  ซอยวัดเวฬุวนาราม 21 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

1431 0105563031453 บจ.แบตเตอร่ี ฟอร์คลิฟท์ เอ็นพี 

แอนด์ เอสพี เซอร์วิส จ ากัด

20/2/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการจ าหน่ายแบตเตอร์ร่ีทุกชนิด 41/178  ซอยพระยาสุเรนทร์ 42 แขวงสามวา

ตะวันตก

เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

1432 0105563031470 บจ.ทีจีเอ็น ไอที โซลูช่ัน จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       95120 ประกอบกิจการบริการแก้ไขปัญหา 

ซ่อมแซม ติดต้ัง ระบบไอที ระบบเน็ตเวิร์ค

 ระบบไฟฟ้า ระบบกล้องวงจรปิด

18/162  หมู่บ้าน พลีโน่ ซอยประชาอุทิศ 

60 ถนนสุขสวัสด์ิ

แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

1433 0105563031500 บจ.สเต สติ สตางค์ จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       78101 ประกอบกิจการให้บริการจัดหานักแสดง 

นักร้อง ศิลปิน ดารา

1991/139  หมู่บ้าน แมนดารีน่า สุขุมวิท 

77 ถนนอ่อนนุช

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

1434 0105563031518 บจ.เอ็กซ์เพิร์ท ยูสด์ คาร์ จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       45101 ประกอบกิจการ ซ้ือ ขาย เช่า ให้เช่า ขาย

ฝาก จ านอง จ าน า และรับจ าน า รถยนต์

92  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

1435 0105563031526 บจ.ปันสุข เอสเธติกส์ จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       86201 ประกอบกิจการสถานพยาบาล รับรักษา

คนไข้เเละผู้ป่วยเจ็บ รับท าการฝึกสอน

เเละอบรมทางด้านวิชาการเก่ียวกับการ

เเพทย์ การอนามัย

18  ซอยสุขุมวิท 79 แขวงพระโขนง

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1436 0105563031534 บจ.เดย์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการค้าให้เช่าเคร่ืองจักร 239/112  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
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1437 0105563031542 บจ.ยูนิเวอร์แซล บลูม คอร์ปอเรช่ัน

 จ ากัด

20/2/2563 1,000,000       01619 ประกอบกิจการด้านเกษตร กสิกรรม ปลูก

ต้นไม้ยืนต้นและล้มลุก

34  ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

1438 0105563031551 บจ.ทรีดี อลูเทค จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       43301 ออกแบบและติดต้ังประตู หน้าต่างกระจก

อลูมิเนียมทุกชนิด ให้กับหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชน

115  ถนนบางพรม แขวงบางพรม เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

1439 0105563031569 บจ.ลีดเดอร์ ออดิท จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       69200 ตรวจสอบบัญชีทุกประเภท 469/126  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

1440 0105563031585 บจ.ซาดิโอ(ประเทศไทย) จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       10619 ประกอบกิจการผลิตและแปรรูปสินค้า

การเกษตร พืชผลทางการเกษตร ส่งออก

ท้ังในและนอกประเทศ

289/15  ซอยร่มเกล้า 6/1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

1441 0105563031615 บจ.สารา อาร์คิเทคท์ แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน จ ากัด

20/2/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจการ ออกเเบบ รับเหมา

ก่อสร้างเเละตกเเต่งภายใน

8/22  หมู่บ้าน กลางเมือง (ลาดพร้าว-เสรี

ไทย) ซอยเสรีไทย 52

แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

1442 0105563031623 บจ.โฮมุซัง (ประเทศไทย) จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       46108 ประกอบกิจการน าเข้า-ส่งออก ผลิตภัณฑ์

พลาสติกต่างๆ

55/6  ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

1443 0105563031640 บจ.ซันเดย์ ไวบ์ จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       74109 ประกอบกิจการรับออกแบบ จัดหา และ

จัดท าฉาก ส าหรับการถ่ายท าภาพยนตร์

ทุกประเภท

126  ถนนมหรรณพ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

1444 0105563031658 บจ.พีรศิน การก่อสร้าง จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับออกแบบ ตกแต่ง

ภายนอก ภายใน ทาสี รับเหมาก่อสร้าง

อาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย 

สถานท่ีท าการ และงานก่อสร้างอย่างอ่ืน

ทุกชนิด

49/40  ซอยเสรีไทย 41 แยก 1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

1445 0105563031666 บจ.ไทยเอเจ้นท์ออนไลน์ จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการซ้ือขายสินค้าแบรนด์เนม 52/143  ซอยรามอินทรา 34 แยก 26 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

1446 0105563031682 บจ.มายด์เพลย์ ทอย แอนด์ สปอร์ต

 จ ากัด

20/2/2563 1,000,000       32309 การผลิตอุปกรณ์กีฬาอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

9/1  ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณ

อมรินทร์

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

1447 0105563031691 บจ.บัดด้ีบิลด์ จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       41001 การก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 7  ซอยเฉลิมพระเกียรติร.๙ ซอย 14แยก 

48

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

1448 0105563031712 บจ.เอ็น.พี.บี.เอ็กซ์พอร์ต จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       46109 น าเข้า ส่งออกสินค้าตามท่ีลูกค้าส่ัง 204  ซอยสะแกงาม 35/2 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

1449 0105563031739 บจ.อิดิโอบิซ จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ผลิตภัณฑ์เสริม

อาหาร สินค้าเพ่ือสุขภาพ รวมถึง

ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับอนุญาต

2553  ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้า

คุณสิงห์

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
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1450 0105563031747 บจ.พี.โปร.ป๊ัม จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       46593 ค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ 50  ซอยเพ็ญและเพ่ือน ถนน

ประชาสงเคราะห์

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

1451 0105563031763 บจ.เคพีเอ็นเจ กรุ๊ป จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       47222 ร้านขายปลีกเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ 10/88  หมู่บ้าน รสา แกรนด์วิลล์ ซอย

พหลโยธิน 73 ถนนพหลโยธิน

แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

1452 0105563031798 บจ.วิสดอม ดรีม จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       79120 ประกอบกิจการน าเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับการน าเท่ียวทุกชนิด

60  ซอยจันทน์ 43 เเยก 18-13 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

1453 0105563031801 บจ.สยาม สตาร์ แอดไวซ์ จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการน าเข้า จ าหน่าย ให้

ค าปรึกษา ออกแบบ พัฒนา ติดต้ัง เคร่ือง

กระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ

999/9  อาคารดิ ออฟฟิศ แอท เซ็นทรัล

เวิลด์ ช้ันท่ี 29 ถนนพระราม 1

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

1454 0105563031810 บจ.กรีนกราวด์โซลูช่ันส์ จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจการรับออกแบบ ก่อสร้าง และ

ให้ค าปรึกษาในงานวิศวกรรม

34/57  ซอยวิภาวดีรังสิต 60 ถนนวิภาวดี

รังสิต

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

1455 0105563031836 บจ.เอเวนทิวริน จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นท่ีปรึกษาและ

ให้ค าแนะน าปัญหาเก่ียวกับด้าน

บริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 

รวมท้ังปัญหาการผลิตและจัดจ าหน่าย

1  อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 47 ยูนิต

 4703 (ริเวอร์ 35) ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

1456 0105563031844 บจ.โอลีฟ ดิจิทัล จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       62022 ประกิจการบริการให้ค าปรึกษาด้านไอที

ครบวงจร

59/42  ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 37 

ถนนงามวงศ์วาน

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

1457 0105563031852 บจ.เรียล เอเจนซ่ี จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษาและให้

ค าแนะน าเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์

1  อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 47 ยูนิต

 4703 ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

1458 0105563031879 บจ.วิงก้าวิง เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 

จ ากัด

20/2/2563 1,000,000       90002 ให้บริการจัดงานกิจกรรม สันทนาการ 

ศิลปะ บันเทิง จัดหานักแสดง จ าหน่าย

อุปกรณ์มายากล

77/152  ซอยรามอินทรา 8 แยก 2 ถนน

รามอินทรา

แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

1459 0105563031887 บจ.สืบค้า  อินเตอร์  โลจิสติกส์ 

จ ากัด

20/2/2563 1,000,000       52291 บริการขนส่งเก่ียวกับโลจิสติกส์ 6/91  ซอยบางนา-ตราด 21 แยก 11 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

1460 0105563031895 บจ.ไทย ไฮ เรียล เอสเตท จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       68201 กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้า

อสังหาริมทรัพย์โดยได้รับค่าตอบแทนหรือ

ตามสัญญาจ้าง

1035/1030  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

1461 0105563031909 บจ.ไทย เหวิน เทรดด้ิง จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       46411 ประกอบกิจการค้าผ้า ผ้าทอจากใย

สงเคราะห์ ด้าย ด้ายยางยืด เส้นใยไนล่อน 

เคร่ืองแต่งกาย

1035/1028  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

1462 0105563031917 บจ.ดีลักซ์ 2020 จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       47731 ประกอบกิจการจ าหน่ายแว่นตา 220  ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
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1463 0105563031941 บจ.อร่อยเกมส์ จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       46434 ประกอบกิจการน าเข้า ผลิต จ าหน่ายบอร์ด

เกมส์

1/137  หมู่บ้าน พลัส ซิต้ีพาร์ค พระราม9

 - หัวหมาก ซอยหัวหมาก 23

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

1464 0105563031950 บจ.ดับเบ้ิลยูซีซี เซ็นเตอร์ จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย ตัวเเทน

จ าหน่าย น าเข้าเเละส่งออก เคร่ืองส าอาง 

เวชส าอาง ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม 

อุปกรณ์ความงาม

127  ถนนสตรีวิทยา 2 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

1465 0105563031968 บจ.พีซีเพาเวอร์ 2 จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       64202 ประกอบกิจการค้า การลงทุนพัฒนา

โครงการโรงไฟฟ้า โดยใช้เช้ือเพลิงจาก

ขยะทุกประเภท ชีวมวล แก๊สชีวภาพ และ

เช้ือเพลิงอ่ืนๆ

5/131 (บ้านกลางเมือง ซอย 5)  ถนน

เทศบาลสงเคราะห์

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1466 0105563031984 บจ.พีซีเพาเวอร์ 1 จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       64202 ประกอบกิจการค้า การลงทุนพัฒนา

โครงการโรงไฟฟ้า โดยใช้เช้ือเพลิงจาก

ขยะทุกประเภท ชีวมวล แก๊สชีวภาพ และ

เช้ือเพลิงอ่ืนๆ

5/131 (บ้านกลางเมือง ซอย 5)  ถนน

เทศบาลสงเคราะห์

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1467 0105563031992 บจ.เฮ้าส์ ออฟ อาร์ทิสต์ แอนด์ 

อาร์คิเทคเจอร์ จ ากัด

20/2/2563 1,000,000       74101 บริการ-รับเหมาออกแบบตกแต่งภายใน 

บ้าน ห้องชุด อาคาร ส านักงาน

24  ซอยบรมราชชนนี 48 แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

1468 0105563032000 บจ.เฮลท์เจมส์ จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       46441 ซ้ือ ขาย จ าหน่าย น าเข้า รวมท้ังรับ

ตัวแทนจ าหน่ายสินค้า ประเภทยา อาหาร

เสริมทุกชนิดและผ้าอนามัยต่างๆ

72/5  ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1469 0105563032018 บจ.คลาส แอ็คช่ัน จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม

69  ซอยภาษี 2 แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1470 0105563032026 บจ.แปรงสิงห์ทอง จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       32901 ประกอบกิจการค้า น าเข้า ส่งออก ผลิต 

จ าหน่ายแปรง และอุปกรณ์ท าความ

สะอาดชนิดต่างๆ

231  ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

1471 0105563032042 บจ.อิน ไทม์ เซอร์วิส 2020 จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       46639 ประกอบกิจการ จ าหน่าย ผลิต รับท า 

ติดต้ังป้ายโฆษณาและป้ายทุกชนิด

205/99  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

1472 0105563032069 บจ.เอเพ็กซ์ เอ็นจิเนียร่ิง (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

20/2/2563 1,000,000       46108 ประกอบกิจการเก่ียวกับพลาสติก ม่าน

พลาสติกท่ีใช้อุตสาหกรรมโรงงาน 

ส านักงานท่ัวไปท้ังน าเข้าและส่งออก

35/81  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.28 

แยก 3-2

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
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1473 0105563032085 บจ.ไบโอ พลัส บิวต้ี (ประเทศไทย)

 จ ากัด

20/2/2563 1,000,000       86202 ประกอบกิจการค้า คลีนิคเสริมความงาม

หรือบริการท่ีเก่ียวข้อง ให้บริการโดย

พนักงานท่ีได้รับการฝึกอบรม

39/30  ถนนโพธ์ิแก้ว แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

1474 0105563032093 บจ.แกรนนีลลา จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       68103 ประกอบกิจการอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า 398/2  ซอยวัดราชสิงขร แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

1475 0105563032123 บจ.ทรู พรีซิช่ัน แอคเคาน์ต้ิง แอนด์

 ลอว์ จ ากัด

20/2/2563 1,000,000       69100 ให้บริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทาง

วิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมท้ัง

กิจการโฆษณาทุกชนิด

11/56  ซอยนวลจันทร์ 30 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

1476 0105563032140 บจ.เดอะ ไวเซอร์ เวลธ์ จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       64202 กิจกรรมของบริษัทโฮลด้ิงท่ีไม่ได้ลงทุนใน

ธุรกิจการเงินเป็นหลัก

1873/2  ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1477 0105563032174 บจ.นวสมัย 789 จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       25922 ประกอบกิจการรับจ้าง ตัด พับ วีคัท 

ประกอบ ติดต้ัง งานสแตนเลส เหล็ก 

กระจก อลูมิเนียม คอมโพสิต

28/1  ซอยสะแกงาม 14 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

1478 0105563032204 บจ.เอซ อินทิเกรท จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       62022 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษา ออกแบบ 

พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม ติดต้ัง 

ซอฟต์แวร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์

1  อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 47 ยูนิต

 4703 (ริเวอร์ 20) ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

1479 0105563032221 บจ.นุชนาฏ ฟู้ดเซอร์วิส จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร ภัตตาคาร 

อาหารรูปแบบอ่ืนๆ ทุกชนิด

112/11  ถนนคุ้มเกล้า แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

1480 0105563032247 บจ.เดอะ ไวเซอร์ กรุ๊ป จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       64201 กิจกรรมของบริษัทโฮลด้ิงท่ีไม่ได้ลงทุนใน

ธุรกิจ การเงินเป็นหลัก

1873/2  ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1481 0105563032255 บจ.ไวส์ เนเจอร์ โฮเทล จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       64202 กิจกรรมของบริษัทโฮลด้ิงท่ีไม่ได้ลงทุนใน

ธุรกิจ การเงินเป็นหลัก

1873/2  ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1482 0105563032263 บจ.เวลธ์ต้ี  ดีเอ็นเอ จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       47722 จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สารสกัดจากพืช และ

น้ ามันหอมระเหย และสินค้าเพ่ือสุขภาพ

97  ซอยราชพฤกษ์ 24 แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

1483 0105563032271 บจ.ล็อบสเตอร์ โฮลด้ิง จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการภัตตาคาร 18  ซอยสาทร 11 แยก 9 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

1484 0105563032280 บจ.ส.วาระดี จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       49209 การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจ า

ทางอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

64  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 96/3 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

1485 0105563032310 บจ.เมทส์ ฮับ เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการผลิตส่ือออนไลน์ ให้เช่าส่ือ

ออนไลน์ สอนพิเศษออนไลน์

318/48  ซอยลาดพร้าว  87 (จันทราสุข) แขวงคลองเจ้า

คุณสิงห์

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส

ไปรษณีย์

1486 0105563032336 บจ.หอมไกล สตูดิโอ จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษาและให้บริการ

งานด้านการจัดงานเล้ียง สังสรร การแสดง

 และกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง

119  ซอยสุขุมวิท 62 แยก 1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

1487 0105563032352 บจ.รักษาความปลอดภัย พี.พี.เซีย 

อินเตอร์การ์ด จ ากัด

20/2/2563 1,000,000       80100 กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล 271  ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

1488 0105563032361 บจ.ทีโมริ (ประเทศไทย) จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       46102 การขายส่งอาหารเคร่ืองด่ืมและยาสูบโดย

ได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

296/6  อาคารยอวานี ช้ันท่ี 6  ห้องเลขท่ี 

610 ซอยสารภี 1 ถนนอิสรภาพ

แขวงสมเด็จ

เจ้าพระยา

เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

1489 0105563032379 บจ.ไชยธารา ซัพพลาย จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       46104 การขายส่งคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองมือส่ือสาร

โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

176/64  ช้ันท่ี 1 ซอยประชาอุทิศ17 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

1490 0105563032387 บจ.เอสจีซี พาวเวอร์ 1 จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการจัดการติดต้ังระบบพลังงาน

เเสงอาทิตย์ เเผงโซล่าเซลล์ ระบบพลังงาน

การจัดการปฏิกูล การจัดการระบบ

พลังงานน้ าเเละพลังงานลม

19/48  ซอยนวมินทร์ 50 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

1491 0105563032395 บจ.เอสจีซี พาวเวอร์ 4 จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการจัดการติดต้ังระบบ

พลังงานแสงอาทิตย์ แผงโซล่าร์เซลล์ 

ระบบพลังงานการจัดการปฎิกูล การ

จัดการระบบพลังงานน้ าเเละพลังงานลม

19/48  ซอยนวมินทร์ 50 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

1492 0105563032417 บจ.เอส ซี ที คาร์บอด้ีเพ้นท์ จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       45202 ประกอบกิจการซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ 17/5  ถนนนิมิตใหม่ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

1493 0105563032433 บจ.เอสจีซี พาวเวอร์ 2 จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการจัดการติดต้ังระบบ

พลังงานแสงอาทิตย์ แผงโซล่าร์เซลล์ 

ระบบพลังงานการจัดการปฎิกูล การ

จัดการระบบพลังงานน้ าเเละพลังงานลม

19/48  ซอยนวมินทร์ 50 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

1494 0105563032441 บจ.เอสจีซี พาวเวอร์ 5 จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการจัดการติดต้ังระบบพลังงาน

เเสงอาทิตย์ เเผงโซล่าเซลล์ ระบบพลังงาน

การจัดการปฎิกูล การจัดการระบบ

พลังงานน้ าเเละพลังงานลม

19/48  ซอยนวมินทร์ 50 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
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1495 0105563032450 บจ.เอ็มเคพี บิสซิเนส จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       46591 ประกอบกิจการบริการจัดหาอะไหล่

เคร่ืองบิน เคร่ืองยนต์ อุปกรณ์และวัสดุ 

ต่างๆตลอดจน ระบบความบันเทิงใน

เคร่ืองบิน

40/3  ช้ันท่ี 4 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

1496 0105563032468 บจ.อัลติจูด บางนา 1 จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       68101 ประกอบกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ 

คอนโดมิเนียม ห้องชุด

856/55  ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

1497 0105563032476 บจ.เอสจีซี พาวเวอร์ 6 จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการจัดการติดต้ังระบบ

พลังงานแสงอาทิตย์ แผงโซล่าร์เซลล์ 

ระบบพลังงานการจัดการปฎิกูล การ

จัดการระบบพลังงานน้ าเเละพลังงานลม

19/48  ซอยนวมินทร์ 50 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

1498 0105563032484 บจ.เอสจีซี พาวเวอร์ 3 จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการจัดการติดต้ังระบบพลังงาน

เเสงอาทิตย์ เเผงโซล่าเซลล์ ระบบพลังงาน

การจัดการปฎิกูล การจัดการระบบ

พลังงานน้ าเเละพลังงานลม

19/48  ซอยนวมินทร์ 50 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

1499 0105563032492 บจ.กลิตเตอร่ิง กรุ๊ป จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       82302 ประกอบกิจการรับจัดงานอีเว้นท์ ทุก

รูปแบบ

122  ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 37 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

1500 0105563032506 บจ.วี โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส 

จ ากัด

21/2/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้า ตัวแทน

จ าหน่ายสินค้า และบริการ เคร่ืองมือ 

อุปกรณ์ก่อสร้าง

145  ซอยปุณณวิถี 31 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

1501 0105563032514 บจ.เอสจีซี พาวเวอร์ 7 จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการจัดการติดต้ังระบบพลังงาน

เเสงอาทิตย์ เเผงโซล่าเซลล์ ระบบพลังงาน

การจัดการปฎิกูล การจัดการระบบ

พลังงานน้ าเเละพลังงานลม

19/48  ซอยนวมินทร์ 50 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

1502 0105563032522 บจ.เอสจีซี พาวเวอร์ 8 จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการจัดการติดต้ังระบบพลังงาน

เเสงอาทิตย์ เเผงโซล่าร์เซลล์ ระบบ

พลังงานการจัดการปฎิกูล การจัดการ

ระบบพลังงานน้ าเเละพลังงานลม

19/48  ซอยนวมินทร์ 50 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

1503 0105563032549 บจ.วนจิรา จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       81300 ประกอบกิจการรับจัดสวน ออกแบบสวน 

ดูแลสวน เป็นผู้ผลิตภาชนะต่างๆ ส าหรับ

ปลูกต้นไม้

45  ซอยวัดสุขใจ 8 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
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1504 0105563032557 บจ.เอสจีซี พาวเวอร์ 9 จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการจัดการติดต้ังระบบพลังงาน

เเสงอาทิตย์ เเผงโซล่าร์เซลล์ ระบบ

พลังงานการจัดการปฎิกูล การจัดการ

ระบบพลังงานน้ าเเละพลังงานลม

19/48  ซอยนวมินทร์ 50 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

1505 0105563032565 บจ.เอสจีซี พาวเวอร์ 10 จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการจัดการติดต้ังระบบพลังงาน

เเสงอาทิตย์ เเผงโซล่าร์เซลล์ ระบบ

พลังงานการจัดการปฎิกูล การจัดการ

ระบบพลังงานน้ าเเละพลังงานลม

19/48  ซอยนวมินทร์ 50 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

1506 0105563032573 บจ.เอสจีซี พาวเวอร์ 11 จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการจัดการติดต้ังระบบพลังงาน

เเสงอาทิตย์ เเผงโซล่าร์เซลล์ ระบบ

พลังงานการจัดการปฎิกูล การจัดการ

ระบบพลังงานน้ าเเละพลังงานลม

19/48  ซอยนวมินทร์ 50 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

1507 0105563032590 บจ.เอ็นเอ็น 1689 จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       46414 ประกอบกิจการน าเข้า จ าหน่าย 

เคร่ืองนุ่งห่ม เส้ือผ้า เคร่ืองหนัง

167  ซอยสตรีวิทยา 2 ซอย 29 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

1508 0105563032603 บจ.อ้ี ซิน ไท่ จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการขายปลีกเคร่ืองส าอาง 

ครีมบ ารุงผิว โลช่ัน ยาสีฟัน สบู่ ผลิตภัณฑ์

สปา

1501  ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

1509 0105563032611 บจ.เอสจีซี พาวเวอร์ 13 จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการจัดการติดต้ังระบบพลังงาน

เเสงอาทิตย์ เเผงโซล่าร์เซลล์ ระบบ

พลังงานการจัดการปฎิกูล การจัดการ

ระบบพลังงานน้ าเเละพลังงานลม

19/48  ซอยนวมินทร์ 50 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

1510 0105563032638 บจ.เอสจีซี พาวเวอร์ 12 จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการจัดการติดต้ังระบบพลังงาน

เเสงอาทิตย์ เเผงโซล่าร์เซลล์ ระบบ

พลังงานการจัดการปฎิกูล การจัดการ

ระบบพลังงานน้ าเเละพลังงานลม

19/48  ซอยนวมินทร์ 50 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

1511 0105563032671 บจ.มะลิสา เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       81291 ประกอบกิจกรรมการท าความสะอาด

พ้ืนผิวภายนอกอาคาร

15  ซอยพัฒนาชนบท 3 แยก 2 แขวงคลองสอง

ต้นนุ่น

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

1512 0105563032689 บจ.ยูมี ฟาร์ม่า จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       46691 ประกอบกิจการขายส่งเคมีภัณฑ์ทาง

อุตสาหกรรม

499/32  หมู่บ้าน เดอะ เซนโทร อ่อนนุช-

วงแหวน ถนนลาดกระบัง

แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

1513 0105563032697 บจ.เคพีอี เอ็นจิเนียร่ิง พาวเวอร์ 

เซอร์วิส จ ากัด

21/2/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการขายส่งเคร่ืองจักรและ

อุปกรณ์อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

42  ซอยบางบอน 1 ซอย 9 แยก 6 แขวงคลองบาง

พราน

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
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1514 0105563032701 บจ.บางกอก พาวเวอร์ สเตช่ัน จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการขายส่งเคร่ืองจักรและ

อุปกรณ์อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

87  ซอยหมู่บ้านเสรีวิลล่า แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

1515 0105563032719 บจ.อาร์บี เทียนศิริ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

21/2/2563 1,000,000       45203 ประกอบกิจการดูแล บ ารุงรักษาเก่ียวกับ

รถยนต์ มอเตอร์ไซด์ทุกชนิด

175/3  ตรอกวัดระฆัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

1516 0105563032743 บจ.เอ็น.ดี.ยางยนต์ จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจการค้าปลีก ค้าส่ง ล้อแม็กซ์

รถยนต์เก่าและใหม่ ยางรถยนต์เก่าและ

ใหม่ อุปกรณ์รถยนต์ อะไหล่

112  ซอยสะแกงาม 14 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

1517 0105563032751 บจ.พัฒนกิจ เทรดด้ิง จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม

 ปรับปรุง อาคาร สถานท่ี บ้านและท่ีดิน

5/82  ซอยโกสุมรวมใจ 45 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

1518 0105563032760 บจ.โอลด์ทรี จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการ ร้านอาหาร และจ าหน่าย

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

5/623  ถนนประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

1519 0105563032778 บจ.อีวีลส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       45101 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก ซ้ือขาย 

รถไฟฟ้าส่วนบุคคล รถยนต์ 

รถจักรยานยนต์ ยานพาหนะทุกชนิด

964  ซอยหมู่บ้านสินธร แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

1520 0105563032786 บจ.มอนเต้ กรุ๊ป จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       55101 ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ 

ไนท์คลับ

56  ซอยหลวงแพ่ง 6 แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

1521 0105563032808 บจ.เมเจอร์ ฟิตเนส จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       86909 ประกอยกิจการศูนย์สุขภาพ ศูนย์ออก

ก าลังกาย ศูนย์ฝึกสอนการออกก าลังกาย

141  ซอยสุขุมวิท 63(เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1522 0105563032824 บจ.เฌอชาน สตูดิโอ จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       68104 ประกอบกิจการให้เช่าอาคารส านักงาน 

สถานท่ีภายในอาคารส านักงาน

32/530  ซอยนวมินทร์135 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

1523 0105563032841 บจ.ทริปเป้ิล บี ออร์แกนิค จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       46313 ประกอบกิจการจ าหน่ายผักสด อาหารสด 

อาหารคลีน และอาหารเพ่ือสุขภาพ 

รวมถึงการจัดส่งแบบเดลิเวอรี

235/2  ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝ่ังเหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

1524 0105563032859 บจ.พีซ แอนด์ จอย เอ็นเตอร์ไพรส์

 จ ากัด

21/2/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้า เกษตร 

เส้ือผ้า อาหารออแกนิค

506  ซอยพัฒนาการ 44 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

1525 0105563032867 บจ.เคเอสที อีโค่ แพ็คเกจจ้ิง จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       22220 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย น าเข้า 

ส่งออกสินค้าบรรจุภัณฑ์ทุกชนิดทุกประเภท

87  ซอยพระพินิจ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

1526 0105563032875 บจ.โทนิ เค พลัส จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย 

เคร่ืองส าอาง ดูแลผิว อาหารเพ่ือสุขภาพ

1/59  ซอยทวีวัฒนา 20 แขวงศาลา

ธรรมสพน์

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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1527 0105563032891 บจ.ที.พี.วี 2020 จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการรับบริการติดต้ังและเดิน

สายไฟเบอร์ออฟติก สายเคเบิล 

สายโทรศัพท์

20  ซอยจันทน์ 41 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

1528 0105563032930 บจ.วรพล แอร์ เซอร์วิส จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       47595 ประกอบกิจการซ้ือ-จ าหน่าย ซ่อม ติดต้ัง

เคร่ืองปรับอากาศ และอุปกรณ์ไฟฟ้า ทุก

ชนิด

16/6  หมู่ท่ี 2 แขวงล าผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

1529 0105563032956 บจ.ดอนเมือง คัลเลอร์ จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       45203 ประกอบกิจการบ ารุงรักษายานยนต์ท่ัวไป 44/1  ซอยช่างอากาศอุทิศ 3 แยก 8 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

1530 0105563032964 บจ.ค่ัวกล้ิง  โปรดักช่ัน จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการให้บริการรับจ้างผลิต 

content ส่ือวีดีโอ

2  ซอยรามค าแหง 166 แยก 5 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

1531 0105563032981 บจ.โนวา แคลิเบรช่ันแลบอราทอร่ี 

จ ากัด

21/2/2563 1,000,000       71209 ประกอบกิจการให้บริการปรับ เทียบ 

มาตรฐานเคร่ืองวัดทุกชนิด

127/59  ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 2-6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

1532 0105563033022 บจ.เดซ่ี เฮ้าส์ จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจการผลิต น าเข้า ส่งออก 

เคร่ืองส าอาง เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ค้า

ปลีก-ส่ง

27   ห้องเลขท่ี 10-11-12 ถนนยานนาวา แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

1533 0105563033057 บจ.ทีเอส เทคโนโลยี จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       46593 ประกอบกิจการขายส่งเคร่ืองจักรและ

อุปกรณ์เพ่ือใช้ในงานอุตสาหกรรม

559/5  ถนนตากสิน-เพชรเกษม แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

1534 0105563033065 บจ.โอ ซี ที เมเนจเม้นท์ จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 400/92 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

1535 0105563033081 บจ.มโน โมนา จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบธุรกิจเป็นท่ีปรึกษาด้านการตลาด

 การบริหารจัดการธุรกิจและองค์กร

1  อาคารกลาสเฮ้าส์  ห้องเลขท่ี พี01 ช้ันท่ี

 พี ซอยสุขุมวิท 25 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1536 0105563033090 บจ.อู่รุ่งโรจน์ การช่าง จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       45202 ประกอบกิจการบริการเคาะพ่นสีรถยนต์ 

ซ่อมเคร่ืองยนต์ จ าหน่ายอะไหล่รถยนต์-

จักรยานยนต์ รับฝากจอดรถยนต์

66/2  ซอยลาดพร้าว126(กรัณฑ์พร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

1537 0105563033103 บจ.ภู่ทองทวีวุฒิ จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการบริหารอาหารในภัตตาคาร

 ร้านอาหาร และ จ าหน่ายเคร่ืองด่ืมชนิดบ

ริโภึได้ทันที

696/306  ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

1538 0105563033146 บจ.อนันดา ชิปป้ิงแอนด์โลจิสติกส์ 

จ ากัด

21/2/2563 1,000,000       46312 ประกอบกิจการขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์

สัตว์น้ า

27/69  หมู่บ้าน ไลโอนอฟ ดอนเมือง--

แจ้งวัฒนะ ซอยช่างอากาศอุทิศ  13

แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

1539 0105563033154 บจ.เอ็มวายสไตลส์ 2020 จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       74109 ประกอบกิจการให้บริการรับออกแบบ

สินค้า และหีบห่อ กล่องบรรจุภัณฑ์

53/3  ถนนมาเจริญ หมู่บ้านหรรษามา

เจริญ

แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
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1540 0105563033171 บจ.พีซีบีซี สปอร์ต จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       93120 ประกอบธุรกิจ สโมสรบาสเก็ตบอล รับจัด

ฝึกอบรม จัดการแข่งขัน โฆษณา

ประชาสัมพันธ์ จ าหน่ายต๋ัวท่ีน่ังเข้าชม

กีฬาบาสเก็ตบอล

311/235  ถนนเทิดราชัน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

1541 0105563033189 บจ.พันนา แอสเสท จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ท่ี

เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อ่ืนท่ีไม่ใช่เพ่ือ

พักอาศัย

14  ซอยอินทามระ 40 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

1542 0105563033219 บจ.เอ็น.เค. การบัญชี และ 

กฎหมาย จ ากัด

21/2/2563 1,000,000       69200 ปรกะอบกิจการเป็นท่ีปรึกษา ด้านบัญชี 

กฎหมาย

17/35  หมู่บ้าน เศรณีรามอินทรา ซอย

พระยาสุเรนทร์ 30

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

1543 0105563033227 บจ.เดอะ คิวเรเทอร์ จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษาและให้บริการ

งานด้านโฆษณา การตลาด และงาน

ประชาสัมพันธ์

119  ซอยสุขุมวิท 62 แยก 1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

1544 0105563033235 บจ.โซดา วิช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       46522 ประกอบกิจการค้า จ าหน่ายอุปกรณ์ วิช้ัน

ซิสเต็ม และให้บริการระบบ วิช่ันช้ันสูง 

ด้วยระบบภาพ3มิติ และระบบ

หน่วยความจ าแบบปัญญาประดิษฐ์

1687/1  อาคารพหล 19 ช้ันท่ี 2 ถนน

พหลโยธิน

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1545 0105563033243 บจ.เอ็นซี 2020 จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       46201 ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันส า

ประหลัง

68/248  ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

1546 0105563033260 บจ.รักฟาร์มสุข จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       62090 ประกอบกิจการจัดการด้านเทคโนโลยี 10/214  ซอยรามอินทรา  8  แยก  18 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

1547 0105563033278 บจ.ไซโร่ จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       68103 ประกอบกิจการอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า 17  ซอยพ่ึงมี 29 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

1548 0105563033308 บจ.คมนริศ จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       68103 ประกอบกิจการอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า 109  ซอยอ่อนนุช 52 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

1549 0105563033316 บจ.พิฐซวิศว์โยธาอนันต์ จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ และ

รับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคารท่ี

พักอาศัย

268  ซอยพหลโยธิน 53 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

1550 0105563033324 บจ.คมพชร จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       68103 ประกอบกิจการอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า 19/18  หมู่ท่ี 1 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

1551 0105563033332 บจ.ไทยฟาจิน จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน ใน

การซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์

557  ซอยพัฒนาการ 61 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

1552 0105563033341 บจ.ฟอสลีฟว่ิง จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       47591 ประกอบกิจการจ าหน่ายปลีก และส่ง

เฟอร์นิเจอร์

4/1540  ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

1553 0105563033375 บจ.สยามฟาร์มแลนด์ จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       01121 ประกอบกิจการ ท านา ท าสวน ท าไร่ และ

ปลูกสวนป่า

3  ซอยฉิมพลี 15 แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170
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1554 0105563033383 บจ.เอ.เอ็ม.ดี พร็อพเพอร์ต้ี คอน

สตรัคช่ัน จ ากัด

21/2/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน 

ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุก

ประเภท เว้นแต่งานในธุรกิจประกันภัย 

การหา สมาชิกให้สมาคม และการค้า

หลักทรัพย์

90  ซอยบางกระด่ี 3 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

1555 0105563033413 บจ.โฮโช จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       46311 ประกอบกิจการ น าเข้า จ าหน่าย วัตถุดิบ

อาหารสดและแช่แข็งทุกชนิด

678/276  ซอยพัฒนาการ 44 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

1556 0105563033430 บจ.ภักดีไพศาล จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       90002 ประกอบกิจการ เก่ียวกับการสร้างสรรค์

ความบันเทิง เช่น ละครเวที นาฎศิลป์ การ

แสดงหุ่นกระบอก ดนตรีและกิจกรรมด้าน

การแสดง เช่น จัดหานักแสดง นักดนตรี 

นักร้อง รวมถึงการแสดงการออกแบบและ

จัดฉากเวที

88/40  ซอยอ่อนนุช 46 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

1557 0105563033448 บจ.ขุมทอง ค้าเหล็ก จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       46622 ประกอบกิจการค้า เหล็กทุกชนิด 78/1  ถนนหลวงเเพ่ง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

1558 0105563033464 บจ.ไอบีไอเอส จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       71102 รับเป็นท่ีปรึกษาให้ค าแนะน าเก่ียวด้าน

บริหารงาน เทคนิคทางวิศวกรรม ค านวณ

และออกแบบการก่อสร้าง

128/128  อาคารพญาไทพลาซ่า ช้ัน 12 

ถนนพญาไท

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

1559 0105563033499 บจ.คิทเชนเนอร์ จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       71101 ออกแบบ เขียนแบบ จัดการให้ค าปรึกษา

เก่ียวกับงานทางสถาปัตยกรรม งาน

โครงสร้างอาคาร

999/39 ซอยวัชรพล 8 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

1560 0105563033511 บจ.เอ็น.เอส.บี. พาร์ทแอนด์แมชชีน

 จ ากัด

24/2/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการค้าอะไหล่เคร่ืองจักร

แม่พิมพ์เหล็กสแตนเลสและอลูมิเนียม

2/1  ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 51แยก 3 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

1561 0105563033529 บจ.พาวเวอร์ พลัส 315 จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       70209 เป็นท่ีปรึกษา-แนะน าการบริหารงาน/

จัดการ-ด้านบุคคลากร/ตลาด/จัดจ าหน่าย

ให้กับองค์กร

99/315  ซอยสวนหลวง แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

1562 0105563033545 บจ.เฮกา โมเมนท์ จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       82302 ประกอบกิจการออแกไนเซอร์ ออกแบบ 

บริหาร จัดงานกิจกรรม งานแสดง ฯ

202  ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1563 0105563033553 บจ.วัน ดีกรี คอมมูนิต้ี จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       82301 ประกอบกิจการบริการ จัดการสัมมนา 

อบรม ให้ความรู้ แก่บุคคลธรรมดา บริษัท

 หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

240  ถนนพิษณูโลก แขวงส่ีแยกมหา

นาค

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
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1564 0105563033561 บจ.พร๊อพเพอร์ต้ี คอนโทรล กรุ๊ป 

จ ากัด

24/2/2563 1,000,000       68202 ธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย์เก่ียวกับการ

บริหารนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและ

คอนโดมิเนียม

72/565  หมู่ท่ี 7 ซอยศาลาธรรมสพน์ 15 แขวงศาลา

ธรรมสพน์

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

1565 0105563033570 บจ.รวยปังปัง จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจการจ าหน่าย อาหาร ขนม และ

เคร่ืองด่ืมทุกประเภท

188/19-20  ถนนจรัสเมือง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

1566 0105563033588 บจ.บิลด์ อัพ ทีม จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       74109 ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ ตกแต่ง

ภายใน และรับจ้างท าเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด

8/127  ซอยประชาอุทิศ 131 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

1567 0105563033618 บจ.อันโฟลด์ เวนเจอร์ส จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       64202 เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัดและบริษัท

มหาชนจ ากัด

264-266  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

1568 0105563033626 บจ.ที.เจ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       46101 ประกอบกิจการจ าหน่ายเป็นนายหน้า 

ตัวแทนจ าหน่ายสินค้าทางเกษตร

575  ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

1569 0105563033634 บจ.กรีนโรส เรียลเอสเตท จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       68201 ประกอบธุรกิจตัวแทนและนายหน้า ซ้ือ 

ขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์

2/23  ซอยพัฒนาการ 51 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

1570 0105563033669 บจ.พี ลอนดร้ี สโตร์ จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       47595 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองซักผ้า เคร่ืองรีด

ผ้า และอุปกรณ์อะไหล่ทุกชนิด

310  ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

1571 0105563033685 บจ.เอส แซด คอนสตรัคท์ จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง บ้าน 

อาคาร ส านักงาน โรงงาน ทุกประเภท

1471/61  ซอยเพชรเกษม 63 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

1572 0105563033693 บจ.เกิร์ลส์ ไลบราร่ี จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       47711 ร้านขายปลีกเส้ือผ้า 1201/33  ซอยลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

1573 0105563033715 บจ.ป.เจริญรุ่งเรือง โลจิสติคส์ จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งสินค้า จัดส่งสินค้า 

แพ็คสินค้า ชิปป้ิงสินค้า ทุกชนิด

44  ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 25 ถนน

ประดิษฐ์มนูธรรม

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

1574 0105563033731 บจ.ณ ธาราเฮ้าส์ จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       93112 ประกอบกิจการให้บริการสถานท่ีออก

ก าลังกาย ฟิตเนส และอุปกรณ์ออกก าลัง

กายทุกชนิด

53/8  ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณ

อมรินทร์

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

1575 0105563033758 บจ.เดฟครอน อินเทลลิเจนซ์ จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       62022 ให้ค าปรึกษาและให้บริการระบบเว็บโฮสด้ิง 17/4  ซอยสตรีวิทยา 2 ซอย 9 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

1576 0105563033766 บจ.ต.รุ่งเจริญ กิจการยาง จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       45301 ประกอบกิจการขายปลีกและส่งช้ินส่วน

และอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์

98/220  ซอยกุศลศิลป์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

1577 0105563033774 บจ.โกลเด้น จัสท์ เทรดด้ิง จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       52101 ประกอบกิจการเก่ียวกับห้องเย็นส าหรับ

อาหารทะเลแช่แข็ง และแปรรูปเพ่ือการ

ส่งออก เม่ือได้รับอนุญาตจากกรมการค้า

ภายในแล้ว

605/19  ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
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1578 0105563033782 บจ.เอ็น.ที.ซัคเซส เซอร์วิส จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       96309 ประกอบกิจการ ให้บริการท าวีซ่าและ

ใบอนุญาตท างาน รับจดทะเบียนบริษ ท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด

913  ซอยหมู่บ้านเสนาวิลล่า แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

1579 0105563033791 บจ.จีเอ็มพี มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       46314 การขายส่งผลิตภัณฑ์นม 252/20  อาคารเมืองไทย-ภัทร คอม

เพล็กซ์ อาคาร เอ ช้ันท่ี 16 ถนนถนน

รัชดาภิเษก

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

1580 0105563033804 บจ.ทีพี ลีดด้ิง กรุ๊ป จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       58202 การจัดท าหรือพัฒนาซอฟต์แวรส าเร็จรูป 216  ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 6 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

1581 0105563033812 บจ.มารีนา กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       11041 การผลิตน้ าด่ืมบริสุทธ์ิและน้ าแร่บรรจุขวด 236  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

1582 0105563033847 บจ.ทีเคซี ไดน์เอ็นจ้ิน จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       28199 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย น าเข้า 

ส่งออก และติดต้ังเคร่ืองจักรอุตสาหกรรม 

ซ่อม บ ารุง

427/77  หมู่บ้าน สวนริมคลองบางมด 

ถนนพุทธบูชา

แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

1583 0105563033863 บจ.โอเอ็มซี เร้นทอลส์ แอนด์ 

เซอร์วิสเซส จ ากัด

24/2/2563 1,000,000       68104 ประกอบกิจการให้เช่า ห้องพ่นอบสี 591  ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1584 0105563033871 บจ.แฮปป้ี ทู เรนเดอร์ จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       59111 ผลิตส่ือวีดีโอ ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือดิจิตอล เพ่ือ

ความบันเทิง ความรู้ และส่ือช่วย

ประชาสัมพันธ์

586/337  ซอยสุเหร่าคลองหน่ึง 13 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

1585 0105563033898 บจ.สถาปนิก มายด์ จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       71101 ประกอบกิจการรับออกแบบด้าน

สถาปัตยกรรม ออกแบบมัณฑนศิลป์และ

ออกแบบด้านวิศวกรรม

427/154  ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

1586 0105563033901 บจ.ข้าวนาราภัทรโฮลเซล จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการรับเป็นตัวแทน ซ้ือสินค้า-

ขายสินค้า ตามส่ังซ้ือท่ีลูกค้าระบุมา ท้ังใน

ประเทศและนอกประเทศ

8/145  หมู่บ้าน สตอร่ีส์ อ่อนนุช-วงแหวน

 ซอย01กาญจนาภิเษก 39

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

1587 0105563033910 บจ.บีจี อโรมา จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       20299 ประกอบกิจการผลิต น าเข้า ส่งออก และ

จ าหน่าย เคมีภัณฑ์ ท่ีใช้ในอุตสาหกรรม

น้ าหอม และผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวกับน้ าหอม

ทุกชนิด

128/222  ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 50 แยก

 7

แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

1588 0105563033944 บจ.ฟรีด้อม คอนเซ็ปต์ จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย สินค้า อุปกรณ์ 

ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย อัมพฤกษ์ ผู้มีน้ าหนักมาก

18  ซอยบรมราชชนนี 49 แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

1589 0105563033952 บจ.จันท์นินทร์ จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย จัดหา นายหน้า 

น าเข้า ส่งออก สินค้าอุปโภค บริโภค 

เคร่ืองส าอาง เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

38/117  ซอยศูนย์วิจัย 6 ถนนเพชรบุรีตัด

ใหม่

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
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1590 0105563033961 บจ.ธาราญา จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       47739 ประกอบกิจการค้า สังฆภัณฑ์ ผ้าไตรจีวร 

เคร่ืองบวช

5/183  ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1591 0105563033979 บจ.ดีดี รุ่งเรืองทรัพย์ จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       47525 จ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา วัสดุ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองมือการ

ก่อสร้าง เคร่ืองมือช่างทุกชนิด

216/14  ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

1592 0105563033995 บจ.อะเมซ่ิง พร็อพเพอร์ต้ี ทัวร์ 

จ ากัด

24/2/2563 1,000,000       49329 ประกอบกิจการการขนส่งผู้โดยสารท้ังทาง

บกและอ่ืนๆทุกประเภท

319  อาคารจัตุรัสจามจุรี ช้ันท่ี 24 ถนน

พญาไท

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

1593 0105563034002 บจ.ไอราวัณ เพลส จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       68101 การซ้ือและการขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็น

ของตนเอง เพ่ือการพักอาศัย

594/184  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

1594 0105563034011 บจ.ฮีโร่ แอร์ จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       51102 การขนส่งผู้โดยสารทางอากาศท่ีไม่มี

ตารางเวลา

6  ซอยอยู่เย็น 1 ถนนอยู่เย็น แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

1595 0105563034037 บจ.อชิรา แกรนด์ แอนด์แอสเสท 

จ ากัด

24/2/2563 1,000,000       64923 บริการจัดหาสินเช่ือเพ่ือให้บริการ

อสังหาริมทรัพย์และท้ังให้ค าปรึกษาแก่

ผู้สนใจขายและซ้ือ

59/303  หมู่บ้าน บุราพันธ์ หมู่ท่ี 4 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

1596 0105563034045 บจ.ฟิชช่ัน โฮลด้ิง จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       10779 การผลิตเคร่ืองปรุงอาหารประจ าโต๊ะและ

เคร่ืองประกอบอาหาร อ่ืน ๆ ซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

43  อาคารกินรี ซอยสุขุมวิท ซอย 8 ถนน

สุขุมวิท

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

1597 0105563034061 บจ.ซี-ตัส โฮลด้ิง จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       68102 ซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้

 และจัดการโดยประการอ่ืนใดซ่ึงทรัพย์สิน

ใดๆ ตลอดจนดอกผล

306  อาคารเซ็นทรัลสีลม ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 

7  ห้องเลขท่ี 703 ดี ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1598 0105563034088 บจ.เค.อาร์.ที.เบสแวร์ จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       47599 ประกอบกิจการค้าขายเคร่ืองใช้ในครัวเรือน 51  ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1 ถนนพุทธ

บูชา

แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

1599 0105563034126 บจ.พลาสม่า แล็บ จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจการโรงงานผลิต รับผลิตสร้าง

แบรนด์สินค้าและจัดจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง

อาหารเสริม

730  ซอยศูนย์การค้าแฮปป้ีแลนด์ 1 แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

1600 0105563034134 บจ.สแตนด์อัพเอ้ท จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       96104 กิจกรรมการดูแลความงามแต่งเล็บมือและ

เล็บเท้า

8/29  ถนนพุทธมณฑลสาย1 แขวงบางเชือก

หนัง

เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

1601 0105563034151 บจ.สรรสร้างสรรค์ จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 402/79  ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวา

ตะวันตก

เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
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1602 0105563034169 บจ.เอสบีเอกซ์ จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       82301 ธุรกิจบริการ รับเป็นผู้ฝึกอบรม และให้

ค าแนะน าในด้านการเกษตร ทพาณิชยกรร

 หัตถกรรม อุตสาหกรรม การผลิต การเงิน

 การตลาด และทางเทคนิค

333/9  อาคารรัชอาภาทาวเวอร์ ซอย

รัชดาภิเษก 32 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1603 0105563034177 บจ.เวิร์ทต้ี แล็บ จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       10509 ผลิต จ าหน่าย เป็นตัวแทน ส่งออก นมทุก

ประเภท อาหารทุกประเภท

20  ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

1604 0105563034185 บจ.คิว อาร์ พี โปรเฟสช่ันนัล จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       70209 ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาทางด้านการ

จัดสรรและดูแลบุคลากรตามความ

ประสงค์ของลูกค้า

973  อาคารเพรสิเด้นท์ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 11

 ยุนิต 11 จี, 11 เอช  ห้องเลขท่ี 101 ถนน

เพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

1605 0105563034193 บจ.บุญฑิพา จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       47511 ประกอบกิจการค้า ผ้า ด้าย ใยสังเคราะห์ 

เคร่ืองนุ่งห่ม เส้ือผ้าส าเร็จรูป เคร่ืองแต่ง

กายทุกชนิด

19/1  ซอยสุขุมวิท 64 แยก 4 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

1606 0105563034240 บจ.ฟีนิกซ์ พาร์ท คาร์ จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       29309 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายอะไหล่

ช้ินส่วนรถยนต์

40/20  หมู่ท่ี 2 ซอยจอมทอง 3 ถนน

จอมทอง

แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

1607 0105563034266 บจ.นามาสเต (2019) จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       85410 ประกอบกิจการสอนโยคะ 147/44  ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณ

อมรินทร์

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

1608 0105563034274 บจ.พรีมา พาวเวอร์ จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบธุรกิจการก่อสร้างอาคาร ถนน 

สะพาน

2/265  ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

1609 0105563034291 บจ.ฮาโหล ทัวร์ จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       55101 ประกอบกิจการบริการจัดหาท่ีพัก โรงเเรม

 รีสอร์ท ห้องเช่า รับ-ส่ง ส าหรับ

นักท่องเท่ียว

148/107  ถนนเสรี 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

1610 0105563034304 บจ.ยูเนียนคลีนแอนด์ฟู้ด จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       20231 ประกอบกิจการการผลิต น าเข้า ส่งออก 

จ าหน่ายผลิตภัณพ์และอุปกรณ์น าฆ่าเช้ือ

โรค

62/22  ซอยพร้อมพรรค แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1611 0105563034401 บจ.ซอฟท์เทค ออดิท จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       69200 ประกอบกิจการให้บริการตรวจสอบบัญชี 

รับท าบัญชี วางระบบบัญชี และบริการให้

ค าปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากร

408  ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1612 0105563034428 บจ.ซูพรีม แอ็คเคาน์ต้ิง จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       69200 ประกอบกิจการรับวางรูประบบบัญชี การ

ค านวณบัญชีต้นทุน การรับท าบัญชีและให้

ค าปรึกษาทางด้านบัญชี รับเป็นท่ีปรึกษา

และให้ค าแนะน าเก่ียวกับการควบคุม

ภายใน และระบบการควบคุมภายใน

66  ซอยรามอินทรา 19 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

1613 0105563034436 บจ.พีพีเค8 จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       69200 ประกอบกิจการให้บริการทางด้านบัญชี 

ตรวจสอบบัญชี วางเเผนภาษี เเละการ

จัดท าเงินเดือน

5/1  หมู่ท่ี 1 แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

1614 0105563034444 บจ.เกรท 19 จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการให้บริการติดต้ัง ซ่อมแซม 

บ ารุงรักษา และให้ค าปรึกษาเก่ียวกับงาน

ด้านงานระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล

398/279  ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

1615 0105563034479 บจ.เอ พี แอล. ออโต้ การาจ จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       45201 ประกอบกิจการให้บริการซ่อมรถยนต์ 

บ ารุงรักษา ตรวจสอบรถยนต์ทุกประเภท

18/1  ซอยเพชรเกษม 79 แยก 14 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

1616 0105563034487 บจ.แร็กคูน โปรเจ็กต์ จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการรับจ้างท าการตลาดด้วย

อินฟูลเอนเซอร์ การดูแล และจัดการ

การตลาด

299/552  ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

1617 0105563034495 บจ.เอ็น.วี.พี. ก่อสร้าง 2020 จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ีท าการ 

ถนน สะพาน เข่ือน อุโมงค์ เเละงาน

ก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับท างาน

โยธาทุกประเภท

1/63  หมู่บ้าน บดินทร ซอยไมตรีจิต 9 แขวงสามวา

ตะวันออก

เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

1618 0105563034509 บจ.ไวท์ วู้ด เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

25/2/2563 1,000,000       46494 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย น าเข้า ส่งออก 

เฟอร์นิเจอร์ ทุกชนิด

580/35  ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) แขวงคลองเจ้า

คุณสิงห์

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

1619 0105563034541 บจ.กรีน คัพ จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบธุรกิจจ าหน่ายอาหารและอ่ืนๆ 1255/4  ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

1620 0105563034550 บจ.เอ็นพี มานดารา จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       46434 ประกอบกิจการขายส่งเกมและของเล่น 147  ซอยบรมราชชนนี 4 แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

1621 0105563034568 บจ.แม่ค้าคนสวย จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต 7/2  ถนนรามค าแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

1622 0105563034576 บจ.เบทเทอร์ซัมเมอร์ จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการให้บริการซ้ือ ขาย จัดหา

รอสังหาริมทรัยย์

22/154  ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แยก 4(

บ้านสวนราชา)

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

1623 0105563034606 บจ.รวยเก้ือกูล จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 127  ซอยสวนผัก 1 แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1624 0105563034622 บจ.ราฟเทล จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการขายปลีก ส่ง สมุดโน๊ต 

หรือสินค้าอ่ืน ทางอินเตอร์เน็ตซ่ึงมิใช่การ

ประกอบธุรกิจขายตรง

1529/527  ถนนเจริญนคร แขวงบางล าภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

1625 0105563034649 บจ.เอกณภัท เทรดด้ิง แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

25/2/2563 1,000,000       47411 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองใช้ส านักงาน

 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ พร้อมท้ังอะไหล่และ

อุปกรณ์

58  ซอยลาซาล 8 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

1626 0105563034657 บจ.สมิทธ์ิ คลินิกเวชกรรม จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       86201 ประกอบกิจกรรมคลินีกโรคท่ัวไป 1521/2  อาคารไทยซิน ตึก 3 ช้ัน 2 ถนน

สุขุมวิท

แขวงพระโขนง

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1627 0105563034673 บจ.ไกรรัตน์ วิศวกรรม จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษาด้านวิศวกรรม

 ออกแบบ เขียนแบบ

41/41 ถนนสามวา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

1628 0105563034681 บจ.เฮงโกย่า จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการจ าหน่าย ขายส่ง ขายปลีก

 ตัวแทนจ าหนา่ย เคร่ืองส าอาง อาหาร

เสริม อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้เสริมคว

มางามและเวชส าอางค์ทุกประเภท

679  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 75 ถนนจรัญสนิท

วงศ์

แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

1629 0105563034762 บจ.เบลเซอร์ ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจการ จ าหน่ายปลีก-ส่ง อาหาร

เสริม

120  ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 16/3 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

1630 0105563034789 บจ.ไออ้อนโพลิส (ไทยแลนด์) จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       47523 ประกอบกิจการร้านขายปลีกอุปกรณ์การ

วางท่อและเคร่ืองสุขภัณฑ์

772/10  หมู่บ้าน เดอะเเพลนท์ เอสทีค 

ซอยพัฒนาการ 38

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

1631 0105563034801 บจ.เจพี โฮมเพลส จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       68103 ประกอบกิจการให้เช่า ห้องพักอาศัย 

อุปกรณ์สาธารณูปโภค เคร่ืองตกแต่ง

192  ซอยนาคนิวาส 21 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

1632 0105563034819 บจ.ซัคเซส เวย์ จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       46593 ประกอบกิจการจ าหน่าย น าเข้า ส่งออก 

เคร่ืองจักร วัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ช้ินส่วน

เเละผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในงานอุตสาหกรรม

199/218  หมู่บ้าน โกลเด้น ทาวน์ อ่อน

นุช-พัฒนาการ ซอยอ่อนนุช 65 เเยก 14 

ถนนอ่อนนุช

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

1633 0105563034827 บจ.ช้างทอง (555) จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       68103 ประกอบกิจการให้เช่าห้องพัก อพาร์ทเมนท์ 87/8  ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

1634 0105563034835 บจ.รักษาความปลอดภัย ไทเกอร์ 

การ์ด จ ากัด

25/2/2563 1,000,000       80100 ประกอบกิจการรักษาความปลอดภัยให้กับ

คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ-องค์กร

1152/53  ซอยสุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

1635 0105563034851 บจ.พรชัย แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 

จ ากัด

25/2/2563 1,000,000       69100 ประกอบกิจการให้บริการด้านกฎหมาย 2034/57  อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ช้ันท่ี 

11 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

1636 0105563034860 บจ.วิชช่ันเดนท์ จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       86203 ประกบกิจการคลินิกทันตกรรม 76  ซอยสุขุมวิท 101/2 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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ไปรษณีย์

1637 0105563034878 บจ.โฟร์ต้ี-ซิคซ์  มาร์เก็ตต้ิง  กรุ๊ป 

จ ากัด

25/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการให้บริการ การปรึกษา 

การฝึกอบรม การสัมมนา ท่ีเก่ียวข้องกับ

ทางการตลาด

199/348  ซอยนวมินทร์ 42 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

1638 0105563034932 บจ.ดวงทูเดย์ จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       96304 ประกอบกิจการรับพยากรณ์ ท านาย 

ตรวจดวงชะตา โงวเฮง กราฟชีวิต เลขมงคล

29/1-3  ซอยศูนย์วิจัย แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

1639 0105563034941 บจ.ริชเอเบ้ิล จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย จัดหา นายหน้า 

น าเข้า ส่งออก สินค้าอุปโภค บริโภค 

เคร่ืองส าอาง เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

422/222  ซอยสุวินทวงศ์ 34 ถนนสุวินท

วงศ์

แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

1640 0105563034959 บจ.หกเจ็ดการาจ จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจการค้า รับแลกเปล่ียน 

อุปกรณ์ประดับยนต์

402  ซอยลาดพร้าว 71 แขวงคลองเจ้า

คุณสิงห์

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

1641 0105563034975 บจ.ดีเซมเบอร์12 จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย จัดหา นายหน้า 

น าเข้า ส่งออก สินค้าอุปโภค บริโภค 

เคร่ืองส าอาง เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

422/222  ซอยสุวินทวงศ์ 34 ถนนสุวินท

วงศ์

แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

1642 0105563034983 บจ.อัพเกรดนิวทรีช่ัน จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการขายส่งผลิตภัณฑ์อาหาร

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

49  ซอยพัฒนาการ 50 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

1643 0105563034991 บจ.เดอะ บรอกโคลี จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       71101 ประกอบกิจการให้บริการด้านออกแบบ 

การบริหารงานก่อสร้าง การบริหาร

โครงการด้านสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม

 ภูมิสถาปัตยกรรม วิศวกรรม กราฟฟิก

339/72  ซอยเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

1644 0105563035025 บจ.ทีชเชอร์อินเตอร์เนช่ันแนลเพลส

เม้นท์ จ ากัด

25/2/2563 1,000,000       85491 ประกอบกิจการรับจัดค่ายอบรมภาษ

อังกฤษ รับวางแผนการจัดค่ายภาษาอังกฤษ

160  ซอยรัชมงคลประสาธน์ 10 แขวงปากคลอง

ภาษีเจริญ

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

1645 0105563035033 บจ.ฮาร์เวสท์ สตอร่ี จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการขายส่งวัตถุดิบประกอบ

อาหารส่งตามร้านอาหาร

528  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

1646 0105563035041 บจ.ดร.หิรัญ ฟู้ด จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารแปรรูป 

อาหารส าเร็จรูป อาหารแช่แข็ง อาหารแห้ง

 ผลไม้ ขนมขบเค้ียวภายในต่างประเทศ

685  ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงศาลา

ธรรมสพน์

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส

ไปรษณีย์

1647 0105563035050 บจ.รัศมียา จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย จัดหา นายหน้า 

น าเข้า ส่งออก สินค้าอุปโภค บริโภค 

เคร่ืองส าอาง เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

38/117  ซอยศูนย์วิจัย 6 ถนนเพชรบุรีตัด

ใหม่

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

1648 0105563035076 บจ.มุย มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย จัดหา นายหน้า 

น าเข้า ส่งออก สินค้าอุปโภค บริโภค 

เคร่ืองส าอาง เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

38/117  ซอยศูนย์วิจัย 6 ถนนเพชรบุรีตัด

ใหม่

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

1649 0105563035084 บจ.เอ็มเอสพี ออดิท แอนด์ คอน

ซัลต้ิง จ ากัด

25/2/2563 1,000,000       69200 ประกอบกิจการให้บริการตรวจสอบบัญชี 128/625  ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

1650 0105563035092 บจ.ตุ้มบุญ อินเตอร์เนช่ันแนล ลอว์

 จ ากัด

25/2/2563 1,000,000       69100 ประกอบกิจการรับปรึกษาคดี บริหารงาน

คดี บังคับคดี รับจดทะเบียนนิติบุคคล

52/9  ซอย22 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลา

ธรรมสพน์

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

1651 0105563035114 บจ.โกเม่ง 2020 ทรานสปอร์ต 

จ ากัด

25/2/2563 1,000,000       49331 ประกอบกิจการขนส่งสินค้าแช่เย็นหรือแช่

แข็งทางถนน

52/152  ซอยพหลโยธิน 45 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1652 0105563035122 บจ.บ๊ิก แบร์ เธียร่ี จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       32909 ประกอบกิจการผลิต น าเข้าส่งออก สินค้า

ส าหรับเด็กอ่อน

1  ซอยนาคนิวาส 27 แยก 18 ถนนนาค

นิวาส

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

1653 0105563035131 บจ.เค ไอ เอ็นเนอร์ย่ี กรุ๊ป จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       46614 ประกอบกิจการขายส่งผลิตภัณฑ์ท่ีได้จาก

การกล่ันปิโตรเลียม

1000/27  อาคารลิเบอร์ต้ี พลาซ่า ซอย

สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ)

แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1654 0105563035149 บจ.กิจการร่วมค้า โอเรียนเต็ดไทย

เทพยนต์ จ ากัด

25/2/2563 1,000,000       45102 ประกอบกิจการซ้ือขาย น าเข้าซ่ึงรถยนต์

และยานยนต์ พาหนะอ่ืน เคร่ืองจักรกล

ให้กับหน่วยงานทหาร

365/12-13  ซอยพญานาค ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

1655 0105563035165 บจ.เอ็นแอนด์เอ็น แพคเกจจ้ิง จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       46694 ประกอบกิจการขายส่ง และขายปลีก 

บรรจุภัณฑ์ทุกชนิด ทุกประเภท

248/119  ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

1656 0105563035190 บจ.ออลสมาร์ท อินโนเวช่ัน จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษาทางด้านการ

บริหารทรัพยากรบุคคล และการจัดการ

อ่ืนๆ

725  อาคารเมโทรโพลิศ แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1657 0105563035211 บจ.เค.บี. เอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิส 

แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด

25/2/2563 1,000,000       47640 ประกอบกิจการขายปลีกและบริการซ่อม

งานอุตสาหกรรม,ประกอบติดต้ังเคร่ือง

เล่นท่ัวไป

18  ซอยพระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน

พระยาสุเรนทร์

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

1658 0105563035220 บจ.เขย่ง ก้าว กระโดด ทริปเป้ิล พี 

รีเลช่ันส์ จ ากัด

25/2/2563 1,000,000       63111 ประกอบกิจการบริหารจัดเก็บ รวบรวม 

จัดพิมพ์ เผยแพร่สถิติข้อมูล ทาง

เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การเงิน พาณิช

ยกรรม รวมท้ังวิเคราะห์ ประเมินผล

88  ซอยประชานุกูล 2 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

1659 0105563035254 บจ.วะนิ อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต 

จ ากัด

25/2/2563 1,000,000       31009 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย เคร่ือง

สุขภัณฑ์ เคร่ืองเคหะภัณฑ์ เคร่ืองเรือน 

เฟอร์นิเจอร์

3/17  ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

1660 0105563035262 บจ.ทู ไฟว์ ฟอร์เวิร์ด จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการบริการรับเป็นท่ีปรึกษา

และให้ค าแนะน าปัญหาเก่ียวกับด้าน

บริหารงานพาณิชยกรรม

599/144 ห้องซีซี ช้ัน 2  ซอยคัลเลอร์ 12

 ถนนลาดปลาเค้า

แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

1661 0105563035289 บจ.จีรัง เวลเนส จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       86909 ประกอบกิจกรรมอ่ืน ๆ ด้านสุขภาพของ

มนุษย์ ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

161  ถนนสมเด็จพระป่ินเกล้า แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

1662 0105563035301 บจ.ดาว แอสเปคท์ จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       13929 ประกอบกิจการผลิต กระเป๋าผ้าและหนัง 502/265  ซอยเดชะตุงคะ 1 ถนนเดชะตุง

คะ

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

1663 0105563035319 บจ.ทีไอเอสซี อินเตอร์ จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก ค้าส่ง ค้า

ปลีก สารเคมี เอนไซม์ สารปรุงแต่งซ่ึงใช้

ในอุตสาหกรรมอาหาร ยา และเคร่ืองส าอาง

8/63  ซอยประชาอุทิศ 75 แยก 12 ถนน

ประชาอุทิศ

แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

1664 0105563035327 บจ.ง้ิว จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       90002 ประกอบกิจการจัดแสดงศิลปะการแสดง

อุปรากรจีน และศิลปการแสดงอ่ืนๆ

232  ซอยหมู่บ้านผกามาศ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

1665 0105563035335 บจ.ซิกแนล สตางค์ จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       70202 ประกอบกิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการ

บริหารจัดการการเงิน

30  ซอยสุขุมวิท 61 (เศรฐบุตร) แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1666 0105563035351 บจ.เอ็ม แอนด์ พี เฮลท์ พาธ จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       21002 ประกอบกิจการผลิต รับจ้างผลิต จ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากสมุนไพร

16  ซอยนนทรี 14 แยก 2(บากองอนุสรณ์

 2)

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

1667 0105563035386 บจ.เอซี เวลเนส กรุ๊ป จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       47721 ประกอบธุรกิจจ าหน่ายยาและอุปกรณ์

เคร่ืองมือแพทย์

44/40  ซอยบางกระด่ี 35/1 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

1668 0105563035408 บจ.กองจันธนโสภณ จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       14112 ผลิต จ าหน่าย ขายปลีก ขายส่ง 

เคร่ืองนุ่งห่ม เส้ือผ้า เส้ือผ้าส าเร็จรูป 

เคร่ืองแต่งกาย ท้ังจ าหน่ายให้กับลูกค้า

โดยตรง ผ่านหน้าร้าน และผ่านช่องทาง

ออนไลน์

98/293  ซอยประชาอุทิศ 33 แยก 7 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

1669 0105563035416 บจ.คอร์เดียล คอนซัลต้ิง เซอร์วิส

เซส จ ากัด

26/2/2563 1,000,000       69200 ประกอบกิจการให้บริการด้านบัญชี สอบ

บัญชี และด้านกฎหมาย

25/706  ซอยรามค าแหง 174 ถนน

รามค าแหง

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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(บำท)

รหัส
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รหัส
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1670 0105563035424 บจ.แปลน บี จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการรับเหมาปรับปรุงและ

ตกแต่งบ้าน อาคารพาณิชย์ คอนโด ห้อง

ชุด ส านักงาน

4/91  ซอยสุคนธสวัสด์ิ 30 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

1671 0105563035432 บจ.เทรนน่ิง แอนด์ เอ็ดดูเคช่ัน 

เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด

26/2/2563 1,000,000       85500 ประกอบกิจการให้บริการ การศึกษา

ต่างประเทศ จัดอบรม สัมนา

ภาษาต่างประเทศ

21/447  หมู่ท่ี 5 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

1672 0105563035441 บจ.พิมพิมประภา จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       25999 ตัวแทนผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองหมาย 

เคร่ืองแต่งกาย ตราสัญญาลักษณ์ 

เคร่ืองประดับ โลหะ ผ้าทุกชนิด ฝ้าย

683/3  ซอยบรมราชชนนี 76 ถนนบรม

ราชชนนี

แขวงศาลา

ธรรมสพน์

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

1673 0105563035459 บจ.เอ็น93 คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน เข่ือน อุโมงค์ และ

งานก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับ

ท างานโยธาทุกประเภท

77  ซอยคู้บอน 6 แยก 3 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

1674 0105563035467 บจ.คีโนญ่า จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       46493 ประกอบกิจการขายส่ง-ขายปลีก กระเป๋า

เดินทางทุกประเภท

41/49  ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

1675 0105563035483 บจ.เบรคก้ิง บาวน์แดรีส์ จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการให้บริการ ร้านขายอาหาร 

และเคร่ืองด่ืม ทุกชนิด

38/59  ซอยศูนย์วิจัย 6 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

1676 0105563035491 บจ.สไมล์ คอนซัลต้ิง จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบธุรกิจรับเป็นท่ีปรึกษาและให้

ค าแนะน าเก่ียวกับด้านการบริหารงาน

พาณิชยกรรม

523/60  ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

1677 0105563035530 บจ.เอสเอส นัททอง987 จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       46313 ประกอบกิจการค้าขายผัก ผลไม้ 

ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการแปรรูปผักและผลไม้

70/241  ซอยพระยาสุเรนทร์ 30 แยก 2 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

1678 0105563035548 บจ.มงคลทรัพย์ 1993 จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       47912 จ าหน่ายเคร่ืองออกก าลังกายทุกชนิด ผ่าน

ระบบออนไลน์(โดยมิใช่ธุรกิจขายตรงหรือ

ธุรกิจตลาด)

219/4  ซอยเย็นอากาศ2 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

1679 0105563035556 บจ.โรงหล่อพระร่วมพัฒนาศิลป์ 

จ ากัด

26/2/2563 1,000,000       23932 ประกอบกิจการรับจ้างผลิต หล่อหลอม 

และจ าหน่ายพระพุทธบูชา เหรียญ วัตถุ

มงคลต่างๆ

33/39  หมู่ท่ี 4 แขวงล าต้อยต่ิง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

1680 0105563035564 บจ.นิวทรีนิสส์ จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       46319 การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

774/18  ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
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1681 0105563035581 บจ.พริซิช่ัน ไซเอนซ์ จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       47190 การขายปลีกสินค้าอ่ืนๆในร้านค้าท่ัวไป 345/11  หมู่บ้าน โกวเด้น นีโอ ซอย

กาญจนาภิเษก005/1 ถนนกาญจนาภิเษก

แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

1682 0105563035599 บจ.คลิฟ แคปปิตอล จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นท่ีปรึกษาและ

ให้ค าแนะน าปัญหาเก่ียวกับการ

ด าเนินการทางธุรกิจ

50  ซอยราชพฤกษ์ 14 แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

1683 0105563035611 บจ.ที.เอส.เอส. ยอดบูรพา จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       47511 ประกอบกิจการค้าผ้า ผ้าทอจากใย

สังเคราะห์ ด้าย ด้ายยางยืด

677-681  อาคารศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์  

ห้องเลขท่ี บี009 ช้ันท่ี 2 ถนนจักรเพชร

แขวงวังบูรพา

ภิรมย์

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

1684 0105563035629 บจ.วีไอพี เรสโท จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการผลิตและขายอาหาร ปรุง

ส าเร็จเพ่ือให้ผู้บริโภคซ้ือได้ทันที

769/3  ถนนเทพรัตน์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

1685 0105563035637 บจ.ทีเอ็มเอส เมดิคอล เซ็นเตอร์ 

จ ากัด

26/2/2563 1,000,000       46441 ซ้ือขาย ให้เช่า ให้เช่าซ้ือ เคร่ืองมือทาง

การแพทย์

1  ซอยจันทน์ 37/1 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

1686 0105563035653 บจ.แชร่ิง เทคโนโลยี (ประเทศไทย)

 จ ากัด

26/2/2563 1,000,000       62012 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษา ออกแบบ 

พัฒนาระบบสารสนเทศและการส่ือสาร

โทรคมนาคม

36/105  อาคารพีเอส พาวเวอร์ ช้ันท่ี 33 

ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1687 0105563035700 บจ.ทู บานาน่า จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       82302 รับจัดงานเปิดตัวสินค้า แนะน า ส่งเสริม

การขายสินค้า ทุกประเภท

23/113  หมู่ท่ี 5 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

1688 0105563035718 บจ.อควาวิทต้า จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       46599 น าเข้ามาจ าหน่าย ติดต้ัง ซ่อมแซมบ ารุง

อุปกรณ์เคล่ือนย้าย (ยก) เรือ โคมไฟ 

หลอดไฟ LED  เสารับน้ าหนัก ส าหรับการ

สร้างท่าเรือ เป็นท่ีปรึกษา ให้ค าแนะน า

23/6-7  ช้ันท่ี 2-4 ซอยศูนย์วิจัย ถนน

พระราม 9

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

1689 0105563035726 บจ.อาร์ วันทเวนต้ี จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษาและให้

ค าปรึกษาเก่ียวกับด้านบริหารงานพาณิช

ยกรรม

1333/30  ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

1690 0105563035769 บจ.เฟอร์แอลอีดี จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       46422 ประกอบกิจการค้า ขายส่ง ขายปลีก 

อุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับให้แสงสว่าง

55  ถนนบางบอน5 แขวงบางบอน

เหนือ

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

1691 0105563035777 บจ.เทควิช่ัน จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       62011 ประกอบกิจการเป็นผู้ให้บริการพัฒนา

เว็บไซต์

288/19  หมู่บ้าน เนอวานา แอทเวิร์ค 

ลาดพร้าว ถนนประเสริฐมนูกิจ

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

1692 0105563035785 บจ.แม่วารีทองหล่อ จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       47215 ประกอบกิจการจ าหน่าย ขนมไทย ผลไม้

ไทย ผลไม้นอกฤดูกาล ท้ังจ าหน่ายใน

ประเทศ และต่างประเทศ

4  ซอยเช่ือมสัมพันธ์ 5 แยก 1 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
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1693 0105563035807 บจ.เบลล่า 2020 (ไทยแลนด์) จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการค้าอาหารเสริม กระชับ

สัดส่วน เสริมความงาม

8/41  ซอยนาคนิวาส 48 แยก 14-1 ถนน

นาคนิวาส

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

1694 0105563035815 บจ.คอร์ด้ีไลฟ์ จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       62012 ประกอบธุรกิจ เก่ียวกับการท าธุรกรรม

ออนไลน์ และพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมมูล

ทางคอมพิวเตอร์

1  ซอยโชคชัย 4 ซอย 69 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

1695 0105563035831 บจ.บ้านสุโขทัย จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       56101 จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 218  ถนนสุโขทัย แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

1696 0105563035840 บจ.นีโอคอร์ป จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       10799 ประกอบกิจการผลิต ขาย ค้าปลีก ค้าส่ง 

ท าการตลาดเก่ียวกับอาหารทุกประเภท

919/356  อาคารจิวเวลร่ีเทรด เซ็นเตอร์

(เหนือ) ช้ัน 28 ถนนสีลม

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1697 0105563035858 บจ.แฮปป้ี เวลเนส จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       10793 การผลิตซุปน้ าซุปและอาหารพิเศษ 129/2  หมู่บ้าน ศรีนครพัฒนา ซอยนวมิ

นทร์ 24

แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

1698 0105563035866 บจ.ดีเอ็มเอ เซอร์วิส จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการรับเหมาติดต้ังกล่อง

สัญญาณ และจานดาวเทียม ติดต้ังชุดเสา

อากาศทีวีดิจิตอล ระบบทีวีรวมอาคาร

105/579  ซอยนวมินทร์ 57 แยก 3-2 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

1699 0105563035882 บจ.แฟ็กเตอร์ ไออาร์ อิเล็คทริคอล

 แอนด์ อินสตรูเม้น จ ากัด

26/2/2563 1,000,000       33200 รับติดต้ัง ร้ือถอน ซ่อม สอบเทียบ 

เคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม

3/181  ซอยสะแกงาม 14 แยก 2 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

1700 0105563035904 บจ.แฮชบราวน์ กรุ๊ป จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       14112 รับจ้างท าเส้ือผ้า เคร่ืองแต่งกาย ตาม

ต้องการของลูกค้า

111  ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 25 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

1701 0105563035912 บจ.โซฮี บิวต้ี จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองส าอาง อุปกรณ์

เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้เสริมความงาม

1342  ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

1702 0105563035921 บจ.รีเสิร์ช เอ็กซ์พลอร์ จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       70209 กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการบริหาร

จัดการอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

13  ซอยสาทร 11 แยก 4 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

1703 0105563035947 บจ.ตบชวา จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       32909 ผลิตและแปรรูป พัฒนา ผลิตภัณฑ์

ผักตบชวา เช่น วัสดุกันกระแทกจาก

ผักตบชวา

79  ซอยเสรีไทย 81/2 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

1704 0105563035955 บจ.โมบิลิสต์ เทค จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       70209 บริการให้ค าปรึกษา การออกแบบ และ

วางแผนภาพรวมในด้านอุตสาหกรรมโลจิ

สติกส์

1768  อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 

16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

1705 0105563035971 บจ.มีคอนเทนต์ จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       47912 การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต 57  ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

1706 0105563036005 บจ.วี จีโนม จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       86201 ประกอบกิจการประเภทคลินิกเวชกรรม 289  ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

1707 0105563036013 บจ.พรอพเพอร์ สเปส จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 747  ซอยพัฒนาการ 61 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
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1708 0105563036021 บจ.ละมุด คราฟท์ แอนด์ ลิฟว่ิง 

จ ากัด

26/2/2563 1,000,000       46439 ประกอบกิจการรับซ้ือสินค้า ผลิต ดีไซน์ 

น าเข้า ส่งออก และจ าหน่ายสินค้า 

ศิลปวัตถุซ่ึงเป็นงานศิลปกรรม หัตถกรรม 

สินค้าโอท็อป

2174  ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

1709 0105563036081 บจ.เสรีไทย แคททาไลติก(ประเทศ

ไทย) จ ากัด

26/2/2563 1,000,000       46695 ประกอบกิจการจ าหน่าย น าเข้า ส่งออก 

ของเก่า สินค้าเก่า สินค้ามือสอง อะไหล่

รถท้ังเก่าและใหม่ เศษเหล็ก

62/18  ซอยเสรีไทย 72 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

1710 0105563036129 บจ.เจแปน ฟาร์มเมอร์ โปรดักช่ัน 

จ ากัด

26/2/2563 1,000,000       25111 ประกอบกิจการออกแบบ ผลิต ประกอบ 

ติดต้ังอุปกรณ์การแสดง ส าหรับจัดงาน

แสดงประเภทต่างๆ

597  ซอยอินทามระ 41 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

1711 0105563036145 บจ.พีดับบลิวเอนเตอร์เทนเมนท์ 

จ ากัด

26/2/2563 1,000,000       90002 ประกอบกิจการ อันเก่ียวกับธุรกิจด้านการ

แสดงและการบันเทิงทุกประเภท ท้ังใน

ประเทศ

2/376  ซอยพหลโยธิน 40 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1712 0105563036188 บจ.บีเจ แฟบริค พรีเมียม จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       46411 ค้าผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ด้าย

ยางยืด เส้นใยไนล่อน เคร่ืองนุ่งห่ม เส้ือผ้า 

เคร่ืองแต่งกาย

677-681 ศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์  ช้ันท่ี 3 

 ห้องเลขท่ี ซี031-ซี034 ถนนจักรเพชร

แขวงวังบูรพา

ภิรมย์

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

1713 0105563036196 บจ.8 เดย์ จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       10711 การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี 79/8  หมู่บ้าน เดอะแพลนท์ ซิมพลีส 

ซอยรามค าแหง 118 ถนนรามค าแหง

แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

1714 0105563036218 บจ.ซีไอ ซินเนอจี จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       46593 การขายส่งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์เพ่ือใช้ใน

งานอุตสาหกรรม

8/18 หมู่ 6  ถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

1715 0105563036234 บจ.เอสเอสซีเอ็มพี จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       62012 ประกอบกิจการให้บริการ จัดการ พัฒนา

โปรแกรมส าหรับใช้งานบุคคลากร และ

งานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

713/1  ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

1716 0105563036251 บจ.ยันต์ล้านนา จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       47739 ให้เช่าบูชาวัตถุมงคล ผ้ายันต์ต่าง ๆทุก

ประภท

108/106  ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 39 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

1717 0105563036269 บจ.พรีเม่ียม ไฮ เซอร์วิสเซส จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       62012 จัดท าและจ าหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

รวมท้ังเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ี

เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์

51/171  ซอยวัดเวฬุวนาราม 9 แยก 8 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

1718 0105563036285 บจ.ชยภัทร์ เรียลเอสเตท จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       68101 ประกอบกิจการซ้ือขาย แลกเปล่ียน ให้เช่า

 ซ้ือท่ีดิน หรือท่ีดินพร้อมบ้าน

30  ซอยนวมินทร์ 98 ถนนนวมินทร์ แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
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1719 0105563036307 บจ.ปล่อยแสง คอมโพสิท จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าอุปโภค

บริโภค

3  ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 36 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

1720 0105563036315 บจ.หนองจอก เอฟซีไอ จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       46204 ประกอบกิจการซ้ือ ขายสัตว์มีชีวิต 713/15  ซอยลาดพร้าว 73 ถนนประดิษฐ์

มนูธรรม

แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

1721 0105563036340 บจ.ทูเก็ตเตอร์ ฟอร์ ไลฟ์ จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       46443 การขายส่งเคร่ืองส าอาง 71/51  ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

1722 0105563036374 บจ.ไอยาบร้ิงค์ จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       46443 การขายส่งเคร่ืองส าอาง 8/107  หมู่บ้าน เดอะวิช่ันลาดพร้าว-นวมิ

นทร์ ซอยนวมินทร์ 85 แยก 2-5

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

1723 0105563036382 บจ.เออาร์ไฟว์ จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       82302 ให้บริการรับจัดอีเว้นท์ครบวงจร 7/2  ซอยพหลโยธิน 49 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1724 0105563036391 บจ.ชารีฟ1400 เทรดด้ิง จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       46319 ซ้ือ จัดหา น าเข้า ส่งออก อาหารส าเร็จรูป 98  อาคารสาทรสแควร์ ช้ันท่ี 27 ถนน

สาทรเหนือ

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1725 0105563036404 บจ.นอน บอร่ิง จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       79110 ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง 34/1-2  ซอยโชคชัยร่วมมิตร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1726 0105563036412 บจ.วันคอลพลัส แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       64929 ประกอบกิจการรับโอนโดยมีค่าตอบแทน

ซ่ึงสิทธิเรียกร้องท่ีเกิดจากการจ าหน่าย

สินค้า

96/124  ซอยสุวินทวงศ์ 38 แขวงล าผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

1727 0105563036439 บจ.แบนเค่น ฟินเทค แอนด์ ซิสเต็ม

 เทรดด้ิง จ ากัด

26/2/2563 1,000,000       62012 ประกอบกิจการวางระบบการลงทุน และ

ผลิต พัฒนาโปรแกรมแอพพลิเคช่ันการให้

ข้อมูลด้านการลงทุน

297/177  ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

1728 0105563036447 บจ.บุญรักษ์ สมาร์ทเท็กซ์เบดด้ิง 

จ ากัด

26/2/2563 1,000,000       47511 ประกอบกิจการค้า ผ้าทอจากใยสงเคราะห์

 ด้าย เคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองอุปโภคอ่ืนๆ

290/246  ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

1729 0105563036455 บจ.เบเกอร์โซลูช่ันส์ 2020 จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       10799 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายอาหาร

ส าเร็จรูปและขนมส าเร็จรูป รวมท้ังสินค้า

เกษตรและเคร่ืองมือในการประกอบ

อาหารและขนม

27/69  ถนนหนองระแหง แขวงสามวา

ตะวันตก

เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

1730 0105563036463 บจ.มาร์ค เอ็กซ์พอร์ต อิมพอร์ต 

(ไทยแลนด์) จ ากัด

26/2/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการ น าเข้า ส่งออก สินค้า

เบ็ดเตล็ด สินค้าอุปโภค บริโภค

157  ซอยลาซาล 3 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

1731 0105563036471 บจ.เคเอสเอพี 1999 จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       69100 ประกอบกิจการบริหารด้านกฎหมาย ทาง

บัญชี ทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม

29/70  หมู่บ้าน วิสต้าอเวนิว ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

1732 0105563036480 บจ.ณัฐกฤตา 21 จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบธุรกิจร้านอาหารและจ าหน่าย

เคร่ืองด่ืม จ าหน่ายอาหารส าเร็จรูป

6  ซอยลาดพร้าววังหิน 47 แยก 7 ถนน

ลาดพร้าววังหิน

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
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1733 0105563036498 บจ.อมร  มาร์เก็ตต้ิง  2020 จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       46421 น าเข้าและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกชนิด และผลิตภัณฑ์ให้

ความสว่าง ทุกชนิด

1179/2  ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ า แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

1734 0105563036510 บจ.อ๊อกซ่ี ยิม จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       93112 ประกอบกิจการให้บริการ สถานออกก าลัง

กาย (ฟิตเนส)

10/12  อาคารปานนาค ซอยนวลจันทร์ 

34 ถนนนวลจันทร์

แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

1735 0105563036536 บจ.โกลบอล บราเธอร์ส โคออพเพอ

เรช่ัน จ ากัด

27/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาารท่ีปรุงส าเร็จ 

ไก่ทอด ข้าวไก่ทอด และอาหารท่ีมีไก่ทอด

เป็นส่วนประกอบ

297/2  ถนนโกสุมรวมใจ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

1736 0105563036552 บจ.โกริช พลัส จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       47612 ประกอบกิจการค้า ส่ิงพิมพ์ พิมพ์หนังสือ 

และธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับงานพิมพ์ทุกชนิด

322  ถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

1737 0105563036579 บจ.เคพี ลิมูซีน จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ ท้ังภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศ

24/374  ซอยวิภาวดีรังสิต 37 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

1738 0105563036587 บจ.ดี ดี เจ เทรดด้ิง จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษาด้าน

บริหาร งานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 

การจัดการ ตลาด จัดจ าหน่าย

705/74  ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

1739 0105563036595 บจ.เอส ดับบลิว บี แมชชีนเนอร่ี 

จ ากัด

27/2/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการค้า เคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์ 

เคร่ืองมือกล เคร่ืองทุ่นแรง ยานพาหนะ 

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า เคร่ืองสูบน้ า เคร่ือง

บ าบัดน้ าเสีย และเคร่ืองก าจัดขยะ

27/74  หมู่บ้าน รีสอร์ทต้า ซอยวัชรพล 

1/1

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

1740 0105563036609 บจ.เน็กซ์ เจนเนอเรช่ัน อินโนเวช่ัน 

(7895) จ ากัด

27/2/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองส าอางค์ 

เคมีภัณฑ์ เเละอุปกรณ์เก่ียวกับการเสริม

ความงาม

626  อาคารบีบีดี ช้ันท่ี 12 ถนนพระรามท่ี

 4

แขวงมหาพฤฒา

ราม

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1741 0105563036625 บจ.ทีซี ลอว์ จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       69100 ประกอบกิจการบริการทางกฎหมาย 193/3  ซอยพหลโยธิน 44 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1742 0105563036633 บจ.เฉิน ซิน 168 จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       78300 ประกอบกิจกรรมการจัดหาทรัพยากร

มนุษย์อ่ืนๆ

11/20  ซอยนวลจันทร์ 30 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

1743 0105563036641 บจ.ซันสกาย อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

27/2/2563 1,000,000       33121 ประกอบกิจการซ่อมเคร่ืองจักรท่ีใช้งาน

ท่ัวไป

780/140  หมู่บ้าน ภัสสร เพรสทีจ ลุกซ์ 

ซอยพัฒนาการ 38 ถนนพัฒนาการ

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
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1744 0105563036684 บจ.บ้านสาวอวบ จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีก เส้ือผ้า

ส าเร็จรูป กระเป๋า เคร่ืองประดับ โดย

โฆษณาผ่านแอปพลิเคช่ันเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต

111/6  หมู่บ้าน พลีโน่ พหลโยธิน-วัชรพล

 ถนนเพ่ิมสิน

แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

1745 0105563036692 บจ.จีก้า แคร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จ าหน่าย 

เคร่ืองมือแพทย์ และอุปกรณ์ทางการ

แพทย์ เวชส าอาง

239/47  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

1746 0105563036714 บจ.ดับเบ้ิลเอท 88 ร่ ารวย จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       47739 ประกอบกิจการจ าหน่ายวัตถุมงคลทุกชนิด

 และจัดต้ังวัตถุมงคล

37  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

1747 0105563036722 บจ.แฟล็กชิพ เอนเตอร์ไพรซ์ จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการขายส่งสินค้าทางเภสัช

ภัณฑ์และทางการแพทย์

762/87  หมู่บ้าน เดอะปาล์ม (ภัสสร 37) 

ซอยพัฒนาการ 38

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

1748 0105563036731 บจ.เรด ครีเอท จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       62011 ประกอบกิจการออกแบบ และให้

ค าปรึกษาทางอสังหาริมทรัพย์ จัดท า

เว็บไซต์ แอปพลิเคช่ัน

55/12  ซอยลาดปลาเค้า 14 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

1749 0105563036749 บจ.เต็มสุข อพาร์ตเมนต์ จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       68103 ประกอบกิจการให้เช่าห้องพักอพาร์ตเมนต์ 24  ซอยเพ็ญและเพ่ือน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

1750 0105563036757 บจ.ลัคก้ีริชสโตร์ จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการติดต้ังระบบไฟฟ้าท้ัง

ภายในและภายนอก อาคาร ส านักงาน 

โรงงาน โรงแรม โรงเรียน บ้าน งานระบบ

ไฟฟ้าอย่างอ่ืนทุกชนิด

32/1  หมู่ท่ี 5 ซอยร่มไทร ถนนบางบอน 3 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

1751 0105563036765 บจ.กอล์ฟ แชนเนล (ไทยแลนด์) 

จ ากัด

27/2/2563 1,000,000       77400 ประกอบกิจการจัดให้ได้มาซ่ึงกรรมสิทธ์ิ 

ใบอนุญาตสิทธ์ิในเคร่ืองหมายการค้า 

ลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร

21/1-2  ซอยศูนย์วิจัย แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

1752 0105563036781 บจ.อีโคซัสเทค จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       38120 ประกอบกิจการจัดเก็บขยะ และการ

บริการก าจัดกากสินค้าอุตสาหกรรมและข

ยติดเช้ือต่างๆ

1658/14  ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1753 0105563036790 บจ.สตาร์รอส โฮลด้ิงส์ จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       64202 ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนจ ากัดความ

รับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด

และบริษัทมหาชนจ ากัด

990  อาคารอับดุลราฮิม เพลส ช้ันท่ี 31  

ห้องเลขท่ี 3101 ถนนพะราม 4

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1754 0105563036803 บจ.คอมมอนครอปแคร์ จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       46692 ประกอบกิจการน าเข้า-ส่งออก ผลิต ซ้ือ 

จ าหน่าย ปุ๋ย เคมีภัณฑ์ทางการเกษตร

1010/16  ถนนพระรามท่ี 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
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1755 0105563036820 บจ.ไอเอฟเอสจี จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย จ าหน่าย รับเป็น

ตัวแทน ในการจัดจ าหน่ายสินค้าอุปโภค 

บริโภค ทุกชนิด ทุกประเภท

37  ซอยหมู่บ้านเสรีวิลล่า แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

1756 0105563036846 บจ.โอเค ค้ิว จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       96101 ประกอบกิจกรรมสปา 417  ถนนสิรินธร แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

1757 0105563036889 บจ.รอยัล กรีน เอ็นเนอร์จี จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการเป็นท่ีปรึกษาและให้

ค าแนะน าปัญหาเก่ียวกับด้านบริหารงาน 

พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมท้ังปัญหา

การผลิต การตลาด

33/193  หมู่บ้าน ภัทรา วงแหวน-อ่อนนุช

 ถนนสุขาภิบาล 2

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

1758 0105563036897 บจ.อัฑฒ์ศยากร จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       28299 ประกอบกิจการรับจ้างผลิต รับเหมา

ก่อสร้าง ประกอบ ติดต้ัง เคร่ืองจักร ใน

โรงงานอุตสาหกรรม

42/266  หมู่ท่ี 8 แขวงคู้ฝ่ังเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

1759 0105563036919 บจ.พีเอชแปด.ห้าพลัส จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       10799 ประกอบกิจการผลิต บรรจุ จ าหน่าย 

น าเข้า ส่งออก รวมถึงให้ค าปรึกษาท่ี

เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและ

เคร่ืองด่ืม

35  ซอยช่างอากาศอุทิศ 3 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

1760 0105563036935 บจ.เจเอส คอร์ป จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการจ าหน่าย เป็นตัวแทน

และเฟรนไชส์ ของอาหารต่างๆ

64/21  ซอยโชคชัย 4 ซอย 50 ถนนโชค

ชัย 4

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

1761 0105563036943 บจ.บิวต้ี กีฟเวอร์ จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย น าเข้า 

ส่งออก ผลิตภัณฑ์เก่ียวกับเส้นผม หนัง

ศรีษะ ทุกประเภท

4/39 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

1762 0105563036951 บจ.บู๊ล้ิม 69 จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

เสริมอาหาร

29  ซอยอุดมสุข 56 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

1763 0105563036986 บจ.อินฟินิต้ี เมดดิคอล จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการค้า น าเข้า ส่งออก 

จ าหน่าย เคร่ืองมือ-อุปกรณ์การแพทย์

725/5  หมู่บ้าน งามเจริญ โครงการ 5 

ถนนอนามัยงามเจริญ

แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

1764 0105563036994 บจ.อินฟินิต้ี ดร้ิงค์ จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       47222 ประกอบกิจการจ าหน่ายน้ าด่ืมในรูปแบบ

บรรจุภัณฑ์ต่างๆ

142/17  ซอยคู้บอน 27 แยก 42 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

1765 0105563037010 บจ.เป็นมิตร แท็กซ่ี จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       45101 ประกอบกิจการขายรถยนต์และพร้อม

ติดต้ังอุปกรณ์แท็กซ่ีป้ายแดง

162/153  หมู่บ้าน เพ่ิมสิน 2 ซอยเพ่ิมสิน

 20 แยก 6 ถนนพหลโยธิน

แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

1766 0105563037036 บจ.สบายจิตต์  วิลเลจ จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       14120 ประกอบธุรกิจรับจ้างตัดเย็บเส้ือผ้า

ส าเร็จรูปทุกชนิด

118/33  ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
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1767 0105563037061 บจ.บางกอกแฮร์คลินิก จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       86202 ประกอบกิจการคลินิกเวชกรรมปลูกผม 

รักษาผิวหนัง จ าหน่ายยารักษาหนังศรีษะ

12   ห้องเลขท่ี RQ.6 402 ซอยประชัญคดี

 2 (สุขุมวิท 49)

แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1768 0105563037087 บจ.ชาเป่า การโยธา 2020 จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       43120 ประกอบกิจการ รับเหมาถมท่ี 8  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก

 3

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

1769 0105563037095 บจ.นิธิวิทย์ การโยธา 2020 จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       43120 ประกอบกิจการรับเหมาถมท่ี 8  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก

 3

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

1770 0105563037109 บจ.วชิรวิชญ์ เพอฟอร์ม่ิง อาร์ตส์ 

กรุ๊ป จ ากัด

27/2/2563 1,000,000       90002 ประกอบกิจการรับจัดอบรม ฝึกสอน 

นางงาม ดารา นางแบบ และนายแบบ ทุก

ประเภท

624/41  ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

1771 0105563037117 บจ.ทองหล่อ  ข้าวมันไก่ จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบธุรกิจปรุงอาหารส าเร็จรูป บริโภค

ได้ทันที

219/205  ซอยงามวงศ์วาน 47 เเยก 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

1772 0105563037125 บจ.โกลบอล ไพร์ม ดีเวลลอปเม้นท์

 จ ากัด

27/2/2563 1,000,000       68201 กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้า

อสังหาริมทรัพย์โดยได้รับ ค่าตอบแทน

หรือตามสัญญาจ้าง

77/649  ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

1773 0105563037141 บจ.ตลอดกาล8ดอกไม้ จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       74101 ประกอบธุรกิจออกแบบและรับจัดดอกไม้ 

ตกแต่งสถานท่ี จัดจ าหน่ายดอกไม้และ

อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง

54/8  หมู่บ้าน เดอะซิต้ี พัฒนาการ ซอย

พัฒนาการ 97 ถนนพัฒนาการ

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

1774 0105563037184 บจ.อีแอลซี อินเตอร์เนช่ันแนล 

(ไทยแลนด์) จ ากัด

27/2/2563 1,000,000       85491 ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนภาษา 10/1  หมู่ท่ี 8 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

1775 0105563037192 บจ.มิวสิค เอ็นจอย จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร ร้านคาราโอ

เกะ รวมถึงการขายสุรา เบียร์ บุหร่ี 

เคร่ืองด่ืม และเคร่ืองบริโภคอ่ืนๆ

651/15  ถนนเสรีไทย ซอย 15 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

1776 0105563037206 บจ.เทรนด้ี คอนซัลต้ิง จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบธุรกิจรับเป็นท่ีปรึกษา ออกแบบ 

ระบบสารสนเทศ ติดต้ังและอบรมระบบ

สารสนเทศ

558/270  อาคารลุมพินี สวีท ดินแดง-

ราชปรารภ ถนนดินแดง

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

1777 0105563037214 บจ.เอส เคิร์ฟ ซัคเซสเซอร์ จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       46108 ปะกอบกิจการน าเข้า-ส่งออก ผลิตภัณฑ์

พลาสติก และ เม็ดพลาสติก

518/1  ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 50 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
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1778 0105563037222 บจ.พีแอนด์อี ซัพพลายเซอร์วิส 

จ ากัด

27/2/2563 1,000,000       46593 ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์เคร่ืองจักร

 และ อุปกรณ์ท่ีใช้ในงานอุตสาหกรรม 

สินค้าท่ัวไปท่ีใช้ในงานอุตสาหกรรม รวม

ไปถึง ซ่อมแซมบ ารุงรักษา

48 หมู่ 7  ซอยเพชรเกษม 81 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

1779 0105563037231 บจ.มีบุญ 5 จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       86202 ประกอบกิจการบริการเสริมความงาม สปา

 ทรีทเม้น เสริมสวย ต้ังแต่เบ้ืองต้นไป

จนถึงคลีนิคหัตการ-ศัลยกรรมฯ

6/2  ซอยพระรามเก้า 57/2 (วิเศษสุข1) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

1780 0105563037311 บจ.ทีพีเอ็ม ทริปเพิล พลัส จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจการบริการค าปรึกษา 

ออกแบบ จ าหน่าย ดูแลบ ารุงรักษา 

รับเหมาติตต้ังระบบเก่ียวกับวิศวกรรม

สารสนเทศน์

80/4  ซอยวัดใหม่พิเรนทร์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

1781 0105563037320 บจ.สมานมีเดียแอนด์บรอดคาสท์ 

จ ากัด

27/2/2563 1,000,000       59111 ประกอบกิจกรรมการผลิตภาพยนตร์และ

วีดิทัศน์

63  ซอยเอกชัย 76 แยก 2-3 แขวงคลองบาง

พราน

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

1782 0105563037338 บจ.โฟร์ คอนเทนต์ เอ็นจิเนียร์ 

จ ากัด

27/2/2563 1,000,000       43223 ประกอบกิจการรับเหมาติดต้ังระบบปรับ

อากาศ  ระบบระบายอากาศ และงาน

ระบบไฟฟ้า

88/164  หมู่บ้าน โกลเด้นทาวน์ อ่อนนุช-

ลาดกระบัง ถนนประชาทร

แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

1783 0105563037346 บจ.นายต้นไม้ จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษาและให้

ค าแนะน าปัญหาเก่ียวกับด้านการ

บริหารงานบริการ วิศวกรรม พาณิชยกรรม

 อุตสาหกรรม

14  ซอย9 ถนนบางบอน 3 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

1784 0105563037389 บจ.เจบี อิมเพรส (ประเทศไทย) 

จ ากัด

27/2/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการซ้ือมาขายไปจัดจ าหน่าย

ท้ังปลีกและส่งเคร่ืองส าอางค์เคร่ืองบ ารุง

ผิวสกินแคร์ และอุปกรณ์เสริมความงาม

ทุกประเภทท้ังภายในและต่างประเทศโดย

ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

912/12  ซอยริมทางรถไฟช่องนนทรีย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

1785 0105563037397 บจ.ดี อุตสาหกรรม จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       28299 ประกอบกิจการท าการผลิต สร้าง การ

ออกแบบ พัฒนาและซ่อมแซม อุปกรณ์ 

ท่อ ข้อต่อ เคร่ืองมือและเคร่ืองจักรท่ีใช้ใน

อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกับพลังงาน

90/41  ซอยวัดหลวง ถนนวงศ์สว่าง (19) แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800
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1786 0105563037401 บจ.แอบโซลูท บาย ออปติม่า 

เวิร์คซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด

27/2/2563 1,000,000       45103 ประกอบกิจการค้า จ าหน่ายรถยนต์เก่า 

อะไหล่รถยนต์เก่าและอุปกรร์ตกแต่ง

รถยนต์ทุกชนิด

2368  ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

1787 0105563037435 บจ.วัน อิมเมกซ์ พลัส จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการขายส่งผลิตภัณฑ์อาหาร

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

209/203  ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

1788 0105563037443 บจ.เดอะ เชมเบอร์ รีสอร์ท จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       55101 ประกอบกิจการให้บริการท่ีพักอาศัย

ส าหรับบุคคลช่ัวคราว เช่นโรงแรม อพาร์

ทเม้นต์ ห้องเช่า และหอพัก

1195/145 เดอะพาร์คแลนด์   ห้องเลขท่ี 

713/3 ถนนเดอะพาร์คแลนด์

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

1789 0105563037451 บจ.เวสต์เอท จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       66111 ประกอบกิจการบริษัทมีสิทธิท่ีจะออกหุ้น

ในราคาสูงกว่ามูลค่าของหุ้นท่ีก าหนดไว้

6  ซอยนภาลัย 17 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

1790 0105563037460 บจ.พีพีบี เทค จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจการให้บริการ ออกแบบ 

จ าหน่าย ติดต้ัง ร้ือถอน ระบบงานต่างๆ 

รวมถึงเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ ท่ีใช้กับ

โรงงาน

300/122  ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

1791 0105563037478 บจ.เอ.พี.เค.เอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิส 

จ ากัด

27/2/2563 1,000,000       33149 ประกอบกิจการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

9/124  หมู่ท่ี 6 ซอยเช่ือมสัมพันธ์ 23 

ถนนเช่ือมสัมพันธ์

แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

1792 0105563037508 บจ.ซิต้ี ลอว์ จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       69100 กิจกรรมทางกฎหมาย 285/9  ถนนนิมิตใหม่ แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

1793 0105563037532 บจ.เอสพีดับบลิว.เวลธ์ เอ็นจิเนียร่ิง

 จ ากัด

28/2/2563 1,000,000       33200 รับติดต้ังเคร่ืองป่ันไฟฟ้า ติดต้ังห้องเก็บ

เสียง งานหุ้มเจ็คเก็ต

71/82  ซอยสามวา 21 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

1794 0105563037541 บจ.ออลล์ อะเบาท์ เวลธ์ จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       86203 ประกอบกิจการ ให้บริการด้านทันตกรรม 1108/2  ถนนนวมินทร์ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

1795 0105563037591 บจ.ซี.พี.แอล. อินเตอร์เทรด แอนด์

 ซัพพลาย จ ากัด

28/2/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการค้า เคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์ 

เคร่ืองมือกล เคร่ืองทุ่นแรง ยานพาหนะ

474/261  ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

1796 0105563037613 บจ.วาร์ปสตรีท จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจการขายสินค้าเส้ือผ้าแฟช่ัน 3  ซอยสังคมสงเคราะห์ 16 แยก 5 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

1797 0105563037621 บจ.เจษวัฒน์ จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       64202 กิจกรรมของบริษัทโฮลด้ิงท่ีไม่ได้ลงทุนใน

ธุรกิจการเงินเป็นหลัก

525/109  อาคารรัตนโกสินทร์วิวแมนช่ัน 

ถนนพระป่ินเกล้า

แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

1798 0105563037648 บจ.เอ็กซ์พีเรียนเชียล อิมแพคท์ 

จ ากัด

28/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการให้บริการ รับเป็นท่ีปรึกษา

ให้ค าแนะน า รับท าการฝึกสอนจัดการ

ฝึกอบรมและจัดสัมมนา

99/258  ซอยรามอินทรา 65 แยก 4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

1799 0105563037656 บจ.รุ่งนภา รังสรรค์ จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 126/37  ซอยเสรีไทย 43 แยก 3 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

1800 0105563037664 บจ.66 ฮ่องกง แคทเทอร่ิง จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการการบริการด้านอาหารใน

ภัตตาคาร

289/928  ซอยสุขุมวิท 77 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
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1801 0105563037672 บจ.เอเวอเรสท์ เอเชีย จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       46442 ค้าแผ่นน้ าหอมท่ีติดในรถยนต์ และ

อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ และอุปกรณ์

ซ่อมแซมรถยนต์

59  ซอยรามค าแหง 2 ซอย 14 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

1802 0105563037702 บจ.เอ.ที.ที อินเตอร์ ดีไซน์ จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       25999 บริการรับท าป้ายโฆษณาครบวงจร ป้ายไว

นิล ผลิตอักษรโลหะ กล่องไฟ งานข้ึนป้าย 

รูปตามแบบ กัดกรดโลหะ

72  ซอยหลวงแพ่ง 2 แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

1803 0105563037711 บจ.เจเคเอ็น โปรดักส์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

28/2/2563 1,000,000       46694 ขายและให้บริการด้านการขนส่งพัสดุ และ

สินค้าต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการขนส่ง

10  ซอยบางแวก 59 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

1804 0105563037729 บจ.เพียวล่ี ไมลด์ จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการจ าหน่าย น าเข้า ส่งออก 

เคร่ืองส าอาง เวชส าอาง อาหารเสริม ซ่ึง

เป็นผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ

18/41  ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสาม

ประเวศ

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

1805 0105563037737 บจ.รวยดิ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน

369/47  ซอยวัดจันทร์ใน แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

1806 0105563037745 บจ.พีวายที 1991 จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       46522 ประกอบกิจการน าเข้า ขายปลีก ขายส่ง

สินค้าประเภทอุปกรณ์มือถือ ของใช้

ภายในบ้าน

125/2  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

1807 0105563037753 บจ.บาโฟ โลจิสติกส์ จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       52292 กิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดการขนส่ง

สินค้าและตัวแทนออกของ

40  ซอยรามอินทรา 13 แยก 2 ถนนราม

อินทรา

แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

1808 0105563037818 บจ.โปรเคียว เมด จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       46441 การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทาง

การแพทย์

242/177  ซอยสรณคมน์ 9 ถนนสรณคมน์ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

1809 0105563037834 บจ.ทศาวิน คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       46414 ประกอบกิจการค้าส่ง ค้าปลีก รับจ้างผลิต 

เส้ือผ้า เคร่ืองนุ่งห่ม ต่างๆ

8/52  ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

1810 0105563037842 บจ.ธนาทรัพย์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       43309 ประกอบกิจการรับท าและติดต้ัง กระจก 

ประตู ฝ้า เพดาน ผนังบิปซ่ัม และหน้าต่าง

อลูมิเนียม

21  ซอยบางแวก 45 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

1811 0105563037851 บจ.ดีทูอาร์  อินเตอร์เทค จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       43210 ประกอบรับติด วางข่ายสาย เดินท่อร้อย

สาย ซ่อมแซม เปล่ียนแปลง โยกย้าย

299/47  หมู่บ้าน เบล็ส วิลล์ รามอินทรา 

ซอยพระยาสุเรนทร์ 25

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

1812 0105563037869 บจ.เรด วีลส์ เทรดด้ิง จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จ าหน่าย 

ออกแบบ ติดต้ัง กระเป๋าเดินทาง 

ผลิตภัณฑ์ถนอมอาหาร

1  อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 47 ยูนิต

 4703 (ซิต้ี 8) ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
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1813 0105563037885 บจ.จีพลัส คอนซัลต้ิง จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       62012 ประกอบกิจการผลิต ให้เช่า จ าหน่าย 

ติดต้ัง ซ่อมบ ารุง ให้บริการและให้

ค าปรึกษาในการวางระบบ รวมท้ังพัฒนา

ระบบคอมพิวเตอร์

193/163  ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

1814 0105563037893 บจ.ออโรร่า ซินเนอร์จี เน็ตเวิร์ค 

จ ากัด

28/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการบริการวางแผนยุทธศาสตร์

 เป็นตัวกลางในด้านการลงทุน

39  ถนนบ ารุงเมือง แขวงศาลเจ้าพ่อ

เสือ

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

1815 0105563037915 บจ.อินเนอร์จี โซลูช่ัน จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการรับออกแบบพร้อมติดต้ัง

ดูแลรักษา ซ่อมบ ารุงและอุปกรณ์ เก่ียวกับ

ระบบประหยัดพลังงาน

413  ซอยลาซาล 24 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

1816 0105563037923 บจ.สุชาดา มาร์เก็ต 168 จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       68104 ประกอบกิจการให้เช่าท่ีดินและส่ิงปลูก

สร้างหรือร้านค้าหรือทรัพย์สินทุกชนิดเพ่ือ

การค้า

38/44  หมู่ท่ี 2 แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

1817 0105563037931 บจ.น.ยานยนต์ จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       45302 ซ้ือ ขาย แลกเปล่ียนยางรถยนต์ แบตเตอร

ร่ี รถจักรยายนต์ น้ ามันหล่อล่ืนและ

อุปกรณ์ อะไหล่รถ

1040/31  ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

1818 0105563037940 บจ.กรีนคอนเทคโนโลยีส์ จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       46599 ซ้ือ ขายส่ง/ปลีก ผลิตเคร่ืองปรับอากาศ

ประหยัดพลังงาน

160/117  ซอย11 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1819 0105563037958 บจ.ดิจิตอล ออร์แกนิค จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       62022 กิจกรรมการให้ค าปรึกษาทางด้าน

ซอฟต์แวร์

2823/3  ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

1820 0105563037966 บจ.ต้นนุ่น เรสซิเดนซ์ จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       68104 เช่าและให้เช่า รวมถึงการด าเนินการ

เก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเอง

หรือเช่าจากผู้อ่ืน

423/7  ซอยเจริญนคร 40 ถนนเจริญนคร แขวงบางล าภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

1821 0105563037974 บจ.ออนเนสท์ เลน ดิสทริบิวช่ัน 

จ ากัด

28/2/2563 1,000,000       46441 กิจการค้า น าเข้า ส่งออก เคร่ืองมือ และ

อุปกรณ์ทางการแพทย์

9/64  หมู่ท่ี 4 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

1822 0105563037991 บจ.โปรเวิร์ค ดีไซน์ จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       73101 กิจกรรมของบริษัทโฆษณา 310/426  ซอยสรงประภา 14 ถนนสรง

ประภา

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

1823 0105563038024 บจ.ภรภัค.พี เทรดด้ิง จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       46599 ประกอบธุรกิจ ซ้ือมา ขายไป เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช้ เคร่ืองจักร สินค้าอุปโภคบริโภค

ทุกชนิด

45  ซอยเพชรเกษม 28 แยก 5 แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

1824 0105563038032 บจ.จิรกนก เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

พาณิชย์ ท่ีไม่ใช่ท่ีพักอาศัย

776/150  หมู่บ้าน เดอะคอนเนค 35 

ซอยพัฒนาการ 38

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
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 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

1825 0105563038067 บจ.ซี เค วี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       43223 ประกอบกิจการรับเหมาติดต้ังงานระบบ

ปรับอากาศ ระบายอากาศ สุขาภิบาลและ

ดับเพลิง และระบบไฟฟ้า

215/142  ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

1826 0105563038075 บจ.โคเดฟ ซอฟต์เทค จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       62011 กิจกรรมการจัดท าโปรแกรมเว็บเพจและ

เครือข่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

11/1-2  ซอยพหลโยธิน 62 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

1827 0105563038083 บจ.กันตธรรม จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       69100 ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย 

ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย

559/14  ซอยเสือใหญ่อุทิศ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1828 0105563038130 บจ.สยาม วัน เอเชีย จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       47912 การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต 79/14  ซอยสุขุมวิท 85 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

1829 0105563038164 บจ.ไทยมีดี เทรดด้ิง จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       47190 ซ้ือขายสินค้าอุปโภคบริโภคท้ังในและ

ต่างประเทศ

75  ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 78 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

1830 0105563038172 บจ.นัมเบอร์วัน โคเรีย บ้ิวต้ี คลีนิค 

จ ากัด

28/2/2563 1,000,000       86202 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษาแก้ปัญหา

เก่ียวกับความสวยงามศัลยกรรมพลาสติก

โดยเคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณ์อันทันสมัย 

และให้ค าปรึกษาเร่ืองการลดน้ าหนัก 

กระชับสัดส่วนของร่างกาย

2135  ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

1831 0105563038181 บจ.ช. นิตยะปัญญา ซัพพลายเออร์

 จ ากัด

28/2/2563 1,000,000       81210 ประกอบกิจการการบริการดูแลรักษาท า

ความสะอาดท่ัวไปส าหรับอาคารทุก

ประเภท

20/44  หมู่บ้าน พนาลี 58 ซอยเคหะร่ม

เกล้า 78 แยก 1 ถนนราษฎร์พัฒนา

แขวงราษฎร์

พัฒนา

เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

1832 0105563038199 บจ.ลักซูร่ี โฮม ดีไซน์ จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้างท่ัวไป เช่น อาคารพาณิชย์

 บ้านท่ีพักอาศัย ส านักงาน และ คอนโด

73/38  ถนนบางแวก - ศาลาแดง แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

1833 0105563038202 บจ.นัมเบอร์วัน โคเรีย บ้ิวต้ี จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       85494 ประกอบกิจการสอนเเละให้บริการ

เก่ียวกับสถาบันความงานต่างๆ เช่น งาน

สักค้ิว งานทรีทเม้นต์ความงามบนใบหน้า

รวมไปถึงจ าหน่ายอุปกรณ์สินค้าเพ่ือความ

งาม เสริมสวย ทุกชนิดทุกประเภท

2137  ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

1834 0105563038211 บจ.มูฟว่ิง เทนเดอร์ จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

พาณิชย์

41/84  ซอยเจริญกรุง 80 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

1835 0105563038229 บจ.นัมเบอร์ไนน์ เมดิคัล โปรดักท์ 

แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด

28/2/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจการจ าหน่าย น าเข้า ส่งออก 

ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์

290/287  ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
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1836 0105563038245 บจ.สยาม เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชันส์ 

จ ากัด

28/2/2563 1,000,000       71102 กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้

ค าปรึกษาทางด้านเทคนิค ท่ีเก่ียวข้อง

814  ซอยลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

1837 0105563038253 บจ.บ้านร่มร่ืนดี จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       68103 การเช่าและการด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็น ของตนเองหรือเช่า

จากผู้อ่ืนเพ่ือเป็นท่ีพักอาศัย

21/149  ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1838 0105563038261 บจ.ดิดิเยร์ สปอร์ตแวร์ จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจการซ้ือและขายชุดกีฬา และ

จ าหน่ายอุปกรณ์กีฬา

338/14  หมู่บ้าน เวิร์คเพลส เพชรเกษม 

81-2 ถนนมาเจริญ

แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

1839 0105563038296 บจ.ตรีมหารวย จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       47739 ประกอบกิจการค้าขายวัตถุมงคล วัตถุ

โบราณ ให้เช่ารถ

21/6  ซอยรามอินทรา 58 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

1840 0105563038318 บจ.เอลลิเม็นท์ ไลฟ์ แคร์ จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       86202 ประกอบกิจการคลินิกเพ่ือสุขภาพ สถาน

เสริมความงาม

211  ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1841 0105563038334 บจ.ดิ เอาท์ไลเออร์ จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       70209 กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการบริหาร

จัดการอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

8/224  ซอยอนามัยงามเจริญ 11 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

1842 0105563038342 บจ.เอ็ม พี เค ออโต้ เซอร์วิส จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       45203 ประกอบกิจการให้บริการเปล่ียนถ่าย

ของเหลวในรถยนต์

5/39-5/43  ถนนรามค าแหง 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

1843 0105563038351 บจ.ณัฎฐชัย ทรานสปอร์ต 942 

จ ากัด

28/2/2563 1,000,000       49323 การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคน

โดยสาร

1209  ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

1844 0105563038369 บจ.เจริญธนาทรัพย์ จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       46611 จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก ถ่านหิน 

ผลิตภัณฑ์อย่างอ่ืนท่ีก่อให้เกิดพลังงานทุก

ชนิด

88/31  ซอยประชาอุทิศ 131 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

1845 0105563038377 บจ.นพผกา เทรดด้ิง จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการส่ังเข้ามาจ าหน่ายใน

ประเทศและส่งออกไปจ าหน่ายยัง

ต่างประเทศ ตามวัตถุประสงค์

681/9  ช้ันท่ี 2  ห้องเลขท่ี อาร์ 27 ถนน

หลวงแพ่ง

แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

1846 0105563038415 บจ.อาร์ทิสติก เอสเธติก จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       86201 กิจกรรมคลินิกโรคท่ัวไป 72/1  ซอยสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนง

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1847 0105563038423 บจ.พี วีฮิเคิล จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       45101 น าเข้าซ้ือ-ขายรถยนต์ยานพาหนะทุกชนิด 

น าเข้า ซ้ือ-ขาย ช้ินส่วนอะไหล่รถยนต์และ

ยานพาหนะทุกชนิด

318/4  ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

1848 0105563038458 บจ.เอดีวี ฮ่องกง จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจการรับปรึกษาโครงการ

เก่ียวกับธุรกิจท่ีดินและพัฒนาท่ีดิน

9 ซอยลาซาล 34 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
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1849 0105563025917 บจ.จีเนียส พาธเวย์ 2020 จ ากัด 12/2/2563 900,000          85601 ประกอบกิจการโรงเรียนพัฒนาส าหรับเด็ก

เล็ก (เม่ือได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง)

566  ถนนชลนิเวศน์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1850 0105563020559 บจ.เจเนซิส มิราเคิล (ประเทศไทย)

 จ ากัด

4/2/2563 840,000          64202 ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนจ ากัดความ

รับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด และเป็นผู้ถือหุ้น

ในบริษัทจ ากัดและบริษัทมหาชนจ ากัด

83  ซอยศูนย์วิจัย 14 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

1851 0103563003067 หจ.ดี.ดี. กู๊ดโปรดักส์ 2016 21/2/2563 800,000          22220 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายบรรจุ

ภัณฑ์ต่างๆ ท่ีท าจากพลาสติก

474/10  หมู่บ้าน ฮาบิทาวน์ เนสท์ ถนน

อนามัยงามเจริญ

แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

1852 0103563003121 หจ.วี แอดไวซ์ ชิปป้ิง 24/2/2563 800,000          52292 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนของผู้น าเข้า

ส่งออกในการรับจัดการขนส่งสินค้าทางน้ า

 ทางบก และทางอากาศ ซ่ึงอาจท าหน้าท่ี

หลายอย่าง เช่น เป็นตัวแทนจัดหา และ

จัดการขนส่งสินค้า

228/229  ถนนร่วมมิตรพัฒนา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

1853 0105563023175 บจ.สมบัติสถาพร การาจ จ ากัด 7/2/2563 800,000          45201 ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม 

บ ารุงรักษา ตรวจสอบพาหนะ

601  ซอยอ่อนนุช 5 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

1854 0105563034410 บจ.โลโร่ โลโค่ จ ากัด 25/2/2563 750,000          96103 ประกอบกิจการให้บริการร้านตัดผม เสริม

สวย กรูมม่ิง ครบวงจร

245/14  ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1855 0105563036501 บจ.มูนไรซ์ จ ากัด 27/2/2563 720,000          64929 ประกอบกิจการให้สินเช่ืออ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

88/105  ตรอกว่ิงวัว แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

1856 0103563002796 หจ.มหามงคล 56 18/2/2563 700,000          92001 ประกอบกิจการจ าหน่าย สลากกินแบ่ง

รัฐบาล ทุกประเภท รวมท้ังกิจการอ่ืนท่ี

เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว

106  ซอยเพชรเกษม 19 แยก 4 แขวงปากคลอง

ภาษีเจริญ

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

1857 0103563001951 หจ.ประดิษฐ์ศิลป์ดี 4/2/2563 600,000          31001 ประกอบกิจการรับจ้างท าเคร่ืองใช้ เคร่ือง

ตกแต่ง เคร่ืองเรือน บ้าน อาคาร ส านักงาน

 ท่ีท าจากไม้และโลหะทุกชนิด

376/38  ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

1858 0103563003130 หจ.พรหมศรีไดคัท 24/2/2563 600,000          22220 ผลิตและจ าหน่ายกล่องผลิตภัณฑ์ทุกชนิด 3  ซอยแสมด า 14 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

1859 0105563034924 บจ.คัดสรร โปรเจคท์ จ ากัด 25/2/2563 600,000          47219 ประกอบกิจการขายปลีก และขายส่ง 

อาหารเสริม สินค้าเพ่ือสุขภาพ ทุกประเภท

273  ซอยพัฒนาการ 53 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

1860 0103563002273 หจ.เอทีพี วินโด้ ฟิล์ม 6/2/2563 510,000          45301 ประกอบกิจการขายส่งและขายปลีก

ช้ินส่วนอุปกรณ์เสริมส าหรับยานยนต์

69/249  หมู่ท่ี 12 แขวงศาลา

ธรรมสพน์

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
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1861 0103563001889 หจ.พี. พรีม วัน ไบรท์ 3/2/2563 500,000          47723 ประกอบกิจการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เสริม

อาหาร เพ่ือสุขภาพและความงาม

10/155  ซอยเทียนทะเล 7 แยก 6-5 

ถนนบางขุนเทียน -ชายทะเล

แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

1862 0103563002001 หจ.พีพีอาร์ 99 4/2/2563 500,000          49323 ประกอบกิจการรับจ้างขนส่งคน คณะ

บุคคล ผู้โดยสารและสินค้าทุกประเภท

51/40  ซอยคู้บอน 27 แยก 37 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

1863 0103563002061 หจ.เมกเกอร์ เค้ก เฮ้าส์ 5/2/2563 500,000          47599 ค้าอุปกรณ์เบเกอร่ี พิมพ์ซิลิโคน 2196  ถนนข้าวหลาม แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

1864 0103563002087 หจ.สตาร์ซัพพลาย 2020 5/2/2563 500,000          47521 ประกอบกิจการขายปลีกขายส่งเคร่ืองมือ

ช่างก่อสร้างต่างๆ เช่น สว่าน เคร่ืองเจาะ

ถนน ลูกหมู เล่ือยวงเดือน ฯลฯ

1097/80  ซอยเพชรเกษม 63 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

1865 0103563002133 หจ.เฟล็กซ์ อบิลิต้ี 5/2/2563 500,000          93112 ประกอบกิจการให้บริการสถานท่ีออก

ก าลังกายและเคร่ืองออกก าลังกาย

47  อาคารยี.เอ็ม.เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ 

ช้ันท่ี 1 ซอยสุขุมวิท 20

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

1866 0103563002141 หจ.สุมณ เทคโนโลยี 5/2/2563 500,000          58202 การจัดท าซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป (ยกเว้น

ซอฟต์แวร์เกมส าเร็จรูป)

579/642  หมู่บ้าน เดอะคอนเนค สุข

สวัสด์ิ26 ซอยพระราม2 ซอย25 ถนน

พระราม2

แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

1867 0103563002192 หจ.บ้านไร่ 1975 คอนสตรัคช่ัน 6/2/2563 500,000          41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

พาณิชย์/พักอาศัย สถานท่ีท าการ งาน

ก่อสร้าง

15/11  ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

1868 0103563002214 หจ.นิวลอง เซอร์วิส 6/2/2563 500,000          33121 ประกอบกิจการบริการซ่อมและบ ารุงรักษา

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ท่ีใช้ในงาน

อุตสาหกรรม

67  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 30 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

1869 0103563002281 หจ.บัวหอม มาร์เก็ตต้ิง 6/2/2563 500,000          46109 ประกอบกิจการด าเนินการเป็นตัวแทน

จ าหน่ายสินค้าของบริษัท เอส เอ็ม ซี อาร์ดี

เฟรชพลัส

90/36  หมู่บ้าน เลิศปิยะวรรณ ซอยสาย

ไหม 51

แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

1870 0103563002338 หจ.นกกลการ 7/2/2563 500,000          25922 ผลิตและข้ึนรูปช้ินงานโลหะ 378  ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

1871 0103563002354 หจ.เลมอน ไบค์ 7/2/2563 500,000          45302 ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์ตกแต่ง

ประดับยนต์

42/46  ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

1872 0103563002460 หจ.อินเตอร์แพ็คก้ิงวู๊ด 11/2/2563 500,000          16230 ประกอบกิจการ ผลิตพาเลทไม้ ลังไม้ ขาย

ส่ง ขายปลีก

50/476  ซอยจตุโชติ 20 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

1873 0103563002559 หจ.สยามสเตนเลส 13/2/2563 500,000          74109 ประกอบกิจการให้บริการออกแบบ รับ

ท างานเหล็ก สแตนเลส กระจก อลูมิเนียม

 กรงสัตว์เล้ียง

6/2  ซอยร่มเกล้า 17 แขวงคลองสาม

ประเวศ

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
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1874 0103563002591 หจ.พีเอ็ม ไมดัส 13/2/2563 500,000          47190 ประกอบกิจการจัดและจ าหน่าย พร้อม

น าเข้า กระเป๋า เส้ือผ้า รองเท้า และ

อุปกรณ์เสริมความงามทุกประเภท

100  ถนนเทอดไท แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

1875 0103563002664 หจ.ดีแคสปาร์ 14/2/2563 500,000          47219 ประกอบกิจการจ าหน่ายวัตถุดิบแต่งกล่ิน

อาหาร

710  ถนนบางแค แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

1876 0103563002699 หจ.นิภาพร 88 ทราเวล 14/2/2563 500,000          49323 ประกอบกิจการรับจ้างขนส่งคน คณะ

บุคคล ผู้โดยสารและสินค้าทุกประเภท

76/2  ซอยคู้บอน 27 แยก 37 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

1877 0103563002745 หจ.ปรมะ5792 เซอร์วิส 17/2/2563 500,000          47525 ประกอบกิจการค้าวัสดุส านักงานและ

ก่อสร้าง

176/1  ซอยพหลโยธิน 35 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1878 0103563002885 หจ.เคพี กัลยาแก๊ส 19/2/2563 500,000          71202 ประกอบกิจการตรวจสภาพรถยนต์ 41/1  ถนนสวนผัก แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

1879 0103563002893 หจ.แอล.เอส.ดี  การช่าง 19/2/2563 500,000          47524 ประกอบกิจการให้บริการซ้ือ ขาย และ

ติดต้ังกระจกและอลูมิเนียมทุกชนิดทุก

ประเภท

148/553  ซอยรามค าแหง 190 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

1880 0103563002982 หจ.พีพีมิลิน ซัพพลายเออร์ 20/2/2563 500,000          14112 รับผลิต จ าหน่ายเส้ือผ้า 511/2  ซอยอินทามระ41 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

1881 0103563003008 หจ.เอ็น เอ็ม ออริจินอล 20/2/2563 500,000          47612 ประกอบการค้า กระดาษ เคร่ืองเขียน 

แบบเรียน เคร่ืองพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ 

เคร่ืองใช้ส านักงาน รวมท้ังอุปกรณ์และ

อะไหล่ของสินค้าดังกล่าว

289/83  หมู่บ้าน สิริเฮ้าส์ รัชดา18 ซอย

ลาดพร้าว 80 แยก 22

แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

1882 0103563003091 หจ.ม่ังมีค้าส่ง 21/2/2563 500,000          46321 ประกอบกิจการขายส่งเคร่ืองด่ืมท่ีมี

แอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์

14  ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 69 แยก 2-15 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

1883 0103563003253 หจ.ส.วสันต์ การช่าง 25/2/2563 500,000          41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง บ้านพัก

อาศัย อาคารส านักงาน รับเหมาติดต้ัง

กระจกสูง อลูมิเนียมคอมโพสิต

56/26  ซอยพระยาสุเรนทร์ 45 แขวงสามวา

ตะวันตก

เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

1884 0103563003300 หจ.นิชานันท์ ขนส่ง 26/2/2563 500,000          49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสาร

199/125  ซอยสุขสวัสด์ิ 26 แยก 9 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

1885 0103563003351 หจ.เอ็กโซสเตย์ 26/2/2563 500,000          79909 ประกอบกิจการรับจ้างดูแล รับจองและ

บริหารห้องพัก โรงแรม

622/146  ถนนพระรามท่ี 2 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

1886 0103563003393 หจ.ฐานุกิจค้าข้าว 27/2/2563 500,000          47214 ประกอบกิจการค้าปลีก ส่ง ข้าวหอมมะลิ 

ข้าวเหนียว และข้าวสารทุกชนิด

5  ซอยเอกชัย 98 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
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1887 0103563003440 หจ.เอสทีพี ทรัพย์ธนพันธ์ุ 27/2/2563 500,000          47612 ประกอบกิจการค้า กระดาษ เคร่ืองเขียน 

แบบเรียน/หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการ

สอน

2/288  ซอยไมตรีจิต 9 แขวงสามวา

ตะวันออก

เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

1888 0103563003571 หจ.นวกร สโตร์ 28/2/2563 500,000          47723 ขายเคร่ืองส าอาง 134/169  หมู่บ้าน ทาวน์ อเวนิว โคโคส 

ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 50

แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

1889 0103563003598 หจ.แบรนด์ คอลเลคช่ัน 28/2/2563 500,000          60203 ประกอบกิจการถ่ายทอดสดการเล่นเกม 

ออกอากาศผ่านช่องทางออนไลน์

100/6  ถนนสตรีวิทยา 2 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

1890 0103563003601 หจ.ออล อิน วัน มาร์เก็ตต้ิง 28/2/2563 500,000          60203 ประกอบกิจการถ่ายทอดสดการเล่นเกม 

ออกอากาศ ผ่านช่องทางออนไลน์

100/6  ถนนสตรีวิทยา 2 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

1891 0105563019399 บจ.ออนซอนเด จ ากัด 3/2/2563 500,000          56101 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/

ร้านอาหาร

2397  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

1892 0105563019631 บจ.ลาภลอย จ ากัด 3/2/2563 500,000          56101 ประกอบกิจการภัตตาคาร ร้านอาหาร ผลิต

 น าเข้า จ าหน่าย และกิจการร้านอาหาร

ทุกชนิด

174  ถนนอัษฎางค์ แขวงวังบูรพา

ภิรมย์

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

1893 0105563019933 บจ.ชิชิโตะ จ ากัด 3/2/2563 500,000          46319 ประกอบกิจการค้า เคร่ืองด่ืม น้ าด่ืม สุรา 

เบียร์ อาหารสด อาหารแห้ง

118/21-24  ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1894 0105563020435 บจ.เมก้า โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

4/2/2563 500,000          49323 ประกอบกิจการขนส่งเเละขนถ่ายสินค้า 

ท้ังทางบก ทางน้ า เเละทางอากาศ ท้ัง

ภายในประเทศเเละระหว่างประเทศ

55/2  ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสาม

ประเวศ

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

1895 0105563020702 บจ.ทรัพย์มงคล 2020 จ ากัด 4/2/2563 500,000          49339 ประกอบกิจกรรมขนส่ง น าเข้า-ส่งออก พืช

 ผักผลไม้

44/144  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.87 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

1896 0105563021067 บจ.สยาม วี ไฟว์ จ ากัด 5/2/2563 500,000          47219 ประกอบกิจการค้า ขนมขบเค้ียว ขนมกิน

เล่น และสินค้าอุปโภค บริโภค ทุกชนิด 

ทุกประเภท

20/100  หมู่ท่ี 8 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงล าผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

1897 0105563021202 บจ.พ๊าส-215 จ ากัด 5/2/2563 500,000          47721 ประกอบกิจการจ าหน่ายยารักษาสัตว์ 

และป้องกันโรคส าหรับสัตว์ ท้ังปลีกและส่ง

48  ซอยราษฎร์บูรณะ 26 ถนนราษฎร์

บูรณะ

แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

1898 0105563021504 บจ.รักดีอุดมสิน จ ากัด 5/2/2563 500,000          70209 รับเป็นท่ีปรึกษาฝึกอบรม รับจ้างการธุรกิจ

บริหารงานขาย/ขยายตลาด ให้ความรู้-

ค าแนะน าการขาย

10  ซอยรามอินทรา 65 แยก 2-6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

1899 0105563021547 บจ.ปุ๋ย เคร่ืองเสียง จ ากัด 5/2/2563 500,000          47420 ซ้ือ-ขายเคร่ืองเสียงและอุปกรณ์เคร่ืองเสียง 49/446  ซอยหทัยราษฎร์ 37 แขวงสามวา

ตะวันตก

เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1900 0105563022110 บจ.ซี วาย ที จ ากัด 6/2/2563 500,000          68201 ประกอบกิจการอสังหาริมทรัพย์ (การดูแล

ส่ือกลาง ซ้ือ ขายและเช่า)

24  อาคารไพรม์ บิลด้ิง ช้ันท่ี 15  ห้อง

เลขท่ี บี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1901 0105563022501 บจ.โปรสมาร์ท แอดไวเซอร์ จ ากัด 6/2/2563 500,000          45101 ประกอบกิจการค้าขายปลีกรถยนต์/

อะไหล่รถยนต์ทุกชนิด

729/74  ซอยลาดพร้าว101(วัดบึง

ทองหลาง)

แขวงคลองเจ้า

คุณสิงห์

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

1902 0105563022616 บจ.อู่สามชัยยนต์ จ ากัด 6/2/2563 500,000          45201 รับซ่อมรถยนต์ เคาะ พ่นสี ซ่อมเคร่ือง

รถยนต์ ตู้เย็นไฟฟ้า และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

101/1-2  ซอยโชคชัยร่วมมิตร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1903 0105563024325 บจ.จีพีไอ กรุ๊ป จ ากัด 11/2/2563 500,000          46201 ประกอบกิจการขายข้าวเปลือก ข้าวขัดสี 

ข้าวสาร และสินค้าอุปโภค บริโภค

190/168  หมู่บ้าน พฤกษาวิลล์ 25 ซอย

พุทธบูชา 36 แยก 8

แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

1904 0105563024473 บจ.กลอเรีย เฮ้าส์ วู้ดเด้น จ ากัด 11/2/2563 500,000          82302 ประกอบกิจการบริการรับจัดงานและ

สถานท่ีส าหรับกิจกรรมต่างๆ

219  ซอยริมทางรถไฟ 5 แขวงบางย่ีเรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

1905 0105563024601 บจ.ครัวอัปสร เกตเวย์ จ ากัด 11/2/2563 500,000          56101 ประกอบกิจการภัตตาคารจ าหน่ายอาหาร

ไทย จีน ฝร่ัง สุราไทย

53/32  ซอยวิภาวดีรังสิต 50 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1906 0105563025186 บจ.ฌาร์ม บีเคเค (2017) จ ากัด 12/2/2563 500,000          77299 ให้บริการเช่า ชุดสูทสากล ชุดราตรี เคร่ือง

แต่งกาย ท้ังสุภาพบุรุษ และ สุภาพสตรี

9  ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

1907 0105563025640 บจ.เจ.พี.เอ็น. บิสซิเนส แอคเค้าน์

ต้ิง จ ากัด

12/2/2563 500,000          69200 ประกอบกิจการจัดท าบัญชี 5  ซอยรามค าแหง 164 แยก 1 ถนน

รามค าแหง

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

1908 0105563026492 บจ.พิกุลเงิน พิกุลทอง จ ากัด 13/2/2563 500,000          82301 ประกอบกิจการบริการจัดฝึกอบรม จัด

สัมมนา ให้ความรู้-ค าแนะน าด้านพัฒนา

บุคลิกภาพ ก าหนดจัดเป็นหลักสูตรระยะส้ัน

1599/286  ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1909 0105563027413 บจ.เคเคเอสดี ออดิท จ ากัด 14/2/2563 500,000          69200 กิจการเก่ียวกับตรวจสอบบัญชี รับจัดท า

บัญชี ภาษีอากร และท่ีปรึกษาทางบัญชี

200/27  ซอยอ่อนนุช 65 แยก 14 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

1910 0105563027642 บจ.ทีเคที นีโอ จ ากัด 14/2/2563 500,000          46103 ประกอบธุรกิจ น าเข้า ส่งออก และ

จ าหน่ายอุปกรณ์เสริมความงาม

88/50  ถนนยานนาวา แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

1911 0105563027812 บจ.ทูมอร์โรว์ ทีม จ ากัด 14/2/2563 500,000          86203 ประกอบกิจการให้บริการทันตกรรม 554  ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

1912 0105563027821 บจ.ลิษา ทีม จ ากัด 14/2/2563 500,000          86203 ประกอบกิจการให้บริการทันตกรรม 2117  ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1913 0105563028011 บจ.ธรรม โฮลด้ิงส์ จ ากัด 14/2/2563 500,000          64202 เข้าเป็นหุ้นส่วนจ ากัดความรับผิดในห้าง

หุ้นส่วนจ ากัดเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัด

และบริษัทมหาชนจ ากัด

2222/9  ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน
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รหัส

วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

1914 0105563028207 บจ.ไทย ไฮจีนิค รีเทล จ ากัด 14/2/2563 500,000          47999 การขายปลีกโดยไม่มีร้านซ่ึงมิได้จัดประเภท

ไว้ในท่ีอ่ืน

71  ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1915 0105563028541 บจ.เจพี ทราเวล จ ากัด 17/2/2563 500,000          79110 ประกอบกิจการตัวแทนธุรกิจการ

ท่องเท่ียวและผู้จัดน าเท่ียว รวมท้ังการ

บริการนักท่องเท่ียว ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้

ในท่ีอ่ืน

26  ซอยจันทน์ 16 แยก 7 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

1916 0105563028631 บจ.เอ็มคลีน (ไทยแลนด์) จ ากัด 17/2/2563 500,000          46441 ประกอบกิจการขายส่งและขายปลีกสินค้า

ทางเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ และสินค้า

ทางการแพทย์

224  ตรอกอิศรานุภาพ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

1917 0105563029025 บจ.แฟลช คอฟฟ่ี ทีเอช โฮลด้ิง 

จ ากัด

17/2/2563 500,000          64202 ประกอบกิจการเข้าเป้นหุ้นส่วนจ ากัดความ

รับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด

173,173/36,173/37  อาคารเอเซีย เซ็น

เตอร์ ช้ันท่ี 21-22 และช้ันท่ี 27-28  ห้อง

เลขท่ี 21-133 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

1918 0105563029092 บจ.แอคท์วี แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 18/2/2563 500,000          46104 การขายส่งคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองมือส่ือสาร

โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

9/372  ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 28 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

1919 0105563029599 บจ.ซิมเป้ิล อินทิเกรช่ัน จ ากัด 18/2/2563 500,000          47420 ประกอบกิจการขายและรับติดต้ังชุดเคร่ือง

เสียงและล าโพง รวมถึงอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิคส์ต่างๆ

33/4  อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 35 

ถนนพระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

1920 0105563030767 บจ.เนเวอร์เบสิค เอ็นบี จ ากัด 19/2/2563 500,000          46493 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองหนัง กระเป๋า 

กระเป๋าสตางค์

95/7  ถนนสมเด็จพระป่ินเกล้า แขวงอรุณ

อมรินทร์

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

1921 0105563032212 บจ.โอเพ่น วิสดอม จ ากัด 20/2/2563 500,000          18121 การบริการก่อนการพิมพ์ 38/55  ซอยศูนย์วิจัย 6 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

1922 0105563032425 บจ.บ้านบุญเย็น จ ากัด 21/2/2563 500,000          87301 ประกอบกิจการดูเเลผู้สูงอายุเเละผู้มีภาวะ

พ่ึงพิง

5  ซอยรามค าเเหง 118 เเยก 54 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

1923 0105563032883 บจ.เฮอร์มิท ทอย จ ากัด 21/2/2563 500,000          46434 ประกอบกิจการ น าเข้า ผลิต และจ าหน่าย

ของเล่นเด็กและโมเดลเสมือนจริงทุกชนิด

104  ซอยเพชรเกษม 69 แยก 1 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

1924 0105563033006 บจ.เบลนด์ แอนด์ บริว จ ากัด 21/2/2563 500,000          10761 ประกอบกิจการผลิตกาแฟค่ัวและวัตถุดิบ

เคร่ืองด่ืม ทุกชนิด

28  ซอยพระรามท่ี 3 ซอย 29 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

1925 0105563033014 บจ.จองไท่ซินหัวช่วง เทรด ไลอะ

บิลลิที จ ากัด

21/2/2563 500,000          52293 ประกอบกิจการด้านการบรรจุ ขนถ่าย 

การจัดส่ง สินค้า ส่ิงของและหรือเอกสาร

346,348  ซอยจันทน์ 18/7 (เซนต์หลุยส์ 

3)

แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

1926 0105563034070 บจ.อมตะ สมาร์ท เรสซิเด้นซ์ จ ากัด 24/2/2563 500,000          68103 ประกอบกิจการให้เช่าห้องพัก อาคาร

พาณิชย์ รวมท้ังการให้เช่าท่ีดินและ

อสังหาริมทรัพย์อ่ืน ๆ

140  ซอยพัฒนาการ 54 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

1927 0105563034100 บจ.อมตะ สมาร์ท เพลส จ ากัด 24/2/2563 500,000          68103 ประกอบกิจการให้เช่าห้องพัก อาคาร

พาณิชย์ รวมท้ังการให้เช่าท่ีดินและ

อสังหาริมทรัพย์อ่ืน ๆ

140  ซอยพัฒนาการ 54 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

1928 0105563034363 บจ.พีอาร์4เอ จ ากัด 24/2/2563 500,000          70209 กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการบริหาร

จัดการอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

36/92  อาคารพี.เอส.ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 27 

ซอย21 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1929 0105563034533 บจ.โอเค กู๊ด อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

25/2/2563 500,000          46414 ประกอบกิจการ จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก 

เส้ือผ้าส าเร็จรูป เคร่ืองแต่งกาย

31/20  ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

1930 0105563034690 บจ.รักษาการแพทย์ จ ากัด 25/2/2563 500,000          86201 ประกอบกิจการตรวจการได้ยิน/ทรงตัว 

ฟ้ืนฟูสมรรณภาพ-แก้ไขความบกพร่องการ

ได้ยิน ตรวจสุขภาพร่างกาย-รักษาโรคต่างๆ

ให้กับบุคคลท่ัวไป

46/39  หมู่ท่ี 9 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

1931 0105563035157 บจ.สตูดิโอ มาย ก็อช จ ากัด 25/2/2563 500,000          59111 ประกอบกิจการผลิต ตัดต่อ ภาพยนตร์ 

รายการโทรทัศน์ วิทยุ ในรูปแบบแผ่นศิลป์

 แถบวีดีทัศน์ แผ่นดีวีดี หรือส่ืออ่ืนๆ 

ตลอดจนการแพร่ผ่านระบบดิจิทัล

37/186  ซอยลาดปลาเค้า 62 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

1932 0105563035394 บจ.มิชช่ันอร จ ากัด 26/2/2563 500,000          87202 บริการให้ค าปรึกษาด้วยการรับฟังและเล่า

เร่ืองต่างๆเพ่ือบ าบัดอาการจิต

11  ซอยบางแค 8 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

1933 0105563035670 บจ.เซิร์บ เซอร์วิส แพลตฟอร์ม 

จ ากัด

26/2/2563 500,000          63113 การบริการเป็นตลาดกลางในการซ้ือขาย

สินค้าหรือบริการ โดยวิธีใช้ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต

29  ซอยเพชรเกษม60/3 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1934 0105563035688 บจ.ดีเทคโทรนิก จ ากัด 26/2/2563 500,000          46599 ประกอบกิจการให้บริการส่งออก 

เคร่ืองจักรส าเร็จและเคร่ืองจักรประกอบ

อุปกรณ์ตรวจจับโลหะ ส าหรับ

อุตสาหกรรมอาหาร พลาสติก ยาง 

อุตสาหกรรมยาและเหมืองแร่ ตรวจสอบ

อุปกรณ์ช่ังน้ าหนัก และระบบตรวจสอบ

อาหาร ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร และ

ผลิตภัณฑ์ตรวจสอบอาหาร

1108/31  ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260

1935 0105563035939 บจ.นทีพรเทรดด้ิงส์ จ ากัด 26/2/2563 500,000          46321 การขายส่งเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ 103  ซอยลาดพร้าว 87 แขวงคลองเจ้า

คุณสิงห์

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

1936 0105563036331 บจ.เอฟ แอนด์ เฟรนส์ ซีเล็คเต็ด 

จ ากัด

26/2/2563 500,000          47711 ร้านขายปลีกเส้ือผ้า 4/95  หมู่บ้าน ตะวันนา ซอยเผือกจิตร 

ถนนวิภาวดี 32

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1937 0105563036358 บจ.บีเคเคฟิล์ม จ ากัด 26/2/2563 500,000          47731 ประกอบกิจการจ าหน่าย กล้องถ่ายภาพ 

ทุกชนิด ฟิลม์ แบตเตอร่ี รวมท้ังอุปกรณ์ท่ี

เก่ียวข้องทุกชนิด

402  ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 21 แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

1938 0105563037044 บจ.เอ็กซ์ซีม็อก จ ากัด 27/2/2563 500,000          47711 ประกอบกิจการร้านขายปลีกเส้ือผ้า 99/233  ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

1939 0105563037176 บจ.เอ แอนด์ ดับบลิว คอนซัล

แทนท์ จ ากัด

27/2/2563 500,000          69200 ประกอบกิจกรรมเก่ียวกับท าบัญชีและการ

ตรวจสอบบัญชี การให้ค าปรึกษาด้านภาษี

521/106 แขวงสามวา

ตะวันตก

เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

1940 0105563037281 บจ.กรีน แอนด์ เฮลต้ี ออดิเตอร์ 

(ไทยแลนด์) จ ากัด

27/2/2563 500,000          74902 ประกอบกิจการรับจ้าง ส ารวจ ตรวจสอบ

ศึกษา ทดสอบ ทดลอง วิเคราะห์ รวมถึง

ให้ค าปรึกษาด้านชีวอนามัยส่ิงแวดล้อม

และความปลอดภัย การควบคุมการติดเช้ือ

 ให้แก่ โรงพยาบาล โรงแรม โรงเรียน 

บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล องค์กร

เอกชน และ องค์การส่วนราชการ

17  ซอยพาณิชยการธนบุรี 21 แยก 3 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

1941 0105563038431 บจ.วาย อาร์ แอนด์ วาย แอล จ ากัด 28/2/2563 500,000          69100 ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย 

ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม

 รวมท้ังกิจการโฆษณา

76  ซอยสุขุมวิท 101/2 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1942 0105563038156 บจ.ซีแอลดี 9 จ ากัด 28/2/2563 460,000          88901 ศูนย์รับเล้ียงดูแลเด็ก ช่วงเวลา 

18.00-24.00 น.

39/172  ซอยลาดพร้าว 23 (รัชดาภิเษก 

32)

แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1943 0105563023451 บจ.ซัน ไคออง จ ากัด 7/2/2563 402,600          82302 ฝึกอบรม ให้ค าแนะน าในการดูแล ส่งเสริม

สุขภาพ

77/147  อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ช้ันท่ี 

34 ถนนกรุงธนบุรี

แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

1944 0103563001919 หจ.ธาดารถยก 3/2/2563 400,000          52214 บริการขนย้ายรถ ยกรถ ยกซากรถ พร้อม

ท้ังอะไหล่รถทุกชนิด

597/12  ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

1945 0103563001960 หจ.บีเอ็นชิปป้ิง 4/2/2563 400,000          49334 ประกอบกิจการขนส่งสินค้าท่ีบรรจุในตู้

คอนเทนเนอร์ทางถนน

555  ซอยบ้านบาตร ถนนบ ารุงเมือง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบ

ศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร 10100

1946 0103563002753 หจ.สตางค์ ซีเคร็ท 17/2/2563 400,000          47219 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารเสริม และ

ครีมบ ารุงผิว

59  ซอยคู้บอน 28 แยก 2 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

1947 0105563025771 บจ.ไทยโคโคนัท ไฟเบอร์เทรดด้ิง 

จ ากัด

12/2/2563 400,000          46209 ประกอบกิจการจ าหน่าย และส่งออกใย

มะพร้าว

864/5  ซอยประชาช่ืน 28 ถนนประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

1948 0105563027154 บจ.เนเชอรัล พีค จ ากัด 14/2/2563 400,000          96201 ประกอบกิจการซักรีดเส้ือผ้า ตัดผม แต่งผม

 เสริมสวย

42/1  ซอยอรรถการประสิทธ์ิ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

1949 0105563028304 บจ.เจอร์น่ี ทู เลิฟ จ ากัด 17/2/2563 400,000          82301 ประกอบกิจการฝึกอบรมและออกแบบ

หลักสูตรต่างๆ แก่ผู้ว่าจ้าง

772/23  หมู่บ้าน เดอะแพลนท์ เอสติก 

ซอยพัฒนาการ 38

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

1950 0105563029319 บจ.เวิร์ค ดีว่า (ประเทศไทย) จ ากัด 18/2/2563 400,000          78109 ประกอบกิจการ จัดหางานให้คนหางาน 

ท างานในประเทศ

1687/1  อาคารพหล 19 ช้ันท่ี 2 ถนน

พหลโยธิน

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1951 0103563002117 หจ.ไทเกอร์ ชิปป้ิง 5/2/2563 300,000          49323 ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้า 

โดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ท้ังในและ

ต่างประเทศ

111/413  หมู่บ้าน อัมรินทร์ ฯ 3 ผัง 1 

ซอยสายไหม 13

แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

1952 0103563002125 หจ.มานา สยาม ฟู้ด  แอนด์ เบ

เวอร์เรจ

5/2/2563 300,000          46109 การขายส่งสินค้าท่ัวไปโดยได้รับ

ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

216/43  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

1953 0103563002451 หจ.กู๊ด แอนด์ เวลท์ 11/2/2563 300,000          47711 ประกอบกิจการค้า เส้ือผ้าส าเร็จรูป เคร่ือง

แต่งกาย เคร่ืองหนัง รองเท้า กระเป๋า

450/23  ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 50 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

1954 0103563002605 หจ.พหล 52 การขนส่ง 13/2/2563 300,000          49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่านสินค้า 

และคน โดยสารทางบก

161/424  ซอยวิภาวดีรังสิต 76 ถนน

วิภาวดีรังสิต

แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
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1955 0103563003105 หจ.เอฟแอนด์เอ็ม ปร้ินต้ิงแอนด์

ดีไซน์

21/2/2563 300,000          73101 ประกอบกิจการรับออกแบบและท าป้าย

โฆษณาทุกชนิด ป้ายตัวอักษรและป้าย

เคร่ืองหมาย งานป้ายไวนิล งานตัด

สต๊ิกเกอร์ตัวอักษร สต๊ิกเกอร์เคร่ืองหมาย 

สต๊ิกเกอร์แบรนด์สินค้า

402/5  ซอยวัดไผ่เงิน แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

1956 0103563003113 หจ.สวน 3 เกลอ 21/2/2563 300,000          46313 ประกอบกิจการค้าผักและผลไม้ 41/50  ถนนริมคลองบางสะแก แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

1957 0103563003385 หจ.เอ็ม ซัพพลาย แอนด์ โลจิสติกส์ 27/2/2563 300,000          46639 ประกอบกิจการค้าน าเข้าเพ่ือขายใน

ประเทศ ต่างประเทศ ติดต้ัง เก่ียวกับ

หลังคาอาคาร และวัสดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง

ทุกชนิด

9/103  ซอยสุคนธสวัสด์ิ 25 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

1958 0105563019925 บจ.รีชาร์จ เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด 3/2/2563 300,000          35101 การผลิตและการส่งไฟฟ้า 254  ซอยรัชดาภิเษก 42 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1959 0105563021431 บจ.วี นาว จ ากัด 5/2/2563 300,000          62012 ประกอบธุรกิจการออกแบบ จ าหน่าย 

ตลอดจนเป็นท่ีปรึกษาในการจัดท า 

ซอฟแวร์ อาร์แวร์

137/2  ซอยสุขุมวิท 46 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

1960 0105563025330 บจ.อาตาโกยามะ บางกอก จ ากัด 12/2/2563 300,000          70209 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษาเก่ียวกับธุรกิจ

ในภูมิภาคอาเซียน ยกเว้นการให้

ค าปรึกษาด้านการลงทุน

24  อาคารไพรม์ บิลด้ิง ช้ันท่ี 15  ห้อง

เลขท่ี บี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1961 0105563027758 บจ.เฮอส คอร์เปอร์เรช่ัน จ ากัด 14/2/2563 300,000          47190 ประกอบกิจการขายเส้ือผ้า เคร่ืองประดับ 

รองเท้า กระเป๋า เคร่ืองส าอาง ตลอด

รวมถึงสินค้าอุปโภคอ่ืน

899/30  ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

1962 0105563028398 บจ.ดัชเวย์ จ ากัด 17/2/2563 300,000          46319 ประกอบกิจการขายส่งผลิตภัณฑ์อาหาร

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

30  ซอยสุขุมวิท 61 แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1963 0105563029360 บจ.คิดติดบวก จ ากัด 18/2/2563 300,000          47413 ค้าเคร่ืองมือส่ือสาร เคร่ืองโทรคมนาคม 

เคร่ืองรับ-ส่ง วิทยุและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง

ท้ังหมด

30  ถนนประชาราษฎร์บ าเพ็ญ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

1964 0105563029670 บจ.ไทม์ เรคคอร์ด จ ากัด 18/2/2563 300,000          47620 การขายปลีกแผ่นเสียง แผ่นซีดี ดีวีดี 594 ห้อง พี103  ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

1965 0105563033405 บจ.ที.ซี.เอ็ม. การบัญชีและภาษี

อากร จ ากัด

21/2/2563 300,000          69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีการท าบัญชีและการ

ตรวจสอบบัญชี การให้ค าปรึกษาด้านภาษี

118/15  อาคารปรัชญา-บิซโฮม 2 ถนน

ลาดกระบัง

แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

1966 0105563034339 บจ.ส านักงานพร้อมท์ ออดิท จ ากัด 24/2/2563 300,000          69200 ประกอบกิจการบริการด้านกฎหมาย ทาง

บัญชี  ตรวจสอบบัญชี

7  ซอยบางแวก 94 แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1967 0105563034355 บจ.วิซ เอ็ดเทค จ ากัด 24/2/2563 300,000          58202 การจัดท าซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป 369/1  ซอยทองหล่อ 19 ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1968 0105563036366 บจ.ทริปเปิล ดับบลิว แมเนจเม้นท์ 

จ ากัด

26/2/2563 300,000          69200 ประกอบกิจการให้บริการด้านบัญชี วาง

ระบบบัญชี รวมท้ังปรึกษาด้านภาษีอากร

15/156  หมู่ท่ี 5 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

1969 0105563036668 บจ.จอยน์ โบ๊ท แพลทฟอร์ม จ ากัด 27/2/2563 300,000          73101 ประกอบกิจการรับผลิตส่ือโฆษณาทุกชนิด 33  ซอยรามค าแหง 24 แยก 24 (ศิริถาวร) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

1970 0105563036871 บจ.เคซีออโต้เทรดด้ิง จ ากัด 27/2/2563 300,000          45302 ประกอบกิจการจ าหน่ายอะไหล่รถยนต์ 5/160  ซอยเพชรเกษม 77 แยก 3-2 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

1971 0105563027553 บจ.แคลิฟอร์เนีย บิลท์ กรีน การ์

เด้น ดีไซน์ จ ากัด

14/2/2563 250,000          81300 ประกอบกิจการ รับจ้าง ต่อเติมซ่อมแซม

จัดสวน พร้อมท้ังจัดซ้ือจัดหาอุปกรณ์

264  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

1972 0105563028916 บจ.ห้า แผ่นดิน จ ากัด 17/2/2563 250,000          46319 ประกอบกิจการค้า ผลิต จ าหน่าย อาหาร

และขนมสุขภาพ

24  ซอยหมู่บ้านสวนแหลมทอง 2 ซอย 6 

ถนนพัฒนาการ

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

1973 0105563034746 บจ.ออลอิน โฮลด้ิง จ ากัด 25/2/2563 250,000          64202 ประกอบกิจกรรมของบริษัทโฮลด้ิงท่ีไม่ได้

ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก

1091/5  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

1974 0105563037371 บจ.ดับเบ้ิลดี ออดิต จ ากัด 27/2/2563 250,000          69200 ประกอบกิจการด้านการบัญชี การ

ตรวจสอบบัญชี การให้ค าปรึกษาด้านภาษี

เเละบัญชี งานทะเบียนพาณิชย์

332/61  ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

1975 0103563002958 หจ.เมญ่าเซอร์วิสพลัส 20/2/2563 202,000          64922 การให้สินเช่ือเพ่ือการอุปโภคบริโภค 666/97  หมู่บ้าน อารียา ลาดปลาเค้า 

ถนนลาดปลาเค้า

แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

1976 0103563002575 หจ.งามมานะ เซอร์วิส 13/2/2563 200,000          49329 ประกอบกิจการให้บริการรถตู้เช่าเหมา

รายวัน คนไทย-ต่างชาติ แบบไม่ประจ าทาง

18/240  หมู่บ้าน เดอะเมทโทร พระราม

เก้า ถนนมอเตอร์เวย์

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

1977 0103563002681 หจ.ความไทย 14/2/2563 200,000          46317 จ าหน่าย ผลิตภัณฑ์ท่ีให้ความหวาน หญ้า

หวาน น้ าตาลเทียม น้ าตาลสกัด สกัดร้อน 

สกัดเย็น

21  ซอยพหลโยธิน 11 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

1978 0103563002966 หจ.สองเก้าอิเล็กทริค 20/2/2563 200,000          47595 ประกอบกิจการค้า เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์

ไฟฟ้า และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว

1453  ซอยอรุณอมรินทร์ 34 ถนนอรุณ

อมรินทร์

แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

1979 0103563003016 หจ.ธีระธารา1989 20/2/2563 200,000          41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย และงาน

โยธาทุกประเภท

120/98  หมู่บ้าน อัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผัง 3

 ซอยสายไหม 20

แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

1980 0103563003172 หจ.คอนโทรลแพลน 24/2/2563 200,000          37000 ประกอบกิจการ ก่อสร้างและซ่อมแซม

ระบบก าจัดน้ าเสีย

204  ซอยฉิมพลี 33 แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

1981 0103563003181 หจ.เอส.เค. ทรานสปอร์ต(2020) 24/2/2563 200,000          49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ ท้ังภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศ

18/105  ซอยบางนา-ตราด 46 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

1982 0103563003318 หจ.ฮิมาลายา ฮีลล่ิง 26/2/2563 200,000          46442 การขายส่งเคร่ืองหอม 198/15  ซอยนวมินทร์163 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

1983 0103563003407 หจ.เคเอ็นบี ปร้ินแอนด์เซอร์วิส 27/2/2563 200,000          46594 ประกอบกิจการขายส่งเคร่ืองจักรและ

อุปกรณ์ชนิดใช้ในส านักงาน เช่นเคร่ืองถ่าย

เอกสาร

61  ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

1984 0103563003423 หจ.ภาริตา เกรซ แอนด์ ชาร์มม่ิง 27/2/2563 200,000          47190 ประกอบกิจการจ าหน่าย สินค้าอุปโภค 

บริโภค เววส าอาง ทุกชนิด

10/8  ซอยกรุงเทฑกรีฑา 7 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

1985 0105563021687 บจ.ยัวร์ ไลฟ์ พาร์ทเนอร์ส จ ากัด 5/2/2563 200,000          70209 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษาให้ความรู้

และให้ค าแนะน าด้านการขาย บริหารงาน

และการพัฒนาคุณภาพ บุคคลากร การ

ส่งเสริมการขาย การรับจ้างบริหารงานขาย

 และการรับจ้างขยายางาน ให้กับบริษัทท่ี

ประกอบกิจการขายสินค้าและบริการทุก

ประเภท

296  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 62 แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

1986 0105563022675 บจ.ต าย าย่ัว บาย โบต๋ัน19 จ ากัด 6/2/2563 200,000          56101 ประกอบกิจการบริการด้านอาหารใน

ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

108/88  อาคารภูหลวงแมนช่ัน  ห้องเลขท่ี

 101-103 ซอยวิภาวดี 2 แยก 6 ถนน

วิภาวดีรังสิต

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

1987 0105563025623 บจ.วิชัย 332 จ ากัด 12/2/2563 200,000          47912 ประกอบกิจการขายสินค้าออนไลน์ 332  ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

1988 0105563026948 บจ.บูม อีสปอร์ตส์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

14/2/2563 200,000          93199 ประกอบกิจการเก่ียวกับธุรกิจอีสปอร์ตส์

(esports) เพ่ือจัดต้ังและบริหารทีมอี

สปอร์ตส์(esports) เพ่ือเข้าร่วมแข่งขันใน

รายการแข่งขัน การประกวด และงาน

กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือบริหารและ

จัดหาผู้สนับสนุน(Sponsorship)และเพ่ือ

ให้บริการในการบริหารงานท่ัวไป การ

วางแผนธุรกิจ

30  ซอยสุขุมวิท 61 (เศรษฐบุตร) แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส

ไปรษณีย์

1989 0105563027731 บจ.มินน่ิง มายด์ จ ากัด 14/2/2563 200,000          46900 ประกอบกิจการค้าปลีกค้าส่งสินค้าอุปโภค 199  ซอยลาพร้าว 64 (เกตนุติ) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

1990 0105563030244 บจ.ไลฟ์เวิร์ซ โฮลด้ิง จ ากัด 19/2/2563 200,000          64202 ประกอบกิจกรรมของบริษัทโฮลด้ิงท่ีไม่ได้

ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก

388  อาคารเอ็กเชนทาวเวอร์ ช้ัน 42 

ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

1991 0105563032948 บจ.พีเค แอดไวเซอร่ี จ ากัด 21/2/2563 200,000          69200 ประกอบกิจการให้บริการด้านบัญชี รับท า

บัญชี ให้ค าปรึกษาด้านบัญชีและกฎหมาย

ภาษีอากรต่างๆ

73  อาคารธุรกิจบัณฑิตย์ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

1992 0105563033642 บจ.ฟีลช่ัน ดีไซน์ แอนด์ โปรดักช่ัน 

จ ากัด

24/2/2563 200,000          82302 การจัดการแสดงทางธุรกิจและการแสดง

สินค้า

58  ซอยจันทน์ 18/7 แยก 9 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

1993 0105563034525 บจ.คอสมิค โฮลด้ิง จ ากัด 25/2/2563 200,000          64202 ประกอบกิจกรรมของบริษัทโฮลด้ิงท่ีไม่ได้

ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก

388  อาคารเอ็กเชนทาวเวอร์ ช้ัน 42 

ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

1994 0105563036862 บจ.เอ็มเจ การบัญชี จ ากัด 27/2/2563 200,000          69200 ประกอบกิจกรรมเก่ียวกับบัญชี การท า

บัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้

ค าปรึกษาด้านภาษี

628  ซอยประชาราษฎร์บ าเพ็ญ 7 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

1995 0105563037516 บจ.ดี-แอคเคาน์ต้ิง แอนด์ เซอร์วิส 

จ ากัด

28/2/2563 200,000          69200 บริการรับท าบัญชี ตรวจสอบบัญชี วาง

ระบบบัญชี วางแผนภาษีอากร บริการให้

ค าปรึกษาด้านบัญชี การเงิน

79/267  ซอยนวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

1996 0103563002362 หจ.บุญสุขเจริญชัย 11/2/2563 150,000          82110 ประกอบกิจการรับเป็นผู้บริหารเก่ียวกับ

ด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การตลาด

 และการจัดจ าหน่าย

57/64  ซอยสามวา 13 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

1997 0103563002486 หจ.พิทักษ์สุวรรณาพาเจริญ 12/2/2563 150,000          70209 ประกอบธุรกิจรับเป็นท่ีปรึกษาเก่ียวกับ

ด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การตลาด

9/294  ซอยเอกชัย 99/2 (เดอะพลีโน 

เอกชัย-กาญจนาภิเษก)

แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

1998 0103563002818 หจ.เคดี อินดัสทรี โกรท 18/2/2563 150,000          82110 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงานเก่ียวกับ

ด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การตลาด

3/19  ซอยพหลโยธิน 13 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

1999 0103563003237 หจ.นคระ เซอร์วิส เอ็นเตอร์ไพรส์ 25/2/2563 150,000          82110 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงานเก่ียวกับ

ด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การตลาด

 และการจัดจ าหน่าย เป็นต้น

27/12  ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 2(

ก.ส.บ)

แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

2000 0105563023221 บจ.ลีกัลเบย์ จ ากัด 7/2/2563 150,000          69100 ท่ีปรึกษากฎหมาย 39/62  อาคารเดอะ บางกอกสุขุมวิท 61 

ซอยสุขุมวิท 61 (เศรษฐบุตร)

แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

2001 0105563026531 บจ.เล็กซ์เนติกซ์ จ ากัด 13/2/2563 150,000          69100 ประกอบกิจการบริการทางกฎหมาย 39/62  อาคารเดอะ บางกอกสุขุมวิท 61 

ซอยสุขุมวิท 61 (เศรษฐบุตร)

แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2002 0103563003377 หจ.อาม่า เอ็ดดูเคชัน 26/2/2563 125,000          85500 ให้บริการแนะน าส าหรับการเดินทางศึกษา

ต่อต่างประเทศ

622/11  ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

2003 0105563028771 บจ.การ์ดิเนีย จ ากัด 17/2/2563 100,020          10309 ประกอบกิจการเพ่ือผลิตและจ าหน่าย

สินค้าเกษตรและสินค้าเกตรแปรรูป

495/55  ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

2004 0103563001986 หจ.วารีวีรา 4/2/2563 100,000          47721 ประกอบกิจการค้าผลิตภัณฑ์จากน้ ามัน

หอมละเหย ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร

1771  ซอยอรุณอัมรินทร์ 53 ถนนอรุณ

อัมรินทร์

แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

2005 0103563002010 หจ.ชวรัช อินเตอร์เทรด 4/2/2563 100,000          46592 ประกอบกิจการค้างานก่อสร้าง เคร่ืองมือ 

เคร่ืองจักร อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง

43  ซอยประชาอุทิศ 16 ถนนประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

2006 0103563002028 หจ.ดาโกตา ไดเวอร์ซิไฟด์ 4/2/2563 100,000          41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างและ

จ าหน่ายอุปกรณ์

389  ซอยเจริญนคร 40 ถนนเจริญนคร แขวงบางล าภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

2007 0103563002036 หจ.แอ็คเค้าท์ พาวเวอร์เซอร์วิส 4/2/2563 100,000          69200 ประกอบกิจกรรมเก่ียวกับบัญชีการท าบัญชี

เเละการตรวจสอบบัญชี การให้ค าปรึกษา

ด้านภาษี

201/138  ซอยอยู่วิทยา 12 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

2008 0103563002052 หจ.นายแว่นธรรมดา 5/2/2563 100,000          58113 ประกอบกิจการ จ าหน่ายหนังสือออนไลน์

และบทความออนไลน์

15/21  ถนนเลียบทางด่วน แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

2009 0103563002168 หจ.ดี แอนด์ เอ็ม ช๊อป 6/2/2563 100,000          47711 ประกอบกิจการร้านขายปลีกเส้ือผ้า 393/1  อาคารบดินทร์ สวีทโฮม ตึก เอ 

ช้ันท่ี 1  ห้องเลขท่ี เอ111 ซอยพระยา

ประเสริฐ ถนนลาดพร้าว 94

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

2010 0103563002222 หจ.บีเอ็ม ช็อป 888 6/2/2563 100,000          47190 ประกอบกิจการค้า สินค้าอุปโภค บริโภค 

และสินค้าท่ัวไปทุกชนิด

622/252  ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

2011 0103563002231 หจ.เอ็น.เอส. แฟมิล่ี เซอร์วิส 6/2/2563 100,000          95210 ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม ดูแล 

บ ารุงรักษา เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า

37/332  ซอยนาคนิวาส 48 แยก 14-13 

ถนนนาคนิวาส

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

2012 0103563002257 หจ.ซี แอนด์ ที นาธิป 6/2/2563 100,000          96309 ประกอบกิจการรับช าระค่าบริการ

สาธารณูปโภค เติมเงินมือถือ

22/46  หมู่บ้าน พฤกษาวิลล์ 96 ถนนเพ่ิม

สิน

แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

2013 0103563002427 หจ.นีเดีย เบเกอร่ี 11/2/2563 100,000          47219 ประกอบกิจการค้า ผลิตจ าหน่ายขนมหวาน 320/94  อาคารชุดเดอะไลท์ นิวยอรืก 

ซอยพงษ์เวชอนุสรณ์ 2

แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

2014 0103563002516 หจ.โมโต ไบค์ พาร์ท 12/2/2563 100,000          45401 ค้าจักรยานยนต์ อะไหล่และช้ินส่วน

อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง อุปกรณ์เสริมเก่าและ

ใหม่ของยานยนต์

106/194  ซอยสุวินทวงศ์ 38 แขวงล าผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

2015 0103563002702 หจ.เคทีที โซลูช่ัน 17/2/2563 100,000          70209 ประกอบกิจการ ให้ค าปรึกษาด้านการ

จัดการธุรกิจ

1/57  ซอยรามอินทรา 49 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส

ไปรษณีย์

2016 0103563002711 หจ.ลิตเต้ิล ไดมอนด์ 17/2/2563 100,000          70209 ประกอบกิจการ ให้ค าปรึกษาด้านการ

จัดการธุรกิจ

1/57  ซอยรามอินทรา 49 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

2017 0103563002729 หจ.กฤติน คอนซัลต้ิง 17/2/2563 100,000          70209 ประกอบกิจการ ให้ค าปรึกษาด้านการ

จัดการธุรกิจ

1/57  ซอยรามอินทรา 49 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

2018 0103563002737 หจ.เพชร แอดไวซอร่ี 17/2/2563 100,000          70209 ประกอบกิจการ ให้ค าปรึกษาด้านการ

จัดการธุรกิจ

1/57  ซอยรามอินทรา 49 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

2019 0103563002761 หจ.สกายไลน์2020 17/2/2563 100,000          70209 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษา ให้ความรู้

 และให้ค าแนะน าด้านงายขาย บริหารงาน

 และการพัฒนาคุณภาพ บุคคลากรขาย 

การส่งเสริมการขาย

186/240  ซอยลาดพร้าว 87 แขวงคลองเจ้า

คุณสิงห์

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

2020 0103563002770 หจ.ทีไอที โกลบอลโฮม 17/2/2563 100,000          41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 2/226  ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 92 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

2021 0103563002788 หจ.สหพาณิชย์ อินเตอร์เทรด 17/2/2563 100,000          28199 ประกอบกิจการออกแบบ สร้างผลิตช้ินส่วน

เคร่ืองจักรต่างๆ

114  หมู่ท่ี 1 ซอยชนช่ืน แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

2022 0103563002877 หจ.ที.เอ็น.พี.1981 18/2/2563 100,000          70209 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษา ให้ความรู้

 และให้ค าแนะน าด้านงานขาย บริหารงาน

 และการพัฒนาคุณภาพบุคคลากรขาย 

การส่งเสริมการขาย การรับจ้างบริหารงาน

ขายและการรับจ้างขยายงาน

99  ซอยจันทร์16 แยก8 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

2023 0103563002991 หจ.รัศมีสีทอง 20/2/2563 100,000          56101 ประกอบกิจการให้บริการประกอบอาหาร 

จ าหน่ายอาหาร ให้แก่บุคคลท่ัวไป

2/47  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

2024 0103563003024 หจ.ป.ปฏิญญา บ้ิวท์แอนด์คอน 21/2/2563 100,000          41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

ตกแต่งภายใน

91/3  หมู่ท่ี 1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

2025 0103563003261 หจ.รวินท์นิภา ทรานสปอร์ต 25/2/2563 100,000          49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ

213  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 

แยก 6

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

2026 0103563003296 หจ.ทรัพย์พูนอนันต์ 26/2/2563 100,000          47723 ซ้ือ ขาย ผลิต จัดจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์

สบู่/เคร่ืองส าอาง/สปาภายใต้ตราสินค้า

ของห้างหุ้นส่วน

112/267  หมู่ท่ี 2 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

2027 0103563003431 หจ.เอ็นจิเนียร่ิง ซัพพลาย แอนด์ 

เอ็นเนอร์จี คอนซัลแทนท์ 2020

27/2/2563 100,000          41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 111/385  ซอยลาซาล 32 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
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รหัส

ไปรษณีย์

2028 0103563003504 หจ.เอ็ม.จี.เค. เซอร์วิส เทรดด้ิง 28/2/2563 100,000          45302 ประกอบกิจการค้าอะไหล่รถยนต์ 245  ถนนบางขุนเทียน แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

2029 0105563019275 บจ.เคเอ็ม สตรัคเจอร่ิง จ ากัด 3/2/2563 100,000          69100 กิจกรรมทางกฎหมาย 65/164  อาคารแอทธินี เรสซิเด้นซ์ ถนน

วิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

2030 0105563019569 บจ.เอ็ม ซี คอนซัลต้ิง จ ากัด 3/2/2563 100,000          70209 ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการปรึกษา 

บริหารจัดการธุรกิจ

571  อาคารอาร์เอสยูทาวเวอร์ ช้ันท่ี 4  

ห้องเลขท่ี 403 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

2031 0105563019852 บจ.เอ็นวิคโค จ ากัด 3/2/2563 100,000          20131 ผลิต ค้า ขาย และพัฒนาเม็ดพลาสติกรี

ไซเคิลประเภทพอลิเอทิลีน เทเรฟทาเลต 

และหรือเม็ดพลาสติกรีไซเคิล

555/1 ศูนย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ์  อาคาร

เอ ช้ันท่ี 15 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

2032 0105563020010 บจ.เอเอ็น เอาท์ซอร์สซ่ิง แอนด์ 

ลอว์ จ ากัด

3/2/2563 100,000          85493 ประกอบกิจการสอนพิเศษด้านกฎหมาย 

และให้ความรู้ด้านกฎหมายท้ังหมด

95/227  ซอยรามค าแหง43/1(คุณหญิง

เจือ)

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

2033 0105563021636 บจ.จีนูอีน ฮิวแมน จ ากัด 5/2/2563 100,000          70209 กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการบริหาร

จัดการอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

31  ซอยชัยพฤกษ์ 21 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

2034 0105563022047 บจ.ธิงก้ิง พาร์ทเนอร์ จ ากัด 6/2/2563 100,000          70209 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษา เเละ

พัฒนาบุคลากร ผู้บริหาร

878/88  หมู่บ้าน นาราสิริ ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

2035 0105563022314 บจ.เอบีเอ็น โปร จ ากัด 6/2/2563 100,000          69200 ประกอบกิจกรรมเก่ียวกับบัญชีการท า

บัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้

ค าปรึกษาด้านภาษี

55/135  หมู่บ้าน คาซ่าวิลล์ (รามอินทรา-

วงแหวน2) ถนนกาญจนาภิเษก

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

2036 0105563023132 บจ.จิระสอบบัญชี จ ากัด 7/2/2563 100,000          69200 ประกอบกิจการเก่ียวกับบัญชีการท าบัญชี

เเละการตรวจสอบบัญชี การให้ค าปรึกษา

ด้านภาษี

88/95  ซอยรามค าเเหง 53 (จันทร์ศรี

ชวาลา)

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

2037 0105563023159 บจ.ไตร บิซ (ประเทศไทย) จ ากัด 7/2/2563 100,000          64202 กิจกรรมชองบริษัทโฮลด้ิงท่ีไม่ได้ลงทุนใน

ธุรกิจการเงินเป็นหลัก

11  อาคารคิว.เฮ้าส์ สาทร ช้ันท่ี 16 ถนน

สาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

2038 0105563023493 บจ.โมซาอิค  คอร์ป จ ากัด 7/2/2563 100,000          70209 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษาในการ

วางแผนและด าเนินการทางธุรกิจ (ยกเว้น

ท่ีปรึกษาด้านการลงุน)

29 ยูนิต 6 เอ  ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

2039 0105563023931 บจ.เอ็นเอส อินเตอร์พลัส 88 จ ากัด 11/2/2563 100,000          47711 ประกอบกิจการร้านขายปลีกเส้ือผ้า 9/135  หมู่บ้าน ศุภาลัย สุวรรณภุมิ ถนน

ลาดกระบัง

แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

2040 0105563024872 บจ.ไชนีส เอ็กซ์เปิร์ต จ ากัด 12/2/2563 100,000          74901 กิจกรรมการแปล การแปลความหมาย 

และล่าม

999/442  ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 31 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

2041 0105563025313 บจ.พลังแห่งการเรียนรู้ จ ากัด 12/2/2563 100,000          62023 เช่ือมเครือข่ายโรงเรียนและสังคม ผลิตส่ือ

ด้านการศึกษาและสังคม

84  ซอยพระยาพิเรนทร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2042 0105563026018 บจ.ก้ีวินบิล จ ากัด 13/2/2563 100,000          90002 ประกอบกิจกรรมด้านความบันเทิง 71/14  ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณ

อมรินทร์

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

2043 0105563026158 บจ.แปซิฟิก โจนส์ จ ากัด 13/2/2563 100,000          70209 ประกอบกิจการบริการให้ค าปรึกษาด้าน

การบริหารจัดการ ธุรกิจด้านอาหาร ธุรกิจ

ค้าปลีก ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และด้าน

อ่ืนๆ ยกเว้นด้านการลงทุนในหลักทรัพย์

93/6  ซอยเสริมสุข 4 ถนนประชาช่ืน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

2044 0105563026174 บจ.ม่ังมี ฟู้ดส์ จ ากัด 13/2/2563 100,000          10799 ประกอบกิจการผลิต และจัดจ าหน่าย 

น้ าพริกและอาหารส าเร็จรูป สินค้าอุปโภค

 บริโภค

55/87  หมู่บ้าน เต็มสิริวิลล์ ซอย8 ถนน

มิตรไมตรี

แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

2045 0105563026557 บจ.ไอเอสอีเอ็มเอส (ประเทศไทย) 

จ ากัด

13/2/2563 100,000          46599 ประกอบธุรกิจจัดจ าหน่ายและออกแบบ

ติดต้ัง ระบบรักษาความปลอดภัย

17/290  ซอยประชาช่ืน 14 ถนนประชาช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

2046 0105563026824 บจ.ผลิตภัณฑ์ใหม่ จ ากัด 13/2/2563 100,000          86909 ประกอบธุรกิจด้านสุขภาพ 8/37 ลาดปลาเค้า 77 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

2047 0105563027103 บจ.คลาวด์ 64 จ ากัด 14/2/2563 100,000          56101 ประกอบธุรกิจ ท าอาหารปรุงสุกบรรจุ

กล่องเเละให้บริการจัดส่ง

95  ซอยพงษ์เวชอนุสรณ์ 2 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

2048 0105563027146 บจ.เออาร์บีเอท จ ากัด 14/2/2563 100,000          47912 ประกอบกิจการขายปลีกทางอินเตอร์เน็ต 

(ไม่ใช่ธุรกิจขายตรง

710  ซอยหมู่บ้านพลายรัตนะ แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

2049 0105563027375 บจ.ดิฟเฟอเรนเชียล (ไทยแลนด์) 

จ ากัด

14/2/2563 100,000          70209 ประกอบธุรกิจให้บริการท่ีปรึกษา การวิจัย

การตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล การขาย

ซอฟต์แวร์ และการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์

และการอบรมบุคลากร

388  อาคารเอ็กเชนจ์ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 29 

 ห้องเลขท่ี 2901-2904 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

2050 0105563027693 บจ.โพลาโดรน ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด 14/2/2563 100,000          46530 ประกอบกิจการอุปกรณ์ทางการเกษตร 30  ซอยสุขุมวิท 61 (เศรษฐบุตร) แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

2051 0105563028151 บจ.พีโอเอ็ม แอดไวเซอร่ี จ ากัด 14/2/2563 100,000          69200 บริการด้านการบัญชี การท าบัญชีและการ

ตรวจสอบบัญชีและการให้ค าปรึกษาด้าน

ภาษี

14  ซอยแบร่ิง 3 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

2052 0105563028231 บจ.เซจ แอนด์ สปาร์ค โฮลด้ิง จ ากัด 17/2/2563 100,000          64202 ประกอบกิจการในการเข้าไปเป็นหุ้นส่วน

และลงทุนในบริษัทอ่ืน

571  อาคารอาร์เอสยูทาวเวอร์ ช้ันท่ี 9 

ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

2053 0105563028240 บจ.เซจ แอนด์ สปาร์ค จ ากัด 17/2/2563 100,000          70209 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษา แนะน า 

เก่ียวกับการตลาด การจัดการ การจัดการ

ส่ือสารทางกลยุทธ์

571  อาคารอาร์เอสยูทาวเวอร์ ช้ันท่ี 9 

ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2054 0105563028347 บจ.พีอาร์พี อินเตอร์เนช่ันแนล 

ฮอสพิทอลลิต้ี จ ากัด

17/2/2563 100,000          70202 ประกอบกิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการ

บริหารจัดการการเงิน

222/251  หมู่บ้าน เออเบินสาทร ถนน

ราชพฤกษ์

แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

2055 0105563028967 บจ.พีดีพีเอ็ม จ ากัด 17/2/2563 100,000          90002 กิจกรรมด้านความบันเทิง 519/15  ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

2056 0105563028975 บจ.ไพรเวซ่ี จ ากัด 17/2/2563 100,000          69100 ประกอบกิจกรรมทางกฎหมาย 316/48  อาคารเมโทรลักซ์พระราม 4 

คอนโดมิเน่ียม ถนนพระราม 4

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

2057 0105563029220 บจ.คิวเอฟแอล (ประเทศไทย) จ ากัด 18/2/2563 100,000          64202 ลงทุนในกิจการอ่ืนท้ังน้ีให้รวมถึงแต่ไม่

จ ากัด เพียงการเข้าเป็นหุ้นส่วนจ ากัดความ

รับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด เป็นผู้ถือหุ้นใน

บริษัทจ ากัดและบริษัทมหาชนจ ากัด

1106  อาคารซัมเมอร์ ฮิลล์ ช้ัน 3 ถนน

สุขุมวิท

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260

2058 0105563029343 บจ.อันลิมิเป็ด จ ากัด 18/2/2563 100,000          73101 โฆษณาในส่ือทุกประเภท รวมถึงส่ือเเละ

สังคมออนไลน์ทุกประเภท

4180/1  ถนนพระรามท่ี 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260

2059 0105563029441 บจ.วีไวเดอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 18/2/2563 100,000          62012 ให้บริการซอฟต์แวร์เพ่ือใช้ในการ

ด าเนินงาน จัดการหรือสนับสนุน

กระบวนการทางธุรกิจ

193/36  อาคารเลค รัชดา คอมเพล็กซ์ 

ช้ัน 10 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

2060 0105563029823 บจ.ไอ ดีไซน์ แอนด์ บิลด์ จ ากัด 18/2/2563 100,000          74101 ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ ตกแต่ง

ร้านค้า ออกแบบตกแต่งภายใน

193/36  อาคารเลค รัชดา ออฟฟิศ คอม

เพล็กซ์ ช้ัน 10 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

2061 0105563030619 บจ.บ๊ัคบัสเตอร์ส เซอร์วิส จ ากัด 19/2/2563 100,000          81293 ประกอบกิจกรรมการฆ่าเช้ือและก าจัด 82  ซอยสรงประภา 24 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

2062 0105563030686 บจ.เอสอีโอเอ็นโอหน่ึง จ ากัด 19/2/2563 100,000          63113 ประกอบธุรกิจการตลาดออนไลน์ (Online

 Marketing)

472  ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 13 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

2063 0105563032620 บจ.อีสต์ เอ็นเนอร์ย่ี แมนูแฟคเจอ

ร่ิง (ไทยแลนด์) จ ากัด

21/2/2563 100,000          71102 ประกอบกิจการด้านพลังงาน-น้ ามัน

เช้ือเพลิง ทางวิศวกรรม เทคนิค การผลิต

ส าหรับสัญญาบริการน้ าม้น

555  อาคารรสา ทาวเวอร์ 2  ห้องเลขท่ี 

2501-2502 ช้ัน 25 ถนนพหลโยธิน

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

2064 0105563032654 บจ.อีสต์ เอ็นเนอร์ย่ี เซอร์วิสเซส 

(ไทยแลนด์) จ ากัด

21/2/2563 100,000          71102 ประกอบกิจการบริการด้านพลังงานและ

น้ ามันเช้ือเพลิง รวมถึงให้บริการทาง

วิศวกรรม เทคนิค และการผลิตส าหรับ

สัญญาบริการเก่ียวกับน้ ามัน

555  อาคารรสา ทาวเวอร์ 2  ห้องเลขท่ี 

2501-2502 ช้ัน 25 ถนนพหลโยธิน

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

2065 0105563033138 บจ.ไบโอ-คอมมูนิต้ี จ ากัด 21/2/2563 100,000          70209 ประกอบกิจการบริการให้ค าแนะน าปรึกษา

 วางแผนและบริหารงานด้านพาณิชยกรรม

 อุตสาหกรรมต่างๆ

48/66  หมู่บ้าน เดอะพาราไดซ์ ซอยแจ้ง

วัฒนะ 14

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

2066 0105563033286 บจ.สงวนทรัพย์เพ่ิมพูน จ ากัด 21/2/2563 100,000          68102 ประกอบธุรกิจ ซ้ือ ขาย จัดหา ให้เช่า 

อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

91  ซอยประชาอุทิศ 17 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

2067 0105563033367 บจ.เทวีโชค 5316 จ ากัด 21/2/2563 100,000          46102 ประกอบกิจการส่งออกและน าเข้าสินค้า 

บริการจัดจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์

อาหารเสริม สารสกัดจาพืช

18/523 บ้านพระราม 4 พลัส  ซอยปลูก

จิตต์ ถนนพระราม 4

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

2068 0105563034631 บจ.แพนด้า เวจจ้ี ฟู้ด จ ากัด 25/2/2563 100,000          10799 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายอาหาร 

และเคร่ืองด่ืม

747  ช้ันท่ี 3  ห้องเลขท่ี 9 ซอยรัชดา

นิเวศน์ ถนนประชาอุทิศ

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

2069 0105563034754 บจ.แอคเคาน์ติงค์ จ ากัด 25/2/2563 100,000          69200 ประกอบกิจกรรมเก่ียวกับบัญชี การท า

บัญชี และการตรวจสอบบัญชี การให่้

ค าปรึกษาด้านภาษี

1300/18  ซอยสุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

2070 0105563035572 บจ.แบล็คร็อค เทรดด้ิง จ ากัด 26/2/2563 100,000          46412 การขายส่งของใช้ในครัวเรือนท่ีท าจากส่ิงทอ 725  อาคารเมโทรโพลิศ ช้ันท่ี 20 ถนน

สุขุมวิท

แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

2071 0105563035602 บจ.คอนเนคท์ ลุกเอาท์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

26/2/2563 100,000          47411 ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์

57  อาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ 

ห้อง 1815 ช้ัน 18 ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

2072 0105563035696 บจ.พีแอนด์เอ คอนซัลต้ิง จ ากัด 26/2/2563 100,000          70209 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นท่ีปรึกษาและ

ให้ค าแนะน าเก่ียวกับด้านบริหารพาณิชยก

รรม

73/16  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 23/1 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

2073 0105563036102 บจ.ที อี อาร์ สอบบัญชี จ ากัด 26/2/2563 100,000          69200 รับบริการสอบบัญชี 1/5  ถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 67 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

2074 0105563036161 บจ.เทเบ้ิลเทอร์ต้ีเอท จ ากัด 26/2/2563 100,000          47221 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองด่ืมแอลกอฮลล์

และเคร่ืองด่ืมปลอดแอลกอฮอล์โดย

จ าหน่ายปลีกส่งและช่องทางออนไลน์

141/1  ซอยช่ืนประชา แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

2075 0105563036200 บจ.เอ วู้ดด้ี ดริงค์ จ ากัด 26/2/2563 100,000          11041 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย 

เคร่ืองด่ืม น้ าด่ืมทุกประเภท

393  อาคาร393 สีลม ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

2076 0105563036544 บจ.เมลล่ามาร์ จ ากัด 27/2/2563 100,000          46443 ประกอบกิจการค้าขาย เคร่ืองส าอางและ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

222/24  หมู่บ้าน เบเวอร์ร่ีฮิลล์ หมู่ท่ี 4 

ถนนแจ้งวัฒนะ

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

2077 0105563037249 บจ.เอสยูเค แอคเค้าต้ิง จ ากัด 27/2/2563 100,000          69200 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษางานบัญชี 174  ซอยนวมินทร์ 74 แยก 3-12 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

2078 0105563037605 บจ.อินสเต็ป โมบิลิต้ี จ ากัด 28/2/2563 100,000          64911 เช่าซ้ือรถยนต์/แท็กซ่ี 54  อาคารบีบี ช้ันท่ี 13  ห้องเลขท่ี 1302

 ถนนสุขุมวิท21 (อโศก)

แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

2079 0105563038148 บจ.เดอะ แบล็คซัน จ ากัด 28/2/2563 100,000          62090 กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

และคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ

341/247  หมู่บ้าน รุ่งเจริญ ซอยวชิรธรรม

สาธิต 21 ถนนสุขุมวิท 101/1

แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

2080 0105563038300 บจ.ม้ินเต็ด โฮลด้ิง จ ากัด 28/2/2563 100,000          64202 ลงทุนในบริษัทอ่ืนโดยเข้าเป็นผู้ถือหุ้น ท้ัง

หุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ รวมถึงตรา

สารหุ้น

455/62-63  หมู่บ้าน บิซ พัฒนาการ-อ่อน

นุช ถนนพัฒนาการ

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2081 0103563002494 หจ.105ดีบี 12/2/2563 50,000           71102 กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้

ค าปรึกษาทางด้านเทคนิค ท่ีเก่ียวข้อง

111/74  ซอยลาซาล32 ถนนสุขุมวิท105 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

2082 0103563002656 หจ.เปรมสิริ เซอร์วิส 14/2/2563 50,000           69200 ประกอบกิจการให้บริการ ให้ค าปรึกษา

งานบัญชี และเอกสารทางบัญชี

3/57  ซอยปากน้ ากระโจมทอง 37 ถนน

ราชพฤกษ์

แขวงบางพรม เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

2083 0105563026301 บจ.เดอะ โซเชียล แอป จ ากัด 13/2/2563 50,000           58202 ประกอบกิจการสร้างแอพลิเคช่ันบน

โทรศัพท์มือถือส าหรับการโฆษณาพร้อม

ส่วนลดให้แก่ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ 

ภายในประเทศไทยเพ่ือเพ่ิมจ านวนลูกค้า

30  ซอยสุขุมวิท 61 (เศรษฐบุตร) ถนน

สุขุมวิท

แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

2084 0105563026841 บจ.ฟอร์ยู แฟบริค จ ากัด 13/2/2563 50,000           46411 ประกอบกิจการขายส่งด้ายและผ้า 919  อาคารชิบูญ่า 19 ช้ันท่ี 3  ห้องเลขท่ี

 3 เอฟ 68-70 ถนนเพชรบุรี

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

2085 0105563028649 บจ.ทรู รีเฟล็คช่ัน จ ากัด 17/2/2563 50,000           46900 ประกอบกิจการ ซ้ือ ขาย น าเข้า และ

ส่งออก สินค้าทุกประเภท

7  ซอยบางกระด่ี 11 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

2086 0105563032581 บจ.เอช เอ็น แอคเค้าต้ิง เซอร์วิส 

จ ากัด

21/2/2563 50,000           69200 ประกอบกิจการให้บริการให้ค าปรึกษา

และจัดท าบัญชี

27  ซอยประชานุกูล 3 ซอย 4 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

2087 0105563037567 บจ.เอฟทีเอ็ม (ไทยแลนด์) จ ากัด 28/2/2563 50,000           47190 ประกอบกิจการค้า จัดหา จัดซ้ือ ขาย 

ผลิตภัณฑ์เส้ือผ้า แก้วน้ า กระเป๋า หรืออ่ืนๆ

66/100  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 87 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

2088 0105563027421 บจ.ซิมเป้ิล คลีน จ ากัด 14/2/2563 30,000           46691 การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม 26  ถนนร่มเกล้า 1 แขวงคลองสอง

ต้นนุ่น

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

2089 0103563003211 หจ.ไลท์เฮ้าส์ ออล เดคคอร์ 25/2/2563 10,000           41002 ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้าง 

ออกแบบ คชตกแต่งภายใน

684  หมู่บ้าน ซิต้ีพาร์ค ซอยพัฒนาการ 38

 ถนนพัฒนาการ

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

2090 0105563020630 บจ.เมอร์กุย อินเตอร์เนชันแนล 

จ ากัด

4/2/2563 10,000           78300 ประกอบกิจการจัดหาทรัพยากรมนุษย์อ่ืนๆ 98  อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศทาวเวอร์

 ช้ันท่ี 37 ห้อง 3720 ถนนสาทรเหนือ

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

2091 0105563025259 บจ.เจทีเอส เวนเจอร์ส จ ากัด 12/2/2563 10,000           64202 ลงทุนในกิจการใดๆ ไม่ว่าโดยวิธีใด ซ่ึงมี

วัตถุประสงค์และกิจการท่ีคล้ายคลึงกัน 

หรือท่ีเก่ียวข้องหรือสืบเน่ืองกัน

200/526  ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

2092 0105563037150 บจ.โฮปดาต้า แอนโนเทชันส์ จ ากัด 27/2/2563 10,000           74901 ประกอบกิจการรับแปลเอกสาร 19/412  ซอยนวมินทร์ 32 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

2093 0115563003808 บจ.ซิมเมทริค เทคโนโลยีส์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด

11/2/2563 240,000,000    59122 ประกอบกิจการผลิตส่ิงพิมพ์ดิจิทัลทุก

ประเภท

68/92-93  หมู่ท่ี 5 ถนนก่ิงแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2094 0115563004324 บจ.เอเวอร์ริช เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด 17/2/2563 31,000,000      15110 ประกอบกิจการโรงงานฟอกหนัง 201  หมู่ท่ี 1 ถนนสุขุมวิท กม.30 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10280



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

2095 0115563005509 บจ.โจวหมิง โฮลด้ิง จ ากัด 27/2/2563 30,500,000      64202 ประกอบกิจการเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัด

 หรือ บริษัทมหาชนจ ากัด

135/1  หมู่ท่ี 2 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2096 0115563005495 บจ.นิวอัลฟ่า (ไทยแลนด์) จ ากัด 27/2/2563 25,000,000      68101 ประกอบกิจการซ้ือและการขาย

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเอง เพ่ือการ

พักอาศัย

30/89  หมู่ท่ี 13 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2097 0115563005479 บจ.แอนเทค เซอร์ทิฟิเคช่ัน 

(ประเทศไทย) จ ากัด

27/2/2563 10,000,000      86903 ประกอบกิจการเก่ียวกับห้องปฏิบัติการ

ทดสอบวัสดุ

52/212  หมู่ท่ี 2 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2098 0115563003395 บจ.ดิ อโรคยา เวลเนส เซ็นเตอร์ 

จ ากัด

5/2/2563 5,000,000       96101 ประกอบกิจการนวดเพ่ือสุภาพ ทุกประเภท 329  ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ า อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

2099 0115563003638 บจ.ไทยอีซ่ีโลน จ ากัด 7/2/2563 5,000,000       66199 กิจกรรมอ่ืนๆท่ีช่วยเสริมกิจกรรมการ

ให้บริการทางการเงิน ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้

ในท่ีอ่ืน

109/52-53  หมู่ท่ี 6 ซอยประดิษฐ์สโมสร 

ถนนเทพารักษ์

ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

2100 0115563004171 บจ.เอทรัพย์ โกลบอล เซอร์วิส 

จ ากัด

14/2/2563 5,000,000       82301 ให้บริการจัดสัมนาทางธุรกิจ จัดหาตัวแทน

จ าหน่ายและผู้ซ้ือท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศ

285  หมู่ท่ี 2 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

2101 0115563004944 บจ.ออร์แกนิค ไรซ์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

20/2/2563 5,000,000       46109 ประกอบกิจการค้าท้ังในและต่างประเทศ 188/49  หมู่ท่ี 8 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

2102 0115563003905 บจ.เช้นจ์ ซัพพลายเออร์ จ ากัด 12/2/2563 5,000,000       46695 ประกอบกิจการซ้ือมา ขายไป และเป็น

ตัวแทนจ าหน่าย สินค้าประเภทเศษเหล็ก 

เศษวัสดุ เศษโลหะทุกชนิด

699/310  หมู่ท่ี 6 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10280

2103 0115563003361 บจ.พีรภัค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน จ ากัด

5/2/2563 5,000,000       35101 ประกอบกิจการบริการติดต้ังแผงโซล่าเซลล์ 1/2  หมู่ท่ี 6 ต.ในคลองบาง

ปลากด

อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

2104 0115563004006 บจ.ซิต้ี ฟลาวเวอร์ เฟลเวอร์ส 

แอนด์ เฟรแกรนเซส (ประเทศไทย)

 จ ากัด

13/2/2563 5,000,000       10799 ประกอบกิจการโรงงานผลิตอาหารและส่ิง

ปรุงแต่งส าหรับอาหาร

324/3  หมู่ท่ี 9 ต.ในคลองบาง

ปลากด

อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

2105 0115563004901 บจ.บ้านป้าแดงรถบ้าน2020 จ ากัด 20/2/2563 5,000,000       45103 ประกอบกิจการ จ าหน่ายเคร่ืองยนต์ 

ยานพาหนะ รถยนต์ใช้แล้ว เคร่ืองมือ

ส่ือสาร เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ของ

สินค้าดังกล่าว

64  หมู่ท่ี 1 ต.ปากคลองบาง

ปลากด

อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

2106 0115563004227 บจ.พาย แม็กเนท จ ากัด 14/2/2563 5,000,000       71102 กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้

ค าปรึกษาทางด้านเทคนิค ท่ีเก่ียวข้อง

108/305  หมู่บ้าน เรสท์ทาวน์ หมู่ท่ี 14 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

2107 0115563004448 บจ.เอเชียน โกลว์ บิสซิเนส จ ากัด 18/2/2563 5,000,000       46315 ประกอบการค้า ข้าว ข้าวโพด มัน

ส าปะหลัง ฝ้าย พืชไร่ และพืชผลทางการ

เกษตร

98/274  หมู่ท่ี 8 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2108 0115563004987 บจ.นิว เทคโนโลยี แมททีเรียลส์ 

จ ากัด

21/2/2563 5,000,000       25111 ประกอบกิจการผลิต น าเข้า ส่งออก 

จ าหน่าย อุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด

888/27  หมู่ท่ี 19 ซอยย่ิงเจริญ ถนนบาง

พลี-ต าหรุ

ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2109 0115563005681 บจ.ณภัค ลักซูรี จ ากัด 28/2/2563 5,000,000       46900 ประกอบกิจการน าเข้า สินค้าแบรนด์เนม

มือสองทุกชนิด

189/99  หมู่ท่ี 8 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2110 0115563003336 บจ.ย่ิงฟง โกลบอลอินดัสเทรียล 

(ประเทศไทย) จ ากัด

5/2/2563 5,000,000       47413 ประกอบกิจการค้า เคร่ืองมือวิทยุส่ือสาร 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการเดินป่า ตลอดจน

อะไหล่และอุปกรณ์ดังกล่าว

191/36  หมู่ท่ี 1 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

2111 0115563005533 บจ.อินฟินิต้ี อินน์ โลจิสติกส์ จ ากัด 27/2/2563 5,000,000       52291 ประกอบกิจการให้บริการโลจิสติกส์ ครบ

วงจรในประเทศและต่างประเทศ

999/14  หมู่ท่ี 15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

2112 0115563003620 บจ.เคเคมอลล์ จ ากัด 7/2/2563 4,000,000       47711 จ าหน่ายเส้ือผ้าส าเร็จรูปเคร่ืองประดับกาย 1/1  หมู่ท่ี 5 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

2113 0115563003883 บจ.0316 อี แอนด์ ซี จ ากัด 12/2/2563 4,000,000       59111 ประกอบกิจการให้บริการผลิตวีดีโอเพลง 943  หมู่ท่ี 6 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

2114 0115563003174 บจ.มาก้ิง เอ็ม จ ากัด 4/2/2563 4,000,000       62022 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษาด้าน

ซอฟต์แวร์ ฮาร์ตแวร์ และจัดท าโปรแกรม

ส าเร็จรูป

999/25  หมู่ท่ี 2 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2115 0115563003549 บจ.โกลบอล มันน่ี พลัส จ ากัด 6/2/2563 4,000,000       46109 ประกอบกิจการค้าเป็นตัวแทนและ

นายหน้าในการจัดกิจกรรมต่างๆ

59/89  หมู่บ้าน บ้านกลางเมือง-ศรี

นครินทร์ หมู่ท่ี 16 ซอยศรีด่าน 24

ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2116 0115563003662 บจ.เคอร์เท่น นิวไลน์ จ ากัด 7/2/2563 4,000,000       46412 ประกอบกิจการน าเข้ามาจ าหน่ายท้ังส่ง

และปลีก ผ้าม่านและอุปกรณ์

999/104  หมู่ท่ี 20 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2117 0115563004855 บจ.สิรินทารา พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 20/2/2563 4,000,000       68101 การซ้ือและการขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็น

ของตนเอง เพ่ือการพักอาศัย

999/9  หมู่ท่ี 5 ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

2118 0115563003085 บจ.ไทยล่ี อินเตอร์ จ ากัด 3/2/2563 4,000,000       46414 ประกอบกิจการน าเข้าและจ าหน่ายเส้ือผ้า

ของใช้ในชีวิตประจ าวันและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

200/61  หมู่ท่ี 1 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

2119 0115563003221 บจ.ไว้ส์ล่ี ชิปป้ิง แอนด์ เซอร์วิส 

จ ากัด

4/2/2563 3,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

รวมถึงคนโดยสาร

3957  หมู่ท่ี 3 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

2120 0115563003271 บจ.วินเทค ฟอร์เวิร์ด จ ากัด 5/2/2563 3,000,000       62012 ประกอบกิจการเก่ียวกับเทคโนโลยีระบบ

โปรแกรมและเคร่ืองจักรอัตโนมัติ

10/41  หมู่ท่ี 8 ต.บางเมือง อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270
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2121 0115563004090 บจ.เจริญ รุ่งเรือง 2020 จ ากัด 14/2/2563 3,000,000       46695 ประกอบกิจการรับซ้ือขายคัดแยกขยะของ

เสียรีไซเคิลจากโรงงานทุกชนิด

559/17  หมู่ท่ี 2 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10280

2122 0115563005207 บจ.เอนวีต้า(ไทย) จ ากัด 25/2/2563 3,000,000       10619 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายภัณฑ์

อาหารเสริมความงามและสุขภาพทุก

ประเภทและยาสมุนไพรอ่ืนๆ

96/95-96  หมู่ท่ี 8 ถนนสุขสวัสด์ิ ต.ในคลองบาง

ปลากด

อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

2123 0115563005380 บจ.ดีไลท์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพ

พลาย จ ากัด

26/2/2563 3,000,000       43223 ประกอบกิจการรับติดต้ังล้างซ่อมแอร์และ

จ าหน่ายแอร์

447/28  หมู่ท่ี 10 ต.ในคลองบาง

ปลากด

อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

2124 0115563003051 บจ.ซีดีเอส แอนด์ บีซี เดโป จ ากัด 3/2/2563 3,000,000       52211 ประกอบกิจการรับฝากตู้สินค้าทุกประเภท 9/4  หมู่ท่ี 8 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2125 0115563005169 บจ.เชลฟ์แอนด์แร็ค เซ็นเตอร์มาร์ท

 จ ากัด

24/2/2563 3,000,000       47190 ซ้ือขายช้ันวางสินค้าช้ันแร็คเก็บสินค้า 104/88  หมู่ท่ี 12 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2126 0115563003565 บจ.ลาซันย่า คาเฟ่ จ ากัด 6/2/2563 2,850,000       56302 ประกอบกิจการจ าหน่าย ชา กาแฟ 

เคร่ืองด่ืม ขนมคุกก้ี

259  หมู่ท่ี 8 ต.บางด้วน อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

2127 0115563003557 บจ.แกรนด์ โซลูช่ัน ซัพพลาย จ ากัด 6/2/2563 2,000,000       46599 ประกอบกิจการน าเข้าวัสดุอุปกรณ์หรือ

เคร่ืองจักร

83/5  หมู่ท่ี 4 ถนนสุขสวัสด์ิ ต.บางพ่ึง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

2128 0115563003131 บจ.โอยูเอ็ม คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 4/2/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 239/7  หมู่ท่ี 5 ต.บางเมือง อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

2129 0115563004812 บจ.จีวี กู้ดแวลู่ จ ากัด 20/2/2563 2,000,000       47111 ประกอบกิจการค้าอาหารสด 32/114  ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ า อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

2130 0115563005363 บจ.สุขุมวิท 76 จ ากัด 26/2/2563 2,000,000       75000 โรงพยาบาลสัตว์ 2000  หมู่ท่ี 1 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

2131 0113563000629 หจ.เอ็น. เอ็น. รุ่งเรือง 2020 3/2/2563 2,000,000       46599 ประกอบกิจการซ้ือขายเคร่ืองจักรเก่า 478  หมู่ท่ี 5 ถนนพุทธรักษา ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10280

2132 0115563004553 บจ.ซิน เส้ิง ต๋า พลาสติก จ ากัด 19/2/2563 2,000,000       46693 ประกอบกิจการซ้ือขายพลาสติกท้ังแปรรูป

และไม่แปรรูปท่ีอยู่ในรูปเคมีหรือสาร

พลาสติกต้ังต้น

526  หมู่ท่ี 1 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10280

2133 0115563003166 บจ.เอชเอช-เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

4/2/2563 2,000,000       31009 ประกอบกิจการ ผลิตและค้าขาย

เฟอร์นิเจอร์ทุกประเภท

4/29  หมู่ท่ี 13 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2134 0115563003930 บจ.วีเอสพี โซลูช่ันส์ จ ากัด 12/2/2563 2,000,000       46105 น าเข้าส่งออกซ้ือขายเคร่ืองจักรเคร่ืองยนต์

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

39/69  หมู่ท่ี 11 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
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2135 0115563004219 บจ.ฉางหลิน จ ากัด 14/2/2563 2,000,000       25112 ผลิต ประกอบ จ าหน่าย วัสดุ อุปกรณ์ 

เคร่ืองมือใช้ในการก่อสร้างทุกชนิดทุก

ประเภท รวมบริการเช่า ซ้ือ เช่าซ้ือ

121/185  หมู่ท่ี 11 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2136 0115563004499 บจ.ทีซี. จิน กรุ๊ป จ ากัด 19/2/2563 2,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จ าหน่าย 

เคร่ืองส าอาง ผลิตภัณฑ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้

เสริมความงาม

89/96  หมู่ท่ี 12 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2137 0115563004731 บจ.เฮลธี เจนีซิส เทค จ ากัด 20/2/2563 2,000,000       46441 น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย ชุดตรวจ

วินิจฉัยโรค เคร่ืองมือ อุปกรณ์ทาง

การแพทย์

159/334  หมู่บ้าน มัณฑนา หมู่ท่ี 3 ถนน

หนามแดง-บางพลี

ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2138 0115563005053 บจ.ชุงมัน (ไทยแลนด์) จ ากัด 21/2/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการบริการด้านอาหารใน

ภัตตาคาร

222/2  หมู่ท่ี 4 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2139 0115563005312 บจ.เอเช่ียน ทรานซิท จ ากัด 26/2/2563 2,000,000       52291 ประกอบกิจการบริหารจัดการด้านการ

ขนส่งและสถานท่ีเก็บสินค้า

61/427  หมู่ท่ี 3 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2140 0115563005711 บจ.พีซีดับเบ้ิลยู บิสซิเนส จ ากัด 28/2/2563 2,000,000       46107 การขายส่งวัสดุท่ีใช้ในการก่อสร้าง

ผลิตภัณฑ์โลหะอุปกรณ์ระบบท่อโดยได้รับ

ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

34/41  หมู่บ้าน วิลล่าโนวา เทพารักษ์ 

หมู่ท่ี 23 ถนนบางพลี-ต าหรุ

ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2141 0115563003522 บจ.การค้าก้าวหน้า จ ากัด 6/2/2563 2,000,000       47190 ประกอบกิจการขายขนม อาหาร กาเเฟ 

ธูป เทียน เคร่ืองสังฆภัณฑ์ทุกชนิด รวมท้ัง

สินค้าประเภทของช า ท้ังขายส่งเเละขาย

ปลีก ทุกชนิด

5/3  หมู่ท่ี 2 ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

2142 0115563004413 บจ.เจ็นนิคิซ จ ากัด 18/2/2563 2,000,000       46441 การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทาง

การแพทย์

102/8  หมู่ท่ี 8 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

2143 0115563004502 บจ.เอ็มดี มีเดีย จ ากัด 19/2/2563 2,000,000       59112 ประกอบกิจการบริการรับจ้างผลิตส่ือ

รายการโทรทัศน์สารคดีภาพยนตร์

201/779  หมู่ท่ี 7 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

2144 0113563001021 หจ.อนันต์ เศรษฐี ทรานสปอร์ต 25/2/2563 1,500,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าท้ัง

ภายในประเภทและระหว่างประเทศ

666/77  หมู่ท่ี 6 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

2145 0113563000718 หจ.มิดเด้ิลอีสท์ ดีไลท์ 7/2/2563 1,000,000       47911 การขายปลีกโดยการรับส่ังสินค้าทาง

ไปรษณีย์โทรทัศน์วิทยุ และโทรศัพท์

111/49  หมู่บ้าน โกลเด้น ทาวน์ สุขุมวิทฯ

 หมู่ท่ี 10

ต.ส าโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

2146 0113563000980 หจ.พิษกาลร่่งเรืองกิจ 24/2/2563 1,000,000       43120 การเตรียมสถานท่ีก่อสร้าง 103/1  หมู่ท่ี 9 ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

2147 0113563001111 หจ.ภูริทัต ทรานสปอร์ต แอนด์ 

เซอร์วิส

28/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 35/2  หมู่ท่ี 15 ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
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2148 0115563003247 บจ.ฮันโนเวอร์ สแควร์ จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       68102 ด าเนินธุรกิจซ้ือ-ขาย อสังหาริมทรัพย์และ

พัฒนาท่ีดิน

17  หมู่ท่ี 8 ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

2149 0115563003255 บจ.พาร์คเลน แคปิตอล จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       68102 ด าเนินธุรกิจซ้ือ-ขาย อสังหาริมทรัพย์ 

เเละพัฒนาท่ีดิน

17  หมู่ท่ี 8 ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

2150 0115563003328 บจ.โบลด์ แอคทิวิต้ี จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       79120 ประกอบกิจการน าเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวขอ้งกับการน าเท่ียว

37/3  หมู่ท่ี 4 ต.บางกอบัว อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

2151 0115563003425 บจ.เจทีพี มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       10799 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย อาหารสด 

และอาหารแช่แข็งทุกประเภท

116/10  หมู่ท่ี 7 ถนนสุขสวัสด์ิ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

2152 0115563003603 บจ.ไท่ ซ่ี เทรดด้ิง จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       47912 การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต 99/84  หมู่ท่ี 5 ต.ส าโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

2153 0115563003611 บจ.คิวเอฟ ทราเวล จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       79909 ให้บริการส ารองอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับการ

ท่องเท่ียว

99/84  หมู่ท่ี 5 ต.ส าโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

2154 0115563004138 บจ.โปรดักส์ เซ็นเตอร์ ซิสเต็มส์ 

จ ากัด

14/2/2563 1,000,000       37000 ให้บริการ ออกแบบติดต้ัง ซ่อมบ ารุงรักษา 

งานระบบสาธารณูปโภค บ าบัดน้ าเสีย 

ประปา ไฟฟ้า

20/2  หมู่ท่ี 2 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

2155 0115563004375 บจ.เอกวัฒนา โลจิสติกส์ จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       49339 ประกอบกิจการให้บริการขนส่งสินค้าและ

อ่ืนๆทางถนน

22/1  หมู่ท่ี 2 ต.บางกอบัว อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

2156 0115563004511 บจ.กลู วินเทอร์ จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       46414 ประกอบกิจการซ้ือขาย และให้บริการเช่า 

เส้ือกันหนาว ทุกชนิดทุกประเภท

8  หมู่ท่ี 8 ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

2157 0115563004677 บจ.เอสพี ซัพพลายส์ 2020 จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       82301 ประกอบกิจการฝึกอบรมพนักงานและ

จัดส่งพนักงานตามบริษัทท่ัวไป

283/81  หมู่ท่ี 7 ต.ส าโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

2158 0115563004707 บจ.อินเตอร์ สตีล(1998) จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       46695 ประกอบกิจการขายส่งของเสียและเศษ

วัสดุเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่

9/9  หมู่ท่ี 9 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

2159 0115563005126 บจ.พี.ไอ.เอส. เจริญมอเตอร์ จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       45303 การขายส่งและปลีกช้ินส่วนและ

อุปกรณ์เสริมเก่าของจักรยานยนต์

399/13  หมู่ท่ี 8 ต.ส าโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

2160 0115563005151 บจ.พาวเวอร์ ออฟ เวลท์ จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       46103 น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย ขายปลีก ขายส่ง 

น้ าหอม เคร่ืองส าอาง เคร่ืองหอม 

ผลิตภัณฑ์สินค้าจ าพวกเคร่ืองท าความ

สะอาดผิว บ ารุงผิวเพ่ือความสวยงาม

109/53  หมู่ท่ี 19 ต.บางพ่ึง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

2161 0115563005231 บจ.ฟูจิน เทรดด้ิง จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       46412 ประกอบกิจการขายส่งของใช้ในครัวเรือน

ท่ีท าจากส่ิงทอ

99/84  หมู่ท่ี 5 ต.ส าโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

2162 0115563005240 บจ.หงทู เทรดด้ิง จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       46631 ประกอบกิจการขายส่ง อิฐ หิน ปูน ทราย 99/84  หมู่ท่ี 5 ต.ส าโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
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2163 0115563005673 บจ.ซีเอ็นเค เทค จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการจ าหน่าย น าเข้า ส่งออก 

ซ่ึงสินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิด

29/16  หมู่ท่ี 11 ต.บางพ่ึง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

2164 0113563000611 หจ.วิไล ขนอม เทรดด้ิง 3/2/2563 1,000,000       41002 การก่อสร้างอาคารท่ีไม่ใช่ท่ีพักอาศัย 80/917  หมู่ท่ี 5 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

2165 0113563000971 หจ.ดี เจริญ 1962 ทรานส์ 21/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งทุกชนิด 1596/301  หมู่ท่ี 4 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

2166 0113563001081 หจ.พจน์รุ่งเรือง รีไซเคิล999 28/2/2563 1,000,000       47595 ประกอบกิจการจ าหน่ายแอร์ มอเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ เคร่ืองป่ันไฟ

28/210  หมู่ท่ี 2 ต.บางเมือง อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

2167 0115563003182 บจ.รุ่งสยามเอ็นจิเนียร่ิง โปรดักส์ 

2019 จ ากัด

4/2/2563 1,000,000       28199 ประกอบกิจการผลิตและซ่อมแซมเคร่ืองมือ

 เคร่ืองจักรกลโรงงาน

30/209  หมู่ท่ี 1 ต.บางเมือง อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

2168 0115563003204 บจ.บีพีพี คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

สถานท่ีท าการ เเละงานก่อสร้างอย่างอ่ืน

ทุกชนิด

2222/135  หมู่ท่ี 2 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

2169 0115563003280 บจ.ออร์ก้า เทล คอนซัลต้ิง เอนจิ

เนียร่ิง จ ากัด

5/2/2563 1,000,000       42201 การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภค

เก่ียวกับน้ าน้ ามันและก๊าซ

47/5  หมู่ท่ี 8 ซอยธรรมเจริญ ถนนทาง

รถไฟสายเก่าปากน้ า

ต.บางด้วน อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

2170 0115563003417 บจ.คีย์แมน แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       73101 กิจกรรมของบริษัทโฆษณา 29  ถนนเทศบาล 12 ต.ปากน้ า อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

2171 0115563003441 บจ.เอ.เค.พี.เอ็น คอนสตรัคช่ัน 

จ ากัด

6/2/2563 1,000,000       43301 ประกอบธุรกิจรับจ้างรับเหมาตกแต่งต่อ

เติมงานก่อสร้าง

99/12  หมู่ท่ี 4 ต.บางเมือง อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

2172 0115563003581 บจ.ซิกซ์เนเจอร์ บิลเดอร์ จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       41001 การก่อสร้างท่ีพักอาศัย 89/58  หมู่ท่ี 6 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

2173 0115563003735 บจ.รีซอร์สเซส เอ็ดดูพลัส จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       85493 ประกอบกิจการกวดวิชาท่ัวไป 2559/6  หมู่ท่ี 7 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

2174 0115563003743 บจ.ซีเอ็มซี 99 คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 1255/12  หมู่ท่ี 4 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

2175 0115563003760 บจ.เฟิร์สคิดส์ สโตร์ จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการขายส่งสินค้าทางเภสัช

ภัณฑ์และทางการแพทย์

439/5  หมู่ท่ี 5 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

2176 0115563003778 บจ.ไทยวอเตอร์ดร้ิง จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       11041 ประกอบกิจการผลิตน้ าด่ืมบริสุทธ์ิและ

น้ าแร่บรรจุขวด

120/41  หมู่ท่ี 4 ต.บางเมือง อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

2177 0115563003786 บจ.ไทย ฉาง เทคโนโลยี จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       46105 ประกอบกิจการน าเข้าและส่งออกสินค้า

ประเภทอุปกรณ์และเคร่ืองจักร

999/29  หมู่ท่ี 6 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270
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2178 0115563003794 บจ.แสงวัน คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 483  หมู่ท่ี 7 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

2179 0115563003816 บจ.เอ็น.บี.ดีเวลลอปเม้นท์ (2020) 

จ ากัด

11/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 3345  หมู่ท่ี 1 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

2180 0115563003824 บจ.คอมพาวด์ เทคโนโลยี จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       46900 ประกอบธุรกิจการซ้ือมาขายไป ผลิตเพ่ือ

การค้าสินค้าตามวัตถุประสงค์

100/982  หมู่ท่ี 10 ต.บางเมือง อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

2181 0115563003891 บจ.อิโระ อิโระ เทรดด้ิง จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจการค้าเภสัชภัณฑ์เคมีภัณฑ์

เคร่ืองมือแพทย์

888/8  ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ า อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

2182 0115563003921 บจ.บ้านมะพร้าว กะทิสด จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       10309 ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เก่ียวกับ

มะพร้าว

75/2  ถนนเทศบาล 1 ต.ปากน้ า อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

2183 0115563003948 บจ.นาชิไทย จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการซ้ือขายสินค้า ส่งออกและ

ผลิตสินค้าประเภท สมุนไพร เคร่ืองส าอาง

85/254  หมู่ท่ี 5 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

2184 0115563004049 บจ.สยาม สตาร์ มีเดีย จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจกรรมของบริษัทโฆษณา 99/11  หมู่ท่ี 10 ต.บางเมือง อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

2185 0115563004081 บจ.หรรษา 564 จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       47739 สินค้าอุปโภคบริโภคผงซักฟอกสบู่ยาสีฟัน 120/28  หมู่ท่ี 6 ต.บางเมือง อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

2186 0115563004189 บจ.ธีร์จุฑา ทรานสปอร์ต จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการรับจ้างขนส่งสินค้า 30/180  หมู่ท่ี 1 ต.บางเมือง อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

2187 0115563004197 บจ.ลีดดิโก จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการท าการค้า ซ้ือ ขาย ผลิต 

จ าหน่าย สินค้า เคร่ืองจักร และอุปกรณ์

ไฟฟ้า ส าหรับก าเนิด ส่ง จ่าย ท่ีใช้พลังงาน

ไฟฟ้า

51  หมู่ท่ี 5 ซอยศรีด่าน 2 ถนนศรีนครินทร์ ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

2188 0115563004278 บจ.ออฟเซต ปร้ินท์ จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       17020 ประกอบกิจการผลิตกระดาษลอนลูกฟูก

และกระดาษแข็งลอนลูกฟูกและ การผลิต

กล่องจากกระดาษและกระดาษแข็ง

8/78  หมู่บ้าน ศุภาลัย  วิลล์ หมู่ท่ี 8 ซอย

แบร่ิง 58 ถนนสุขุมวิท 107

ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

2189 0115563004367 บจ.เคพี รีฟริก จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการค้าวัสดุอุปกรณ์อะไหล่

เคร่ืองมือเคร่ืองจักร

80/607  หมู่ท่ี 5 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

2190 0115563004391 บจ.3839 จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจการค้า ซ้ือ ขาย เป็นตัวแทน

ขาย สินค้าอุปโภค บริโภค

234/17  ช้ันท่ี 2 ถนนศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

2191 0115563004634 บจ.ซิมพล้ี คิว คอสเมติคส์ จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการค้า เคร่ืองส าอาง เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้เสริมความงาม

1122  หมู่ท่ี 6 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2192 0115563004651 บจ.เจริญ อินเตอร์เทรด แอนด์ ซัพ

พลาย จ ากัด

19/2/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองจักรและ

อุปกรณ์ท่ีเก่ียวกับเคร่ืองจักร

62/469  หมู่ท่ี 5 ต.บางเมือง อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

2193 0115563004791 บจ.วาย บี แอล แอล แวร์เฮ้าส์ 

จ ากัด

20/2/2563 1,000,000       68104 ประกอบกิจการให้เช่าโกดัง 66/191  หมู่ท่ี 5 ต.บางเมือง อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

2194 0115563004910 บจ.ออร่า โลจิสติกส์ จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่ง 23/61  หมู่ท่ี 2 ถนนสุขุมวิทสายเก่า ต.บางเมือง อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

2195 0115563004952 บจ.แอท ลิงก์ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       68103 การเช่าและการด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็น ของตนเองหรือเช่า

จากผู้อ่ืนเพ่ือเป็นท่ีพักอาศัย

116/55  หมู่ท่ี 4 ถนนศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

2196 0115563004995 บจ.สามเรือนทอง ทรานสปอร์ต 

จ ากัด

21/2/2563 1,000,000       49329 ประกอบกิจการขนส่งผู้โดยสารทางบกไม่

ประจ าทางบริการรถท่องเท่ียว

114/82  หมู่ท่ี 4 ต.บางเมือง อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

2197 0115563005070 บจ.จัสท์ทอล์คบายเค็น จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       82301 ประกอบกิจการให้บริการด้านฝึกอบรม

สัมมนา

219  หมู่ท่ี 4 ต.บางโปรง อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

2198 0115563005100 บจ.พรทรัพย์แอนด์แอพพลาย จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน เข่ือน อุโมง

62/388  หมู่ท่ี 5 ต.บางเมือง อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

2199 0115563005142 บจ.เนส ฟอร์ ริช จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       68103 ประกอบกิจการให้เช่าห้องพักแบบรายเดือน 2147  หมู่ท่ี 4 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

2200 0115563005177 บจ.กิตกัญญารินท์ อีเล็คทริค 

โซลูช่ัน จ ากัด

24/2/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า

อุตสาหกรรม

129/90  หมู่ท่ี 4 ต.บางเมือง อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

2201 0115563005223 บจ.แอมพ์ เทรดด้ิง จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       52292 ประกอบกิจการบริการน าเข้าสินค้าและ

ส่งออกสินค้า ระหว่างประเทศ

2013/38  หมู่ท่ี 7 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

2202 0115563005274 บจ.ไอออร่า เอส.พี.08 จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       63113 ประกอบกิจการบริการเป็นตลาดกลางใน

การซ้ือขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีใช้ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต

102/217  หมู่ท่ี 3 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

2203 0115563005282 บจ.ดีดีแอล อินทีเรียดีไซน์ จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       43301 การติดต้ังส่วนประกอบอาคารและการ

ตกแต่งภายใน

61/2  หมู่ท่ี 4 ซอยทรัพย์พัฒนา ถนน

ทรัพย์พัฒนา

ต.บางเมือง อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

2204 0115563005304 บจ.เซลส์ ฮันเตอร์ จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       46594 การขายส่งเคร่ืองจักรอุปกรณ์และ

เฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในส านักงาน

62/171  หมู่ท่ี 6 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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จดทะเบียน
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รหัส
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2205 0115563005410 บจ.มายเวย์ โอเปอเรช่ัน จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 

ให้บริการก่อสร้าง ซ่อมแซมและต่อเติม

อาคาร ถนน ส่ิงปลูกสร้างทุกประเภท

28/106  หมู่ท่ี 6 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

2206 0115563005576 บจ.คุณหมิง ไทเกอร์วัน จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       46104 ตัวแทนจ าหน่ายโทรศัพท์มือถือและวัสดุ

อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆทุกชนิด

3333   ห้องเลขท่ี 3 หมู่ท่ี 3 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

2207 0115563005584 บจ.ไอ.คิว.แบรนด์ จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       62022 ค่าท่ีปรึกษา ค่าวางระบบสารสนเทศ และ

ระบบด้านไอที

70/3  หมู่บ้าน พฤกษา 74/2 หมู่ท่ี 4 ต.บางเมือง อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

2208 0115563005592 บจ.ไลน์ พลัส จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       62022 ค่าท่ีปรึกษา ค่าวางระบบสารสนเทศ 70/3  หมู่บ้าน พฤกษา 47/2 หมู่ท่ี 4 ต.บางเมือง อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

2209 0115563005606 บจ.วี อีซ่ี จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       62022 ค่าท่ีปรึกษา ค่าวางระบบสารสนเทศ 70/3  หมู่บ้าน พฤกษา 47/2 หมู่ท่ี 4 ต.บางเมือง อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

2210 0115563005631 บจ.วุฒิภัทรรถเช่าสมุทรปราการ 

จ ากัด

28/2/2563 1,000,000       77101 ประกอบกิจการให้เช่ารถยนต์ทุกประเภท 68/21  หมู่ท่ี 4 ต.บางเมือง อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

2211 0115563005665 บจ.เฉียบมีเดียออนไลน์ จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการผลิต รับผลิตส่ือ รับท า

โฆษณาออนไลน์ ออกเเบบเว็บไซต์ วาง

เเผนการตลาด

5/7  หมู่บ้าน ศุภาลัย วิลล์ สุขุมวิท-ศรี

นครินทร์ หมู่ท่ี 2 ซอยอีสท์ วิลล์ 3 ซอย

เเบร่ิง 58 ถนนสุขุมวิท 107

ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

2212 0113563000670 หจ.พี เอส ทู พี เทรดด้ิง 5/2/2563 1,000,000       46433 ประกอบกิจการซ้ือมา ขายไป อุปกรณ์กีฬา

 และสินค้าในครัวเรือนท่ีส าเร็จแล้ว

999/522  หมู่ท่ี 4 ต.แพรกษา อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10280

2213 0113563000807 หจ.แอล.ซี.กู๊ด 14/2/2563 1,000,000       46691 ประกอบกิจการซ้ือมาขายไปน าเข้าส่งออก

สารเคมีทุกชนิด

846/13  หมู่ท่ี 17 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10280

2214 0113563000858 หจ.เอสทีเค 98 แมชชีนพาร์ท 17/2/2563 1,000,000       28199 ประกอบกิจการผลิตช้ินส่วนเคร่ืองจักร

ตามแบบรับงาน cnc

201/16  หมู่ท่ี 8 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10280

2215 0115563003000 บจ.เหลียนไท โทแบคโค (ไทย

แลนด์) จ ากัด

3/2/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก สินค้า ทุก

ชนิด รวมท้ังงานท่ีเก่ียวกับการติดต่อซ้ือ

ขายต่างประเทศ

998/20  หมู่ท่ี 6 ต.แพรกษา อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10280

2216 0115563003018 บจ.อินฟินิต้ี การบัญชีและภาษี 

จ ากัด

3/2/2563 1,000,000       69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีการท าบัญชีและการ

ตรวจสอบบัญชี การให้ค าปรึกษาด้านภาษี

549/525  หมู่ท่ี 1 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10280

2217 0115563003042 บจ.เหิงซิน จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก สินค้าทุก

ชนิด รวมท้ังงานท่ีเก่ียวกับการติดต่อซ้ือ 

ขาย ระหว่างประเทศ

998/20  หมู่ท่ี 6 ต.แพรกษา อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10280



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2218 0115563003077 บจ.ไท่หยวน โทแบคโค (ไทยแลนด์)

 จ ากัด

3/2/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก สินค้า ทุก

ชนิด รวมท้ังงานท่ีเก่ียวกับการติดต่อซ้ือ

ขายต่างประเทศ

998/20  หมู่ท่ี 6 ต.แพรกษา อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10280

2219 0115563003093 บจ.ทองมหาทรัพย์ จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       01462 การเล้ียงไก่เน้ือ 477  หมู่ท่ี 1 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10280

2220 0115563003476 บจ.เอส.พี.โมลด์ 2020 จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       25922 ประกอบกิจการให้บริการรับจ้างกลึงเหล็ก 92/148  หมู่ท่ี 5 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10280

2221 0115563003573 บจ.เบลท์ อินเตอร์ ซัพพลาย จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       33200 บริการติดต้ังสร้างระบบล าเลียงสายพาน

เคร่ืองจักรอุตสาหกรรม

199/1188  หมู่ท่ี 3 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10280

2222 0115563003671 บจ.บี ทริปเป้ิล จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือขายให้เช่าท่ีดินอาคาร 333/7  หมู่ท่ี 4 ต.แพรกษา อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10280

2223 0115563003697 บจ.บิลเลียนแนร์ วอช แอนด์ ดราย

 จ ากัด

11/2/2563 1,000,000       96201 ประกอบธุรกิจให้บริการซักอบผ้า 1122/88  หมู่ท่ี 6 ถนนแพรกษา ต.แพรกษา อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10280

2224 0115563003841 บจ.เมล็ดพันธ์ุ ฟู้ด เซอร์วิส จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการค้าส่งค้าปลีกแปรรูปอาหาร 199/1060  หมู่ท่ี 3 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10280

2225 0115563004065 บจ.บางกอก-เมียนมา เวิร์คเกอร์ 

จ ากัด

13/2/2563 1,000,000       69100 ประกอบกิจการให้บริการรับย่ืนรับ

ด าเนินการทางทะเบียน เอกสารและการ

ขออนุญาตเพ่ือให้ได้มาซ่ึงใบอนุญาต

ท างานจากหน่วยงานภาครัฐ

62/13  หมู่ท่ี 11 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10280

2226 0115563004073 บจ.ที.เอ.เอ. เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

ซัพพลาย จ ากัด

13/2/2563 1,000,000       33121 ประกอบกิจการบริการรับประกอบ ซ่อม

แก้ไข ติดต้ัง เคร่ืองจักร

799/44  หมู่ท่ี 3 ต.แพรกษา อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10280

2227 0115563004383 บจ.เค.ทู.เอ็ม ทรานสปอร์ต จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการเข้าร่วมกับผู้ประกอบการ

ขนส่ง เพ่ือด าเนินการด้านการขนส่ง ขน

ถ่ายสินค้า หรือผู้โดยสาร

1739/305  หมู่ท่ี 6 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10280

2228 0115563004626 บจ.เอ.พี.พี. ดีไซน์ แอนด์ เซอร์วิส 

จ ากัด

19/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการงานรับเหมาก่อสร้าง

อาคารพาณิชย์ ท่ีพักอาศัย สถานท่ีท าการ 

ถนน สะพาน

608  หมู่ท่ี 2 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10280

2229 0115563004782 บจ.เทพศิริ พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจ

เม้นท์ จ ากัด

20/2/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจการรับฝากซ้ือ ขาย บ้าน รถ 

มือสอง

196/218  หมู่ท่ี 2 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10280

2230 0115563004863 บจ.เอ็นพีเอฟ ค้าปลีกและการตลาด

 จ ากัด

20/2/2563 1,000,000       46204 ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต 215/296  หมู่บ้าน เฟ่ืองฟ้าวิลล่า 15 เฟส

 1 หมู่ท่ี 5

ต.แพรกษา อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10280



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2231 0115563004898 บจ.เอ็มเอสพี พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส

 จ ากัด

20/2/2563 1,000,000       25922 ประกอบกิจการโรงกลึง 44/18  หมู่ท่ี 3 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10280

2232 0115563004928 บจ.ไซ อินดัสทรี จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       25922 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายงาน

ประเภทข้ึนรูป งานกลึง

396  หมู่ท่ี 5 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10280

2233 0115563004936 บจ.พับบลิค แมทเทอร์ จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       25922 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายงาน

ประเภทข้ึนรูปงานกลึง

1614/364  หมู่ท่ี 6 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10280

2234 0115563005029 บจ.เจ.เอ.เค. ซีแอนด์ซี กรุ๊ป จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 199/432  หมู่ท่ี 3 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10280

2235 0115563005096 บจ.คลาวด์ เนทีฟ แอ็ดวานซ์ 

เซอร์วิสเซส จ ากัด

21/2/2563 1,000,000       62022 ประกอบกิจการให้บริการให้ค าแนะน า

เป็นท่ีปรึกษาเก่ียวกับระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์

369/247  หมู่ท่ี 1 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10280

2236 0115563005215 บจ.โชคอนันต์ บิลท์อิน จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       43301 ประกอบกิจการรับเหมาตบแต่งภายใน

และภายนอก

199/2880  หมู่ท่ี 3 ถนนบางพลี-ต าหรุ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10280

2237 0115563005291 บจ.9 วิสุทธ์ิ จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       38300 ประกอบกิจการคัดแยกวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว 123  หมู่ท่ี 6 ถนนพุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10280

2238 0115563005622 บจ.ดับเบ้ิลยูซี แมททีเรียล ซัพ

พลาย จ ากัด

28/2/2563 1,000,000       22220 ประกอบกิจการรับจ้างผลิตพลาสติก 

กระดาษ

107/24  หมู่ท่ี 5 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10280

2239 0115563005657 บจ.เอฟ.ซี.เอ.พลาสแพ็ค จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       22220 ประกอบกิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก

และจ าหน่ายท้ังในและต่างประเทศ

689  หมู่ท่ี 7 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10280

2240 0113563000602 หจ.พี แอนด์ บี ลีมูซีน เซอร์วิส 3/2/2563 1,000,000       79120 ประกอบกิจการน าเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับการน าเท่ียวทุกชนิด

59/173  หมู่ท่ี 2 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

2241 0113563000653 หจ.พีที ออล เซอร์วิส แอนด์ โปร

ดักส์

4/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร

พาณิชย์

238  หมู่ท่ี 4 ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

2242 0113563000696 หจ.พ. ณัฐวุฒิ ทรานสปอร์ต 6465 5/2/2563 1,000,000       49339 ให้บริการขนส่งทางรถยนต์ทุกชนิด 11/2  หมู่ท่ี 4 ต.ปากคลองบาง

ปลากด

อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

2243 0113563000823 หจ.เคแซดอี  แมน อันเดอร์แวร์ 17/2/2563 1,000,000       46414 ประกอบกิจการส่ังสินค้าเข้ามาจ าหน่ายใน

ประเทศ ได้แก่ชุดช้ันใน

471/135  หมู่ท่ี 10 ต.ในคลองบาง

ปลากด

อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

2244 0115563003107 บจ.93 พลัส เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

ซัพพลาย จ ากัด

3/2/2563 1,000,000       47593 ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า 

ประปา ปรับอากาศ วัสดุส้ินเปลือง 

อุปกรณ์อิเล็ทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้อง รับเหมา

ติดต้ังระบบงาน งานระบบไฟฟ้า

918/12  หมู่ท่ี 10 ต.ในคลองบาง

ปลากด

อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2245 0115563003212 บจ.เอส พร็อพเพอร์ต้ี เมเนจเม้นท์ 

แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

4/2/2563 1,000,000       71102 กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้

ค าปรึกษาทางด้านเทคนิค ท่ีเก่ียวข้อง

236/247  หมู่ท่ี 4 ต.ในคลองบาง

ปลากด

อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

2246 0115563004031 บจ.บีเอ็นเค เอ็นจิเนียร่ิง ซัพพลาย 

จ ากัด

13/2/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการส่ังมาจ าหน่าย เคร่ืองจักร 

เคร่ืองมือช่าง

818/4  หมู่ท่ี 10 ต.ในคลองบาง

ปลากด

อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

2247 0115563004103 บจ.พีพี พลัส อิเล็คทริค จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการบริการรับเหมาติดต้ังระบบ

ไฟฟ้า

209/69  หมู่ท่ี 6 ต.ในคลองบาง

ปลากด

อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

2248 0115563004669 บจ.ดราก้อน บาร์โค้ด เทคโนโลยี 

จ ากัด

19/2/2563 1,000,000       46594 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองค านวน 

เคร่ืองพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์

189/74  หมู่ท่ี 7 ต.ในคลองบาง

ปลากด

อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

2249 0115563004723 บจ.คิวบิคซ์โค้ด จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       62012 ประกอบกิจการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ การออกแบบโครงสร้างและ

เน้ือหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การแก้ไข

และปรับแต่ง ของซอฟต์แวร์

888/66  หมู่ท่ี 2 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

2250 0115563004979 บจ.ชะโอดเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       25922 ประกอบกิจการให้บริการ งานกลึงเหล็ก

และโลหะต่างๆทุกชนิด รวมถึงรับสร้างงาน

โครงสร้างต่างๆ

146  หมู่ท่ี 11 ต.ในคลองบาง

ปลากด

อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

2251 0115563005185 บจ.ซวกลวก โปรดักช่ัน จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       90002 กิจกรรมด้านความบันเทิง 790/76  หมู่ท่ี 2 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

2252 0113563000645 หจ.พีพีแอนด์พี ซัพพอร์ต ทราน

สปอร์ต

4/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ

66/199  หมู่ท่ี 8 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2253 0113563000769 หจ.ธนโชติเฟอร์นิเจอร์ และก่อสร้าง 11/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 77/3  หมู่ท่ี 12 ถนนเทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2254 0113563000912 หจ.เจริญฉัตรเลิศสกุล 20/2/2563 1,000,000       47213 ประกอบกิจการค้าผักผลไม้ 120/299  หมู่ท่ี 6 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2255 0113563000947 หจ.โชคสันติ ทรานสปอร์ต 21/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่ง 233/29  หมู่ท่ี 7 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2256 0113563000963 หจ.เจพี ออนไทม์ 21/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสาร

119/8  หมู่ท่ี 5 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2257 0113563001005 หจ.เจที รีไซเคิล 24/2/2563 1,000,000       38300 ประกอบกิจการรับประมูลซ้ือวัสดุท่ีใช้แล้ว

กลับมาใช้ใหม่

269/1  หมู่ท่ี 15 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2258 0113563001013 หจ.กัญญ์รวรรณ 25/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 18/31  หมู่ท่ี 13 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2259 0113563001048 หจ.นัฐฐพน 26/2/2563 1,000,000       46593 ประกอบกิจการรับซ้ือและจ าหน่ายสินค้า

เก่ียวกับอะไหล่และเคร่ืองจักรท่ีใช้ในโรร

งาน อุตสากรรม

60/69  หมู่บ้าน เดอะ คอนเนค หมู่ท่ี 15 

ถนนก่ิงแก้ว

ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2260 0113563001102 หจ.ทู บราเธอร์ เพ้นต้ิง 28/2/2563 1,000,000       43303 ประกอบกิจการงานทาสีอาคาร 119/91  หมู่ท่ี 5 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

2261 0115563003026 บจ.ไดมอนด์เบรน จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       47912 การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต 99/206  หมู่ท่ี 2 ถนนหนามแดง-บางพลี ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2262 0115563003034 บจ.เฟลคทริกซ์ จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       58202 การจัดท าซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป (ยกเว้น

ซอฟต์แวร์เกมส าเร็จรูป)

76/36  หมู่ท่ี 13 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2263 0115563003115 บจ.พาวเวอร์ อาร์ท แมททีเรียล 

จ ากัด

3/2/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์

และเคร่ืองมือใช้ในการก่อสร้าง เคร่ืองมือ

ช่างทุกประเภท

98/13  หมู่บ้าน พลีโน่ บางนา-อ่อนนุช 

หมู่ท่ี 11

ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2264 0115563003140 บจ.บอด้ีการ์ด ทีม (ไทยแลนด์) 

จ ากัด

4/2/2563 1,000,000       80100 ประกอบกิจการรักษาความปลอดภัยแก่ 

สถานท่ี บุคคลระดับ VIP ฯ

92/193  หมู่บ้าน พฤกษาวิลล์ 92 

ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ หมู่ท่ี 8

ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2265 0115563003191 บจ.โปรเฟสช่ันแนล บี โพสิทีฟ 

จ ากัด

4/2/2563 1,000,000       62011 ประกอบกิจการผลิต เว็บไซต์เพ่ือการศึกษา

 (E-Learning)

33/298  หมู่ท่ี 14 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2266 0115563003239 บจ.ไอฟินิท จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       62090 ประกอบกิจกรรมการบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศและคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ

88/116  หมู่บ้าน ศุภาลัยวิลล์ หมู่ท่ี 2 

ซอยหนามแดง-บางพลี22 ถนนหนามแดง

ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2267 0115563003263 บจ.บ้านต้นไทร จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร 17/9  หมู่ท่ี 11 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2268 0115563003298 บจ.อาร์.เอ.เอ็น. บิลด้ิง จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 19/205  หมู่ท่ี 13 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2269 0115563003301 บจ.เดอะ วัน ฟรุต ฟาร์ม จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       47213 ประกอบกิจการจ าหน่ายผลไม้เเปรรูป 

ผลไม้อบเเห้ง

98/142  หมู่ท่ี 8 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2270 0115563003310 บจ.พี.ซี.อี เทรดด้ิง จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการ

โรงสีข้าว

76/12  หมู่ท่ี 4 ถนนเทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2271 0115563003344 บจ.เอ็นพี แอพ ดีไซน์ จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       58202 ประกอบกิจการจัดท าซอฟแวร์

คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป รวมถึงการจัดท า

โปรแกรมแอพพลิเคช่ัน โปรแกรมเพ่ือการ

เรียนรู้

197/95  หมู่ท่ี 7 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2272 0115563003352 บจ.บุญอุดมกล่องกระดาษ จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       46694 ประกอบกิจการค้าวัสดุบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด 98/225  หมู่ท่ี 22 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2273 0115563003379 บจ.วายบี พาวเวอร์ จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       47300 ประกอบกิจการสถานีบริการเติมน้ ามัน

และก๊าซ NGV

55/47  หมู่ท่ี 6 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2274 0115563003387 บจ.แบร์ร่ีดิช จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 333  หมู่ท่ี 5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2275 0115563003433 บจ.ปราภา เดคคอร์ จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างและ

ตกแต่งภายในมัณฑณากรรับจ้าง

111/157  หมู่ท่ี 8 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2276 0115563003468 บจ.โมลิค แฟบบริค จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       47530 ประกอบกิจการน าเข้า ผ้าม่าน วอลเปเปอร์ 333/161  หมู่ท่ี 1 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
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2277 0115563003484 บจ.คาเนะ แอมพาร์ท จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจการ ซ้ือ ขาย เก่ียวกับอุปกรณ์

รถยนต์ และอะไหล่ทุกชนิด

59/167  หมู่ท่ี 16 ซอยศรีด่าน 24 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2278 0115563003492 บจ.เอสเอสพี เครน เอ็นจิเนียร่ิง 

โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

6/2/2563 1,000,000       33121 ประกอบกิจการรับซ่อม รอก เครน ลิฟท์รี

โมทไร้สายทุกชนิด

61  หมู่ท่ี 19 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2279 0115563003514 บจ.มงคล เฟอร์นิเจอร์ เอ็นเอส 

จ ากัด

6/2/2563 1,000,000       47591 ประกอบกิจการจ าหน่ายและจัดส่ง

เฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด

159/11  หมู่ท่ี 8 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2280 0115563003531 บจ.เจ.บี.เอส.เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       43223 ประกอบกิจการงานติดต้ังระบบปรับ

อากาศแอร์

94/170  หมู่ท่ี 3 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2281 0115563003646 บจ.เคเจ มารีน จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       49323 ตรวจสอบ/ควบคุม/ขนถ่ายสินค้า ทางน้ า 

เรือเดินทะเลท้ังใน-ระหว่างประเทศ

30/23  หมู่ท่ี 13 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2282 0115563003654 บจ.ไทหยง จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       46209 ประกอบกิจการค้าพืชผลทางการเกษตร

ทุกชนิด

64/166  หมู่บ้าน ศุภาลัยไพรด์ บางนา-วง

แหวน หมู่ท่ี 13

ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2283 0115563003689 บจ.รักษาความปลอดภัย ทีเอฟเอส

 จ ากัด

11/2/2563 1,000,000       80100 ประกอบกิจการให้บริการรักษาความ

ปลอดภัย

92/210  หมู่ท่ี 8 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2284 0115563003701 บจ.ไอเอเอ โฮลด้ิง จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการให้บริการด้านการซ้ือ ขาย

 แลกเปล่ียน ให้เช่า กู้ยืม และพัฒนา

ทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

6/11  หมู่ท่ี 1 ซอยหนามแดง ถนนศรี

นครินทร์

ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2285 0115563003719 บจ.พีซีพี อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       46622 ประกอบกิจการซ้ือขาย แลกเปล่ียน น าเข้า

 ส่งออก เหล็กทุกประเภท

6/11  หมู่ท่ี 1 ซอยหนามแดง ถนนศรี

นครินทร์

ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2286 0115563003727 บจ.เพียวลีน ออร์แกนิค จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       10799 ประกอบกิจการผลิตและจัดจ าหน่าย

อาหารและเคร่ืองด่ืม

99/192  หมู่ท่ี 16 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2287 0115563003867 บจ.เคเอส เพาเวอร์ โซลูช่ัน จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       46599 การขายส่งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์อ่ืนๆซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

335/93  หมู่ท่ี 12 ซอยรัตนพิศาล2 ถนน

สุขาภิบาล6

ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2288 0115563003875 บจ.วัชร ดีไซน์ จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการรับออกเเบบส่ือโฆษณา 

ประชาสัมพันธ์ รูปเเบบกิจกรรมน าเสนอ

สินค้า

111/322  หมู่ท่ี 4 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2289 0115563003913 บจ.เนวิเกท พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจ

เม้นท์ จ ากัด

12/2/2563 1,000,000       68202 ให้บริการ บริหาร จัดการ นิติบุคคลอาคาร

ชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

333/56  หมู่ท่ี 2 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
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2290 0115563003956 บจ.ลัคก้ี ฟอร์ม จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       18119 ประกอบกิจการรับออกแบบและผลิต

ส่ิงพิมพ์ทุกชนิด กระดาษต่อเน่ือง กล่อง

ทุกชนิด งานพิมพ์เป็นเล่ม แผ่นพับ โบว์

ชัวร์ ใบปลิว สติกเกอร์ทุกชนิด ริบบอนด์

ทุกชนิด

59/56  หมู่ท่ี 7 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2291 0115563003964 บจ.เอสอาร์ซี พลัส จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       58202 ประกอบกิจการให้บริการเว็ปไซต์และ

แอพพลิเคช่ันท่ีให้ข้อมูลข่าวสาร รวมถึง

ข้อมูลอันเป็นประโยชน์

89/133  หมู่ท่ี 11 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2292 0115563003981 บจ.มารีญา โซป จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการค้า ผลิต รับจ้าง ผลิต สบู่ 

เคร่ืองส าอาง

88/10  หมู่ท่ี 2 ซอยสุนทรวิภาค ถนน

บางพลี-ต าหรุ

ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2293 0115563004014 บจ.แคปป้า อินเตอร์เทค จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้าเเละส่งออก

เคร่ืองมือทางการเเพทย์ วิศวกรรมเเละ

อุปกรณ์ทางการเเพทย์เเละวิศวกรรม

90/46  หมู่บ้าน พนาสนธ์ิ การ์เด้นโฮม 9 

หมู่ท่ี 11

ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2294 0115563004146 บจ.เอทีพี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส

 จ ากัด

14/2/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการซ้ือขายสินค้าประเภท

เคร่ืองจักร

333/139  หมู่ท่ี 2 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2295 0115563004154 บจ.กิจเจริญยนต์ ออโต้ จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจการจ าหน่ายอะไหล่รถยนต์ 5/25  หมู่ท่ี 20 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2296 0115563004251 บจ.วิพล ซินดิเคต จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมางานก่อสร้างท่ัวไป

ทุกชนิด

289  หมู่ท่ี 9 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2297 0115563004260 บจ.ไคโดะ 2014 (ประเทศไทย) 

จ ากัด

17/2/2563 1,000,000       46433 ประกอบกิจการค้าน าเข้าส่งออกอุปกรณ์

ตกปลา

997/72  หมู่ท่ี 13 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2298 0115563004294 บจ.เซอร์เบล จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการซ้ือมา ขายไป สินค้า

ประเภทเคร่ืองจักร

107/114  หมู่ท่ี 13 ซอยมหาชัย ถนนบาง

นา-ตราด

ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2299 0115563004316 บจ.พลังงาน ออลล์ เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ากัด

17/2/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจการงานด้านวิศวกรรม 93/9  หมู่ท่ี 9 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2300 0115563004332 บจ.เกรท เกรท เวลธ์ จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       46591 ประกอบกิจการซ้ือขายให้เช่าดัดแปลง

ซ่อมบ ารุงตู้คอนเทนเนอร์

40/71  หมู่ท่ี 10 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2301 0115563004405 บจ.เท็ค โซลูช่ัน ไวด์ จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       46421 ประกอบกิจการขายส่งเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน

92/88  หมู่บ้าน พฤกษาวิลล์ 92 ซอย

ลาดกระบัง 14/1 ถนนลาดกระบัง

ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2302 0115563004421 บจ.วรรณนิสา ฮันน่ี (ไทยแลนด์) 

จ ากัด

18/2/2563 1,000,000       20232 ผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย เคร่ืองส าอาง

 เคร่ืองเสริมความงามทุกชนิด

35/37  หมู่ท่ี 8 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส

ไปรษณีย์

2303 0115563004430 บจ.ว้าว ว้าว ว้าว ครีเอช่ัน จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       13922 ประกอบกิจการรับท าป้ายเช่าป้ายไวนิล

สต๊ิกเกอร์

11/7  หมู่ท่ี 13 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2304 0115563004456 บจ.เจทีพี โปรเวล กรุ๊ป จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ีท าการ 

ค้าวัสดุก่อสร้าง อะไหล่ยนต์ เคร่ืองยนต์

109/45  หมู่บ้าน อินด้ี บางนา กม.7(2) 

หมู่ท่ี 9

ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2305 0115563004464 บจ.ฟาสต์แทร็ก โลจิสติกส์ จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่ง 88/71  หมู่บ้าน เซนมูระ หมู่ท่ี 3 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2306 0115563004529 บจ.สยาม นอร์ทเทิร์น กรุ้ป จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       46415 ประกอบกิจการค้า ผลิต ดัดแปลง รองเท้า

และอุปกรณ์รองเท้า

5/46  หมู่ท่ี 12 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2307 0115563004537 บจ.ไฮบริด ซอฟต์ จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       62012 ประกอบกิจการรับเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ควบคุมการ

ท างานของเคร่ืองจักร

77/6  หมู่บ้าน วิลลาจจิโอ ศรีนครินทร์ 

บางนา หมู่ท่ี 8

ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2308 0115563004545 บจ.แฟนแทสติก สเปซ จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 18/31  หมู่ท่ี 2 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2309 0115563004561 บจ.ซีกวงหมิง ดีคอเรช่ัน จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       46521 ประกอบกิจการให้บริการ จ าหน่าย น าเข้า

 ส่งออก ขายปลีก ขายส่ง อุปกรณ์

ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนกส์ 

เคร่ืองมือไฟฟ้า สายไฟฟ้า

98/261  หมู่บ้าน พลีโน่ สุขุมวิท-บางนา 

หมู่ท่ี 8

ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2310 0115563004570 บจ.ณวัฒน์ เทรดด้ิง 9119 จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจการรับซ้ือ จ าหน่าย วัสดุ 

อุปกรณ์ ก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์โลหะ อุปกรณ์

ระบบท่อประปา เช่นทราย กรวด สีทา 

น้ ามันชักเงา วอลเปเปอร์ วัสดุปูพ้ืน

333/65  หมู่ท่ี 11 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2311 0115563004588 บจ.เอวา 2020 ดีเวลลอปเม้นท์ 

จ ากัด

19/2/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนและนายหน้า

อสังหาริมทรัพย์ การขายอสังหาริมทรัพย์

76/75  หมู่บ้าน เดอะวิลเลจ บางนา หมู่ท่ี

 13

ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2312 0115563004618 บจ.มิลเล่ียนพลัส เทรดด้ิง จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       46694 ประกอบกิจการซ้ือมาขายไปแพคเกจจ้ิง 209/224  หมู่ท่ี 19 ถนนเทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2313 0115563004685 บจ.เพ่ือเพ่ือนการเกษตร จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จัดซ้ือ เเละ

จัดจ าหน่าย ผลิตภัณฑ์พิชผลทาง

การเกษตร หัตถกรรม งานฝีมือ อาหาร 

เคร่ืองนุ่มห่ม เคร่ืองด่ืมต่างๆในรูปเเบบต้ัง

ขายหน้าร้านเเละออนไลน์ท้ังในประเทศ

เเละต่างประเทศ

79/222  หมู่ท่ี 19 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2314 0115563004693 บจ.เลิศนันททรัพย์ จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       47300 ประกอบกิจการสถานีบริการป๊ัมน้ ามัน 199/10  หมู่ท่ี 12 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
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2315 0115563004715 บจ.เพชรเชียร์ จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       74200 ประกอบกิจกรรมการถ่ายภาพ 88/149  หมู่บ้าน Villa Acardia หมู่ท่ี 12

 ซอยศรีด่าน 22 ถนนศรีนครินทร์

ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2316 0115563004740 บจ.อ านวยสวัสด์ิ คอนสตรัคช่ัน 

จ ากัด

20/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน เข่ือน

89/286  หมู่ท่ี 2 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2317 0115563004758 บจ.เมตา ซิสเท็ม จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       47411 ประกอบกิจการจ าหน่าย อุปกรณ์ 

ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ไอที คอมพิวเตอร์ 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า กล้องวงจรปิด

98/52  หมู่ท่ี 2 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2318 0115563004766 บจ.ทีเอ็มเจ โซลูช่ัน จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       45301 ประกอบกิจการ น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย

ยางรถยนต์

33/3  หมู่ท่ี 4 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2319 0115563004839 บจ.พี เอ เค เวิร์ค เอ็นจิเนียร่ิง 

แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

20/2/2563 1,000,000       46593 ประกอบกิจการขายส่งเคร่ืองจักรและ

อุปกรณ์ส าหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม

599/141  หมู่บ้าน เดอะ ทรัสต์ สุวรรณ

ภูมิ-เทพารักษ์ หมู่ท่ี 7

ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2320 0115563004847 บจ.เคที ฟู้ด โปรดักส์ มาสเตอร์ 

จ ากัด

20/2/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการค้าปลีกค้าส่งพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์

57  หมู่ท่ี 1 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2321 0115563004871 บจ.ธีโอ โลจิสติกส์ จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       49339 การขนส่งสินค้าอ่ืนๆทางถนนซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

21/18  หมู่ท่ี 18 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2322 0115563004961 บจ.ชิอินทีเรียดีไซน์ จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ

ตกแต่งบิวท์อินภายใน และภายนอก

64/80  หมู่บ้าน ศุภาลัยไพรด์ บางนา-วง

แหวน หมู่ท่ี 13

ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2323 0115563005002 บจ.กู๊ด อินโนเวช่ัน คอร์ปอเรช่ัน 

จ ากัด

21/2/2563 1,000,000       74902 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษาแนะน าด้าน

การอนุรักษ์พลังงาน และส่ิงแวดล้อมกับ

อาคารโรงงานทุกประเภท

89/271  หมู่ท่ี 1 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2324 0115563005037 บจ.พี.พลัส อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       46521 ประกอบกิจการจ าหน่าย ซ้ือ ขาย น าเข้า 

ส่งออก บอร์ดหรือช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์

มือสอง

116/38  หมู่ท่ี 9 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2325 0115563005045 บจ.เอสเอ็นแอล อินฟินิต้ี จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       46414 ประกอบกิจการค้า น าเข้า ส่งออก 

เคร่ืองนุ่งห่ม เส้ือผ้าส าเร็จรูป

91/105  หมู่ท่ี 11 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2326 0115563005061 บจ.ชัยวิชญ์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการรับเหมาต่อเติม รีโนเวท

บ้าน ก่อสร้าง โครงการบ้านจัดสรร อาคาร

ท่ีพักอาศัย เเละงานก่อสร้างอย่างอ่ืนทุก

ชนิด

6/3  หมู่ท่ี 1 ถนนวัดหนามเเดงสายใน ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
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2327 0115563005088 บจ.ดิจิตัล โซลเทค จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       46521 ประกอบกิจการขายและติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้า 64/378  หมู่บ้าน ศุภาลัย ไพรด์ บางนา-

วงแหวน หมู่ท่ี 13

ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2328 0115563005118 บจ.ดาวกระจาย ซัพพลาย แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

21/2/2563 1,000,000       52109 ประกอบกิจกรรมท่ีเก่ียวกับคลังสินค้าและ

การจัดเก็บสินค้าอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้

ในท่ีอ่ืน

199/366  หมู่ท่ี 4 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2329 0115563005266 บจ.เย่ียมยุทธ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจการ ซ้ือ ขาย วัสดุอุปกรณ์เเละ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการก่อสร้างทุกชนิด

120/59  หมู่ท่ี 6 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2330 0115563005321 บจ.พียู สเต็ปอัพ จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       32501 ประกอบกิจการผลิตจ าหน่ายน าเข้าส่งออก

เคร่ืองมือแพทย์

99/15  หมู่ท่ี 16 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2331 0115563005355 บจ.ไก่ย่าง โคตรปาลี ฟู้ด แอนด์ 

เบฟเวอเรจ จ ากัด

26/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 

รวมท้ังขายอาหารสดและอาหารแห้ง

161/108  หมู่ท่ี 9 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2332 0115563005371 บจ.เพรสเซนท์ เพอร์เฟคท์ ดีเวลล

อปเมนท์ จ ากัด

26/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการพัฒนาธุรกิจและขาย

อสังหาริมทรัพย์

288/6  หมู่ท่ี 12 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2333 0115563005398 บจ.ซีพีดี กรุ๊ป 1668 จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการรับออกแบบ ผลิต และ

ติดต้ัง งานพิมพ์ส่ือโฆษณา ป้าย กล่อง

ไฟฟ้า งานไวนิล งานสต๊ิกเกอร์

91/64  หมู่ท่ี 4 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2334 0115563005428 บจ.แอนดีเพอร์ จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       47722 ขายเคร่ืองหอม 89/98  หมู่ท่ี 15 ถนนลาดกระบัง ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2335 0115563005444 บจ.แกรทติจูดสองหก จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       82301 ประกอบกิจการฝึกอบรม รวมท้ังจัดหา

วิทยากร เเละสถานท่ี

333/190  หมู่ท่ี 3 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2336 0115563005461 บจ.ปริญญาเด็นทัล จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       86203 ประกอบกิจกรรมทางทันตกรรม 30/87  หมู่ท่ี 13 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2337 0115563005517 บจ.ซันเทค ออโตเมช่ัน แอนด์ 

คอนซัลแตนท์ จ ากัด

27/2/2563 1,000,000       43210 ประกอบธุรกิจ ออกแบบติดต้ัง ซ่อมแซม 

ด้านระบบไฟฟ้า ระบบการควบคุมแบบ

อัตโนมัติ ระบบการแสดงผล ระบบส่ือสาร

99/67  หมู่ท่ี 5 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2338 0115563005550 บจ.อาร์ ยู แมเนจเม้นท์ แอนด์ 

คอนซัลต้ิง จ ากัด

28/2/2563 1,000,000       69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีการท าบัญชีและการ

ตรวจสอบบัญชี การให้ค าปรึกษาด้านภาษี

333/13  หมู่ท่ี 4 ซอยไปรษณีย์เก่า ถนน

ก่ิงแก้ว - หนามแดง

ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2339 0115563005568 บจ.ไทรกอน กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       74909 กิจกรรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ

เทคนิคอ่ืนๆซ่ึงมิได้ จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

36/1  หมู่ท่ี 7 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2340 0115563005614 บจ.เอ็มทูที เดคคอร์ แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน จ ากัด

28/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง

อาคาร

61/173  หมู่ท่ี 2 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
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2341 0115563005703 บจ.ซีพีเอส แอสเสทส์ จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       47612 ประกอบกิจการค้า กระดาษ เคร่ืองเขียน 199/35  หมู่ท่ี 7 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2342 0113563000874 หจ.บอม เซอร์วิส 18/2/2563 1,000,000       33200 ประกอบกิจการร้ือติดต้ังประกอบขนย้าย

เคร่ืองจักร

102/11  หมู่ท่ี 1 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

2343 0113563000891 หจ.โอทีเอส โลจิสติกส์ เอ็กซ์เพรส 19/2/2563 1,000,000       49339 ประกอบกิจการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ 210/48  หมู่ท่ี 1 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

2344 0115563003450 บจ.เอ็นอาร์จียู จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการจ าหน่ายและติดต้ังเคร่ือง

นวัตกรรมท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ท างานของเคร่ือง

222/847  หมู่ท่ี 9 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

2345 0115563003999 บจ.ณัฐพลการช่าง 2565 จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร ท่ี

พักอาศัย อาคารพาณิชย์ ซ่อมแซม

ส่ิงก่อสร้างทุกประเภท

222/919  หมู่ท่ี 9 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

2346 0115563004022 บจ.โปรแอคทีฟ เมด จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       46622 ประกอบกิจการค้า น าเข้า ส่งออก ติดต้ัง 

ซ่อมเเซม ท่อทุกชนิด ท่อระบบเเอร์ ท่อ

โลหะ รวมท้ังอะไหล่

9/279  หมู่ท่ี 9 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

2347 0115563004286 บจ.เคทูเอ ฟู้ดส์ จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม ชา กาแฟ น้ าผลไม้ นม ขนมเค้ก 

เบเกอร์ร่ี ขนมปัง โดนัท ไอศครีม

399/263  หมู่ท่ี 2 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

2348 0115563004308 บจ.กันยกรณ์แอสเซท จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการค้า อาหารสด อาหารแห้ง 

อาหารส าเร็จรูป

8/318  หมู่บ้าน อินด้ี หมู่ท่ี 9 ถนนบางนา

การ์เด้น

ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

2349 0115563004804 บจ.พี.เจ.ที. แมชชีน พาร์ท จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       25922 รับผลิตงานโลหะทุกชนิด งานกลึง เจาะ 

ป๊ัม เช่ือม

210/24  หมู่ท่ี 1 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

2350 0115563004880 บจ.กัญญพัชร ทราเวล จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       49329 ให้บริการขนส่งผู้โดยสาร โดยรถตู้ส่วนตัว

ในกรุงเทพฯ ปริมณฑลเเละต่างจังหวัด

595/43  หมู่ท่ี 2 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

2351 0115563005011 บจ.กานเนอร่ี จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการจ าหน่าย น าเข้า และ

ส่งออก อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว 

และเคร่ืองส าอาง

8/286  หมู่ท่ี 9 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

2352 0115563005134 บจ.ดีแอล โซลูช่ันส์ จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       46594 การขายส่งเคร่ืองจักรอุปกรณ์และ

เฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในส านักงาน

222/908  หมู่ท่ี 9 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

2353 0115563005347 บจ.บูลสเฟียร์ โกลบอล จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นท่ีปรึกษาให้

ค าแนะน าด้านการตลาดและจัดจ าหน่าย

439/15  หมู่ท่ี 1 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

2354 0115563005452 บจ.เอส เอส อี โลจิสติกส์ จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       49323 ให้บริการขนส่งพัสดุ 110/11   ห้องเลขท่ี 888 หมู่ท่ี 3 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

2355 0113563000637 หจ.เอสพีแอล แอร์ เซอร์วิส 3/2/2563 1,000,000       43223 การติดต้ังระบบระบายอากาศ 11/5  หมู่ท่ี 7 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
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2356 0113563000866 หจ.เรืองอภิธาร 17/2/2563 1,000,000       82110 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงานเก่ียวกับ

ด้านพาณิชยกรรม

101/1  หมู่ท่ี 1 ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

2357 0113563000955 หจ.สุนทรโชคดี ขนส่ง 21/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 94/509  หมู่ท่ี 2 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

2358 0113563001129 หจ.จิตอดุลย์การ 28/2/2563 1,000,000       70209 รับเป็นท่ีปรึกษาอบรมให้ความรู้และให้

ค าแนะน าด้านการขาย

100/247  หมู่ท่ี 1 ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

2359 0115563002992 บจ.ไทยเมโทรโลจิคอล เอ็นจิเนียร่ิง

 จ ากัด

3/2/2563 1,000,000       71209 สอบเทียบเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม 

ทดสอบอุปกรณ์ ทดสอบผลิตภัณฑ์

99/958  หมู่ท่ี 1 ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

2360 0115563003158 บจ.ไชน่าช้อปทูไทย จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       52292 ประกอบกิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดการ

ขนส่งสินค้าและตัวแทนออกของ (ตัวแทน

ด าเนินพิธีการศุลกากร)

55/451  หมู่บ้าน ศุภาลัยไพรด์บางนา

ลาดกระบัง ซอย12 เอ ถนนบางนา

ลาดกระบัง

ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

2361 0115563003409 บจ.เอที ไทย เมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       28230 ประกอบกิจการโรงงานผลิตแม่พิมพ์ทุกชนิด 112/7  หมู่ท่ี 2 ถนนเทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

2362 0115563003972 บจ.เอสเอ็นบี ดีลล่ิง จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       82990 ประกอบกิจการรับจ้างผลิตช้ินส่วน

จากพลาสต๊ิก ยาง เเละอ่ืนๆ

99/1140  หมู่ท่ี 1 ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

2363 0115563004057 บจ.โปรเน็กซ์ ออโต้ จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       45202 ประกอบกิจการให้บริการพ่นสี อบสี 

เคลือบสี อัดฉีด รับเหมาค่าแรงซ่อมแซม 

บ ารุงยานพาหนะ ติดต้ังตรวจสอบและ

แก้ไขอุปกรณ์

95  หมู่ท่ี 6 ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

2364 0115563004111 บจ.ไชด์ออนทรี พิคเจอร์ส จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       59112 กิจกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์ 80/4  หมู่ท่ี 7 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

2365 0115563004120 บจ.วิบวับ จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       47734 จ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับสัตว์เล้ียง สุนัข-แมว 88/58  หมู่ท่ี 5 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

2366 0115563004235 บจ.เรียลต้ี อีซ่ี บิสซิเนส จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       68201 กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้า

อสังหาริมทรัพย์โดยได้รับ ค่าตอบแทน

หรือตามสัญญาจ้าง

382/8  หมู่ท่ี 1 ถนนเทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

2367 0115563004243 บจ.เอ็นพาวเวอร์ ซัพพลาย กรุ๊ป 

จ ากัด

14/2/2563 1,000,000       46593 ประกอบกิจการซ้ือมาขายไปเก่ียวกับวัสดุ

อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในโรงงาน

203/601  หมู่ท่ี 1 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

2368 0115563004596 บจ.อีเอสเค ชัตเตอร์สตีล จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจการจ าหน่ายเเละติดต้ังประตู

เหล็กม้วน กระจก อลูมิเนียม

128/217  หมู่ท่ี 1 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

2369 0115563004774 บจ.นวรักษ์การบัญชี จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       69200 ให้บริการรับท าบัญชีตรวจสอบบัญชีงาน

ตรวจสอบภายใน

200/223  หมู่ท่ี 1 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
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2370 0115563004821 บจ.ไฮ เพอร์ฟอร์มานซ์ ทราน

สปอร์ท จ ากัด

20/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 245/44  หมู่ท่ี 1 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

2371 0115563005193 บจ.ไอ. ซี. ไอ. จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจการขายวัสดุก่อสร้าง 19/91  หมู่ท่ี 6 ถนนวัดศรีวารีน้อย ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

2372 0115563005436 บจ.สมบูรณ์วัฒนกิจ จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       47222 ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่ง น้ า ชานม

 ชาผลไม้ และเคร่ืองด่ืมอ่ืนๆ เป็นแบรนด์

ของตัวเอง

48/3  หมู่ท่ี 12 ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

2373 0115563005487 บจ.รุ่งรวินท์ ทรานสปอร์ต จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 88/107  หมู่ท่ี 6 ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

2374 0115563005541 บจ.เอส.โอ.เอส. สมาร์ท ออแกไนซ์ 

โซลูช่ัน จ ากัด

28/2/2563 1,000,000       59112 ประกอบกิจการผลิต จัดท ารายการโทรทัศน์ 80/63  หมู่บ้าน โมดิวิลล่าบางนา หมู่ท่ี 8 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

2375 0113563000793 หจ.วี.เอส.พี. เอ็นจิเนียร่ิง 13/2/2563 800,000          28199 ประกอบกิจการรับผลิตอะไหล่และอุปกรณ์

เคร่ืองจักร

333/21  หมู่ท่ี 19 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2376 0115563003069 บจ.เมทเทค สลิง จ ากัด 3/2/2563 800,000          46639 ประกอบกิจการซ้ือมา ขายไป สินค้า ชุด

ราวบันได อุปกรณ์ตกแต่ง อาคาร และสวน

 ท่ีใช้ลวดสลิง

40/34  หมู่ท่ี 14 ถนนบางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2377 0115563003590 บจ.ไอแอมบาลานซ์ จ ากัด 7/2/2563 600,000          47721 ประกอบกิจการขายอุปกรณ์เคร่ืองมือทาง

การแพทย์

9/220  หมู่ท่ี 1 ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

2378 0113563000726 หจ.พีพีเอ็ม เซอร์วิส แอนด์ พาร์ท 7/2/2563 500,000          43210 การติดต้ังไฟฟ้าระบบท่อและส่ิงก่อสร้าง 32/7  หมู่ท่ี 10 ต.ส าโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

2379 0115563003859 บจ.อาม่ี อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด 12/2/2563 500,000          50222 ประกอบกิจการเป็นนายหน้าจัดหาเรือเพ่ือ

ขนส่งสินค้า

99/1  หมู่ท่ี 2 ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

2380 0113563000742 หจ.ไลออนเนส 11/2/2563 500,000          20121 ประกอบกิจการผลิตจ าหน่ายขายส่งและ

ขายปลีกปุ๋ยทุกชนิด

234/61  หมู่ท่ี 6 ต.บางเมือง อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

2381 0115563005690 บจ.เอ แนน กรุ๊ป 2563 จ ากัด 28/2/2563 500,000          82302 ให้บริการจัดงานอีเว้นท์ทุกประเภท 32/119  ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ า อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

2382 0113563000688 หจ.ทีพี เดลิเวอร่ี 5/2/2563 500,000          56101 ประกอบธุรกิจรับส่งอาหาร 789/8  หมู่ท่ี 6 ต.แพรกษา อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10280

2383 0113563001064 หจ.ไอเค แมชชีนเนอร่ี แอนด์ ซัพ

พลาย

28/2/2563 500,000          46593 การขายส่งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์เพ่ือใช้ใน

งานอุตสาหกรรม

28/29  หมู่ท่ี 5 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10280

2384 0115563004481 บจ.อิสระการช่าง เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 18/2/2563 500,000          33110 ประกอบกิจการให้บริการงานซ่อมอิฐซ่อม

ปูน

215/59  หมู่ท่ี 4 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10280

2385 0113563000734 หจ.บุ๊คไบน์ด้ิง ซัพพอร์ต 7/2/2563 500,000          74109 บริการรับออกแบบท าป้ายโฆษณา 11/84  หมู่ท่ี 2 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
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2386 0113563000815 หจ.นนทนัตถ์ เอ็นจิเนียร่ิง 14/2/2563 500,000          74109 รับจ้างออกแบบและสร้างอุปกรณ์แขนจับ

ยึด(จ๊ิก ฟิคเจอร์)

73/13  หมู่ท่ี 3 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2387 0113563000998 หจ.แมส แอฟฟลูเอนท์ 24/2/2563 500,000          46599 ประกอบกิจการขายส่งขายปลีกช้ินส่วน

เคร่ืองจักร

2/3  อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ ช้ันท่ี 16 

ยูนิต เอ หมู่ท่ี 14 ถนนเทพรัตน

ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2388 0113563001099 หจ.ไอ สกิลล์ โซลูช่ัน 28/2/2563 500,000          82301 บริการให้ค าปรึกษา จัดฝึกอบรม งาน

ประชุมและงานสัมมนา

88/79  หมู่ท่ี 4 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2389 0115563005258 บจ.เอเชีย ดิจิตอล อาร์ต จ ากัด 25/2/2563 500,000          59122 ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ-ท า

แม่พิมพ์-แกะบล็อกป๊ัมส าหรับงานต้นแบบ

ทุกชนิด/พิมพ์ช้ินงาน-สแกนงาน ด้วย

ระบบคอมพิวเตอร์/พิมพ์ระบบสามมิติ

60/14  หมู่ท่ี 12 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2390 0115563005339 บจ.ไดมอนด์ ลิมิเต็ด การ์เม้นท์ 

จ ากัด

26/2/2563 500,000          13132 ประกอบกิจการรับปักรับสกรีนเส้ือรับ

พิมพ์ลายเส้ือทุกชนิด

42/617  หมู่ท่ี 14 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2391 0113563000700 หจ.ประธาน หมี คอนสตรัคช่ัน 5/2/2563 500,000          41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 229/140  หมู่ท่ี 4 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

2392 0115563005401 บจ.ทองคูณ เซอร์วิส จ ากัด 26/2/2563 500,000          45202 ประกอบกิจการรับจ้างซ่อมสีตัวถังประตู 67/205  หมู่ท่ี 2 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

2393 0115563004642 บจ.อรดิภัทร์ กรุ๊ป จ ากัด 19/2/2563 500,000          56302 ประกอบกิจการบริการด้านเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มี

แอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน

99/1125  หมู่ท่ี 1 ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

2394 0113563000904 หจ.คิว.อาร์.ดี กนกพร แอนด์ วสุพล 20/2/2563 300,000          47712 จ าหน่ายรองเท้าทุกชนิดทุกขนาด 162/258  หมู่ท่ี 5 ต.แพรกษา อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10280

2395 0115563005649 บจ.โพลิเมอร์ ซัพพลาย จ ากัด 28/2/2563 300,000          47219 ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มัน

ส าปะหลัง มันส าปะหลังอัดเม็ด กาเเฟ 

เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถ่ัว งา ละหุ่ง

498/17  หมู่ท่ี 4 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10280

2396 0115563003832 บจ.ธนันท์ชัย เทรดด้ิง จ ากัด 12/2/2563 300,000          47525 ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

ในการก่อสร้าง

444/1  หมู่ท่ี 9 ถนนประชาอุทิศ-วัดคู่สร้าง ต.ในคลองบาง

ปลากด

อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

2397 0113563000882 หจ.มหรรณพขนส่ง 19/2/2563 200,000          49323 ประกอบกิจการขนส่งสินค้า 50/13  หมู่ท่ี 7 ต.ส าโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

2398 0113563001030 หจ.มะลิธัสวิชญ์ เอเจนซ่ี 25/2/2563 200,000          46103 ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทนขาย 

เคร่ืองส าอาง กาแฟและอาหารเสริม

121/87  หมู่ท่ี 4 ต.บางเมือง อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

2399 0115563004341 บจ.พี แอนด์ พี 1999 จ ากัด 17/2/2563 200,000          52241 ประกอบกิจการบริการยกสินค้า ขนถ่าย

สินค้า และหาคนงานยกสินค้าในคลังสินค้า

 โดยใช้แรงงานคนและใช้รถทุกชนิด ทุก

ประเภทในการขนถ่ายสินค้า

60/74  หมู่ท่ี 4 ต.บางเมือง อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

2400 0113563000777 หจ.ชูชาติ โลจิสติกส์ 12/2/2563 200,000          49323 ประกอบกิจการด้านการขนส่งสินค้า 522/60  หมู่ท่ี 7 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
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2401 0115563004201 บจ.เพนดูลัมออโต้ จ ากัด 14/2/2563 200,000          45302 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองยนต์ 

อะไหล่และช้ินส่วนอุปกรณ์ยานยนต์

599/15  หมู่ท่ี 4 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2402 0113563001072 หจ.แอลเอชอาร์เอ็ม 28/2/2563 150,000          82110 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงานเก่ียวกับ

ด้านพาณิชยกรรม

236/83  หมู่ท่ี 6 ต.บางเมือง อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

2403 0113563000661 หจ.พีเคบี คอลเลคช่ัน 5/2/2563 105,000          46319 ประกอบกิจการน าเข้าและจ าหน่ายอาหาร

ส าเร็จรูป ขนม และช็อกโกแลตทุกชนิด

95/22  หมู่บ้าน บริทาเนีย บางนา กม.12

 หมู่ท่ี 12

ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2404 0115563003123 บจ.55เค เรซซ่ิง จ ากัด 3/2/2563 100,000          70209 ประกอบกิจการเป็นท่ีปรึกษาและเป็น

ผู้บริหารจัดการเก่ียวกับการแสดง การแข่ง

รถ

58  อาคาร3 มงกุฎ เรซซ่ิง โปรเจ็ค ช้ันท่ี 2

 ถนนสุขุมวิท

ต.ปากน้ า อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

2405 0115563003506 บจ.ปันฝัน แอคโคดิโอ จ ากัด 6/2/2563 100,000          69200 ประกอบกิจกรรมเก่ียวกับบัญชีการท า

บัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้

ค าปรึกษาด้านภาษี

1584/66  หมู่ท่ี 1 ถนนสุขุมวิท ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

2406 0115563004472 บจ.ฟีโนมีนา คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 18/2/2563 100,000          41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างและงาน

ก่อสร้างทุกชนิด

228/49  หมู่ท่ี 5 ต.บางเมือง อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

2407 0113563000785 หจ.จียู พาร์ท 12/2/2563 100,000          45302 จ าหน่ายอะไหล่รถยนต์ 999/232  หมู่บ้าน ปัญฐิญา หมู่ท่ี 4 ต.แพรกษา อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10280

2408 0113563000840 หจ.สุพัฒพล ก่อสร้าง 17/2/2563 100,000          41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 188/97  หมู่ท่ี 7 ต.ในคลองบาง

ปลากด

อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

2409 0115563004600 บจ.ภัทรินทร์ฟู้ด จ ากัด 19/2/2563 100,000          46314 ประกอบกิจการขายส่งไอศครีมทอดและ

ขนมอบ

190/73  หมู่ท่ี 8 ต.ในคลองบาง

ปลากด

อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

2410 0115563003751 บจ.แท็บ แอสโซซิเอท จ ากัด 11/2/2563 100,000          71101 ประกอบกิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและ

การให้ค าปรึกษาท่ีเก่ียวข้อง

997/62  หมู่บ้าน พฤกษาวิลล์ วงแหวน-

อ่อนนุช หมู่ท่ี 13

ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2411 0115563004162 บจ.ชิบะ  แอนด์  เฟรนด์ จ ากัด 14/2/2563 100,000          82990 เป็นตัวกลางให้สถาบันการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ ขายคอร์สเรียน และคอร์

สกิจกรรม

89/13  หมู่ท่ี 15 ถนนบางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2412 0115563004359 บจ.พีดีพีเอ เซ็นเตอร์ จ ากัด 17/2/2563 100,000          70209 ประกอบกิจกรรมให้ค าปรึกษาท่ีเก่ียวข้อง

กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้

ค าปรึกษาด้านการบริหารจัดการอ่ืนๆ

31/3  หมู่ท่ี 2 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
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2413 0113563000939 หจ.เอเอ็นพี โกลบอล 21/2/2563 100,000          17091 ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีแปรรูป

จากกระดาษเพ่ือใช้ในครัวเรือนและ 

สุขอนามัย

89/151  หมู่ท่ี 9 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

2414 0113563000751 หจ.ลภัสรดา 6868 11/2/2563 100,000          70209 ประกอบกิจการให้ค าแนะน าให้ค าปรึกษา

เก่ียวกับผลิตภัณฑ์และฝึกอบรมวิธีการ

ด าเนินธุรกิจ

88/350  หมู่ท่ี 5 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

2415 0113563000831 หจ.ตีรณา ทรานสปอร์ต 17/2/2563 100,000          49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ

8/321  หมู่ท่ี 6 ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

2416 0113563000921 หจ.เดอะ เซลฟ์-เมด 20/2/2563 50,000           47723 ประกอบกิจการค้า อาหารเสริม 

เคร่ืองส าอาง สินค้าอุปโภค บริโภค อ่ืนทุก

ชนิด

36/191  หมู่ท่ี 5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2417 0113563001056 หจ.เอ็นซีเอส ไนน์ ครีเอทีฟ สตูดิโอ 28/2/2563 50,000           73101 กิจกรรมของบริษัทโฆษณา 80/666  หมู่ท่ี 13 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2418 0115563005525 บจ.เดอะคริสตัลเวิร์คบายเอ็นเอ็ม 

จ ากัด

27/2/2563 50,000           47732 ประกอบกิจการร้านขายปลีกเคร่ืองประดับ 99/204  หมู่ท่ี 8 ถนนลาดกระบัง ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2419 0125563004286 บจ.เจ ดอท คอม จ ากัด 7/2/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 148  ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2420 0125563004766 บจ.ไนน์ลัค ออโต้ จ ากัด 12/2/2563 5,000,000       45101 น าเข้าและจ าหน่ายรถยนต์ 3/799  ถนนประชาช่ืน ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2421 0125563004871 บจ.ไอทีทีบี จ ากัด 13/2/2563 5,000,000       26201 ประกอบกิจการผลิตคอมพิวเตอร์และ/

หรือการประกอบคอมพิวเตอร์

15  ซอยติวานนท์32 แยก6 ถนนติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2422 0125563005118 บจ.พีเอ็น คอน แอนด์ อาร์ค จ ากัด 14/2/2563 5,000,000       71102 เป็นท่ีปรึกษาให้ค าแนะน าเก่ียวกับการ

ก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้าง

119/987  หมู่ท่ี 1 ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2423 0125563006181 บจ.ทีจี79 ซีวิล จ ากัด 21/2/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีไม่ใช่ท่ีพัก

อาศัย

65/361  หมู่ท่ี 4 ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2424 0125563006823 บจ.ห้างทองแม่ทองสุข งามวงศ์วาน

 จ ากัด

26/2/2563 5,000,000       47732 ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร 

พลอย และอัญมณีอ่ืนๆ

430/1  ช้ันท่ี 5  ห้องเลขท่ี 516/1 ถนน

งามวงศ์วาน

ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2425 0125563003760 บจ.ดีดี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจ

แม้นท์ จ ากัด

4/2/2563 5,000,000       73101 ประกอบกิจกรรมของบริษัทโฆษณา 78/227  หมู่ท่ี 5 ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2426 0125563006351 บจ.มังกรขาว 888 จ ากัด 24/2/2563 5,000,000       68104 ประกอบกิจการให้เช่าพ้ืนท่ีส าหรับขาย

สินค้า เเละประกอบธุรกิจ ในศูนย์การค้า 

ตลาด ท่ีดินจัดสรร ส่ิงปลูกสร้างทุกชนิด

14/1  หมู่ท่ี 8 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
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2427 0125563006718 บจ.เพาเวอร์ รูท 2020 จ ากัด 26/2/2563 5,000,000       02200 ประกอบกิจการผลิตวัสดุประกอบเช้ือเพลิง

 ท่ีท าจากไม้และรับจ้างผลิตจ าหน่าย

วัตถุดิบประกอบเช้ือเพลิง

18/1  หมู่ท่ี 9 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2428 0125563004898 บจ.เอ็มแอนด์เอ็ม อินโนเทค จ ากัด 13/2/2563 5,000,000       46109 ประกอบกิจการบริหาร จัดการ รับเป็น

ตัวแทนจ าหน่ายธุรกิจสินค้าผลิตภัณฑ์ท่ี

เก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัย รวมตลอด

ท้ังท าการตลาดธุรกิจดังกล่าว

93/6  อาคารเดอะโมเดอร์นกรุ๊ป หมู่ท่ี 4 

ถนนแจ้งวัฒนะ

ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2429 0125563005312 บจ.ไตรฤทธ์ิ จ ากัด 17/2/2563 5,000,000       43210 ประกอบกิจการให้บริการรับเหมาติดต้ัง

ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับ

อากาศ และระบบสุขาภิบาลอ่ืน

72/58  หมู่ท่ี 4 ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2430 0125563005851 บจ.สปริง ฟอเรสต์ อินเตอร์เนช่ัน

แนล โฮลด้ิงส์ จ ากัด

20/2/2563 5,000,000       64202 เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัดและบริษัท

มหาชนจ ากัด

72/118  หมู่ท่ี 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2431 0125563005967 บจ.เฉา เอ็นจิเนียร่ิง กรุ๊ป จ ากัด 20/2/2563 5,000,000       71102 ให้ค าปรึกษาด้านงานวิศวกรรมและให้

ค าปรึกษาทางด้านเทคนิค

39/348 นิชดาวิลล่า  หมู่บ้าน นิชดาธานี ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2432 0125563006114 บจ.จี.โอ.ดี. อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 

โฮลด้ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด

21/2/2563 5,000,000       46621 ประกอบกิจการ จ าหน่ายสินแร่ แร่ธาตุ 

ทองแดง ทองเหลือง ดีบุก ทองค าทุกชนิด

94/4-5  หมู่ท่ี 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2433 0125563006432 บจ.หลังคาเย็นสยาม (กรุงเทพ) 

จ ากัด

24/2/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจการ ขาย ติดต้ัง อาคารและ

โรงงานส าเร็จรูป

62/33  หมู่ท่ี 1 ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2434 0125563006653 บจ.ยูเอ็น เวนด้ิง จ ากัด 25/2/2563 5,000,000       46104 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จ าหน่าย

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองจักร 

คอมพิวเตอร์

47/403  ถนนป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2435 0125563006831 บจ.วันทวีศุกร์ จ ากัด 26/2/2563 5,000,000       46102 ประกอบกิจการตัวแทน จ าหน่าย ขายปลีก

 ขายส่ง อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ

98/145  หมู่ท่ี 1 ถนนราชพฤกษ์ ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2436 0125563003824 บจ.99 เวิร์ค จ ากัด 4/2/2563 5,000,000       55101 ประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 9/154  หมู่บ้าน เดอะซิต้ี-พระราม 5 หมู่ท่ี

 4

ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2437 0125563005169 บจ.เอ็นริช วัลเลย์ จ ากัด 14/2/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือขายให้เช่า

อสังหาริมทรัพย์

98/180  หมู่ท่ี 7 ถนนปลายบาง ต.มหาสวัสด์ิ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2438 0125563006360 บจ.รวยดี 888 จ ากัด 24/2/2563 5,000,000       20232 ผลิต ซ้ือ น าเข้า จ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร

เสริม เคร่ืองส าอาง บ ารุงร่างกาย ผิวพรรณ

 เเละอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

98/14  หมู่ท่ี 5 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
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2439 0125563004278 บจ.คอปเปอร์ เทรด จ ากัด 7/2/2563 5,000,000       46109 ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน รับ

ซ้ือขายวัสดุ อุปกรณ์ของเหลือใช้ทุก

ประเภท

17/284  หมู่ท่ี 5 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

2440 0125563005215 บจ.ภูษา พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 14/2/2563 5,000,000       68101 ประกอบกิจการท าจัดสรรท่ีอยู่อาศัย 44/5  หมู่ท่ี 5 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

2441 0125563005347 บจ.เอนริช เซรามิค ซัพพลาย จ ากัด 17/2/2563 4,000,000       47524 ประกอบกิจการร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้าง

อ่ืนๆ

123/250  หมู่ท่ี 13 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2442 0125563003964 บจ.พิชญธรรม จ ากัด 5/2/2563 4,000,000       55101 ประกอบกิจการธุรกิจโรงแรม 49/99  หมู่ท่ี 6 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2443 0125563004561 บจ.ดี เอ ซิลเวอร์ เบล จ ากัด 11/2/2563 3,000,000       72102 ประกอบกิจการ ให้บริการเก็บรักษา 

เพาะเล้ียงและพัฒนาสเต็มเซลล์

222/40  หมู่ท่ี 1 ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2444 0125563005550 บจ.เอสที ไวร์โรพ แอนด์ ซัพพลาย

 จ ากัด

19/2/2563 3,000,000       46622 ประกอบกิจการจ าหน่ายลวดสลิง โพลี 

และอุปกรณ์ทุกชนิด

65/84  หมู่ท่ี 5 ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2445 0125563005894 บจ.วายมี โซลูช่ัน จ ากัด 20/2/2563 3,000,000       32501 การผลิตเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในทาง

การแพทย์ (ยกเว้นทางทันตกรรม)

41  ซอยทรายทอง 3 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2446 0125563004936 บจ.สิบสองราศีการโยธา จ ากัด 13/2/2563 3,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ีท าาร

75/66  หมู่ท่ี 5 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2447 0125563005053 บจ.ทรัพย์รุ่งเรือง แพ็ค 2020 จ ากัด 14/2/2563 3,000,000       46694 ประกอบกิจการ จัดจ าหน่ายภาชนะบรรจุ

ภัณฑ์ ได้แก่ ขวด กล่อง หลอด ถุงและ

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องทุกข้องทุกชนิด

78/48  ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2448 0125563006149 บจ.โกลเด้น ไลอ้อน คิง จ ากัด 21/2/2563 3,000,000       46591 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย และแลกเปล่ียน 

ตู้คอนเทนเนอร์ ทุกขนาด และทุกประเภท

105/35  หมู่ท่ี 3 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2449 0125563005576 บจ.เอสที ซีเคียวริต้ี บอด้ีการ์ด 

จ ากัด

19/2/2563 3,000,000       80100 ประกอบกิจการให้บริการงานรักษาความ

ปลอดภัย บุคคล สถานท่ี ของทางราชการ 

รัฐวิสาหกิจ เอกชน

93/304  หมู่ท่ี 1 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2450 0125563006793 บจ.ลิตโต้ เทคโนโลยี จ ากัด 26/2/2563 3,000,000       47892 การขายปลีก เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือนบนแผง

ลอยและตลาด

40/3  หมู่ท่ี 2 ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2451 0125563007200 บจ.โกล ทูเก็ตเตอร์ ออร์แกไนเซอร์

 จ ากัด

28/2/2563 3,000,000       73200 ประกอบกิจการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล

ในทางพาณิชยกรรม การตลาด รวมท้ัง

ประเมินผลการด าเนินธุรกิจ

45/129  หมู่ท่ี 4 ถนนชัยพฤกษ์ ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2452 0125563005983 บจ.เบสท์บานาน่า จ ากัด 20/2/2563 3,000,000       01121 ประกอบกิจการท านา ท าสวน ท าไร่ และ

ปลูกสวนป่า

62/96  หมู่ท่ี 5 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2453 0125563003735 บจ.คิทเช่น ฟู้ดส์ คอนเนคต้ิง จ ากัด 4/2/2563 3,000,000       56101 ประกอบกิจการบริการด้านอาหารใน

ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

9/19  หมู่ท่ี 9 ซอยไทยร่มเกล้า ถนน

กาญจนาภิเษก

ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2454 0125563006025 บจ.อัลเลส กูเต ฟู้ด แอนด์ เซอร์วิส

 จ ากัด

20/2/2563 3,000,000       10711 การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี 55/211  หมู่บ้าน ภัสสร 8 หมู่ท่ี 1 ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2455 0125563005495 บจ.อาร์จี กรุ๊ป เอสเธทิค จ ากัด 18/2/2563 2,000,000       47721 การขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทาง

การแพทย์ เคร่ืองหอม และเคร่ืองส าอาง

131/120  หมู่บ้าน บางกอกบูเลอวาร์ด 

พระราม 5-2 หมู่ท่ี 4

ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2456 0125563005517 บจ.ซีอีโอ วาเคช่ัน จ ากัด 19/2/2563 2,000,000       79120 ประกอบกิจการน าเท่ียว 86  ซอยพิบูลสงคราม 22 แยก 8 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2457 0125563005568 บจ.อาร์จี กรุ๊ป บิวต้ี จ ากัด 19/2/2563 2,000,000       47721 ประกอบกิจการขายปลีกสินค้าทางเภสัช

ภัณฑ์และทางการแพทย์ เคร่ืองหอม และ

เคร่ืองส าอาง

131/120  หมู่บ้าน บางกอกบูเลอวาร์ด 

พระราม 5-2 หมู่ท่ี 4

ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2458 0125563006190 บจ.คอลเลคเชียส ซีเอ็มเอส (ไทย

แลนด์) จ ากัด

21/2/2563 2,000,000       82990 ประกอบกิจการบริการเร่งรัดหน้ีสิน 

ติดตามทวงหน้ี รับจ้างบริหารเรียกเก็บ/

ช าระหน้ีตามสิทธิเรียกร้อง

316/103  หมู่ท่ี 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2459 0125563003883 บจ.๙๙๔๙ จ ากัด 4/2/2563 2,000,000       46591 ประกอบกิจการน าเข้าและจัดจ าหน่าย

อุปกรณ์ สินค้า อะไหล่ อากาศยานไร้

คนขับ (โดรม) และ เคร่ืองบินบังคับทุก

ประเภท

99/353  หมู่ท่ี 1 ต.ล าโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2460 0125563004464 บจ.จักรทอง รุ่งเรืองการช่าง จ ากัด 11/2/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย และงาน

ก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด

96/322  หมู่ท่ี 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2461 0125563004863 บจ.นะชาลีติ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 13/2/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

งานตกแต่งภายใน งานสถาปัตยกรรม 

วิศวกรรม

109/62  หมู่ท่ี 6 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2462 0125563005126 บจ.สกุณ่า คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 14/2/2563 2,000,000       20232 ประกอบกิจการผลิตและจัดจ าหน่าย 

เคร่ืองส าอาง ครีม โลช่ัน สบู่ อาหารเสริม 

สินค้าเพ่ือความงาม

77/18  หมู่ท่ี 7 ต.ล าโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส
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2463 0125563005797 บจ.เคน-ซันชิง จ ากัด 20/2/2563 2,000,000       46900 ประกอบกิจการค้าส่ง และค้าปลีก สินค้า

อุปโภค บริโภค สินค้าเกษตรกรรม สินค้า

อุตสาหกรรมทุกชนิด สินค้าแปรรูป สินค้า

ส าเร็จรูปทุกชนิด

89/44  หมู่บ้าน ทาวน์อเวนิว เมิร์จ รัตนาธิ

เบศร์ หมู่ท่ี 10

ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2464 0125563005860 บจ.ชาญเทค 2020 จ ากัด 20/2/2563 2,000,000       46599 ประกอบกิจการจ าหน่าย วางระบบ ติดต้ัง 

ซ่อม เคร่ืองระบบท าความเย็นทุกชนิด

15/36  หมู่ท่ี 3 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2465 0125563006840 บจ.บีจีบี ซีเคียวริต้ี เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

26/2/2563 2,000,000       46599 จ าหน่ายและให้บริการติดต้ังระบบ 

อุปกรณ์ไฟฟ้า และวัสดุเก่ียวกับการรักษา

ความปลอดภัยครบวงจร

15/28  หมู่ท่ี 3 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2466 0125563003875 บจ.เฮลท์ แอท โฮม แคร์ เซ็นเตอร์

 จ ากัด

4/2/2563 2,000,000       87301 ประกอบกิจการให้บริการสถานดูแลผู้ป่วย

หรือผู้สูงอายุ ให้บริการดูแลผู้ป่วยหรือ

ผู้สูงอายุ ผู้ช่วยพยาบาล พยาบาลตามบ้าน

หรือโรงพยาบาลหรือสถานดูแลผู้สูงอายุ

หรือผู้ป่วย

56/105  หมู่ท่ี 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2467 0125563004855 บจ.ทากิออน เทค จ ากัด 13/2/2563 2,000,000       46599 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จ าหน่าย

อุปกรณ์ท าความเย็น หม้อน้ าท่ีใช้ใน

อุตสาหกรรม

14/30  หมู่ท่ี 7 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2468 0125563004979 บจ.บีเอ็มทูพี จ ากัด 13/2/2563 2,000,000       46530 ประกอบกิจการจ าหน่าย น าเข้า ส่งออก 

อุปกรณ์เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ เคมีภัณฑ์

ทางการเกษตรและการท่ัวไป

55/615 โครงการสุโขทัยอเวนิว 99  ถนน

บอนด์สตีท

ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2469 0125563005304 บจ.เอ็น ดิจิทัล จ ากัด 17/2/2563 2,000,000       62022 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นท่ีปรึกษาและ

ให้ค าแนะน าปัญหาเก่ียวกับการ

บริหารงานด้าน ออกแบบ ติดต้ัง 

บ ารุงรักษาและพัฒนาซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์

 แอพพลิเคช่ัน

92/7  หมู่บ้าน เดอะแพลนท์ หมู่ท่ี 5 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2470 0125563005339 บจ.เบสท์ ออล อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

17/2/2563 2,000,000       46692 ประกอบกิจการการขายส่งปุ๋ยและ

เคมีภัณฑ์ทางการเกษตร

89/42  หมู่ท่ี 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2471 0125563006220 บจ.ซินเทค เพ้ทแคร์ จ ากัด 21/2/2563 2,000,000       75000 ประกอบกิจการเพ่ือรับรักษาและ

ให้บริการทางสัตวแพทย์

19/188  หมู่ท่ี 2 ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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2472 0125563006459 บจ.กัสโต้ เทรด อิมปอร์ต แอนด์ 

เอ็กซ์ปอร์ต จ ากัด

24/2/2563 2,000,000       46421 ประกอบกิจการขายเตาอบหรือเคร่ืองท า

วาฟเฟิล รวมถึงวัตถุดิบท่ีใช้ในการท าวาฟ

เฟิลต่างๆ

47/316  ถนนป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2473 0125563006921 บจ.สแควร์ นัมเบอร์ ไนน์ จ ากัด 27/2/2563 2,000,000       47611 ประกอบกิจการจัดจ าหน่ายหนังสือเรียน 

อุปกรณ์เคร่ืองเขียน เเบบพิมพ์ เเละส่ือ

ส่ิงพิมพ์ภาษาต่างประเทศ

17/143  ถนนป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2474 0125563006939 บจ.อินเตอร์เนช่ันแนล เบรธ เอ็น

เนอร์จี จ ากัด

27/2/2563 2,000,000       85491 ประกอบกิจการโรงเรียนสอน

ภาษาต่างประเทศ

17/143  ถนนป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2475 0125563005941 บจ.โอปป้า บีเอทีเอ็ม ฟู้ดส์ แอนด์ 

เบเวอร์เรจ จ ากัด

20/2/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร 222/19  หมู่บ้าน ลีลาวดี หมู่ท่ี 2 ถนน

ราชพฤกษ์

ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2476 0125563007170 บจ.เค.วัน ยิม จ ากัด 28/2/2563 2,000,000       93120 ประกอบกิจการบริการค่ายมวย สโมสรกีฬา 999  หมู่ท่ี 4 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2477 0123563000599 หจ.กุลจิราวานิช คอนสตรัคช่ัน 6/2/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ีท าการ

67/196  หมู่ท่ี 10 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2478 0125563004847 บจ.ซีเค สตรีท มาร์เก็ต กรุ๊ป จ ากัด 13/2/2563 2,000,000       46900 ประกอบกิจการน าเข้า ขายส่ง ขายปลีกส่ิง

ทอ เส้ือผ้า รองเท้า เคร่ืองหนัง และของใช้

ในครัวเรือน

53/3  หมู่ท่ี 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2479 0125563004332 บจ.ซียูที อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จ ากัด

7/2/2563 2,000,000       62023 การให้บริการโดยใช้แอปพลิเคช่ันส าหรับ

แลกเปล่ียนสกุลเงินตราต่างประเทศ

159/121  หมู่บ้าน ชวนชมพาร์ค 3 หมู่ท่ี 1 ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

2480 0125563004545 บจ.ที เอ็น เอ็น.เพ้นท์ แอนด์ ดีไซน์

 จ ากัด

11/2/2563 2,000,000       31009 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายงาน

เฟอร์นิเจอร์ทุกประเภท จัดซ้ือและ

จ าหน่ายสี อุปกรณ์ท่ีเก่ียวกับงาน

เฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด

29  หมู่ท่ี 7 ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

2481 0125563006777 บจ.เซนส์ ทเวนต้ีวัน จ ากัด 26/2/2563 2,000,000       46209 ประกอบกิจการซ้ือมา- ขายไป น าเข้า-

ส่งออก สินค้าเพ่ือการเกษตร สินค้าแปร

รูปทางการเกษตรทุกชนิด

17/380  หมู่ท่ี 5 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

2482 0125563006963 บจ.โก๊ะสไลด์ออน จ ากัด 27/2/2563 1,500,000       49339 ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทุกประเภท

ทางถนนโดยยานพาหนะ

34/2  ซอยกาหลง 4 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2483 0123563000912 หจ.พรีเม่ียม แอร์ เซล แอนด์ 

เซอร์วิส

24/2/2563 1,500,000       47595 จ าหน่าย ติดต้ัง และซ่อมบ ารุง 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง 

ทุกประเภท

43/68  หมู่ท่ี 5 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส

ไปรษณีย์

2484 0123563000505 หจ.เลิศวินิต ธุรกิจก่อสร้าง 4/2/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 83/12  หมู่ท่ี 3 ซอยท่าอิฐ ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2485 0123563000548 หจ.168 ย่ิงเจริญ 6/2/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการขายส่งเคร่ืองจักรและ

อุปกรณ์อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

15  ซอยสามัคคี 49 แยก 1 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2486 0123563000581 หจ.ลักษณ์236 6/2/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจการค้าขาย ปลีก/ส่ง ข้าว

เหนียวมูน/มะม่วง ขนมไทยทุกชนิด

48  ซอยประชาราษฎร์ 26 แยก 4 ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2487 0123563000734 หจ.ดนัยณัฐ เวชกรรม 13/2/2563 1,000,000       86201 ประกอบกิจการสถานพยาบาล สถานเสริม

ความงาม ฝึกอบรมความรู้เก่ียวกับด้าน

การแพทย์ อนามัย

408,410,412,414,416,418,420,422,424

,426,428,430,430/1 ช้ัน 6   ห้องเลขท่ี 

619 ถนนงามวงศ์วาน

ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2488 0123563000785 หจ.บีจี.ฟิตเนส 18/2/2563 1,000,000       93112 ร้านฟิตเนส ให้สถานท่ีออกก าลังกาย 39/16  หมู่ท่ี 3 ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2489 0123563000807 หจ.พรอมท์ สตูดิโอ 19/2/2563 1,000,000       74101 ประกอบกิจการรับออกแบบ ตกแต่ง

ภายใน-นอก ออกแบบภูมิสถาปัตย์/ศิลปะ

78/19  หมู่ท่ี 1 ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 5

 ถนนประชาช่ืน

ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2490 0123563000866 หจ.เครป อะเดย์ บาย เคท 21/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการบริการด้านอาหารใน

ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

35/143  หมู่บ้าน บุราสิริ งามวงศ์วาน-

ประชาช่ืน ซอยสามัคคี 58/20

ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2491 0123563000891 หจ.ฟู้ด เมเนจเม้นต์ 21/2/2563 1,000,000       56210 ประกอบกิจการให้บริการจัดเล้ียง งาน

แสดงสินค้า และกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องทุก

ชนิด ทุกประเภท

199/32  หมู่ท่ี 5 ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2492 0123563000939 หจ.เซนต์ มาร์ค มอเตอร์ เทรด 24/2/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจการจ าหน่ายอะไหล่และ

อุปกรณ์ของเหลวท่ีเก่ียวกับรถยนต์ทุกชนิด

258  ถนนติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2493 0125563003531 บจ.คราวน์ทีควูด จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       41002 รับเหมางานก่อสร้าง อาคารสถานท่ีท าการ

ต่างๆ งานสาธารณูปโภคต่างๆ และงาน

โยธาทุกชนิด

129/144  หมู่ท่ี 8 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2494 0125563003549 บจ.เอ็กซ์ สเปซ จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       82302 การจัดการแสดงทางธุรกิจและการแสดง

สินค้า

11  ซอยนครอินทร์ 8 แยก 2/1 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2495 0125563003565 บจ.อีเทอร์นิต้ี บีเคเค จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       47190 จ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น ผ้าม่าน

,เคร่ืองแกง

129  หมู่ท่ี 5 ซอยอัญชลี 10 ถนนนนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2496 0125563003603 บจ.ควิก แน็ป ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       79909 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนท่ีพัก โรงแรม 

ภัตตาคาร สถานท่ีพักตากอากาศ

82/157  ซิต้ีโฮม รัตนาธิเบศร์ 

คอนโดมิเนียม  ช้ันท่ี 6 หมู่ท่ี 8

ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2497 0125563003611 บจ.โอเค 19 (ประเทศไทย) จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       46103 เป็นตัวแทนจ าหน่าย จ าหน่าย ผลิต 

เคร่ืองส าอาง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ตามท่ี

กฎหมายอนุญาต

24  ซอยนนทบุรี 6 แยก 6/6 ต.ตลาดขวัญ 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

2498 0125563003620 บจ.ดิจิตัล ซิต้ี จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       47413 จัดจ าหน่าย น าเข้า ส่งออก เร่ืองมือ

อุปกรณ์ส่ือสาร โทรคมนาคม น าเข้า

ช้ินส่วนวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิก

169/2  หมู่ท่ี 4 ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2499 0125563003697 บจ.ไทยมันธาแลนด์ จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       59112 ผลิตส่ือออนไลน์ โปรดักช่ันทีวี ส่ือทีวี วิทยุ

 งานอีเว้นท์เเละงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องทุกชนิด

636  ถนนสามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2500 0125563003719 บจ.แม็กซ์สเต็ปเอ็นจ้ี จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       33121 ประกอบกิจการซ่อมเคร่ืองจักรท่ีใช้งาน

ท่ัวไป

122/94  หมู่บ้าน เจ้าพระยาทาวน์ หมู่ท่ี 5

 ซอย13 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย

ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2501 0125563003808 บจ.เฮโดนิสท์ จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       46321 ประกอกบิจการซ้ือ ขาย ส่ังเข้ามาจ าหน่าย

สินค้าประเภทสุราหมัก (ไวน์) และ

อุปกรณ์ซ่ึงใช้ในการบริโภคสุราหมัก

1021  ถนนสามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2502 0125563003816 บจ.โอพีเอที จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       62011 ประกอบกิจการให้บริการรับออกแบบเว็บ

ไซด์ จ าหน่าย ติดต้ัง บ ารุงรักษา

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ Server

29/280  ซอยเรวดี 48 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2503 0125563003832 บจ.สมาร์ท โปร อินเตอร์ ลอว์ จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       69200 ประกอบกิจการ ส านักงานทนายความ

และการบัญชี งานทางด้านกฎ งานการท า

บัญชี ด้านการสอบบัญชี ด้านการบัญชี

บริหาร ด้านการวางระบบบัญชี ด้านการ

บัญชีภาษีอากร รวมท้ังให้ค าปรึกษา

แนะน าด้านกฎหมาย

36/43  ถนนนนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2504 0125563003841 บจ.นันตา คอร์ปอเรท จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       47593 ประกอบกิจการขายปลีกอุปกรณ์เก่ียวกับ

ไฟฟ้า ประปา ปรับอากาศ ส่ือสาร

88/48  หมู่ท่ี 9 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2505 0125563003905 บจ.ชาร์เตอร์ด เอ็กซ์เชนจ์ จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       46101 ประกอบกิจการ น าเข้า ส่งออก อาหารสัตว์

 และอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวกับสัตว์ทุกชนิด

115/692  ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2506 0125563003913 บจ.สไตรค์ โปรโฟเร็กซ์ จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       66123 ประกอบธุรกิจให้บริการรับแลกเปล่ียน ซ้ือ

 ขาย เงินตรา ธนบัตรต่างประเทศและเช็ค

เดินทางแระเทศ รวมถึงบริการท่ีเก่ียวข้อง

ทุกประเภท

104/80  หมู่บ้าน ชวนช่ืน แกรนด์ ราช

พฤกษ์-พระราม 5 หมู่ท่ี 3

ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
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2507 0125563003948 บจ.รวยฤทธ์ิเอ็นจิเนียร่ิง(ประเทศ

ไทย) จ ากัด

5/2/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจการค้า อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์

ประปา วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง และ

เคร่ืองจักร ให้บริการซ่อมแซม บ ารุงรักษา

ระบบไฟฟ้า ระบบประปาและเคร่ืองจักร

185/101  ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2508 0125563004073 บจ.เน็ทเวิร์ค วิท มอร์ จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       47413 ประกอบกิจการขายสินค้าประเภทกล้อง

วงจรปิด

12  ซอยทรายทอง 9 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2509 0125563004081 บจ.ดีเจริญ อินเตอร์เทรด จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจการขายปลีกวัสดุก่อสร้าง 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือใช้ในการก่อสร้าง 

เคร่ืองมือช่างทุกประเภท

63/198  ซอยพิบูลสงคราม 22 แยก 6 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2510 0125563004201 บจ.เอกนันท์ การพิมพ์ จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       18119 รับพิมพ์เอกสาร บบเรียน แบบพิมพ์ 

นิตยสาร

83/15  หมู่ท่ี 10 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2511 0125563004219 บจ.วีวิล อินโนเวช่ัน จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       32111 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

เคร่ืองประดับเพ่ือส่งออก

26  ซอยเล่ียงเมืองนนทบุรี 3 แยก 4 ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2512 0125563004243 บจ.ไอ สมาร์ท โกลด์ 168 จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       47190 การขายตรง-ปลีกสินค้าอุปโภค บริโภค 

โดยตัวแทนขายท่ีได้รับค่าตอบแทน

104/79  หมู่ท่ี 10 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2513 0125563004316 บจ.เอส เฮลท์ แคร์ จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       96101 กิจกรรมสปา 1017/1  ถนนสามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2514 0125563004405 บจ.โมบิอุส กรุ๊ป จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้

ค าปรึกษาทางด้านเทคนิค ท่ีเก่ียวข้อง

5  ซอยพงษ์สวัสด์ิ 11 ถนนสนามบินน้ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2515 0125563004421 บจ.คอปเปอร์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม

 ออกแบบ ติดต้ัง ปรับปรุง ซุ้มเฉลิมพระ

เกียรติ ไฟฟ้าส่องสว่างแอลอีดี

99/96  หมู่ท่ี 1 ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2516 0125563004502 บจ.ธนะภูมิ ไอซ์ จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจการค้าขาย ปลีก ส่ง น้ าแข็ง 15  ซอยงามวงศ์วาน 25 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2517 0125563004596 บจ.ทเวนต้ีโฟร์-เซเว่น เซอร์วิสเซส 

จ ากัด

11/2/2563 1,000,000       74901 ประกอบกิจกรรมการแปลการแปล

ความหมายและล่าม

4  ซอยติวานนท์ 5 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2518 0125563004600 บจ.เฮลป์ฟิต จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       47190 การขายปลีกสินค้าอ่ืนๆในร้านค้าท่ัวไป 42/177  ซอยเล่ียงเมืองนนทบุรี 10 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2519 0125563004618 บจ.เพบเบ้ิลส์ฟอร์คิดส์ จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       88901 กิจกรรมการรับเล้ียงเด็กกลางวัน 119/838  หมู่ท่ี 1 ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2520 0125563004642 บจ.โก ช้อป แอนด์ ทราเวล จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       79909 ตัวแทนจ าหน่ายต๋ัวเดินทางภายใน-นอก

ประเทศ จัดน าเท่ียวเป็นหมู่คณะ

101/114  หมู่ท่ี 10 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
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2521 0125563004651 บจ.เวลเนส พลัส คอนซัลแทนท์ 

จ ากัด

12/2/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการค้า เคร่ืองส าอาง อาหาร

เสริม ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยี

ทางการแพทย์ อุปกรณ์เคร่ืองมือและ

เคร่ืองใช้เสริมความงาม รวมถึงประกอบ

กิจการให้ค าปรึกษา

99/11  หมู่บ้าน พฤกษาวิลล์ 22 หมู่ท่ี 5 ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2522 0125563004731 บจ.วอลโล อินไซท์ แอนด์ สตอร่ี 

จ ากัด

12/2/2563 1,000,000       73101 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นท่ีปรึกษาเเละ

ให้ค าเเนะน าด้านงานโฆษณาเเละงานออก

เเบบ

882  ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2523 0125563004758 บจ.แอลทีเออาร์. จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       56210 ประกอบกิจการ ให้บริการจัดอาหาร 

เคร่ืองด่ืม จัดเตรียมไว้พร้อมบริโภค 

รวมถึงบริการจัดส่งสินค้าดังกล่าวด้วย

25  ซอยทานสัมฤทธ์ิ 30 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2524 0125563004782 บจ.เวลท์ อินฟินิท พลัส จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       70209 บริการรับเป็นท่ีปรึกษา จัดอบรม สัมนา 222/65  ถนนพิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2525 0125563004804 บจ.นูทรา กรุ๊ป จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารเสริม

สุขภาพ ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว เคร่ืองส าอาง 

ผลิตภัณฑ์เก่ียวกับสปาทุกชนิด

3/85  หมู่บ้าน เศรษฐสิริ ประชาช่ืน ถนน

ประชาช่ืน

ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2526 0125563004821 บจ.ยสกวี จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       96309 ประกอบกิจการรับจ้างจัดท าเอกสารติดต่อ

ประสานงานส่งเอกสารให้กับประกันสังคม

และจัดท าขอเพ่ือขอท าใบอนุญาตท างานวี

ซ่า

1  ซอยประชาช่ืนนนทบุรี 8 แยก 5 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2527 0125563004901 บจ.ทีเอ็มจี ไลท์ ซาวด์ จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       77299 ประกอบกิจการให้เช่าอุปกรณ์ และบริการ

ติดต้ังระบบไฟ แสง สี เสียง และเวที ครบ

วงจร

38/9  หมู่ท่ี 3 ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2528 0125563004910 บจ.เอช บราเธอร์ส จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก

วัสดุธรรมชาติ เช่น สบู่ แชมพู น้ ายาท า

ความสะอาด รวมถึงวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิต

 เช่น น้ ามันสกัดจากพืช น้ ามันสกัดหอม

ระเหย

129/383  หมู่ท่ี 3 ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2529 0125563004995 บจ.เอ็น ซี คอนแทร็กเตอร์ แอนด์ 

แมเนจเม้นท์ จ ากัด

13/2/2563 1,000,000       42909 ประกอบกิจการก่อสร้างโครงการวิศวกรรม 3  ซอยนนทบุรี 8 แยก 6 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2530 0125563005029 บจ.กล่องพัสดุโชคดี จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       46694 การขายส่งบรรจุภัณฑ์ชนิดใช้ในทาง

อุตสาหกรรม

89/1166  หมู่ท่ี 3 ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
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2531 0125563005037 บจ.กฤษณะ 908 จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       81300 ประกอบกิจการจัดสวน ออกเเบบ ตกเเต่ง

 ดูเเล บ ารุงรักษา จัดภูมิสถาปัตย์ 

บ ารุงรักษาภูมิทัศน์

1/39  หมู่ท่ี 1 ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2532 0125563005177 บจ.ปรีดา คอนเน็คช่ัน จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       46422 การขายส่งอุปกรณ์ส าหรับให้แสงสว่าง 52/37  หมู่ท่ี 3 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2533 0125563005207 บจ.กินกับข้าว จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการ ภัตตาคาร 84/239  หมู่ท่ี 1 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2534 0125563005231 บจ.ณัฐธาศิริ 88 จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารพาณิชย์ อาคารท่ี

พักอาศัย สถานท่ีท าการ ถนน สะพาน

19  ซอยนครอินทร์ 5 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2535 0125563005380 บจ.เดล่ี แฮปป้ี มายด์ จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       68102 ซ้ือ ขาย เช่า ให่เช่า ขายฝาก จ านอง จ าน า

 แลกเปล่ียน หรือจัดหาและพัฒนาท่ีดิน 

อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ เพ่ือใช้

ในการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมท้ัง

การจัดสรรท่ีดินหรือท่ีดินพร้อมบ้าน

49/75/3  หมู่ท่ี 8 ซอยนนทบุรี 48 ถนน

สนามบินน้ า

ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2536 0125563005479 บจ.ดับเบ้ิลยูทีซี คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       41002 รับเหมา ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม 

ตกแต่งงานภายในและภายนอก

25  ซอยนครอินทร์ 1 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2537 0125563005487 บจ.เดลินตัน จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       62022 กิจกรรมการให้ค าปรึกษาทางด้าน

ซอฟต์แวร์

100/118  หมู่บ้าน วิช่ัน สมาร์ท ซิต้ี ถนน

นครอินทร์

ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2538 0125563005525 บจ.ซีเอส มิลเล่ียน กรุ๊ป จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       14112 ประกอบกิจการผลิต จัดจ าหน่าย 

เคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองประดับ

ทุกประเภท

200/175  หมู่ท่ี 5 ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2539 0125563005584 บจ.ถาวรศิริ จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       46206 ประกอบกิจการขายส่งอาหารสัตว์ 101/15  หมู่ท่ี 5 ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2540 0125563005631 บจ.แอท โมสท์ ดีเวลลอปเม้นท์ 

จ ากัด

19/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 24/11  หมู่ท่ี 1 ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2541 0125563005690 บจ.ธีรวินท์ ซัพพลาย จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการรับเหมา ติดต้ัง อุปกรณ์ 

งานระบบไฟฟ้า การส่ือสาร และระบบ

อิเล็คทรอนิคส์ ทุกประเภท และงานอ่ืนๆท่ี

เก่ียวข้องในระบบ

86  ซอยเปรมฤทัย ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2542 0125563005703 บจ.ทีซีเค อินโนเวช่ัน ซีสเท็ม จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       82990 ประกอบกิจการรับจ้างท าของ 71/54  หมู่ท่ี 5 ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2543 0125563005754 บจ.วิช เวลล์ แอคเคาน์ต้ิง จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีการท าบัญชีและการ

ตรวจสอบบัญชี การให้ค าปรึกษาด้านภาษี

8  ซอยสามัคคี 58/15 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
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2544 0125563005762 บจ.เอ็ม เทค วอเตอร์ ไลฟ์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด

20/2/2563 1,000,000       28199 การผลิตเคร่ืองจักรอ่ืนๆท่ีใช้งานท่ัวไปซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

92/288  หมู่ท่ี 5 ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2545 0125563005789 บจ.วี วิช เวลล์ เอเจนซ่ี จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       73102 กิจกรรมของตัวแทนขายส่ือโฆษณา 18  ซอยประชาราษฎร์ 5 แยก3 ถนน

ประชาราษฎร์

ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2546 0125563005908 บจ.เจเอ็นซี คลับ จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       73101 รับจ้างการวางแผน การจัดท าการโฆษณา 

ประชาสัมพันธ์ต่อส่ือต่างๆ และบริการ

เผยแพร่ข่าวสารต่างๆบนอินเตอร์เน็ต

3/9  ถนนประชาช่ืน ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2547 0125563006009 บจ.เอ็นแอนด์พี โปรเจคท์ จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       62022 ประกอบกิจการเป็นท่ีปรึกษา ออกแบบ

และพัฒนาซอฟต์แวร์

116/150  ซอยติวานนท์ 3 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2548 0125563006033 บจ.แอ็ค อาร์ท เซอร์วิส จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       69200 ประกอบกิจการให้บริการรับจัดท าบัญชี 

วางระบบบัญชี

904  ซอยซอยรัตนาธิเบศร์ 18 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2549 0125563006041 บจ.เค ทู ทรี อีเว้นท์ จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       82301 ประกอบกิจการรับจัดงานออกแกไนซ์ 

ประชุม สัมนา

9/136  หมู่ท่ี 2 ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2550 0125563006076 บจ.บีเอ็นบี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       52291 ประกอบกิจกรรมการบริหารจัดการด้าน

การขนส่งและสถานท่ีเก็บสินค้า

320/364  ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2551 0125563006106 บจ.เวลราวด์ เทคโนโลยี จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์ป้องกันตักรัน

และปรับปรุงคุณภาพน้ า

32  ซอยติวานนท์ 50/1 ถนนติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2552 0125563006238 บจ.วริณธนาทรัพย์ จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้า 

เคร่ืองส าอาง อาหารเสริม

81/9  หมู่ท่ี 4 ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2553 0125563006246 บจ.เอเจเคเอ็น กรุ๊ป จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       47530 ประกอบกิจการค้าและติดต้ังวอลเปเปอร์ 

ผ้าม่านและตกแต่งภายในอาคาร อาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย

89/162  หมู่บ้าน บุษบาวิลล์ หมู่ท่ี 5 ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2554 0125563006254 บจ.ท็อปเลกาซ่ี เวนเจอร์ส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

21/2/2563 1,000,000       96309 กิจกรรมการบริการอ่ืน ๆ ส่วนบุคคลซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

129/321  หมู่บ้าน เพอร์เฟคเพลส หมู่ท่ี 3

 ซอย13 ถนนรัตนาธิเบศร์

ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2555 0125563006297 บจ.นิวสหยานยนต์ สนามบินน้ า 

จ ากัด

24/2/2563 1,000,000       45401 ประกอบกิจการจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ 

พร้อมท้ังอะไหล่อุปกรณ์ของ

รถจักรยานยนต์ รับซ่อมรถจักรยานยนต์

172  ถนนติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2556 0125563006408 บจ.วิคเตอร์ อินโนเวช่ัน จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       46591 ประกอบกิจการค้า น าเข้า ส่งออก ตัวแทน

จ าหน่าย ซ่อมบ ารุง โดรน รวมถึงให้บริการ

เก่ียวกับโดรนทุกชนิด ทุกประเภท

119/15  หมู่ท่ี 3 ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
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2557 0125563006467 บจ.เน้นเน้ือ จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       56101 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/

ร้านอาหาร

430/1  อาคารเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน 

ช้ันท่ี 5  ห้องเลขท่ี 539 ถนนงามวงศ์วาน

ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2558 0125563006556 บจ.พีพี พลัส คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       82911 ประกอบกิจกรรมของตัวแทนท่ีท าหน้าท่ี

เรียกเก็บเงิน

12/10  หมู่ท่ี 5 ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2559 0125563006581 บจ.ไฮไฟว์ดอทคอม จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการรับจ้างและให้ค าปรึกษา 

วางแผน การผลิต ส่ือ โฆษณา และ

ประชาสัมพันธ์ทุกชนิดทุกประเภท

3/147  ถนนประชาช่ืน ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2560 0125563006688 บจ.เทพสุรินทร์  ทรานสปอร์ต 

จ ากัด

26/2/2563 1,000,000       49323 ขนส่งและขนถ่ายสินค้า 119  ถนนนนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2561 0125563006734 บจ.ดีไนน์วัน จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       21002 การผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากพืชและสัตว์ 

การผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืช

สมุนไพร

9/46  หมู่ท่ี 2 ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2562 0125563006785 บจ.ทรีแมนส์ หกหก อินทิเรีย 

แอนด์ เซอร์วิสเซส จ ากัด

26/2/2563 1,000,000       74101 ประกอบกิจการรับออกแบบตกแต่งติดต้ัง

เฟอร์นิเจอร์ภายในอาคาร ส านักงาน 

รวมถึงบ้านท่ีอยู่อาศัย

50/53  หมู่ท่ี 5 ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2563 0125563006858 บจ.แฟตทูฟิต จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       46433 ประกอบกิจการน าเข้าและจัดจ าหน่าย

อุปกรณ์ออกก าลังกายทุกชนิด

37  ซอยเล่ียงเมืองนนทบุรี 13 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2564 0125563006971 บจ.เอสเคซี มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่ง ขนมทุก

ชนิด ทุกประเภท ท้ังในและต่างประเทศ

199/221  หมู่ท่ี 3 ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2565 0125563007099 บจ.ร้อยวันพันปี จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       33121 ประกอบกิจการพัฒนา ซ่อมแซม 

บ ารุงรักษาระบบจ่ายยา เวชภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อุปกรณ์การแพทย์ 

เคร่ืองด่ืม และอ่ืนๆ ผ่านตู้อิเล็กทรอนิกส์

อัตโนมัติ

265  ซอยรัตนาธิเบศร์ 17 แยก 1 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2566 0125563007129 บจ.เอ็มซี อีเว้นท์ เซอร์วิส จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       77299 การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ใน

ครัวเรือนอ่ืนๆ ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

111/122  หมู่ท่ี 1 ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2567 0125563007218 บจ.เจ ดีเทลล่ิง ซิสเทม เซอร์วิส 

จ ากัด

28/2/2563 1,000,000       45201 ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม 

บ ารุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ ายากัน

สนิมส าหรับยานพาหนะทุกประเภท

123  ซอยรณสิทธิพิชัย 4 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
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2568 0123563000874 หจ.เมคคาทรอน48 เอ็นจิเนียร่ิง 21/2/2563 1,000,000       46105 ประกอบกิจการ น าเข้า ส่งออก และ

จ าหน่ายเคร่ืองกล เคร่ืองยนต์ เคร่ืองทุ่น

แรง ฯ

87/1  หมู่ท่ี 9 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2569 0123563000921 หจ.พี.เอส.พี. เฟอร์นิเจอร์ 24/2/2563 1,000,000       31009 ผลิต ออกแบบ ซ่อมแซม เฟอร์นิเจอร์ 29/64  หมู่ท่ี 4 ต.ล าโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2570 0123563000963 หจ.รัฐ แลนด์ เซอร์วิส 27/2/2563 1,000,000       49339 ประกอบกิจการให้บริการรับจ้างขนของ 

ขนย้ายส่ิงของ และขนวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ

59/183  หมู่ท่ี 2 ต.ล าโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2571 0125563003590 บจ.ทริปเป้ิล เอ็น แอนด์ พี ฟิตต้ิงส์

 จ ากัด

3/2/2563 1,000,000       47523 ประกอบกิจการจ าหน่ายท่อเหล็ก ท่อสเตน

เลส ข้อต่อ ทุกชนิด

100/656  หมู่ท่ี 14 ถนนบางกรวย-ไทร

น้อย

ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2572 0125563003662 บจ.เจส่ีสองแปดเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       46593 ให้บริการจ าหน่าย ท้ังปลีก ส่ง เคร่ืองจักร

ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมท้ังอุปกรณ์ 

อะไหล่ เคร่ืองจักร ติดต้ังท่อทุกชนิด

199/132  หมู่บ้าน เดอะวิลล่า บางบัวทอง

 หมู่ท่ี 13

ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2573 0125563003727 บจ.ธนทรัพย์ เพาเวอร์ เอ็นจิเนียร่ิง

 จ ากัด

4/2/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการรับเหมาติดต้ัง รับวาง

ระบบ เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา และ

ระบบอ่ืนๆทุกประเภท

109/120  หมู่ท่ี 1 ต.ล าโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2574 0125563003743 บจ.สายฮีล ฮิสทร่ี จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการบริการด้านอาหารใน

ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

15/4  หมู่ท่ี 11 ซอยคลองถนน ถนน

กาญจนาภิเษก

ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2575 0125563003859 บจ.เฌอ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง

ทุกชนิด เเละ รับออกเเบบตกเเต่งภายใน 

งานออกเเบบท่ัวๆไป

555/312  หมู่ท่ี 11 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2576 0125563003999 บจ.วัฒนกฤต จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       23951 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายวัสดุ

ก่อสร้างจากผลิตภัณฑ์ประเภทคอนกรีต

ส าเร็จรูป และคอนกรีตอัดแรง

88/183  หมู่ท่ี 5 ต.ล าโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2577 0125563004031 บจ.วันซ์ อะ ไลฟ์ จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       79120 ประกอบกิจการทัวร์น าเท่ียวท้ัง

ภายในประเทศและต่างประเทศ

102/274  หมู่ท่ี 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2578 0125563004065 บจ.28 กุมภา ซัพพลาย จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง รับเหมา

ก่อสร้างโยธา ทุกชนิดทุกประเภท

50/60  หมู่ท่ี 5 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
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2579 0125563004090 บจ.ชาญช่าง ซัพพลาย จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจการซ้ือมา ขายไป วัสดุทุกชนิด

 ทุกขนาด ทุกประเภทท่ีใช้ในงานก่อสร้าง 

วิศกรรมพ้ืนฐานจนถึงอุตสาหกรรมขนาด

ใหญ่ท้ังในและต่างประเทศ หน่วยงาน 

องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนท่ัวไป

46/341  หมู่ท่ี 5 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2580 0125563004171 บจ.วายทีซี  อินเตอร์แมช จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการค้า เคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์ 

เคร่ืองมือกล

199/177  หมู่บ้าน คุณาภัทร 1 หมู่ท่ี 7 

ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย

ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2581 0125563004251 บจ.โปรเฟสช่ันแนลเทรนน่ิงแอนด์

คอนซัลแตนท์ จ ากัด

7/2/2563 1,000,000       82301 ประกอบกิจการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ให้แก่วิชาชีพต่างๆ

123/272  หมู่ท่ี 13 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2582 0125563004367 บจ.เอ็ม เอ็ม ที โฮลด้ิง จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจกรรมเก่ียวกัยอสังหาริมทรัพย์

ท่ีเป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อ่ืน

99/431  หมู่ท่ี 1 ต.ล าโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2583 0125563004383 บจ.รุ่งโรจน์ ก่อสร้าง 2019 จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ

22/26  หมู่ท่ี 9 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2584 0125563004391 บจ.ป้ันค ามาศ จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       10711 ประกอบกิจการผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี 88/10  หมู่ท่ี 1 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2585 0125563004413 บจ.สกลพัฒนรัตน์ จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       31001 ประกอบกิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ 14  หมู่ท่ี 11 ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2586 0125563004448 บจ.วิจิตรรัตน์ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก ขายปลีก 

ขายส่ง จ าหน่ายเคร่ืองใช้ส านักงาน

เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองตกแต่ง

63/323  หมู่ท่ี 7 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2587 0125563004570 บจ.รักษาความปลอดภัย พาวเวอร์

 การ์ด จ ากัด

11/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษาวางแผนจัด

ระบบงานด้านการรักษาความปลอดภัย

79/25  หมู่ท่ี 4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2588 0125563004928 บจ.เล็กมวยไทย จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       85410 ประกอบกิจการเปิดสอนมวยไทยสอนออก

ก าลังการให้คนไทยและต่างชาติ ขาย

อุปกรณ์มวยไทยทุกชนิด

14/843  หมู่ท่ี 13 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2589 0125563004944 บจ.เอ.อาร์. ออฟฟิศ ซัพพลายส์ 

จ ากัด

13/2/2563 1,000,000       46594 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองพิมพ์ อุปกรณ์

การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ รวมท้ังอุปกรณ์

และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว

109/33  หมู่ท่ี 6 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2590 0125563004952 บจ.รักษาความปลอดภัย  ดี.ดี. 

การ์ด จ ากัด

13/2/2563 1,000,000       80200 ประกอบกิจการให้บริการดูแลรักษาความ

ปลอดภัย แก่สถานท่ี และบุคคล ท้ัง

ภาครัฐและเอกชน

14/647  หมู่ท่ี 13 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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2591 0125563005151 บจ.สแปน วาย จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       47524 จ าหน่ายวัสดุก่อสร้างทุกชนิด 78/223  หมู่ท่ี 9 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2592 0125563005240 บจ.ดีเอส อินเตอร์ เทรดด้ิง จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       46692 ประกอบกิจการขายส่ง และการขายปลีก 

จ าหน่ายเช้ือจุลินทรีย์ทุกชนิด

78/40  หมู่ท่ี 9 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2593 0125563005258 บจ.ไทย โปรเจคท์ เอ็นเตอร์เทรด 

จ ากัด

14/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

199/186  หมู่ท่ี 7 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2594 0125563005282 บจ.แซดเอ็ม อลูมิเนียม จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       43909 ประกอบกิจการบริการติดต้ังกระจก-

อลูมิเนียม มุ้งลวด และงานกระจกท้ังหมด

 บริการหลังการแก้ไขงานกระจก-

อลูมิเนียม มุ้งลวด และงานกระจกท้ังหมด

14/5281  หมู่ท่ี 14 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2595 0125563005321 บจ.ทรัพย์ซีจี จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       10802 ประกอบกิจการผลิต น าเข้า ส่งออก และ

จัดจ าหน่าย อาหารเสริม ไก่ชน ทุกชนิด 

ทุกประเภท

98/18  หมู่ท่ี 5 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2596 0125563005398 บจ.สยาม แชนเทียร์ เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ากัด

18/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 14/121  หมู่บ้าน บัวทองธานีพาร์ควิลล์ 1

 หมู่ท่ี 2

ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2597 0125563005533 บจ.มีเดีย ซอร์ซ อินโนเวช่ัน จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจกรรมของบริษัทโฆษณา 94/36  ซอยโรงหมี ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2598 0125563005606 บจ.เอ็ม.ที.อินเตอร์กรุ๊ป แอนด์ ซัพ

พลาย จ ากัด

19/2/2563 1,000,000       43909 ประกอบกิจการประกอบงานโครงสร้าง

เหล็ก เดินท่า เช่ือม ต่อเติม โครงสร้างทุก

ชนิด ตามแบบทุกประเภท

214/54  หมู่ท่ี 1 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2599 0125563005673 บจ.เคที ซัคเซส บิสซิเนส จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       69100 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย 

ตลอดจนการให้บริการทางกฎหมายแก่

บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ

98/188  หมู่บ้าน เป่ียมสุข เอสเกต แจ้ง

วัฒนะ-กาญจนาภิเษก หมู่ท่ี 1

ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2600 0125563005711 บจ.ไทย ทีค เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       46632 ประกอบกิจการขายไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์

ไม้แปรรูป เฟอร์นิเจอร์

99/84  หมู่บ้าน ธนาสิริ รัตนาธิเบศร์ หมู่ท่ี

 6

ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2601 0125563005720 บจ.ยัวร์ไทม์ 4289 จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       96101 ประกอบกิจการสถานบริการนวดแผน

โบราณและบริการนวดสปา รวมท้ังบริการ

นวดทุกชนิด และทุกประเภท

259/14  หมู่ท่ี 6 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2602 0125563005738 บจ.เอ็น - จ้ี  สตรอง จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       47219 ขายสินค้า และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมท่ี

เก่ียวกับการบ ารุงรักษาสุขภาพ เช่น ยา

สมุนไพร ถ่ังเช่า เห็ดหลินจือ

89/51  หมู่ท่ี 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
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2603 0125563005746 บจ.ซีไอพี อิควิพเมนท์ จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       46599 น าเข้า ส่งออก ตัวแทนจัดจ าหน่ายอะไหล่ 

วัสดุ อุปกรณ์แอร์ เคร่ืองท าความเย็น (ซิล

เลอร์) อุปกรณ์ห้องคลีนรูม

46/1045  หมู่ท่ี 5 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2604 0125563005801 บจ.วิเซนเทีย (ไทยแลนด์) จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       46692 ประกอบกิจการจ าหน่ายปุ๋ยเคมี ฮอร์โมน

พืช อาหารเสริมพืช สารเคมีเก่ียวกับพืช 

ทุกชนิด

9/3  หมู่ท่ี 4 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2605 0125563005843 บจ.บัณฑิต พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอป

เม้นท์ จ ากัด

20/2/2563 1,000,000       68101 ประกอบกิจการ การซ้ือ-ขาย

อสังหาริมทรัพย์น ามาพัฒนาเพ่ือขาย เช่น 

บ้านพร้อมท่ีดิน

78/720  หมู่ท่ี 9 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2606 0125563005916 บจ.วิริยะพลาสติก 2020 จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       22299 ผลิต ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับพลาสติก 

ทุกประเภท

80/3  หมู่ท่ี 7 ต.ล าโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2607 0125563005975 บจ.ฟลายอ้ิง ฟินิกซ์ จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       15121 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายกระเป๋า

ทุกชนิด

5/78  หมู่ท่ี 4 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2608 0125563005991 บจ.เสริมบุญ บีเอสซี จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       42909 บริการก่อสร้าง โยธา ทุกประเภท 214/51  หมู่บ้าน ริมน้ านนท์นที หมู่ท่ี 1 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2609 0125563006017 บจ.พี ที เอส อิควิปเม้นท์ จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       46592 การขายส่งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์งาน

วิศวกรรมโยธางานเหมืองแร่และงาน

ก่อสร้าง

49/28  หมู่ท่ี 6 ต.ล าโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2610 0125563006122 บจ.รอยัล ออร์คิด บริวเวอร่ี จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองด่ืม น้ าด่ืม น้ าแร่ 

สุรา เบียร์  ไวน์ อาหารส าเร็จรูปและ

เคร่ืองบริโภคอ่ืนๆ

101/530  หมู่ท่ี 4 ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2611 0125563006131 บจ.เบนจมิน เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

ซัพพลาย จ ากัด

21/2/2563 1,000,000       46593 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองมือเคร่ืองใช้

 อุปกรณ์ อะไหล่ เคมีภัณฑ์ ในโรงงาน

อุตสาหกรรม

198/126  หมู่ท่ี 2 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2612 0125563006289 บจ.ทริปเปิล ไวน์ เอเจนซ่ี จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       73101 กิจกรรมของบริษัทโฆษณา 101/168  หมู่บ้าน ชลลดา หมู่ท่ี 4 ซอย

11เอ

ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2613 0125563006319 บจ.จีแอนด์จี เทรดด้ิง โปรดักท์ 

จ ากัด

24/2/2563 1,000,000       47599 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าพลาสติก 

เคร่ืองครัว วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า

89  หมู่ท่ี 4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2614 0125563006327 บจ.แอ็คเซพท์ ดีไซน์ จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       82302 รับผลิต ออกแบบ ติดต้ังและจัดงานออแก

ไนเซอร์ งานอีเว้นท์ งานกีฬา งานอบรม

สัมมนา งานโปรดักช่ัน

89/110  หมู่ท่ี 3 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
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2615 0125563006335 บจ.พี แอนด์ พี เลเธอร์ จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       15201 ผลิต จ าหน่าย วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

เก่ียวกับเคร่ืองหนัง รองเท้า กระเป๋า 

รวมท้ังอุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์

30/10  หมู่ท่ี 4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2616 0125563006416 บจ.มายด์แอค จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีการท าบัญชีและการ

ตรวจสอบบัญชี การให้ค าปรึกษาด้านบัญชี

169/54  หมู่ท่ี 6 ต.ล าโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2617 0125563006424 บจ.เมอร์ซ่ีสโตนเวิร์ค แอนด์ อินที

เรีย จ ากัด

24/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 

อาคารท่ีพักอาศัย อาคารพาณิชย์ สถานท่ี

ท าการ รวมท้ังงานโยธา

90/324  หมู่ท่ี 6 ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2618 0125563006491 บจ.อีเลฟเว่น  อลูเมท จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       46107 ประกอบกิจการน าเข้าส่งออกผลิตภัณฑ์ท่ี

เป็นอลูมิเนียม

56/3  หมู่ท่ี 1 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2619 0125563006530 บจ.ซีทีฟิตเนสเซ็นเตอร์ จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       93112 ประกอบกิจการด าเนินงานของสถานท่ี

ออกก าลังกาย ซ่ึงมีส่ิงอ านวยความสะดวก

ท่ีจ าเป็นต่อการท ากิจกรรมสร้างสุขภาพ

เช่น ศูนย์ฟิตเนส

34/1  หมู่ท่ี 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2620 0125563006599 บจ.ไฟเพชร 2020 จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       27409 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย น าเข้า 

ส่งออก โคมไฟแอลอีดี หลอดไฟแอลอีดี 

อุปกรณ์ขับหลอดไฟแอลอีดี

98/15  หมู่ท่ี 11 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2621 0125563006602 บจ.สกู๊ปวิวฟายเดอร์ จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษาและรับท า

การตลาดท้ังแบบออนไลน์และออฟไลน์

100/280  หมู่บ้าน ชัยพฤกษ์-วงแหวน

รัตนาธิเบศร์ หมู่ท่ี 8

ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2622 0125563006700 บจ.ศิริศักด์ิ มอเตอร์ จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       45201 การบ ารุงรักษาและการซ่อมระบบ

เคร่ืองยนต์และช้ินส่วนยานยนต์

57/8  หมู่ท่ี 1 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2623 0125563006726 บจ.บ้านนาถลดา จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าอุปโภค 

บริโภคทุกชนิด ทุกประเภท ตามวัตถุท่ี

ประสงค์

14/2998  หมู่ท่ี 1 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2624 0125563006751 บจ.วีโปร คาร์วอช จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       45203 ประกอบกิจการให้บริการล้างและท าความ

สะอาดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ดูดฝุ่น ขัด

สี เคลือบสี รถยนต์ และรถจักรยานยนต์

ทุกประเภท

50/1521  หมู่บ้าน พฤกษา 3 หมู่ท่ี 5 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
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2625 0125563007021 บจ.กิตต์ิด ารงค์แอร์ จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       46421 ประกอบกิจการค้า จ าหน่าย และ น าเข้า

ส่งออก เคร่ืองปรับอากาศ รวมท้ังอุปกรณ์

และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว

45/12  หมู่ท่ี 4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2626 0125563007030 บจ.บียอนด์ ท็อปการ์ด แอนด์ คลี

นน่ิง จ ากัด

27/2/2563 1,000,000       81210 ประกอบกิจการรับจ้างท าความสะอาด 

อาคาร สถานท่ีท าการ อาคารพาณิชย์

107/2  หมู่ท่ี 5 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2627 0125563007056 บจ.พรรณ 54 จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       74101 ประกอบกิจการให้บริการออกแบบ และ

ตกแต่งภายในแบบครบวงจร

90/376  หมู่ท่ี 6 ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2628 0125563007102 บจ.เอส แอนด์ เอ็ม เซอร์วิส 2020

 จ ากัด

28/2/2563 1,000,000       45202 ประกอบกิจการบริการรับท าสีรถยนต์ทุก

ชนิด

89/2  หมู่ท่ี 6 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2629 0125563007137 บจ.เอทีบี อินดัสเตรียล จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       71102 ให้ค าปรึกษา ออกแบบ สร้างและติดต้ัง

งานด้านวิศวกรรมทุกแขนง รวมท้ังผลิต

และจ าหน่ายเคร่ืองมือกล อุปกรณ์ไฟฟ้า 

อะไหล่เคร่ืองจักร

123/177  หมู่ท่ี 13 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2630 0125563007188 บจ.แกรนด์ บีลีฟ ดิเวลลอปเม้นท์ 

จ ากัด

28/2/2563 1,000,000       68104 ประกอบกิจการรับจัดพ้ืนท่ีตลาด ออกบูธ 

เช่าพ้ืนท่ีขายสินค้า

14/2705  หมู่ท่ี 1 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2631 0123563000483 หจ.เอ็น.อาร์.พลัส คอนสตรัคช่ัน 3/2/2563 1,000,000       47524 จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง 399/6  หมู่บ้าน ไลฟ์บางกอกบูเลอวาร์ด 

แจ้งวัฒนะ หมู่ท่ี 3 ซอยศรีสมาน 6 ถนน

ศรีสมาน

ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2632 0123563000831 หจ.ครัวมาลอง 20/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการภัตตาคาร ขายอาหารปรุง

ส าเร็จทุกชนิด

1/8  หมู่ท่ี 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2633 0125563003557 บจ.กลาสเซอร์ ออพติก จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       47731 ประกอบกิจการบริการวัดสายตาประกอบ

แว่น ขายแว่นตา  แว่นกันแดด คอนเทค

เลนส์ น าเข้ากรอบแว่น

22/108  หมู่บ้าน สิริเพลสติวานนท์ หมู่ท่ี 5 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2634 0125563003581 บจ.แวน ดี ทรานสปอร์ต จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       77101 ประกอบกิจการให้บริการเช่ารถตู้ 55/69  หมู่บ้าน ปฐวีกาญจน์ หมู่ท่ี 6 ถนน

เลียบคลองประปา

ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2635 0125563003786 บจ.ก าแพงเพชรไบโอเพาเวอร์ 3 

จ ากัด

4/2/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

กระแสไฟฟ้า

391  ถนนบอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2636 0125563003794 บจ.เซนต์โทเปส จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       82302 ประกอบกิจการจัดการแสดงทางธุรกิจและ

การแสดงสินค้า

90  หมู่ท่ี 2 ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2637 0125563003956 บจ.ครียา จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       14120 ให้บริการตัดเย็บสินค้าตามส่ังทุกชนิด 14/73  หมู่ท่ี 6 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
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2638 0125563004006 บจ.เทคพอยท์ อินคอร์ปอเรช่ัน 

จ ากัด

5/2/2563 1,000,000       26201 การผลิตคอมพิวเตอร์และ/หรือการ

ประกอบคอมพิวเตอร์

5/50  อาคารป๊อปปูล่าคอนโด อาคาร ซี8 

ช้ันท่ี 1  ห้องเลขท่ี 5/50 หมู่บ้าน ป๊อปปู

ล่าคอนโด เมืองทองธานี ซอยป๊อปปูล่า 

ถนนป๊อปปูล่า เมืองทองธานี

ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2639 0125563004138 บจ.ซิมโฟนิค โซลูช่ัน จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่ง วัสดุ

ก่อสร้าง เคร่ืองโลหะ อุปกรณ์และ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการก่อสร้าง

46/121  หมู่ท่ี 4 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2640 0125563004154 บจ.ริเวอร์ ฟีด จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       46692 ประกอบกิจการน าเข้า และจัดจ าหน่าย

สินค้าทางการเกษตร วัตถุดิบ ปุ๋ย อาหาร

สัตว์ และสินค้าอ่ืนๆ ทุกชนิดเก่ียวกับสัตว์

100/548  หมู่บ้าน ลานทอง หมู่ท่ี 8 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2641 0125563004294 บจ.ม่ังมีหารวยไม่ จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       10799 ประกอบธุรกิจการผลิต จัดจ าหน่าย ค้าส่ง 

ค้าปลีกผลิตภัณฑ์อาหารเสริม วิตามิน ยา

รักษาโรค สมุนไพร

18/674  หมู่ท่ี 5 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2642 0125563004324 บจ.ซิป ทอยส์ แอนด์ แวร์ จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจการ ขายส่ง-ขายปลีก สินค้า

อุปโภคบริโภคท่ัวไป เช่น ถังน้ า ตระกร้า 

ขวดโหล

55/10  หมู่ท่ี 2 ถนนราชพฤกษ์ ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2643 0125563004359 บจ.ทรัพย์บุญแสง จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       45201 ประกอบกิจการการบ ารุงรักษาและซ่อม

ยานยนต์

48/20  หมู่ท่ี 3 ถนนติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2644 0125563004375 บจ.ภัสสรา อินเตอร์เทรด จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       14112 ประกอบธุรกิจผลิต รับจ้าง ซ้ือมาเพ่ือ

จ าหน่ายเส้ือผ้าทุกชนิด

69/115  หมู่บ้าน เซนโทร ราชพฤกษ์-เเจ้ง

วัฒนะ หมู่ท่ี 3

ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2645 0125563004472 บจ.พีเอส พลายวู้ด จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       46107 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก ขายปลีก 

ขายส่ง ไม้อัด ไม้แปรรูแ รวมถึงผลิตภัณฑ์

จากสินค้าดังกล่าว

44/2  หมู่ท่ี 3 ถนนสุขาประชาสวรรค์ 3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2646 0125563004537 บจ.เบนซ์บางพลู เซอร์วิส จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       45201 ประกอบกิจการซ่อมแซมเคร่ืองยนต์ ของ

รถยนต์ทุกประเภท

71/24  หมู่ท่ี 1 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2647 0125563004669 บจ.เคทีพี เวิร์คส์ จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       71102 กิจการออกแบบระบบไฟฟ้า จ าหน่าย 

น าเข้าอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า

50/988  หมู่ท่ี 9 ซอยC11 ถนนบอนด์

สตรีท

ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2648 0125563004693 บจ.ธนาตย์ 1998 จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       32909 ประกอบกิจการรับจ้างผลิตสินค้าและจัด

จ าหน่ายสินค้าทุกประเภท

18/945  หมู่ท่ี 5 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
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2649 0125563004707 บจ.บุญมี 2020 จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       46103 ตัวแทนจ าหน่าย จัดซ้ือ จัดหา อุปกรณ์กีฬา

 ชุดกีฬา และชุดแบบฟอร์มอ่ืนๆ ให้แก่

หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ

90/3  หมู่ท่ี 9 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 34

 ถนนติวานนท์

ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2650 0125563004715 บจ.ชาลินนี จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       46433 น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าท่ีเก่ียวกับ

กีฬาต่างๆ อุปกรณ์ออกก าลังกาย อุปกรณ์

กีฬาต่างๆ และเคร่ืองกีฬาทุกชนิด

147/5  หมู่ท่ี 3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2651 0125563004723 บจ.วิช่ันอินฟินิท จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       46433 น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าท่ีเก่ียวกับ

กีฬาต่างๆ อุปกรณ์ออกก าลังกาย อุปกรณ์

กีฬาต่างๆ และเคร่ืองกีฬาทุกชนิด

137/16  หมู่ท่ี 3 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2652 0125563004812 บจ.เจเจที คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       93199 ประกอบกิจการท่ีปรึกษาด้านงานกอล์ฟ

มืออาชีพ

19/25  หมู่ท่ี 2 ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2653 0125563004961 บจ.พาวเวอร์ วัน เน็ตเวิร์ค จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       46322 ประกอบกิจการจ าหน่ายน้ าด่ืม 86/29  หมู่ท่ี 2 ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2654 0125563005355 บจ.ใจใสการค้า จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       46622 ประกอบกิจการจ าหน่ายท่อโลหะและ

อุปกรณ์

100/258  หมู่ท่ี 8 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2655 0125563005371 บจ.จีวีเอ็น เทรด จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       45102 น าเข้า จ าหน่าย และซ่อมแซม รถดับเพลิง

 รถจักรยานยนต์ดับเพลิงท้ังสองล้อและส่ี

ล้อ เคร่ืองดับเพลิง อุปกรณ์และอะไหล่

ของสินค้าดังกล่าว

78/36  หมู่ท่ี 2 ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2656 0125563005592 บจ.ลักก้ี 89 จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       47732 ประกอบกิจการขายปลีกเคร่ืองประดับ 77/81  หมู่ท่ี 5 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2657 0125563005622 บจ.สุขใจแสงตะวัน แกรนด์ จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       70202 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษาด้าน

การเงินการจัดหาสินเช่ือ จัดหาแหล่ง

เงินทุน วางแผนด้านการลงทุน

19/77  หมู่บ้าน ดีซิโอ้ หมู่ท่ี 1 ซอยอ้อม

เกร็ด 1 ถนนราชพฤกษ์

ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2658 0125563005649 บจ.ซูพรีม ออโต้โมบิล จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       45101 ประกอบกิจการ ซ้ือ-ขาย ประมูลรถยนต์ 

เพ่ือจ าหน่าย

29/113  หมู่บ้าน บางกอกบูเลอวาร์ดแจ้ง

วัฒนะ หมู่ท่ี 7 ถนนเล่ียงเมืองปากเกร็ด

ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2659 0125563005819 บจ.แบล็ค ฟินิกซ์ จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       42202 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างด้านระบบ

ไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ บริการงาน

วิศวกรรมทุกประเภท

20/262-264  หมู่ท่ี 9 ถนนประชาช่ืน ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2660 0125563005924 บจ.คอนซูเมอร์ แคร์ จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจการขายอาหาร เคร่ืองด่ืม สุรา

 ทุกชนิด

55/5  หมู่ท่ี 1 ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2661 0125563006068 บจ.ฮับเงิน 24 จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       86201 ประกอบกิจการคลินิคโรคท่ัวไป 78/268  หมู่ท่ี 8 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2662 0125563006092 บจ.สมรเคเค กรุ๊ป จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       86201 ประกอบกิจการให้บริการสถานพยาบาง

คลินิคเวชกรรม และ ศัลยกรรม

519  ถนนบอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2663 0125563006157 บจ.ไชยทัศน์ ไพล่ิง จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       46631 ประกอบกิจการขายส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต

เช่นพล๊อก เสา เสาเข็มคอนกรีต พ้ืน

คอนกรีตส าเร็จ

56/4  หมู่ท่ี 8 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2664 0125563006301 บจ.ดี แอนด์ พี เรียลสตีล จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       46622 ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่ง เหล็กเส้น

 และเหล็กรูปพรรณ ให้กับบุคคลท่ัวไป 

นิติบุคคล และองค์กรของรัฐ

41/71  หมู่บ้าน ดิ แอททิค 2 หมู่ท่ี 6 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2665 0125563006378 บจ.เซฟต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ 

คอนซัลแทนท์ จ ากัด

24/2/2563 1,000,000       74902 กิจกรรมการให้ค าปรึกษาด้านส่ิงแวดล้อม 59/260  หมู่ท่ี 3 ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2666 0125563006386 บจ.ไทยแฮนด์ เอ.ไอ. จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       72109 การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้าน

วิศวกรรมและเทคโนโลยีอ่ืนๆ ซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

89/28  หมู่บ้าน วิสต้า ปาร์ค แจ้งวัฒนะ 

หมู่ท่ี 3

ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2667 0125563006505 บจ.ลูน่า ฮาร์เก้น จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       62022 ประกอบกิจการให้บริการด้านซอฟแวร์ 

และฮาร์ดแวร์ ทุกชนิด

25/92  หมู่ท่ี 6 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2668 0125563006572 บจ.นาโนเน็ต จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       61209 ประกอบกิจการดูแล และจัดการการตลาด

ให้บริการเช่า และแก้ไขปัญหาระบบ wifi 

server โทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต ให้แก่

อาหารท่ีพักอาศัย

36/204  หมู่ท่ี 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2669 0125563006637 บจ.เอ็น เจ เซอร์วิส 2020 จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       45201 ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม 

บ ารุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ ายากัน

สนิมส าหรับยานพาหนะทุกประเภท และ

สินค้าท่ีเก่ียวกับรถยนต์ทุกประเภท

57/19  หมู่ท่ี 2 ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2670 0125563006670 บจ.เอเอ็ม ซัพพลาย แอนด์ โซลูช่ัน

 จ ากัด

26/2/2563 1,000,000       28199 ประกอบกิจการ ผลิต จ าหน่าย เคร่ืองจักร 

เคร่ืองจักรกล อุปกรณ์ไอที หุ่นยนต์ 

อุปกรณ์ไอที ฯ

19/87  หมู่บ้าน ดี ซี โอ หมู่ท่ี 1 ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2671 0125563006807 บจ.เพ็ทโทโลจี อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

26/2/2563 1,000,000       47734 น าเข้าและจ าหน่ายอุปกรณ์สัตว์เล้ียง 47/402  อาคารนาริตะ ช้ันท่ี 7  ห้องเลขท่ี

 N007034 ถนนป๊อปปูล่า

ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2672 0125563006866 บจ.เอนเจิล แอลอีดี จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       77299 ประกอบกิจการให้เช่าและบริการ เคร่ือง

โทรทัศน์ ระบบไฟแสงสี ระบบจอภาพ

ครบวงจร และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิค

55/547  หมู่ท่ี 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

2673 0125563006891 บจ.ย่างเนย เมืองทอง จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       56102 ประกอบกิจการบริการด้านอาหารบนแผง

ลอยและตลาด

168  หมู่ท่ี 5 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2674 0125563006912 บจ.จีน่า เกลม คอสเมติกส์ จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       46443 ประกอบธุรกิจการค้า น าเข้า ค้าส่ง ส่งออก

  เคร่ืองส าอาง น้ าหอม เคร่ืองประทินโฉม 

อุปกรณ์เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้เสริมความ

งาม

8/336  หมู่ท่ี 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2675 0125563006947 บจ.ดี.ซีเมนต์ เทรดด้ิง จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       46639 ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง น าเข้า 

ส่งออกวัสดุก่อสร้างทุกชนิด ทุกประเภท 

และผลิตภัณฑ์การประหยัดพลังงาน

25/8  หมู่ท่ี 4 ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2676 0125563006980 บจ.จาวา อะกริเทค จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       01612 ประกอบกิจการด าเนินการเก่ียวกับ

อุปกรณ์การให้น้ าและเคร่ืองมือชลประทาน

 ทางการเกษตร

29/105  หมู่บ้าน บางกอกบูเลอวาร์ดแจ้ง

วัฒนะ หมู่ท่ี 7 ถนนเล่ียงเมืองปากเกร็ด

ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2677 0125563006998 บจ.เอสซี คาร์โก้ สปอร์ต จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       49339 ประกอบกิจการให้บริการขนส่งสินค้าใน

ประเทศ

45/127  หมู่ท่ี 4 ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2678 0125563007081 บจ.ไฮโซ เฮลท์แคร์ จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการน าเข้าส่งออกสินค้า

อุปโภคบริโภค อาหารเสริม เคร่ืองส าอาง 

อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้เสริมความงาม 

ทางการแพทย์วิทศาสตร์รักษาโรคแผน

ปัจจุบันแผนโบราณสมุนไพร ปุ๋ย อาหาร

สัตว์ เคมีภัณฑ์อ่ืนๆ

8/120  หมู่ท่ี 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2679 0125563007145 บจ.ทรัพย์นิรัญ 63 จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน

27/51  หมู่ท่ี 12 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2680 0125563007153 บจ.ทีละค า เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 

จ ากัด

28/2/2563 1,000,000       59112 ประกอบกิจการผลิต รับผลิต รายการ

โทรทัศน์ ภาพยนต์ สารคดี รายการบันเทิง

109/63  หมู่บ้าน มายเพลส เเจ้งวัฒนะ-ติ

วานนท์ หมู่ท่ี 1 ถนนติวานนท์-ปากเกร็ด 

56

ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2681 0123563000491 หจ.ช. พงศ์ทรัพย์ 4/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 66  หมู่ท่ี 3 ต.มหาสวัสด์ิ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2682 0123563000513 หจ.เน็ตฟิล์ม คาร์ออดิโอ(สาขาบาง

กรวย)

4/2/2563 1,000,000       45301 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าเก่ียวกับ

ประดับยนต์ทุกชนิด

27/46  หมู่ท่ี 5 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2683 0123563000556 หจ.พรบัญชา ทรานสปอร์ต 6/2/2563 1,000,000       43110 ประกอบกิจการร้ือถอน ขนย้ายส านักงาน 76/7  หมู่ท่ี 1 ต.มหาสวัสด์ิ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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2684 0123563000742 หจ.นพรัตน์การค้า 14/2/2563 1,000,000       10799 ประกอบกิจการผลิต บรรจุ จ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมส าเร็จรูปแบบพร้อมด่ืม

 พร้อมชง

99/20  หมู่ท่ี 4 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2685 0123563000815 หจ.เวลคัม ซัพพลาย แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน

20/2/2563 1,000,000       47523 ประกอบกิจการจ าหน่าย อุปกรณ์การวาง

ท่อ เคร่ืองสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ติดต้ัง 

กระเบ้ืองปูพ้ืนและผนัง ของใช้ในห้องน้ า 

และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

119/105  หมู่บ้าน แลนซีโอคริป ป่ิน

เกล้า-พระราม 5 หมู่ท่ี 5

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2686 0123563000882 หจ.โปรเวิร์ก สไลด์คาร์ 21/2/2563 1,000,000       52214 ประกอบกิจการบริการสไลด์รถ ทุกชนิด 

รถเสีย รถโชว์รูม รถป้ายแดง ขนย้าย

ส่ิงของ เคร่ืองจักร ขนย้ายโรงงาน ขนย้าย

ท่ัวราชอาณาจักร

61/52  หมู่ท่ี 6 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2687 0125563003654 บจ.ฟิตเนส เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 

จ ากัด

3/2/2563 1,000,000       46433 ประกอบกิจการให้บริการจัดหา น าเข้า

และจ าหน่ายเคร่ืองออกก าลังกาย อะไหล่,

ช้ินส่วน,อุปกรณ์ เคร่ืองออกก าลังกาย

57/425  หมู่ท่ี 1 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2688 0125563003778 บจ.63 อีเว้นท์ แอนด์ สปอร์ตส์ 

จ ากัด

4/2/2563 1,000,000       82302 ประกอบกิจการ รับจ้างวางแผน และจัด

งานออกาไนซ์

61/22  หมู่บ้าน นนธารา 2 หมู่ท่ี 6 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2689 0125563003867 บจ.เอ แอนด์ แซด (2020) จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       10794 ประกอบกิจการผลิตอาหารพร้อมปรุงและ

อาหารท่ีเน่าเสียง่าย

93/8  หมู่ท่ี 5 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2690 0125563003930 บจ.สกายแกลเลอร่ี จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       45201 ประกอบกิจการซ่อมแซม บ ารุงรักษา 

ตรวจสอบ ล้าง ปะผุ ติดต้ัง แก้ไขอุปกรณ์

รถยนต์และยานพาหนะทุกชนิด

88  หมู่ท่ี 4 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2691 0125563003981 บจ.สุขศิริ โฮมดีไซน์ จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       74101 ออกแบบ ผลิต ติดต้ัง ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ 

ภายในบ้าน อาคารท่ีพักอาศัย โรงงาน 

โรงแรม ห้างสรรพสินค้า

199/143  หมู่บ้าน พลีโน่ ป่ินเกล้า-ราช

พฤกษ์ หมู่ท่ี 3 ถนนบางกรวย-จงถนอม

ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2692 0125563004197 บจ.ทริปเป้ิล เอส.พี. 2019 จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       10309 การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก

ด้วยวิธีอ่ืนๆซ่ึงมิได้ จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

143/30  หมู่บ้าน พฤกษาวิลล์ 43 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2693 0125563004227 บจ.บีพีเอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       71201 ประกอบกิจการบริการงานตรวจวัด

คุณภาพส่ิงแวดล้อม

124/208  หมู่ท่ี 2 ต.มหาสวัสด์ิ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2694 0125563004260 บจ.โอจีพี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจการค้า เคร่ืองนุ่งห่ม ส่ิงทอ 

วัสดุก่อสร้าง และเคร่ืองอุปโภค บริโภค

99/86  หมู่บ้าน นนทรี รีเจ้นท์ หมู่ท่ี 4 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2695 0125563004308 บจ.แฟท อินโนเวช่ัน จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการให้ท าการตลาดครบวงจร

ท้ัง offline และ online พร้อมท้ังให้

ค าปรึกษา

95/176  หมู่ท่ี 5 ต.มหาสวัสด์ิ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2696 0125563004456 บจ.ทูโฟร์ โลจิส จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการรับบริการติดต้ังกล้องวงจร

ปิด ระบบส่ือสารและระบบคอมพิวเตอร์

ทุกประเภท

39/59  หมู่ท่ี 6 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2697 0125563004529 บจ.อัลฟ่า โปรเจคท์ แคปปิตอล 

จ ากัด

11/2/2563 1,000,000       64202 ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนจ ากัดความ

รับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด/ถือหุ้นใน

บริษัท-มหาชนจ ากัด ให้กู้ยืมเงิน-เครดิต

ด้วยวิธีการอ่ืน-มีหลักประกัน/ไม่

189/200  หมู่บ้าน เดอะพลีโน่พระราม 5-

 ป่ินเกล้า หมู่ท่ี 10

ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2698 0125563004588 บจ.พีดีเค ฟู้ดแอนด์เบเกอร่ี จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       10752 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายอาหาร

ปรุงส าเร็จและเบเกอร่ี

77/45  หมู่ท่ี 3 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2699 0125563004677 บจ.ศิริ พลัส แอพพาเรล จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       14112 ผลิตและจ าหน่ายเส้ือผ้า 22/183  หมู่ท่ี 5 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2700 0125563004740 บจ.เซเว่นไฟว์ โฮลด้ิง จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       47592 จ าหน่ายเคร่ืองครัว เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

75  หมู่ท่ี 7 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2701 0125563004774 บจ.ไทเกอร์ 11 เซอร์วิส จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       79120 ประกอบกิจการน าเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับการน าเท่ียวทุกชนิด

114/98  หมู่ท่ี 10 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2702 0125563004839 บจ.ไนน์ต้ีไนน์ โลจิสติกส์ จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       50221 ประกอบกิจการให้บริการขนส่งประเภทไม่

มีเรือ

99/99  หมู่ท่ี 8 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2703 0125563004880 บจ.วณิชนันท์ จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       46521 ประกอบกิจการจัดจ าหน่าย อุปกรณ์และ

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์เคร่ืองมือ 

เคร่ืองจักรวิศวกรรม

95/143  หมู่ท่ี 6 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2704 0125563005002 บจ.วุฒิชัย อินเตอร์เทค จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       46633 ประกอบกิจการจ าหน่ายน้ ายากันซึม เมม

เบรนพีวีซีและรับเหมาติดต้ังระบบกันซึม

ท้ังภายในและภายนอกอาคาร

9/53  หมู่ท่ี 7 ต.มหาสวัสด์ิ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2705 0125563005045 บจ.เคมีคอล เทรดด้ิง จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       10619 ให้บริการรับจ้างผลิต ผลิตและจ าหน่าย

อาหารเสริม ซ้ือมา ขายไป

9/184  หมู่บ้าน ลุมพินี ทาวน์วิลล์ หมู่ท่ี 4 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2706 0125563005061 บจ.ไทยริเวอร์เทมส์ จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       47595 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้าใน

ครัวเรือน และอุตสาหกรรม

104  หมู่ท่ี 2 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2707 0125563005096 บจ.เมืองเหนือ เดคอร์ จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       47530 จ าหน่าย ผ้าม่าน มู่ล่ี ม่านปรับเเสง ม่าน

ม้วน ฉากก้ันห้อง วอลเปเปอร์ พร้อมทุก

ประเภท

100/26  หมู่ท่ี 5 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2708 0125563005100 บจ.ไลฟ์สไตล์ ซีเอ็นซี จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง รับเหมา

ตกแต่งภายใน จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง 

เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

152/10  หมู่ท่ี 3 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2709 0125563005134 บจ.ฟู้ด เนช่ัน จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร 89/60  หมู่ท่ี 3 ต.มหาสวัสด์ิ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2710 0125563005185 บจ.นาราไวส์ เรียลเอสเตท จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจการ บริหารและพัฒนา

โครงการอสังหาริมทรัพย์ ซ้ือขายบ้านและ

ท่ีดิน รับเหมาก่อสร้าง

190/1  หมู่ท่ี 1 ต.มหาสวัสด์ิ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2711 0125563005291 บจ.รักษาความปลอดภัย เอ็น พี 

แมเนจเมนต์ จ ากัด

17/2/2563 1,000,000       80100 ประกอบกิจการงานด้านรักษาความ

ปลอดภัยดัวบุคคล ทรัพย์สิน สถานท่ี

99/1  หมู่ท่ี 2 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2712 0125563005509 บจ.ไทย เมดิคอล อิควิปเมนท์ จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       32501 ประกอบกิจการผลิต หรือจ้างผลิตและ

จ าหน่ายเคร่ืองมือและอุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง

ทางการแพทย์ทุกประเภท

89/276  หมู่ท่ี 3 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2713 0125563005541 บจ.เพอร์เฟ็คท์ อะเดย์ จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       96104 ประกอบกิจการร้านเสริมสวย 134/66  หมู่บ้าน พฤกษาทาวน์ 7 หมู่ท่ี 1 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2714 0125563005827 บจ.บียอนด์ เทคนิคอลแอนด์โซลูช่ัน

 จ ากัด

20/2/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการพาณิชย์อิเลคโทรนิค 145/3  หมู่ท่ี 3 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2715 0125563005959 บจ.รักษาความปลอดภัย บีพีเอส 

โปรแอคทีฟ จ ากัด

20/2/2563 1,000,000       82301 ประกอบกิจการให้บริการฝึกอบรมวิชาชีพ

รักษาความปลอดภัยให้แก่บุคคล คณะ

บุคคล นิติบุคคล

75/84  หมู่ท่ี 1 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2716 0125563006173 บจ.โภคา เบฟเวอเรจ จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหาร เคร่ืองด่ืม 

เบเกอร่ี ทุกชนิดทุกประเภท

99/155  หมู่ท่ี 2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2717 0125563006211 บจ.เคเอ็นบี เอ็นจิเนียร์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

21/2/2563 1,000,000       72109 ประกอบกิจการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลอง

ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอ่ืนๆ ซ่ึงมิได้

จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

92/17  หมู่ท่ี 6 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2718 0125563006394 บจ.วิลล่ิงสเปซ จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       46102 ประกอบกิจการน าเข้า-ส่งออก ซ้ือมาขาย

ไป อาหารทานเล่น เช่น สแน็ค ขนม

อบแห้ง อาหารแช่แข็งอาหารสด

189/3  หมู่ท่ี 1 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2719 0125563006475 บจ.วิช่ันควอลิต้ีเซอร์วิส จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       61900 กิจกรรมการโทรคมนาคมด้านอ่ืนๆ 45/34  หมู่บ้าน ธนากรวิล่า 4 ซอย

เทอดพระเกียรติ 1 ถนนเทอดพระเกียรติ

ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

2720 0125563006513 บจ.ทอร์ อินเตอร์เทรด จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       47599 ประกอบกิจการร้านขายปลีกของใช้อ่ืนๆ

ในครัวเรือนซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

89/167  หมู่บ้าน บางกอกบูลเลอร์วาร์ด 

สาทร-ป่ินเกล้า หมู่ท่ี 4 ถนนราชพฤกษ์

ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2721 0125563006521 บจ.วี คอนซัลต้ิง กรุ๊ป (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

25/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการให้บริการท่ีปรึกษาทาง

ธุรกิจ

160/13  หมู่ท่ี 5 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2722 0125563006564 บจ.สายสนิทการ์เด้นดีไซน์ จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       81300 ประกอบกิจการรับออกแบบตกแต่งสวน 

ปรับภูมิทัศน์ บริการให้ค าปรึกษาและดูแล

3/1  หมู่ท่ี 3 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2723 0125563006742 บจ.บุญชัยศรี จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษา วฝึ

กอบรม รับจัดการธุรกิจเก่ียวกับการ

บริหารงานขายและการขยายตลาด การ

ให้ควมารู้และค าแนะน าในด้านการขาย 

การขยายตลาดให้กับบุคคลากรขาย ซ่ึงมี

การเรียนการสอนท่ีประกอบอาชีพ

103/7  หมู่ท่ี 7 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2724 0125563006769 บจ.ตลาดรถมือ2 จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       45103 ประกอบกิจการรับซ้ือ ขายรถยนต์มือสอง

ทุกรุ่นทุกชนิด

88/381  หมู่ท่ี 9 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2725 0125563006874 บจ.ทีเจทีเอ สกรีน จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       47630 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองนุ่งห่ม

เก่ียวกับกีฬา

111/3  หมู่ท่ี 7 ต.มหาสวัสด์ิ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2726 0125563007196 บจ.สบายชัวร์ จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       62012 บริการพัฒนา-ขายซอฟต์แวร์ ด้าน

ซอฟต์แวร์/เว็บไซต์

189/200  หมู่บ้าน เดอะพลีโน่พระราม 5-

 ป่ินเกล้า หมู่ท่ี 10

ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2727 0123563000629 หจ.ซิสเตอร์ บราเธอร์ พลัส 7/2/2563 1,000,000       77299 ให้เช่าอุปกรณ์ตกแต่งจัดงานอีเว้นท์ 31/23  หมู่ท่ี 1 ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2728 0123563000688 หจ.เดลิเซ่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 11/2/2563 1,000,000       10503 ประกอบกิจการผลิตไอศกรีมและไอศกรีม

หวานเย็น

99/112  หมู่ท่ี 2 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2729 0123563000793 หจ.ซี.พี.เอ็น.แมชชีนเนอร่ี 18/2/2563 1,000,000       47521 ขายอุปกรณ์เคร่ืองมือช่างและอุปกรณ์

ตกแต่งบ้าน

77/1  หมู่ท่ี 4 ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2730 0123563000840 หจ.ลูกขวัญ รุ่งเจริญทรัพย์ 20/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี 

ท าการ ถนน สะพาน เข่ือน อุโมงค์ และ

งานก่อสร้างอย่างอ่ืน ทุกชนิด รวมท้ังงาน

โยธาทุกประเภท

65/74  หมู่ท่ี 12 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2731 0125563003638 บจ.ภาวิ แฟช่ัน ดีไซน์ จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการขายสินค้าออนไลน์ 97/2  หมู่ท่ี 9 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2732 0125563003671 บจ.ซีสเท็มดู จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย

99/159  หมู่ท่ี 4 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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2733 0125563003701 บจ.พูนทรัพย์ 56 จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการน าเข้า ค้าส่ง ค้าปลีก 

อาหารและวัตถุดิบของประเทศญ่ีปุ่น ทุก

ชนิด

45  หมู่ท่ี 15 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2734 0125563003891 บจ.187 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ

99/144  หมู่บ้าน วิลล่า การ์เด้น 3 รัตนาธิ

เบศร์ หมู่ท่ี 4

ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2735 0125563004014 บจ.เพชรโกศล ทรัพย์ทวี จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง งานก่อสร้างอย่างอ่ืนทุก

ชนิด และรับท างานโยธาทุกประเภท รับ

ถมท่ี ถมดิน ปรับหน้าดิน

46/204  หมู่ท่ี 4 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2736 0125563004049 บจ.ไรวินท์  การบัญชี จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       69200 ประกอบกิจการจัดท าบัญชี วางระบบบัญชี

 จดทะเบียนจัดต้ังบริษัท เป็นท่ีปรึกษา

ทางด้านบัญชีและด้านภาษี

79/93  หมู่บ้าน ไพร์มเพลส เดอะ กรี

นเนอร่ี หมู่ท่ี 8

ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2737 0125563004057 บจ.ลิซ ฮุค ดีไซน์ จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       74109 ประกอบกิจการ รับออกแบบ งาน

กราฟฟิกดีไซน์ ทุกชนิด ทุกประเภท

18/306  หมู่ท่ี 9 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2738 0125563004146 บจ.บ้านตัวเอ็น จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 56/78  หมู่ท่ี 14 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2739 0125563004341 บจ.อภิลาภา จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       47723 จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดและ

บ ารุงผิวกายและส่วนอ่ืนๆ

99/169  หมู่บ้าน แลนซีโอ หมู่ท่ี 6 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2740 0125563004511 บจ.พร้อม ซิต้ี จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือขายเช่าให้เช่า

อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด และเป็นตัวแทน

นายหน้าในการซ้ือ

25/5  หมู่ท่ี 4 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2741 0125563004553 บจ.ทีเคเค อินสไปเรช่ัน จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       52291 ประกอบกิจการให้บริการงานโลจิสติกส์

ทุกประเภท รวมท้ังงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ทุกประเภท

59/86  หมู่ท่ี 4 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2742 0125563004634 บจ.เอสซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

12/2/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการติดต้ังระบบไฟฟ้า ประปา 

ก่อสร้าง ระบบสุขาภิบาล

88/46  หมู่ท่ี 15 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2743 0125563004791 บจ.ปาณิสราปาร์เก้ จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       46632 ประกอบกิจการจ าหน่ายไม้แปรรูปและ

ผลิตภัณฑ์ไม้

41/32  หมู่ท่ี 8 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2744 0125563005070 บจ.ณัฏพิพัทธ์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการรับเหมาติดต้ังระบบ

ประกอบอาคาร ไฟฟ้า สุขาภิบาล ดับเพลิง

 และแอร์ ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

อาคารสูง โรงงาน โกดัง

39/54  หมู่ท่ี 4 ซอยกันตนา ถนน

กาญจนาภิเษก

ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
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2745 0125563005088 บจ.เพอร์เฟ็คท์อะราวด์ จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจการค้า เคร่ืองด่ืม อาหารสด 

อาหารแห้ง อาหารส าเร็จรูป อาหารทะเล

บรรจุกระป๋อง เคร่ืองกระป่อง เคร่ืองปรุง

รสอาหาร และเคร่ืองบริโภคอ่ืน

45/9  หมู่ท่ี 8 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2746 0125563005142 บจ.นัมเบอร์ทรีแบงค็อก จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       15129 ผลิตและจ าหน่ายสินค้าแฟช่ัน เคร่ืองหนัง 

เคร่ืองประดับ และของตกแต่งบ้าน

111/22  หมู่ท่ี 6 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2747 0125563005274 บจ.บวรวงศ์ จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       82990 ประกอบกิจการประมูลเพ่ือรับจ้างท าของ

ตามวัตถุท่ีประสงค์ท้ังหมด

9/810  หมู่ท่ี 8 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2748 0125563005363 บจ.ดับเบ้ิลยู อี พี ทรานสปอร์ต 

จ ากัด

18/2/2563 1,000,000       49339 การขนส่งสินค้าทางถนน 99/281  หมู่บ้าน แลนซีโอ หมู่ท่ี 6 ซอย

วัดพระเงิน ถนนกาญจนาภิเษก

ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2749 0125563005401 บจ.นิวแลนด์  เอสเตท จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       68104 การให้เช่า การขาย การซ้ือ และการ

ด าเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์

59/7  หมู่ท่ี 2 ถนนบางใหญ่-บางคูลัด ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2750 0125563005444 บจ.พีเอสเค เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการให้บริการงานด้านวาง

ระบบไฟฟ้า แก่โรงงานอุตสาหกรรม และ

อาคารบ้านเรือน

89/308  หมู่ท่ี 8 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2751 0125563005452 บจ.อินโนเทค 4289 จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       46104 ประกอบกิจการขายส่งคอมพิวเตอร์และ

ซอฟต์แวร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ

เคร่ืองมือส่ือสารโดยได้รับค่าตอบแทน

6/39  หมู่ท่ี 6 ถนนกาญจนาภิเษก ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2752 0125563005614 บจ.เศรษฐ์ศิริ 54 จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ

39/221  หมู่บ้าน สิริกานต์ หมู่ท่ี 10 ถนน

บางรักใหญ่-บ้านใหม่

ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2753 0125563005681 บจ.ปายจ้าว ชิปป้ิง เซอร์วิส อิม

พอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต จ ากัด

19/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า

และคนโดยสาร ท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ ท้ังภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศ

41/36  หมู่บ้าน พฤกษา 45/1 หมู่ท่ี 11 

ซอย5

ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2754 0125563005835 บจ.บีเค เดคคอร์ จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       74101 ประกอบกิจการรับเหมาตกแต่งภายใน

อาคารสถานท่ีทุกประเภท

69/231  หมู่ท่ี 10 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2755 0125563005878 บจ.โปรเกรซ ซัพพลายโซลูช่ันส์ 

จ ากัด

20/2/2563 1,000,000       10799 ผลิตภัณฑ์เก่ียวกับอาหาร 63/114  หมู่ท่ี 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
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2756 0125563006050 บจ.จักรสุมา ทรัค เอ็นเตอร์ไพร์ส 

จ ากัด

21/2/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการค้า เคร่ืองยนต์ เคร่ืองทุ่ง

แรง ยานพาหนะ และรถยนต์ประเภทต่าง ๆ

2/57  หมู่บ้าน จิตตกาญจน์ หมู่ท่ี 6 ถนน

ตล่ิงชัน-สุพรรณ

ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2757 0125563006165 บจ.เดอะ คอนคอร์ด แลนด์ แอนด์ 

เรสซิเดนซ์ จ ากัด

21/2/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจการ นายหน้า ตัวเเทนค้าอ

สังหาริมทรัพย์ บ้าน ท่ีดิน อาคารส านักงาน

 เเละธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

41/89  หมู่ท่ี 4 ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2758 0125563006203 บจ.เลน่า เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       46599 การขายส่งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์อ่ืนๆซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

99/175  หมู่ท่ี 13 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2759 0125563006262 บจ.ริโค่เวลล์ โซลูช่ัน แอนด์ ซัพ

พลาย จ ากัด

21/2/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการติดต้ังไฟฟ้า 65/18  หมู่ท่ี 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2760 0125563006271 บจ.ระวันรุวี จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       96101 ประกอบกิจการบริการสปา นวดเพ่ือ

สุขภาพ

33/34  หมู่ท่ี 8 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2761 0125563006483 บจ.ไฮย์พิลล่าร์ จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       68104 ประกอบธุรกิจบริการให้เช่าพ้ืนท่ีตลาดสด 

รวมถึงให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ ซ่ึงใช้

งานในพ้ืนท่ีเช่า เช่น ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น

22/22  หมู่ท่ี 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2762 0125563006548 บจ.วิซิบิลิต้ี จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการ จ าหน่าย น าเข้า อาหาร

เสริม วิตามิน สมุนไพร สารสกัดเคร่ืองด่ืม

บ ารุงร่างกาย

69/34  หมู่ท่ี 10 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2763 0125563006611 บจ.โอเค สเต็กพรีเม่ียม จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการขายอาหารส าเร็จรูปและ

ก่ึงส าเร็จรูป รับจัดงานเล้ียง

82/43  หมู่ท่ี 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2764 0125563006629 บจ.ธนธัช 6295 จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการรับจ้างท าส่ือโฆษณา 39/338  หมู่บ้าน สิริกานต์ 2 หมู่ท่ี 10 

ถนนกาญจนาภิเษก

ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2765 0125563006645 บจ.วีโปรบาย กรุ๊ป จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้า-ส่งออก จ าหน่าย

สินค้าอุปกรณ์ตกปลา จักรยานและ

ของเด็กเล่นทุกชนิด

87/10  หมู่ท่ี 8 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2766 0125563006661 บจ.ซีพีดี แกรนด์ จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       47413 ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่ง ตัวแทน

จ าหน่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีอุปกรณ์การ

ส่ือสารอุปกรณ์อินเตอร์เน็ตชิบโทรศัพท์

49/50-51  หมู่ท่ี 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส

ไปรษณีย์

2767 0125563006904 บจ.2 ใบ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       30110 ประกอบกิจการ ผลิต รับจ้างผลิตเรือ 

ซ่อมแซม บ ารุงรักษา เรือทุกประเภท 

ให้แก่บุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและ

องค์กรของรัฐ

27/2  หมู่ท่ี 13 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2768 0125563007005 บจ.พีพี วันเพ็ญ เคอร์เท็น จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       13929 ประกอบกิจการ ออกแบบ ตัดเย็บ ติดต้ัง 

ผ้าม่าน มู่ลี วอลเปเปอร์ และอุปกรณ์ม่าน

79/66  หมู่บ้าน ธันยบดี หมู่ท่ี 18 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2769 0125563007013 บจ.ชัชนันท์ จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 47/47  หมู่ท่ี 9 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2770 0125563007048 บจ.อาเธมซิส จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์ทางการ

แพทย์ เคร่ืองมือส่ือสารทางการแพทย์

28/180  หมู่ท่ี 7 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2771 0125563007064 บจ.เอ็นดีที เอ็นเนอร์จี เทค จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจการ บริการออกแบบ รับเหมา

ก่อสร้าง ควบคุมงานทางด้านวิศวกรรม 

งานก่อสร้าง

41/204  หมู่ท่ี 11 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2772 0125563007111 บจ.ทูไฟว์ ดีไซน์ จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       41001 การก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 94/162  หมู่บ้าน โฮมเพลส รัตนาธิเบศร์ 

หมู่ท่ี 9 ซอย7 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย

ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2773 0125563007226 บจ.รักษาความปลอดภัย ที.ซี.

ดับเบ้ิลยู จ ากัด

28/2/2563 1,000,000       80100 กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล 70/185  หมู่ท่ี 2 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2774 0125563003689 บจ.เอส.พี.แอ็คเคาน์ต้ิง แอนด์ 

คอนซัลต้ิง จ ากัด

3/2/2563 1,000,000       69200 รับบริการเก่ียวกับบัญชี วางรูปบัญชี 

ตรวจสอบบัญชี ให้ค าปรึกษาทางด้านบัญชี

และภาษี

69/21  หมู่บ้าน ออมธนา หมู่ท่ี 2 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

2775 0125563004481 บจ.คริสตัล อิงค์ จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการบริการรับเป็นท่ีปรึกษา

การบริหารจัดการด้านการตลาด ด้าน

ธุรกิจและการลงทุน

65/29  หมู่ท่ี 7 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

2776 0125563004685 บจ.เอเอสเอส แอดวานซ์ ซิสเท็ม 

เซอร์วิส จ ากัด

12/2/2563 1,000,000       43221 ให้บริการซ่อมบ ารุงและติดต้ังเคร่ืองมือ

อุปกรณ์ระบบน้ า ระบบไฟฟ้า ประจ า

อาคาร

159/25  หมู่บ้าน ชวนชมพาร์ค 3 หมู่ท่ี 1 ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

2777 0125563005011 บจ.เอ.พี. เทคโน จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       47595 จ าหน่ายเตาแก๊ส และเตาอินดักช่ัน 60/60  หมู่บ้าน โกลเด้น ทาวน์ 

(ชัยพฤกษ์-วงแหวน) หมู่ท่ี 6

ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

2778 0125563005410 บจ.ทรัพย์นาคา คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 84/375  หมู่ท่ี 3 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

2779 0125563006441 บจ.พัชรนันท์ โลจิสติกส์ จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       53200 ประกอบกิจการรับส่งเอกสาร/ส่ิงของ 20/168  หมู่ท่ี 6 ต.หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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2780 0125563006882 บจ.จาง จิรา 888 จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       46414 ประกอบกิจการค้า น าเข้า และส่งออก 

เส้ือผ้าแฟช่ันทุกประเภท

155/469  หมู่บ้าน เดอะริทโม สแควร์ 

หมู่ท่ี 5

ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

2781 0125563005886 บจ.ร้านแว่นแจ่มใส จ ากัด 20/2/2563 600,000          47731 ประกอบกิจการค้า แว่นตา กรอบแว่นตา 

เลนส์ตา เลนส์แว่นตา คอนแทคเลนส์ 

น้ ายาท าความสะอาดแว่นตา

500  ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2782 0123563000611 หจ.คิงคัลเลอร์ ปร้ินเตอร์ 6/2/2563 500,000          46594 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองปร้ินเตอร์

และอุปกรณ์อะไหล่

99/3  หมู่ท่ี 5 ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2783 0125563005932 บจ.เจทีเจ เวลที จ ากัด 20/2/2563 500,000          46900 ประกอบกิจการขายสินค้าอุปโภคบริโภค 76/69  หมู่ท่ี 9 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2784 0123563000661 หจ.เดอะ ฟอเรสต์เซฟอัส 11/2/2563 500,000          47721 ประกอบกิจการขายสินค้า เช่น ยานวด 48/98  หมู่ท่ี 2 ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2785 0125563004189 บจ.บุญญจิรสรณ์ จ ากัด 7/2/2563 500,000          47222 ประกอบกิจการค้า จ าหน่ายเคร่ืองด่ืม น้ า

ด่ืม และเคร่ืองบริโภคทุกชนิด

99/315  หมู่บ้าน ชลลดา-วงแหวนรัตนาธิ

เบศรื หมู่ท่ี 8

ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2786 0125563004235 บจ.เดอะกูรูเฟิร์ส จ ากัด 7/2/2563 500,000          85500 ประกอบกิจการบริการท่ีสนับสนุน

การศึกษา

89/367  หมู่ท่ี 3 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2787 0123563000521 หจ.เทคพอยท์ ดิจิตอล เซอร์วิส 5/2/2563 500,000          26201 การผลิตคอมพิวเตอร์และ/หรือการ

ประกอบคอมพิวเตอร์

5/50  อาคารป๊อปปูล่าคอนโด อาคาร ซี8 

ช้ันท่ี 1  ห้องเลขท่ี 5/50 หมู่บ้าน ป๊อปปู

ล่าคอนโด เมืองทองธานี ซอยป๊อปปูล่า 

ถนนป๊อปปูล่า เมืองทองธานี

ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2788 0123563000751 หจ.บ้านใหม่ คาเฟ่ 14/2/2563 500,000          56302 การบริการด้านเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ 

เช่น กาแฟ ช็อกโกแลต โกโก้ น้ าผลไม้

76/39  หมู่ท่ี 1 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2789 0123563000998 หจ.เอ็นเอที บิลด้ิง ซัพพลาย 28/2/2563 500,000          46639 การขายส่งวัสดุก่อสร้างอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

69/25  หมู่ท่ี 1 ถนนติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2790 0125563004103 บจ.เอส.ยู ออราร่า จ ากัด 6/2/2563 500,000          47723 ประกอบกิจการขายปลีกเคร่ืองส าอาง 99/140  หมู่ท่ี 2 ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2791 0125563005193 บจ.ไดฟ์มีเครซ่ี จ ากัด 14/2/2563 500,000          46433 จ าหน่ายอุปกรณ์และเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้

ในการด าน้ า รวมท้ังส่วนควบของอุปกรณ์

ดังกล่าว

39/704  หมู่ท่ี 3 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2792 0125563006696 บจ.ปันนะ มีเดีย จ ากัด 26/2/2563 500,000          90002 กิจกรรมด้านความบันเทิง 53/1406  หมู่ท่ี 5 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2793 0123563000696 หจ.เจ.ซี. อินเตอร์เทรด 2020 11/2/2563 500,000          32909 ประกอบกิจการ ผลิต และจ าหน่าย ปลีก 

ส่ง อุปกรณ์ท่ีใช้ท าความสะอาด ทุกชนิด

156/237  หมู่ท่ี 6 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
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2794 0123563000718 หจ.แทรช ทีม ทรานสปอร์ท 12/2/2563 500,000          38300 ประกอบกิจการก าจัดของเสีย บ าบัดรักษา

ของเสีย และน ากลับมาใช้ได้อีก รวมท้ัง

ธุรกิจเก่ียวข้องกับการก าจัดของเสีย

62/370  หมู่ท่ี 5 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2795 0123563000777 หจ.เค แอนด์ เค บิซ ซัพพลาย 18/2/2563 500,000          46109 ประกอบกิจการน าข้า ส่งออก และ

จ าหน่ายสินค้าอุ่ปโภคบริโภคทุกบนิด

5/147  หมู่ท่ี 1 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2796 0123563000858 หจ.พาร์ค123 21/2/2563 500,000          86201 ประกอบกิจกรรมคลินิกโรคท่ัวไป 9/21  หมู่ท่ี 4 ซอยอัจฉริยะพัฒนา ถนน

กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2797 0125563006815 บจ.รักษ์ไก่ชน เอนเตอร์ไพรส์ จ ากัด 26/2/2563 500,000          46209 ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่งสินค้า

พืชผลทางการเกษตร สัตว์ไม่ว่ามีชีวิต 

หรือไม่มีชีวิต ปุ๋ย ปลาป่น อาหารสัตว์

333/129  หมู่บ้าน วิสต้า ปาร์ค สาทร-ป่ิน

เกล้า หมู่ท่ี 2

ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2798 0125563006955 บจ.ดีนซี สถาปัตย์ จ ากัด 27/2/2563 500,000          43303 ประกอบกิจการรับเหมางานสกิม ทาสี

ภายใน/นอกอาคาร

125/72  หมู่ท่ี 5 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2799 0125563004162 บจ.มีสไฮยีน9 เซอร์วิส จ ากัด 6/2/2563 500,000          81210 ประกอบกิจการรับท าความสะอาดสวน 

อาคาร คอนโด รถยนต์ ทุกชนิดทุกประเภท

99/90  อาคารคาซ่าคอนโด@MRT ช้ันท่ี 

10 หมู่บ้าน สามแยกบางใหญ่ หมู่ท่ี 7 

ถนนรัตนาธิเบศร์

ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2800 0125563005223 บจ.แฟช่ันเอเจนซ่ี จ ากัด 14/2/2563 500,000          78101 ประกอบกิจการ การให้ค าปรึกษาด้าน

ต่างๆ แก่นักแสดงและศิลปิน รวมถึงการ

จัดหานักแสดงและศิลปิน

111/22  หมู่ท่ี 6 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2801 0125563006084 บจ.คิส แอนด์ เมคอัพ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

21/2/2563 500,000          46443 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมส าอางค์

 ปลีก ส่ง

18/361  หมู่บ้าน พฤกษาป่ินเกล้า-วง

แหวน หมู่ท่ี 9

ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2802 0123563000947 หจ.ช.ช้างการโยธา 25/2/2563 310,000          41002 ประกอบกิจการรับก่อสร้าง ต่อเติม 

เปล่ียนแปลงซ่อมแซม

25  ซอยเรวดี 39 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2803 0125563005266 บจ.เอ็นเอสพี อิมพอร์ต จ ากัด 14/2/2563 300,000          46433 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าอุปโภค

บริโภค ประเภทอุปกรณ์เดินป่าและ

อุปกรณ์แค้มป้ิง

3  ซอยงามวงศ์วาน 19 แยก 15 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส

ไปรษณีย์

2804 0125563005657 บจ.เจ.เอ.ดับเบ้ิลยู. ไบโอ-เทค  

(ไทยแลนด์) จ ากัด

19/2/2563 300,000          46109 ประกอบกิจการส่ังเข้ามาจ าหน่ายใน

ประเทศและส่งออกไปจ าหน่ายยัง

ต่างประเทศ ซ่ืงเคร่ืองส าอาง ยารักษาโรค 

เฟอร์นิเจอร์ ขุดของขวัญและเคร่ืองจักร

อุตสาหกรรม รวมถึงการจ าหน่ายปลีกและ

ส่งสินค้าดังกล่าว

22/1 ห้องเอ็น 1/5  ซอยนนทบุรี 32 ถนน

สนามบินน้ า

ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2805 0123563000653 หจ.โคลเซ็ท 290 การ์เม้นท์ 11/2/2563 300,000          14112 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายเส้ือผ้า 14/27  หมู่ท่ี 13 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2806 0123563000971 หจ.รังสรรค์ เอ็นจิเนีย 27/2/2563 300,000          43210 ประกอบกิจการรับออกแบบ ติดต้ัง 

ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า น้ าประปา ซ่อม

บ ารุงระบบ ครบวงจร

79/66  หมู่ท่ี 6 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2807 0125563003573 บจ.เปอร์แฟทออยล์ จ ากัด 3/2/2563 300,000          46202 ประกอบกิจการจ าหน่ายน้ ามันปาล์มสะกัด

เย็น จ าหน่ายพ่อพันธ์ แม่พันธ์กุ้ง

98/406  หมู่ท่ี 10 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2808 0123563000700 หจ.กันต์กนิษฐ์ การบัญชี 12/2/2563 250,000          69200 บริการทางด้านบัญชี 98/106  หมู่บ้าน พฤกษ์พิมาน 5 หมู่ท่ี 5 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2809 0125563004626 บจ.เบลส โซโซ่ จ ากัด 12/2/2563 200,000          20231 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด

124/30  หมู่ท่ี 1 ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2810 0123563000955 หจ.จิตตะทัต การช่าง 26/2/2563 200,000          41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย  สถานท่ี

 ท าการ ถนน สะพาน เข่ือน อุโมงค์ และ

งานก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด

46/801  หมู่ท่ี 5 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2811 0125563003972 บจ.พี เค แอล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 5/2/2563 200,000          47723 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารเสริม 

วิตามิน ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวพรรณและ

ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวกับความสวยความงาม

ทุกชนิด

214/36  หมู่ท่ี 1 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2812 0125563005428 บจ.ลลิตา เอ็ม. ช๊อป จ ากัด 18/2/2563 200,000          47912 ขาย ออนไลน์ เส้ือผ้า อุปกรณ์แต่งกาย

เคร่ืองประดับ

119/108  หมู่ท่ี 8 ต.ล าโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2813 0123563000572 หจ.ทาปิก้า 6/2/2563 200,000          47219 ประกอบกิจการ น าเข้า จ าหน่ายอาหาร

ส าเร็จรูปและเคร่ืองด่ืมประเภทชา ชานม 

ชาเขียว กาแฟ

99/56  หมู่ท่ี 3 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2814 0123563000670 หจ.ครัว สุภาภร 11/2/2563 200,000          56101 ประกอบกิจการค้า ร้านอาหาร 38/292  หมู่ท่ี 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
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2815 0123563000726 หจ.ใบกูดและโฮมม่ี 13/2/2563 200,000          56101 ประกอบกิจการ ภัตตาคาร ร้านอาหาร 

ให้บริการห้องจัดเล้ียง ห้องสัมมนา ห้อง

ประชุม

53/54  หมู่ท่ี 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2816 0123563000637 หจ.อาร์ทเทอลา 7/2/2563 200,000          82302 ประกอบกิจการรับจัดงานอีเว้นท์ ออแก

ไนซ์ ทุกประเภท

98/167  หมู่บ้าน ธารา-ป่ินเกล้า หมู่ท่ี 7 ต.มหาสวัสด์ิ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2817 0125563005436 บจ.เดอะ ล๊ิตเต้ิล เลม่อน เอเจนซ่ี 

จ ากัด

18/2/2563 200,000          59112 ให้ค าปรึกษา ผลิตส่ือโฆษณาทางโทรทัศน์ 

วิทยุ ส่ือเว็บไซต์ ส่ือออนไลน์ และส่ือ

อิเลคทรอนิกส์ทุกประเภท

133/223  หมู่ท่ี 3 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2818 0125563005461 บจ.กินดี ฟู้ดเซอร์วิส จ ากัด 18/2/2563 200,000          47912 การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต 95/167  หมู่บ้าน ไลฟ์บางกอกบูเลอวาร์ด

 ราชพฤกษ์-ป่ินเกล้า หมู่ท่ี 5

ต.มหาสวัสด์ิ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2819 0125563003751 บจ.เฮย์ส เคมิคอล และ 

อุตสาหกรรม จ ากัด

4/2/2563 200,000          46691 ประกอบกิจการขายส่งเคมีภัณฑ์ทาง

อุตสาหกรรม

57/1  หมู่ท่ี 9 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2820 0125563005665 บจ.วิทยาสมาร์ทเซอร์วิส จ ากัด 19/2/2563 200,000          85493 ประกอบกิจการสถาบันกวดวิชา สอนพิเศษ 73/7  หมู่บ้าน เอเซียโฮมทาวน์ 1 ถนน

บางกรวย-ไทรน้อย

ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

2821 0125563007072 บจ.ละครชุมชนสร้างสรรค์ จ ากัด 27/2/2563 102,000          82301 ประกอบกิจการรับจ้างจัดอบรมและ

ออกแบบประสบการณ์เก่ียวกับ

ศิลปะการแสดง

100/415  หมู่บ้าน ชัยพฤกษ์แลนด์แอนด์

เฮ้าส์ ซอย19 ถนนบ้านบางไผ่-หนองเพรา

งาย

ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2822 0123563000645 หจ.วอเตอร์ เซอร์วิส 7/2/2563 100,000          46900 การขายส่งสินค้าหลายชนิด 33/3  หมู่บ้าน พนาลี 26 หมู่ท่ี 4 ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2823 0125563004111 บจ.พี เอส 2020 จ ากัด 6/2/2563 100,000          46314 ประกอบกิจการขายส่งผลิตภัณฑ์นม 

น้ านมสดท่ีผ่านการฆ่าเช้ือโรคด้วยกรรมวิธี

พาสเจอไรส์ โยเกิร์ต และนมเปร่ียว

123/572  หมู่ท่ี 3 ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2824 0125563004120 บจ.พีเพิลอัพ จ ากัด 6/2/2563 100,000          70209 ประกอบกิจการให้บริการค าปรึกษา 

แนะน า และ การอบรมสัมมนา

312/56  หมู่บ้าน ไลฟ์ บางกอกบูเลอวาร์ด

 รัชวิภา ถนนพิบูลสงคราม

ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2825 0125563004022 บจ.ทริปเป้ิล เอ็ม พลัส ดีเวลลอป

เม้นท์ จ ากัด

5/2/2563 100,000          55101 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 102/249  หมู่บ้าน ชลลดา หมู่ท่ี 6 ซอย

35 เอ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย

ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2826 0125563004430 บจ.เอ็นจิเนีย สตีล จ ากัด 11/2/2563 100,000          46107 ประกอบกิจการรับเป็นตัวแทน ค้าวัสดุ

ก่อสร้าง ซ้ือเหล็ก โลหะ ทองแดง รวมท้ัง

พลาสติก และขวด

337/150  หมู่ท่ี 3 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2827 0125563003921 บจ.บีอ้ิง หาญ จ ากัด 5/2/2563 100,000          82301 บริการจัดอบรม ให้ความรู้ ท าโครงการ/

งานต่างๆ

32/227  หมู่ท่ี 1 ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
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2828 0125563006343 บจ.คาสเซิล เอเจนซ่ี จ ากัด 24/2/2563 100,000          78101 ประกอบธุรกิจ จัดต้ัง โมเดล่ิง จัดหา

นักแสดงเคสงานส าหรับส่ือโฆษณาและ

รีวิวสินค้า

11/190  หมู่ท่ี 1 ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2829 0125563004987 บจ.พิรุณรัตน์ จ ากัด 13/2/2563 100,000          96304 ประกอบกิจกรรมโหราศาสตร์และไสย

ศาสตร์

64/56  หมู่ท่ี 6 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2830 0125563005771 บจ.รวมพล 59 จ ากัด 20/2/2563 100,000          41002 การก่อสร้างอาคารท่ีไม่ใช่ท่ีพักอาศัย 16/164  หมู่ท่ี 5 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2831 0123563000530 หจ.พันล้าน ออฟฟิศ ซัพพลาย 5/2/2563 100,000          46431 การขายส่งหนังสือหนังสือพิมพ์และเคร่ือง

เขียน

1/14  หมู่ท่ี 8 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2832 0125563007161 บจ.ฟลอริช แอคเคาน์ต้ิง จ ากัด 28/2/2563 100,000          69200 ประกอบกิจการรับท าบัญชี ภาษีอากร 

เเละประกันสังคม

89/1001  หมู่บ้าน โครงการเพอร์เฟค 

พาร์ค พระราม 5 - บางใหญ่ หมู่ท่ี 5

ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2833 0123563000823 หจ.ทองเศรษฐี2899 20/2/2563 100,000          70209 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษา ให้ความรู้

 และให้ค าแนะน าด้านงานขาย บริหารงาน

 และการพัฒนาคุณภาพบุคคลากรขาย 

การส่งเสริมการขาย การรับจ้างบริหารงาน

ขายและการรับจ้างขยายงาน

159/250  หมู่ท่ี 1 ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

2834 0123563000980 หจ.เบรคก้ิง ดิ ไอซ์ (ไทยแลนด์) 27/2/2563 100,000          73101 ประกอบกิจการท่ีปรึกษาโฆษณาออนไลน์ 41/238  หมู่ท่ี 6 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

2835 0123563000769 หจ.เอ็นทีพี บิสสิเนส เซอร์วิส 14/2/2563 25,000           69200 ประกอบธุรกิจให้บริการรับท าบัญชี 27  ซอยนครอินทร์ 3 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2836 0123563000904 หจ.ดี-น่า เฟธ 24/2/2563 20,000           47190 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์และสินค้าแอมเวย์ ให้ค าแนะน า

ให้ค าปรึกษาเก่ียวกับสินค้า (ไม่ใช่ธุรกิจ

ขายตรง และการตลาดแบบตรง)

198/277  หมู่บ้าน โมดิ วิลล่า บางบัวทอง

 หมู่ท่ี 13

ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

2837 0135563005231 บจ.นอร์ดสัน (ประเทศไทย) จ ากัด 26/2/2563 20,000,000      28199 ผลิต ส่งออก น าเข้าเพ่ือค้าส่ง-ปลีก 

เคร่ืองจักร อุปกรณ์ ช้ินส่วน เคร่ืองมือท่ีใช้

ส าหรับงานอุตสาหกรรม

26/24 ยูนิต 9  หมู่ท่ี 3 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2838 0135563004014 บจ.กอร์เจียส ไทย จ ากัด 13/2/2563 8,250,000       10301 ประกอบกิจการผลิตผักและผลไม้แช่แข็ง

แปรรูปบรรจุซอง กระป๋อง

50  หมู่ท่ี 13 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2839 0135563003131 บจ.บลูวอเตอร์ เฮ้าส์ จ ากัด 4/2/2563 5,000,000       22220 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายขวด

บรรจุภัณฑ์

19/11  ซอยเทศสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
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2840 0135563003271 บจ.ตลาดพวงสว่าง 345 จ ากัด 5/2/2563 5,000,000       47897 ประกอบกิจการเปิดตลาดค้าสัตว์มีชีวิต 

เน้ือสัตว์ช าแหละ เน้ือสัตว์แช่แข็งและ

เน้ือสัตว์บรรจุกระป๋อง

888  หมู่ท่ี 1 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2841 0135563003859 บจ.พี.เอ็ม. แท็กซ่ี เจริญยนต์ จ ากัด 12/2/2563 5,000,000       49321 ประกอบกิจการให้บริการเช่ารถแท็กซ่ี 

รถยนต์ รวมถึงยานพาหนะอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

57/3  หมู่ท่ี 5 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2842 0135563004375 บจ.ไบร์ซัน ฟาร์ม โคขุน จ ากัด 18/2/2563 5,000,000       46204 ประกอบกิจการค้า โคเน้ือ โคนม โคขุน 

น้ านม นมผง นมอัดเม็ด

159/2 หมู่ 2 ต.บึงน้ ารักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

2843 0135563005312 บจ.ชัย ออล บิสิเนส คอนซัลท์ จ ากัด 27/2/2563 5,000,000       70209 ประกอบกิจการเป็นท่ีปรึกษาด้านพิธีการ

ศุลกากร

123/11  หมู่ท่ี 1 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

2844 0135563003557 บจ.ที.เอ.เอส. คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 7/2/2563 5,000,000       46592 ประกอบกิจการน าเข้าและจ าหน่าย

เคร่ืองจักรรีดหลังคาเหล็ก

40/120  หมู่ท่ี 7 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2845 0135563003565 บจ.เอส.เอ.ที. คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 7/2/2563 5,000,000       46592 ประกอบกิจการน าเข้าและจ าหน่าย

เคร่ืองจักรรีดหลังคาเหล็ก เหล็ก

40/120  หมู่ท่ี 7 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2846 0135563004910 บจ.เรโช โปรดัคช่ันเฮ้าส์ จ ากัด 24/2/2563 5,000,000       59112 ประกอบกิจการรับท าส่ือ ภาพยนตร์

โฆษณาทุกชนิด ให้เช่ายืมจัดหาอุปกรณ์

ถ่ายท า สถานท่ีหรืออุปกรณ์

75/162  หมู่ท่ี 9 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2847 0135563005118 บจ.ศักด์ิดีทวีชัย จ ากัด 25/2/2563 5,000,000       46521 ประกอบกิจการให้บริการด้านการขาย 

การบริการอุปกรณ์ช้ินส่วนด้าน

อิเล็กทรอนิกส์แลุอุตสาหกรรม

5/19  หมู่ท่ี 15 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2848 0135563003093 บจ.เอสซี สินค้าทางการเกษตร 

จ ากัด

3/2/2563 5,000,000       46101 ประกอบกิจการ น าเข้า-ส่งออก และ

จ าหน่าย พืช ผัก ผลไม้ ทางการเกษตรทุก

ชนิด

355/790  หมู่ท่ี 15 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

2849 0135563003255 บจ.พัฒนาวิสาหกิจชุมชนไทย จ ากัด 5/2/2563 5,000,000       46209 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริม

วิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2562 จัดหาแหล่ง

เงินทุน ส่งเสริมการส่งออก จัดจ าหน่ายสืน

ค้าทางการเกษตร จัดหาเคร่ืองมือทางการ

เกษตรให้กับวิสาหกิจชุมชน

1/801  หมู่ท่ี 17 ซอยพหลโยธิน 60 ถนน

พหลโยธิน

ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

2850 0135563004332 บจ.เอส. เอส. แคนวาส แอนด์ เอ็น

จิเนียร่ิง จ ากัด

18/2/2563 5,000,000       25119 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายกันสาด

อลูมิเนียม

100/129  หมู่ท่ี 1 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
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ไปรษณีย์

2851 0135563004731 บจ.แท็กซ่ีศรีรุ่งเรือง ออโต้ เซอร์วิส

 จ ากัด

21/2/2563 5,000,000       45101 ประกอบกิจการซ้ือ-ขาย-ให้เช่า รถยนต์เก่า

ใหม่ รถยนต์ส่วนบุคคลและรถยนต์

สาธารณะทุกชนิด

897  ซอยรังสิต-นครนายก 64 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

2852 0135563005461 บจ.พีเอสพี 168 กรุ๊ป จ ากัด 28/2/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารเช่าซ้ือ

38/74  หมู่ท่ี 3 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

2853 0125563003646 บจ.ว่าน ไทย อิเล็กทรอนิกส์ 

เทคโนโลยี จ ากัด

3/2/2563 5,000,000       26109 เป็นผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ อิล็คทรอนิกส์ 

ผลิตภัณฑ์เซรามิคทุกประเภท เช่นน้ าหอม

 ผลิตภัณฑ์แก้ว  น าเข้า ส่งออก เคร่ืองจักร

 อะไหล่ อุปกรณ์ทุกประเภท

91  หมู่ท่ี 7 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

2854 0135563004545 บจ.วีระพงษ์ ทรานสปอร์ต จ ากัด 19/2/2563 5,000,000       49323 ประกอบกิจการรับจ้างขนส่งทุกชนิด 55/24  หมู่ท่ี 6 ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

2855 0135563005100 บจ.โทมิมัตซุ คัตต้ิง เทคโนโลยี 

เอเซีย จ ากัด

25/2/2563 5,000,000       28299 ประกอบกิจการด าเนินการผลิต อุปกรณ์

จับยึดและอุปกรณ์ก าหนดต าแหน่งช้ินงาน 

ใช้ส าหรับงานอุตสาหกรรม

56/3-4  หมู่ท่ี 9 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

2856 0135563005401 บจ.อีสตา จ ากัด 28/2/2563 5,000,000       29309 ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนรถยนต์ รถ

จักรกลการเกษตร น าเข้าและส่งออก

อะไหล่รถยนต์ทุกชนิด

86  หมู่ท่ี 9 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

2857 0135563004260 บจ.กอล์ฟเทล จ ากัด 17/2/2563 5,000,000       79120 ประกอบการ น าเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับการน าเท่ียวทุกชนิด ประกอบ

กิจการห้องพักรายวันเเละรายเดือน

26/13  หมู่ท่ี 3 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2858 0135563004961 บจ.หลานซิน รับเบอร์ แอนด์ 

พลาสติก เทคโนโลจี (ประเทศไทย)

 จ ากัด

24/2/2563 5,000,000       22299 ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสติก โฟม ซิลิโคน 

ยาง ไฟเบอร์ โพลีเอสเตอร์ ฝ้า และวัสดุ

สังเคราะห์ทุกชนิด

55/598  หมู่ท่ี 5 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2859 0135563005304 บจ.เคพีเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 27/2/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารเช่าซ้ือ บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม 

รงมท้ังทางภาครัฐและเอกชน

44/224  หมู่บ้าน เพทาย พร็อพเพอร์ต้ี 

หมู่ท่ี 8

ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2860 0133563000955 หจ.ทวีป ซัพพลาย 25/2/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร 

อาคารพาณิชย์ ท่ีพักอาศัย ถนน และงาน

ก่อสร้างอ่ืนทุกชนิด

34/2  หมู่ท่ี 2 ต.บ้านง้ิว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

2861 0135563005029 บจ.รัตนวิลัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 25/2/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง และงาน

โยธาทุกชนิด

233/17  หมู่ท่ี 9 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
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2862 0135563004791 บจ.เปา ฟู้ดส์ แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด 21/2/2563 5,000,000       10120 ประกอบกิจการฆ่าและการบรรจุเน้ือสัตว์

ปีกสด

17/1  หมู่ท่ี 3 ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170

2863 0135563005541 บจ.ลิเบอร์ต้ี มี จ ากัด 28/2/2563 4,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหารร้านกาแฟ

และเบเกอร่ี

77/2  หมู่ท่ี 2 ต.บึงสน่ัน อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

2864 0135563003310 บจ.สวนคุณเจน ฟรุ๊ต จ ากัด 6/2/2563 4,000,000       01139 ประกอบกิจการ ปลูก ขาย พืช ผัก ผลไม้ 

รวมถึงน าเข้าและส่งออก ท้ังในประเทศ

และต่างประเทศ

43/2  หมู่ท่ี 8 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2865 0135563003883 บจ.สินศิริไพศาล จ ากัด 12/2/2563 4,000,000       22230 ประกอบกิจการรับออกแบบและเป่าข้ึนรูป

บรรจุภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด

29/25  หมู่ท่ี 2 ต.บึงทองหลาง อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2866 0135563004766 บจ.จีอีที คลีน อัพ เซอร์วิส จ ากัด 21/2/2563 4,000,000       81210 ประกอบกิจการ บริการท าความสะอาด

ให้กับหน่วยงานต่างๆ ส านักงาน บ้านพัก

อาศัย อาคารสูง และบริการอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

95/63  หมู่บ้าน บ้านฟ้าปิยรมย์ เลคแกรน

เด (เฟส 13) หมู่ท่ี 4

ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2867 0135563003221 บจ.เค เจ อินเตอร์ ไรซ์ เทรดด้ิง 

จ ากัด

4/2/2563 3,000,000       46201 ประกอบกิจการรับซ้ือและจ าหน่าย

ข้าวเปลือก พืชผลทางการเกษตรทุกชนิด

431/57  หมู่ท่ี 4 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2868 0135563003930 บจ.โทน่ีคุณ จ ากัด 13/2/2563 3,000,000       64911 ประกอบกิจการจัดไฟแนนท์ รีไฟแนนท์ 

ให้ค าปรึกษาและด าเนินการเอกสาร เร่ือง

การซ้ือ-ขาย รถยนต์มือสอง

47/34  หมู่ท่ี 14 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2869 0135563003000 บจ.เทียมดาว เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 3/2/2563 3,000,000       41002 การก่อสร้างอาคารท่ีไม่ใช่ท่ีพักอาศัย 44/11  หมู่ท่ี 8 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2870 0135563005533 บจ.เอ็นเคเอ็ม.คอนสทรัคช่ัน

(ประเทศไทย) จ ากัด

28/2/2563 3,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพานและงานก่อสร้าง

อย่างอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับท างานโยธาทุก

ประเภท

1/9  หมู่ท่ี 10 ซอยสุขรุ่งเรือง ถนนรังสิต-

นครนายก

ต.บึงคอไห อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2871 0135563003140 บจ.พีเจซี พรีซิช่ัน จ ากัด 4/2/2563 3,000,000       28199 ประกอบกิจการผลิตช้ินส่วนประกอบ

เคร่ืองจักร

5/3  หมู่ท่ี 3 ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

2872 0133563000548 หจ.ซาชิ (2020) 4/2/2563 2,000,000       47190 ประกอบกิจการค้า เส้ือผ้า รองเท้า กระเป๋า

 เคร่ืองอุปโภคอ่ืน

53  หมู่ท่ี 6 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2873 0135563003824 บจ.อินฟินิท เอนชัวร์ จ ากัด 11/2/2563 2,000,000       45101 ประกอบกิจการรับเช่า ซ้ือ จ าหน่าย เป็น

ตัวแทนจ าหน่าย รถยนต์ รถจักรยานยนต์

รถทุกประเภท รับจ าน ารถและทะเบียนรถ

 รับจัดไฟแนนซ์ท้ังรถใหม่รถเก่าทุกชนิด

88  หมู่ท่ี 5 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
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2874 0135563004031 บจ.เดเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จ ากัด 13/2/2563 2,000,000       68103 ประกอบกิจการอพาร์เม้นท์ ห้องเช่า 73/068  หมู่ท่ี 5 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2875 0135563004405 บจ.รัมโรส รีอิฟิเคช่ัน จ ากัด 18/2/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการ ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจเฟ

รนไชส์ร้านอาหาร

200/571  หมู่ท่ี 1 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2876 0135563005436 บจ.กิตติรวัฒน์ แคร์ พลัส จ ากัด 28/2/2563 2,000,000       25999 ผลิต จ าหน่าย น าเข้า ให้เช่า ส่งออก ติดต้ัง

 ซ่อมบ ารุง ครุภัณฑ์เคร่ืองมือ วัสดุ 

เคร่ืองมือทางการเกษตร

99/239  หมู่ท่ี 4 ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2877 0133563000823 หจ.คอนสตรัคช่ัน ทรี.ดี 21/2/2563 2,000,000       47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง 

เคร่ืองแต่งกาย เส้ือผ้า สินค้าอุปโภคบริโภค

 ท้ังหน้าร้านและออนไลน์

99/280  หมู่ท่ี 1 ต.ล าผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

2878 0135563003956 บจ.เค เพาเวอร์ คอนสตร๊ัคช่ัน 

แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

13/2/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัยสถานท่ี

ท าการ

53/232  หมู่ท่ี 1 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

2879 0135563004197 บจ.บายบายเทค จ ากัด 17/2/2563 2,000,000       46102 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จ าหน่าย 

ขายปลีก ขายส่ง อาหาร เคร่ืองด่ืม รวมท้ัง

สินค้าอุปโภคบริโภค

89/11  หมู่บ้าน สยามไฮวิลล์ คลองหลวง

เอราวัณ หมู่ท่ี 12

ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2880 0135563004201 บจ.อีโค่ เดเวลลอปเม้นท์ (ไทย

แลนด์) จ ากัด

17/2/2563 2,000,000       46102 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จ าหน่าย 

ขายปลีก ขายส่ง อาหารเคร่ืองด่ืม รวมท้ัง

สินค้าอุปโภค บริโภค

89/11  หมู่บ้าน สยามไฮวิลล์ คลองหลวง

เอราวัณ หมู่ท่ี 12

ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2881 0135563004235 บจ.ไอรีแม็กซ์ เทคโนโลยี จ ากัด 17/2/2563 2,000,000       46102 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จ าหน่าย 

ขายปลีก ขายส่ง อาหารเคร่ืองด่ืม รวมท้ัง

สินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิดทุกประเภท

89/11  หมู่บ้าน สยามไฮวิลล์ คลองหลวง

เอราวัณ หมู่ท่ี 12

ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2882 0135563004243 บจ.อีโค่โฮมเอ็กซ์โปเซลส์ จ ากัด 17/2/2563 2,000,000       46102 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จ าหน่าย 

ขายปลีก ขายส่ง อาหาร เคร่ืองด่ืม รวมท้ัง

สินค้าอุปโภคบริโภค

89/11  หมู่บ้าน สยามไฮวิลล์ คลองหลวง

เอราวัณ หมู่ท่ี 12

ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2883 0135563004251 บจ.อลีไทย เทคโนโลยี จ ากัด 17/2/2563 2,000,000       46102 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จ าหน่าย 

ขายปลีก ขายส่ง อาหาร เคร่ืองด่ืม รวมท้ัง

สินค้าอุปโภคบริโภค

89/11  หมู่บ้าน สยามไฮวิลล์ คลองหลวง

เอราวัณ หมู่ท่ี 12

ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2884 0135563004553 บจ.ดีอาร์ที เซอร์วิส จ ากัด 19/2/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

และงานก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด

7/19  หมู่ท่ี 5 ซอยบงกช 33 ถนนคลอง

หลวง

ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
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2885 0135563004812 บจ.สยาม เอสอาร์ อีเว้นท์ จ ากัด 24/2/2563 2,000,000       77299 ให้เช่าอุปกรณ์เคร่ืองครัว เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

รับจัดส่งผัก ผลไม้ทุกชนิดในประเทศและ

ต่างประเทศ จับจัดงานนอกสถานท่ี รับจัด

ทัวร์ และร้านอาหารไทย อินเดีย

95/232  หมู่ท่ี 6 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2886 0135563004839 บจ.วาย.แอล อกรีคัลเจอร์ จ ากัด 24/2/2563 2,000,000       46101 น าเข้า ส่งออก ขายปลีก ขายส่ง พืชผล

ทางการเกษตร เช่น แครอท มันฝร่ัง หอม

ใหญ่ รวมท้ังอุปกรณ์และสินค้าทางการ

เกษตรอ่ืนๆทุกชนิดทุกประเภท

50/15  หมู่ท่ี 7 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2887 0135563005347 บจ.ดับบลิว เค ที เทรดด้ิง จ ากัด 27/2/2563 2,000,000       46313 ประกอบกิจการน าเข้า-ส่งออกและซ้ือขาย

ปลีก ขายส่ง ผัก ผลไม้

90/136  หมู่ท่ี 12 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2888 0133563000980 หจ.ชีวัม คอมเมอร์เชียล 26/2/2563 2,000,000       47711 ประกอบกิจการค้าทางด้านจ าหน่ายเส้ือผ้า 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า สินค้าเบ็ดเตล็ด

355/5678  ช้ันท่ี 1  ห้องเลขท่ี อี105 หมู่

ท่ี 15

ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

2889 0135563004324 บจ.วัน แพลนเน็ต พลัส จ ากัด 18/2/2563 2,000,000       73101 ประกอบกิจการจัดท ารายการต่างๆ เพ่ือ

การโฆษณา การบันเทิง การประชาสัมพันธ์

 ส่ือโฆษณาทุกชนิด

77/314  หมู่ท่ี 3 ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

2890 0135563003158 บจ.204 ดีไซน์พลัสเวิร์ค จ ากัด 4/2/2563 2,000,000       71102 ประกอบกิจการรับออกแบบบ้าน โรงเรียน 

โรงแรม อาคารพาณิชย์ หมู่บ้านจัดสรร 

โรงงาน คอนโด เป็นต้น

84/204  หมู่ท่ี 6 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2891 0135563003441 บจ.ว.สมบัติบูรณ์ ทรานสปอร์ต 

จ ากัด

7/2/2563 2,000,000       47524 ประกอบกิจการค้าและขนส่ง ก่อสร้าง ดิน

 ทราย ปูนซีเมนต์ หินลูกรัง กรวดทุกชนิด

28/16  หมู่ท่ี 4 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2892 0135563003581 บจ.พีพีดี ดีโมลิช่ัน จ ากัด 7/2/2563 2,000,000       43110 ประกอบกิจการให้บริการร้ือถอนอาคาร

ทุกชนิด โรงงาน ส่ิงปลูกสร้าง โครงสร้าง

อาคารทุกชนิด

10/15  หมู่ท่ี 9 ต.บึงทองหลาง อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2893 0135563004669 บจ.เอส.พี.ที เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 20/2/2563 2,000,000       28230 ผลิตแม่พิมพ์โลหะตามแบบ 15/334  หมู่ท่ี 5 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2894 0135563004685 บจ.พี เอส ดับบลิว เมดดิคอล กรุ๊ป

 จ ากัด

20/2/2563 2,000,000       86201 กิจกรรมคลินิกโรคท่ัวไป 33/19  หมู่ท่ี 4 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2895 0135563002976 บจ.พีเอ็นซี ฟาร์มาซี จ ากัด 3/2/2563 2,000,000       47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และ

เวชภัณฑ์

239/6   ห้องเลขท่ี 33-35 หมู่ท่ี 9 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

2896 0133563000688 หจ.อ้อแฮนด์ดิคราฟท์ 13/2/2563 1,000,000       46414 ประกอบกิจการค้าเส้ือผ้าส าเร็จรูป เคร่ือง

แต่งกาย เคร่ืองประดับกาย

204/327  หมู่บ้าน นันท์นรินทร์ หมู่ท่ี 1 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
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2897 0133563000891 หจ.ร่ ารวยดี คอนสตรัคช่ัน 24/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศ ย สถานท่ี

ท าการ และงานก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด

130/19  หมู่ท่ี 1 ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2898 0133563000998 หจ.วันเจริญทรัพย์ อินเตอร์เทรด 26/2/2563 1,000,000       46695 ประกอบกิจการจ าหน่ายเศษผ้า กระดาษ

ช าระ และประมูลงานกับส่วนราชการและ

เอกชน

81/146  หมู่ท่ี 5 ต.บางเด่ือ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2899 0135563003069 บจ.โปร-บิลด์ สปอร์ต (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

3/2/2563 1,000,000       46108 ประกอบกิจการน าเข้าส่งออกเคมีภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ส าหรับงานซ่อมบ ารุงโรงงาน

อุสาหกรรม พร้อมท้ังจ าหน่ายท่ัวไป 

รวมถึงรับเหมางานซ่อมบ ารุง อาคารโรงงาน

909  หมู่ท่ี 1 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2900 0135563003077 บจ.วศิน วิศวการ จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจการรับเหมางานด้าน

วิศวกรรมไฟฟ้า เคร่ืองกล และงาน

วิศวกรรมทุกประเภท

25/40  หมู่ท่ี 2 ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2901 0135563003123 บจ.สิริอารีย์ วิศวกรรม จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       74101 ประกอบกิจการรับออกแบบ ตกแต่ง

ภายใน รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติมอาคารทุก

ชนิด

408/1  หมู่ท่ี 1 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2902 0135563003182 บจ.เอชเอสที อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต

 จ ากัด

4/2/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก อุปกรณ์

ตกแต่งภายในบ้านท่ีผลิตจากไม้ อลูมิเนียม

 พลาสติก พีวีซี

99/307  หมู่บ้าน เดอะแพลน์ไลท์ หมู่ท่ี 4

 ซอย14 ถนนติวานนท์-รังสิต

ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2903 0135563003247 บจ.โอเคฟิตนาว จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจการค้าเวชภัณฑ์และอาหาร

เพ่ือสุขภาพ

88/26  หมู่ท่ี 3 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2904 0135563003263 บจ.ประเด็นรัฐ จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       18119 ประกอบกิจการการจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือ

เผยเเพร่หนังสือพิมพ์ วารสารเเละนิตยสาร

160/419  หมู่บ้าน ชัยพฤกษ์ ติวานนท์ 2 

หมู่ท่ี 1

ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2905 0135563003280 บจ.กวีชัย เรียล เอสเตท จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ จัดหา รับ เช่า ท่ีดิน 52/756  หมู่ท่ี 7 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2906 0135563003468 บจ.ทริปเป้ิล ที ออล เซอร์วิส จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       96309 ประกอบกิจการรับจ้างต่อใบอนุญาต

แรงงานต่างด้าว

90/52  หมู่ท่ี 4 ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2907 0135563003522 บจ.กู๊ด ไวบส์ อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

7/2/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการส่งออก ซ้ือขาย ค้าปลีก 

เช่น น้ ามันทาผิว ครีมทาผิวฯ

71/125  หมู่ท่ี 4 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
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2908 0135563003590 บจ.เจ มี ดี กรุ๊ป. จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       45301 ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีก สินค้า

เก่ียวกับยานพาหนะ ยางรถยนต์และยาง

รถบรรทุก ทุกชนิด

45/4  ถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2909 0135563003620 บจ.เนล คิส จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       96104 ประกอบกิจการสถานเสริมความงาม

เก่ียวกับเล็บน้ิวมือและเล็บน้ิวเท้า 

ให้บริการท าเล็บตกแต่ง ดุแลความงามเล็บ

432/240  หมู่ท่ี 4 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2910 0135563003646 บจ.กัลยาณมิตร (3579) จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม 

ออกแบบ อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพัก

อาศัย โรงงาน สถานท่ีท าการ

9/9  หมู่ท่ี 12 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2911 0135563003689 บจ.แอนอทเตอร์ จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       62011 ประกอบกิจการออกแบบและจัดท าเว็ป

ไซด์ส าหรับลูกค้า

160/68  หมู่บ้าน ชัยพฤกษ์ ติวานนท์-วง

แหวน 2 หมู่ท่ี 1

ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2912 0135563003913 บจ.หัวหกก้นขวิด จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       55101 ประกอบกิจการรีสอร์ท ให้เช่าบ้านพัก 

ห้องพัก

49/10  หมู่ท่ี 4 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2913 0135563004022 บจ.เป็นหน่ึง 2014 จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการออกแบบ ผลิต ติดต้ัง ส่ือ

ส่ิงพิมพ์ สต๊ิกเกอร์ ตัวอักษรโลหะ สแตน

เลส ป้ายโฆษณาไวนิล งานป้ายกล่องไฟ 

งานป้ายโรงงาน ป้ายหน้าอาคาร ป้ายพิมพ์

อิงค์เจ็ท ป้ายโฆษณาต้ัง

1002  หมู่ท่ี 3 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2914 0135563004057 บจ.เอพีแบรนด์ จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       14112 การผลิตเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย 199  หมู่ท่ี 5 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2915 0135563004189 บจ.เอ็น เจ ซีวิลเวิร์ค จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ีท าการ 

ถนน สะพาน เข่ือ อุโมงค์

128/21  หมู่ท่ี 1 ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2916 0135563004316 บจ.บีบี เรซซ่ิง วีล จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจการจ าหน่าย ช้ินส่วนและ

อุปกรณ์เสริมอ่ืนๆ ส าหรับยานยนต์ เช่น 

ล้อยางรถยนต์ ล้อมแม็ก ล้อรถ

85/42  หมู่ท่ี 5 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2917 0135563004677 บจ.ออลไรท์อีซ่ี จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       82990 จัดหาและเป็นตัวกลางในการติดต่อ 89/6  หมู่ท่ี 7 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2918 0135563004693 บจ.เฟรช ฟรุ๊ตส์ (2020) จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจการจ าหน่าย น าเข้า ส่งออก 

สินค้าอุปโภค บริโภค

15  ถนนปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2919 0135563004804 บจ.ตลาด ส. รุ่งเจริญ จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       68104 ให้เช่าพ้ืนท่ีขายของในอาคารของตลาด 50/15  หมู่ท่ี 2 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
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2920 0135563004863 บจ.บ๊ิกซันไชน์ 888 จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       70209 ให้บริการด้านการวางกลยุทธ์ตลาด

ออนไลน์ การโฆษณา สร้างคอนเทนท์ อี

คอมเมิร์ซโซเชียลมีเดีย

48/300  หมู่ท่ี 3 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2921 0135563004928 บจ.อารยา พรีเม่ียม จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       82990 ประกอบกิจการรับประมูลงาน ส่วน

ราชการ เอกชน โรงแรม รับจัดซ้ือ จัดหา 

วัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และบริการ

ออกแบบตกแต่งภายใน

89/55  หมู่ท่ี 3 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2922 0135563005151 บจ.นาคหิรัญ ดีเวลอป จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า บ้าน ท่ีดิน 99/306  หมู่บ้าน จรูญรัตน์ หมู่ท่ี 2 ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2923 0135563005291 บจ.เออร์เบิน คาร์ เรนทัล จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       64911 ประกอบกิจการให้เช่าและให้เช่าซ้ือแบบ

ลิสซ่ิงยานยนต์ชนิดน่ังส่วนบุคคล รถ

กระบะรถตู้และรถขนาดเล็กท่ีคล้ายกัน

69/4  หมู่ท่ี 2 ต.บางเด่ือ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2924 0135563005363 บจ.เจริญรุ่งเรือง  เคร่ืองเย็น จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       46421 ประกอบกิจการจัดซ้ือจัดจ าหน่าย อุปกรณ์

ช้ินส่วนเคร่ืองปรับอากาศ ประกอบ ติดต้ัง

 ซ่อมบ ารุงรักษา เคร่ืองปรับอากาศทุกชนิด

123/20  หมู่ท่ี 7 ถนนกรุงเทพ-ปทุมธานี ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2925 0135563005380 บจ.เจเอ็นเค เฮลต้ี แคร์ จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต 109/73  หมู่บ้าน ชวนช่ืนกรีนบาวด์ หมู่ท่ี

 8 ซอย12/1 ถนนกรุงเทพ - ปทุมธานี

ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2926 0135563005509 บจ.พร้อมเพ่ือคุณ ทรานสปอร์ต 

จ ากัด

28/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการด าเนินงานเก่ียวกับการ

ขนส่งและขนถ่ายสินค้าหรือตัวแทนการ

ขนส่งและขนถ่ายสินค้า

111/125  หมู่ท่ี 7 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2927 0135563003034 บจ.นพวัฒน์ 357 จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่ี

เก่ียวข้องกับการจัดสรรท่ีดิน ขายท่ีดิน 

อาคารชุด บริหารอาคารชุด หรือหมู่บ้าน

จัดสรร บริหารจัดการทรัพย์ส่วนกลาง

167/3  หมู่ท่ี 1 ถนนรังสิต-นครนายก 

(คลอง 7)

ต.ล าผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

2928 0135563003531 บจ.ยูนิต้ี เวิลด์ ทราเวล จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       79120 ประกอบธุรกิจน าเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับการน าเท่ียวทุกชนิด

88/14  หมู่ท่ี 3 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

2929 0135563003573 บจ.พีซัส เทรดด้ิง จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       45301 การขายส่งช้ินส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่

ของยานยนต์

189/200  หมู่บ้าน ปิยทรัพย์ หมู่ท่ี 3 

ถนนรังสิต-นครนายก

ต.บึงสน่ัน อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

2930 0135563003743 บจ.ไทย อารยะ คอนเนคท์ จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการซ้ือมาขายไป อุปกรณ์

ไฟฟ้า เคร่ืองเขียน ส่ือการเรียนการสอน

49/76  หมู่ท่ี 1 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
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2931 0135563003841 บจ.ดีดี ซุปเปอร์คาร์เซอร์วิสเซส 

จ ากัด

12/2/2563 1,000,000       45203 การบ ารุงรักษายานยนต์ท่ัวไป 50/4  หมู่ท่ี 3 ต.บึงสน่ัน อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

2932 0135563003875 บจ.บางกอก ทัวร์ริซึม เซ็นเตอร์ 

จ ากัด

12/2/2563 1,000,000       79120 ประกอบกิจการ น าเท่ียว ทัวร์ โดน

ลักษณะน าคนไทยและคนต่างชาติ

ท่องเท่ียวภายในประเทศไทย

119/159  หมู่ท่ี 1 ต.ล าผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

2933 0135563003905 บจ.ช็อปแอททู แฟมิล่ี จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจการ ขายเส้ือผ้าเด็ก ของใช้

ส าหรับเด็ก

199/52  หมู่ท่ี 1 ต.บึงสน่ัน อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

2934 0135563004162 บจ.เอส ซี เจ กฎหมายและการ

บัญชี จ ากัด

14/2/2563 1,000,000       69100 กิจกรรมทางกฎหมาย กิจกรรมเก่ียวกับ

บัญชี การท าบัญชีและการตรวจสอบบัญชี

105/156  หมู่ท่ี 3 ต.ล าผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

2935 0135563004596 บจ.สยาม อัณยา โกลด์ อินเตอร์เท

รด จ ากัด

19/2/2563 1,000,000       46900 ประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง 

เม่ือได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

แล้ว

55/353  หมู่บ้าน พฤกษาวิลเลจ 2 หมู่ท่ี 2 ต.ล าผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

2936 0135563004626 บจ.สกายออเกอร์ จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการค้า ค้าปลีก ค้าส่ง จ าหน่าย

 ซ้ือ ผลิต รับจ้างผลิต น าเข้าและส่งออก 

ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม

108  หมู่ท่ี 4 ต.บึงสน่ัน อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

2937 0135563005240 บจ.ยูมิคก้าร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       38300 การน าวัสดุท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ 261/661  หมู่บ้าน ซ่ือตรงโคซ่ี คลอง6 

หมู่ท่ี 4 ถนนรังสิต - นครนายก

ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

2938 0133563000742 หจ.วรรณลักษณ์ เนิร์สซ่ิง แคร์ 17/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการให้บริการ แนะน าปรึกษา 

ติดต่อประสานงาน บริการเอาท์ซ็อส ซัพ

คอนเทรด จัดส่งพนักงาน

34/120  หมู่ท่ี 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2939 0133563000751 หจ.บ้านดี วัสดุก่อสร้าง 17/2/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจการจ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์ และ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการก่อสร้าง 

เคร่ืองมือช่างทุกประเภท

89/47  หมู่ท่ี 4 ต.คลองส่ี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2940 0133563000882 หจ.เพ่ือนทะเล 24/2/2563 1,000,000       47212 ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่ง อาหาร

ทะเล อาหารทะเลแช่แข็ง ทุกชนิดทุก

ประเภท

59/145  หมู่ท่ี 9 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2941 0133563000939 หจ.เอส พี บิลท์ 25/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 45/16  หมู่ท่ี 1 ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2942 0133563001013 หจ.ธวัช ทรานสปอร์ต 27/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการบริการขนส่งทางบก 58/37  หมู่ท่ี 13 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2943 0135563003018 บจ.โมริ สตูดิโอ แล็บ จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       63912 ประกอบกิจการให้บริการส่ือสารการตลาด

ดิจิทัลครบวงจร (Digital Marketing)

59/183  หมู่บ้าน INIZIO 2 รังสิตคลอง

สาม หมู่ท่ี 1

ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
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รหัส

ไปรษณีย์

2944 0135563003026 บจ.ฮัลโหลโมม่ี จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจการ จ าหน่าย จ าหน่ายชุด

ช้ันในคนท้อง เส้ือผ้าคนท้อง

88/10  หมู่ท่ี 7 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2945 0135563003051 บจ.บีสตรอง 8888 จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองด่ืมโปรตีน 

เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพและผลิตภัณฑ์

เก่ียวเน่ือง อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริม

อาหาร และเคร่ืองบริโภคทุกชนิด

54/53  หมู่ท่ี 3 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2946 0135563003115 บจ.พฤกษ์ฐนน จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       33200 ประกอบกิจการติดต้ังเคร่ืองจักร

อุตสาหกรรมและอุปกรณ์

35/417  หมู่ท่ี 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2947 0135563003166 บจ.ซัพพลายเชน ทูลล่ิง จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       25922 ประกอบกิจการ รับจ้าง กลึงงาน เจียรงาน

 รับจ้างผลิตงานตามแบบทุกชนิด

15/15  หมู่ท่ี 15 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2948 0135563003174 บจ.ท าด้วยใจ ฟู้ด จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       46312 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารทะเลสด 

อาหารทะเลแห้ง อาหารทะเลส าเร็จรูปทุก

ชนิด

36/692  หมู่บ้าน พฤกษา 12/1 หมู่ท่ี 3 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2949 0135563003344 บจ.เมทต้า อีควิปเมนท์ จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค 39  อาคารบี 5 หมู่ท่ี 6 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2950 0135563003417 บจ.ไวท์ ดราก้อน กรุ๊ป 2020 จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       47612 ประกอบกิจการค้า กระดาษ เคร่ืองเขียน 

แบบเรียน

89/164  หมู่ท่ี 4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2951 0135563003514 บจ.มาร์ติน แอร์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

7/2/2563 1,000,000       46421 ประกอบกิจการซ้ือมา ขายไป 

เคร่ืองปรับอากาศ อุปกรณ์และอะไหล่ ท่ี

เก่ียวกับเคร่ืองปรับอากาศทุกชนิด

57/6  หมู่ท่ี 6 ต.คลองส่ี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2952 0135563003697 บจ.สแมชช่ิง พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย

 ประเภท บ้านเด่ียว อาคารสูง การ

ดัดแปลงหรือการปรับปรุงอาคารท่ีอยู่อาศัย

 การ่อสร้างอาคารท่ีไม่ใช่ท่ีพักอาศัย

39/17  หมู่ท่ี 1 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2953 0135563003701 บจ.เพชรรุ่งเรือง มาสเตอร์ พาร์ท 

จ ากัด

11/2/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการค้า ช้ินส่วนเคร่ืองจักรทุก

ชนิด จ๊ิกและฟิกเจอร์ทุกประเภท รวมถึง

ให้บริการออกแบบ

20/46  หมู่ท่ี 13 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2954 0135563003760 บจ.เน็กซ์แท็บ อินเทลิเจ้นท์ โซลูช่ัน

 จ ากัด

11/2/2563 1,000,000       46521 ประกอบกิจการจัดหาและจ าหน่าย 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้บริการติดต้ัง

19/214  หมู่ท่ี 8 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
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วันท่ี

จดทะเบียน
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ไปรษณีย์

2955 0135563003778 บจ.บีวายเอฟเอฟ อินเตอร์เนช่ัน

แนล จ ากัด

11/2/2563 1,000,000       46692 ประกอบกิจการค้า ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ 

ยาบ ารุงพืช ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ เคมึภัณฑ์ทาง

การเกษตร

88/104  หมู่บ้าน บุญยกร หมู่ท่ี 4 ถนน

รังสิต-นครนายก

ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2956 0135563003786 บจ.บางกอก ฤทธา แมชชีนเนอร่ี 

จ ากัด

11/2/2563 1,000,000       33121 ประกอบกิจการรับจ้างซ่อมเคร่ืองจักรกล 

อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ทุกชนิด

60  หมู่ท่ี 11 ซอยเทพกุญชร 23 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2957 0135563003808 บจ.สกิลล์เซต จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       85491 ประกอบกจการโรงเรียนสอนภาษา 2/670  หมู่บ้าน ศุภาลัยบุรี หมู่ท่ี 1 ถนน

เลียบคลองส่ี

ต.คลองส่ี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2958 0135563003816 บจ.เฟิร์สแคร์ เซฟต้ี แอนด์ เมดิ

คอล (ไทยแลนด์) จ ากัด

11/2/2563 1,000,000       86909 ประกอบกิจการให้บริการด้านปฐม

พยาบาลเบ้ืองต้น โดยผู้เช่ียวชาญพิเศษ

และบุคลากรมืออาชีพด้านอุปกรณ์ทาง

การแพทย์

90/3736  หมู่ท่ี 6 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2959 0135563003867 บจ.สมบัติ เซอร์วิส 2020 จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       77304 บริการให้เช่ารถแมคโค รถแทรกเตอร์ 60/264  หมู่ท่ี 5 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2960 0135563004081 บจ.บ๊ิก บัดด้ี เอกซ์พลอเรอร์ จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       79120 ประกอบธุรกิจน าเท่ียว ธุรกิจนันทนาการ

และธุรกิจเพ่ือความบันเทิง

59/60  หมู่บ้าน ศุภาลัยเบลล่า รังสิต 

คลอง 2 หมู่ท่ี 4

ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2961 0135563004103 บจ.จีเนเทค21 จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       41001 การก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 34/593  หมู่ท่ี 2 ถนนเลียบคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2962 0135563004219 บจ.เดอะรัญ19 คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ีท าการ 

ถนน สะพาน เข่ือน อุโมงค์

40/771  หมู่บ้าน พฤกษาบี หมู่ท่ี 4 ซอย

2/4 ถนนเลียบคลองสาม

ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2963 0135563004227 บจ.ฮิต คอนซัลแทนท์ แอนด์ 

ดิเวลอปเม้นท์ จ ากัด

17/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ปรับปรุง 

ร้ีอถอน ทาสี  ท าความสะอาดและตกแต่ง

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย บ้าน

31/166  หมู่ท่ี 1 ต.คลองส่ี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2964 0135563004294 บจ.เอ็น เจ พี ก่อสร้าง จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 6/244 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2965 0135563004359 บจ.อันดามัน โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       46312 การขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า ท้ัง

ชนิดสด แช่เย็น

41/27  หมู่ท่ี 8 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2966 0135563004383 บจ.แอ๊บโซลูท พาวเวอร์ พลัส จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       71101 ประกอบกิจการออกแบบ ประเมินราคา 

ดูแลให้ค าปรึกษา ติดต้ัง ระบบไฟฟ้า แสง

สว่าง ระบบเสียง

45/35  หมู่ท่ี 4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2967 0135563004391 บจ.เดอะ วชิระ จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย 

เคร่ืองส าอาง อาหารเสริม ออนไลน์

88/103  หมู่ท่ี 3 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
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2968 0135563004413 บจ.โอ.ยู.เอ็ม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       74101 ประกอบกิจการรับสร้างออกแบบ ติดต้ัง

อุปกรณ์ห้องคลีนรูม งานดักท์ งานท่อ ใน

โรงงานอุตสาหกรรม

90/15  หมู่ท่ี 15 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2969 0135563004481 บจ.อร่อยเลิศ มาร์เก็ต ฟู๊ด จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       10132 ประกอบกิจการผลิต ขายปลีก ขายส่ง ไส้

กรอก ลูกช้ินหมู ไก่ เน้ือ แหนม หมูยอ

2/6  หมู่ท่ี 11 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2970 0135563004499 บจ.พีซีเอช 888 จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการน าเข้าและส่งออก 

จ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคทุกชนิด

37/306  หมู่ท่ี 4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2971 0135563004502 บจ.ทริปเบ้ิล พี.ซัพพลายส์ จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       46521 ประกอบกิจการขายส่ง/ปลีก อุปกรณ์-

อะไหล่ไฟฟ้าทุกชนิดทุกประเภท

29/338  หมู่ท่ี 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2972 0135563004529 บจ.บีแอนด์พี ดีไซน์ คอร์ปอเรช่ัน 

จ ากัด

19/2/2563 1,000,000       18119 ประกอบกิจการผลิตและจัดจ าหน่ายแผ่น

ป้ายโฆษณา ส่ือส่ิงพิมพ์ทุกชนิด

59/235  หมู่ท่ี 1 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2973 0135563004570 บจ.จารุทัส ออกาไนซ์เซอร์ จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการซ้ือขาย เช่า ให้เช่า 

แลกเปล่ียน ซ่อม รับจ้าง ท าของ นายหน้า

 ด้านวัสดุอุกรณ์ เคร่ืองมือ ช่ังวัดตวง

19/67  หมู่ท่ี 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2974 0135563004707 บจ.ธนัญพจน์  การก่อสร้างและ

การออกแบบ จ ากัด

21/2/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 29/172  หมู่ท่ี 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2975 0135563004740 บจ.จันทร์ฉายมาร์เก็ต จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       68104 ประกอบกิจการเช่าและการด าเนินการ

เก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของ ตนเอง

หรือเช่าจากผู้อ่ืนท่ีไม่ใช่เพ่ือเป็นท่ีพักอาศัย

36/3  หมู่ท่ี 10 ซอยเทพกุญชร 15 ถนน

เทพกุญชร 1

ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2976 0135563004758 บจ.สยามพัฒนาพร็อพเพอร์ต้ีดี

เวลลอปเม้นท์ จ ากัด

21/2/2563 1,000,000       68101 ประกอบกิจการ ซ้ือคอนโดมิเนียม บ้าน 

อพาร์เมนต์ เพ่ือรีโนเวทขาย

58/843  หมู่ท่ี 13 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2977 0135563004880 บจ.เอสทีพี1969 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการ ค้า ผลิต น าเข้าและ

ส่งออก เคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์ เคร่ืองกล 

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าทุกชนิด

36/66  หมู่ท่ี 14 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2978 0135563004944 บจ.เค.เจ.เอ็นจี โปรเฟสช่ันแนล 

เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

24/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน เข่ือน

24/144  หมู่ท่ี 2 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2979 0135563004979 บจ.เอลิล อินดัสทรี จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       46499 การขายส่งสินค้าในครัวเรือนอ่ืนๆซ่ึงมิได้

จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

44/193  หมู่ท่ี 4 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2980 0135563004995 บจ.ไชยพฤกษ์พงศ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จ ากัด

24/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารที พักอาศัย สถานท่ี

 ท าการ ถนน สะพาน เข่ือน อุโมงค์

36/194  หมู่ท่ี 3 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2981 0135563005061 บจ.กาอาระ คอร์ป จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       78200 ประกอบกิจการการรับเหมาแรงงานให้แก่

วงการธุรกิจเพ่ือการจ้างงานช่ัวคราว เพ่ือ

ทดแทนคนงานของธุรกิจน้ัน

53/16  หมู่ท่ี 1 ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2982 0135563005088 บจ.เคพีวาย เซอร์วิส แอนด์ ซัพ

พลาย จ ากัด

25/2/2563 1,000,000       43223 ประกอบกิจการให้บริการรับเหมา ติดต้ัง

แอร์ ท่อแอร์และท่อส่งลมระบายอากาศ 

ท่อปรับอากาศ ทุกชนิด

36/172  หมู่ท่ี 15 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2983 0135563005126 บจ.ชือเจียลาจีฉูหล่ี(ไท่ก๋ัว) จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       38110 ประกอบกิจการเก็บรวบรวมของเสียท่ีไม่

เป็นอันตรายในท้องถ่ิน

49/1  หมู่ท่ี 1 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2984 0135563005339 บจ.ไททศ จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       90002 ประกอบกิจการให้บริการรับจัดงานแสดง 

การดนตรี และงานบันเทิงต่างๆ

104/30  หมู่บ้าน เอคิว เชดิ หมู่ท่ี 7 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2985 0135563005398 บจ.ขุนศึกคุณธรรม จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       24109 ประกอบกิจการรับเหมางานเช่ือมเหล็ก

โลหะ เช่ือมไฟฟ้าอีซูเม้น เช่ือมซีวิล ทุกชนิด

36/855  หมู่ท่ี 3 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2986 0135563005479 บจ.โปรเลเยอร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       43221 ประกอบกิจการให้บริการ ติดต้ังท่อประปา

 วางระบบท่อประปา เดินท่อประปา ทุก

ประเภท

99/352  หมู่ท่ี 6 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2987 0135563005495 บจ.ธนูศิลป์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       28230 ประกอบกิจการผลิตแม่พิมพ์โลหะซ่อม

บ ารุงแม่พิมพ์โลหะ ช้ินส่วนอะไหล่แม่พิมพ์

โลหะ

62/2  หมู่ท่ี 14 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2988 0135563005550 บจ.พลภัทร การช่าง จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       77109 ประกอบกิจการให้เช่ารถแบคโฮ หกล้อ 

สิบล้อ ด้ัม รวมท้ังเคร่ืองจักรกลหนักอ่ืนๆ

ทุกชนิด

30/3  หมู่ท่ี 3 ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2989 0133563000513 หจ.ซี แอนด์ เอ็ม อิมเพรส มี คลอ

เซ็ท

3/2/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองแต่งกาย 

เส้ือผ้า บุรุษ สตรี ชุดนอน แฟช่ัน ท้ังปลีก

และส่ง

1068/368  ถนนเลียบคลองรังสิต ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

2990 0133563000521 หจ.คนท าพระ เจริญศิลป์ 3/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมางานบูรณะ

ซ่อมแซม ตกแต่ง ท าสี อุโบสถ์ วิหาร องค์

พระพุทธรูป

198  ซอยรังสิต-นครนายก 4 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2991 0133563000564 หจ.โชคทวีทรัพย์ศิริ 4/2/2563 1,000,000       47211 ประกอบกิจการ ขายเน้ือหมู ขายเน้ือไก่ 

ขายพืชผัก ขายข้าวสาร

355/722  หมู่ท่ี 15 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

2992 0133563000777 หจ.ยูเอส อินดัสทรี 19/2/2563 1,000,000       31001 ประกอบกิจการรับผลิตเฟอร์นิเจอร์ 

อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ไม้และอะไหล่ช้ินส่วน

ส าหรับเฟอร์นิเจอร์ น็อคดาวน์ และบ้ิวอิน

359  ซอยรังสิต-ปทุมธานี 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

2993 0135563002992 บจ.บี ริช วัน จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการค้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

และเคร่ืองส าอางทุกชนิด

7/116  หมู่ท่ี 2 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

2994 0135563003042 บจ.เครซ่ี ซูชิรังสิต จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร ประเภท

อาหารญ่ีปุ่น เช่น ซูชิฯ และเคร่ืองด่ืมทุก

ประเภท

305  ถนนรังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

2995 0135563003191 บจ.เอวา เทค แอนด์ ลอว์ จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       62022 ประกอบกิจการบริการทางด้านให้

ค าปรึกษา ออกแบบ วางระบบ

คอมพิวเตอร์และเครือข่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ

1/404  หมู่บ้าน การ์เด้นโฮม หมู่ท่ี 17 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

2996 0135563003239 บจ.เนรมิตทุมลี จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท า

ความสะอาดเส้นผม และผลิตภัณฑ์บ ารุง

เส้นผมและหนังศรีษะ

95/28  หมู่ท่ี 6 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

2997 0135563003298 บจ.ว โชคชัย ก่อสร้าง จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       41001 ประกอบธุรกิจการก่อสร้างอาคารท่ีพัก

อาศัย อาคารท่ีไม่ใช่ท่ีพักอาศัย การ

ก่อสร้างถนน และสาธารณูปโภค

4/6  หมู่ท่ี 1 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

2998 0135563003352 บจ.เอสเอ็ม สบาย อินเตอร์เนช่ัน

แนล จ ากัด

6/2/2563 1,000,000       46692 ประกอบกิจการค้า ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยน้ า ยา

บ ารุงพืช ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ เคมีภัณฑ์ทาง

การเกษตร รวมท้ังสินค้าทางการเกษตรอ่ืนๆ

101/4  หมู่ท่ี 1 ถนนล าลูกกา 11 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

2999 0135563003379 บจ.เคทเทิลเลิฟ จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       78101 ประกอบกิจการให้บริการจัดหานักแสดง 

นักร้อง ศิลปิน ดารา

145  ซอยรังสิต-นครนายก 20 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

3000 0135563003387 บจ.ซีซี แอร์ อิควิปเม้นท์ จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจการขายปลีก-ส่ง วัสดุอุปกรณ์

เก่ียวกับแอร์ งานก่อสร้าง ระบบประปา 

ระบบไฟฟ้า

131/5  ซอยรังสิต-นครนายก 67 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3001 0135563003425 บจ.อีคอนซัลท์ ฮับ บางกอก จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       74101 ประกอบกิจการออกแบบ งานด้านตกแต่ง

ภายในรวมถึงงานด้านโยธา และงาน

รับเหมาก่อสร้าง

67/135  หมู่ท่ี 6 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

3002 0135563003476 บจ.เจทีบี อิเล็คทริค แฟคซิลิต้ี จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       43210 งานติดต้ังและบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า 

ระบบปรับอากาศ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล และ

ระบบส่ือสาร

504/118  หมู่ท่ี 3 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

3003 0135563003603 บจ.พร้อมสิริ 2020 จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 252  ซอยรังสิต-นครนายก 44 ซอย 1 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

3004 0135563003654 บจ.เจซีซี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       68103 ประกอบกิจการเช่าและการด าเนินการ

เก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็น ของตนเอง

หรือเช่าจากผู้อ่ืนเพ่ือเป็นท่ีพักอาศัย

711/147  หมู่บ้าน มัณฑนา ซอย28 ถนน

รังสิต-นครนายก

ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

3005 0135563003662 บจ.เน็กซ์ 8 ครีเอช่ัน จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       78200 ประกอบกิจการรับเหมาแรงงานด้าน

เคร่ืองกล ไฟฟ้าและอิเล็คโทรนิคทุก

ประเภท การน าสายไฟฟ้าและสายส่ือสาร

355/838  หมู่ท่ี 15 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

3006 0135563003727 บจ.พีเค เทค แอนด์ อินโนเวช่ัน 

จ ากัด

11/2/2563 1,000,000       10619 ประกอบกิจการ ผลิต จ าหน่าย อาหารเสริม 1/557  หมู่ท่ี 18 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

3007 0135563003751 บจ.เดอะ แฮปป้ีเนส กรุ๊ป เซ็นเตอร์

 จ ากัด

11/2/2563 1,000,000       96309 ประกอบกิจกรรมการบริการอ่ืน ๆ ส่วน

บุคคลซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

79/83  หมู่บ้าน โนโววิล หมู่ท่ี 5 ซอยล า

ลูกกา 11/14 ถนนเสมาฟ้าคราม

ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

3008 0135563003891 บจ.เมเป้ิลสกรีนแอนด์ดีไซน์ จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       18119 การพิมพ์อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน 26/12  หมู่ท่ี 5 ซอยล าลูกกา 11 ถนน

เสมาฟ้าคราม

ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

3009 0135563003972 บจ.พัทธดล  เทรดด้ิง จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจการค้า น าเข้า ส่งออก ขาย

ปลีก ขายส่ง สินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิด

131/213  หมู่บ้าน ร่ืนฤดี หมู่ท่ี 1 ต.บึงย่ีโถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

3010 0135563003981 บจ.ทัก คอมพิวเตอร์ จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       47411 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า รับจ้างท า 

ผลิต ประกอบติดต้ัง วางระบบ 

คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์

7/126  ซอยรังสิต-นครนายก 34/1 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

3011 0135563004006 บจ.รอยัล แอสเสท คอนสตรัคช่ัน 

กรุ๊ป จ ากัด

13/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 115/59  หมู่ท่ี 6 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

3012 0135563004049 บจ.โอทู สตูดิโอ จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       71101 ประกอบกิจการเก่ียวกับการออกแบบด้าน

สถาปัตยกรรม รวมท้ังให้ค าปรึกษาท่ี

เก่ียวข้องทุกประเภท

1/821  หมู่ท่ี 17 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
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รหัส
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3013 0135563004090 บจ.ทริปเป้ิลเค แมชชีน จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       28199 ประกอบกิจการรับออกแบบและผลิต

เคร่ืองจักร จ๊ิกและฟิกเจอร์ และให้

ค าปรึกษา

802/447  หมู่ท่ี 12 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

3014 0135563004111 บจ.มุมมอง  ไอเดีย จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       47591 ประกอบกิจการค้า เคร่ืองเคหะภัณฑ์ 

เคร่ืองเรือน เฟอร์นิเจอร์

4  ซอยรังสิต-ปทุมธานี 10 ซอย 5 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

3015 0135563004138 บจ.กุ้งตะกร้าเศรษฐี จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       46312 ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีก อาหาร

ทะเล

33/31  หมู่ท่ี 5 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

3016 0135563004278 บจ.เจเอสซี โลจิสติกส์ จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จ าหน่าย

ปลีก และ ส่ง ผลิตภัณฑ์เก่ียวกับสุขภาพ

5/17  ซอยรังสิต-นครนายก 34/1 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

3017 0135563004341 บจ.ปันปัน 15 บิสซิเนส จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       82110 ประกอบกิจการบริหารสินทรัพย์ 

อสังหาริมทรัพย์ โรงแรม คอนโดมิเนียม

86/85  หมู่ท่ี 16 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

3018 0135563004367 บจ.เอส คอน โฮม จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจการบริการตรวจรับมอบ

อสังหาริมทรัย์

501/165  หมู่ท่ี 3 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

3019 0135563004421 บจ.กาแล็กซ์ซี โซลูช่ันส์ จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       62012 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย ให้เช่า 

ติดต้ัง ซ่อมบ ารุง ระบบคอมพิวเตอร์

ซอฟต์แวร์

119/81  ซอยรังสิต-นครนายก 23 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

3020 0135563004448 บจ.บ้านแอร์การไฟฟ้า จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       47595 บริการจ าหน่ายและติดต้ัง ล้าง ซ่อม 

เคร่ืองปรับอากาศ

92/154  หมู่ท่ี 3 ต.บึงย่ีโถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

3021 0135563004537 บจ.ร็อคสกรีน คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       14112 ประกอบกิจการผลิตและจัดจ าหน่ายเส้ือผ้า 177  ซอยรังสิต-นครนายก 64 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

3022 0135563004618 บจ.ธรรมรัตน์ ซินเนอร์จ้ี จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       45301 น าเข้าจ าหน่ายแบตเตอร่ีรถยนต์ ช้ินส่วน 

อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ และให้บริการติดต้ัง

 ซ่อมแซม ดูแล บ ารุงรักษา

13/342-3  หมู่ท่ี 18 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

3023 0135563004634 บจ.ฟิกซ์ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       45405 ประกอบกิจการซ่อมและจ าหน่ายอะไหล่

รถจักรยานยนต์ทุกชนิด

300/197  หมู่ท่ี 13 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

3024 0135563004642 บจ.ดูดี ชิค ดีไซน์ จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       31009 ผลิตและจ าหน่าย ขายปลีก ขายส่ง 

เฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด ทุกประเภท ทุก

รูปแบบ

30/46  หมู่ท่ี 5 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

3025 0135563004723 บจ.มาร์ติน แกรนด์ไชน์ จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       96309 ประกอบกิจการ จัดท าเอกสารอ่ืนๆท่ี

เก่ียวกับแรงงานต่างด้าวท้ังหมด

965/43  หมู่บ้าน พฤกษาวิลล์ 16/2 ถนน

รังสิต-นครนายก

ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
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3026 0135563004782 บจ.ดูดี 24 ดอทคอม จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       61209 ประกอบกิจการโทรคมนาคมเเบบไร้สาย

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในทีอืน

59/439  หมู่บ้าน พรร่มเย็นวิลล่า หมู่ท่ี 6 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

3027 0135563004952 บจ.โอเค.59 จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       47739 ประกอบกิจการซ้ือขาย อุปกรณ์สังฆภัณฑ์

ทุกชนิด ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมรวมท้ัง

สินค้าอุปโภคบริโภคฯ

453/5  หมู่ท่ี 4 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

3028 0135563005002 บจ.พรอดเอกซ์ ครีเอทีฟ จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       82302 ประกอบกิจการรับฝึกอบรมสัมมนา ฝึก

อาชีพ พัฒนาฝีมือแรงงาน

273  ซอยรังสิต-นครนายก 51 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

3029 0135563005053 บจ.คูลฟิกซ์ อินโนเวช่ัน (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

25/2/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิการน าเข้า ส่งออก ผลิต จัด

จ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางค์ 

เสริมความวาม

36/33  หมู่ท่ี 6 ถนนล าลูกกา ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

3030 0135563005428 บจ.ไพน์ เอ็นจิเนียร่ิง เน็ทเวิร์ค 

โซลูช่ัน จ ากัด

28/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง รับเหมา

งานโยธา รับติดต้ังระบบไฟฟ้าและ

โทรคมนาคม

53/48  หมู่บ้าน ทวีลดา หมู่ท่ี 7 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

3031 0135563005452 บจ.ทรี พลัส วัน จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       13132 รับงานปัก ออกเเบบลายปัก ทุกชนิด เช่น 

ปักเส้ือ ปักโลโก้ สกรีนเส้ือ ผ้า เเก้ว จาน 

หมวก เคสโทรศัพท์

59/194  หมู่บ้าน พรร่มเย็นวิลล่า หมู่ท่ี 6 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

3032 0133563000726 หจ.ชลดา โลจิสติกส์ 14/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งเเละขนถ่ายสินค้า 

เเละคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ ท้ังภายในประเทศ

185/1  หมู่ท่ี 8 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

3033 0133563000963 หจ.พี.เอส.อาร์.ฮับสโตร์ 2019 25/2/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีก สินค้า

อุปโภคและบริโภคทุกชนิด รวมท้ังแก๊สท่ีใช้

ในครัวเรือน

19/28  หมู่ท่ี 1 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

3034 0135563003336 บจ.เอส.เอส.ที.อาร์ จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       49339 ประกอบกิจการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค

 สัตว์ เช่น หมู วัว ควาย ด้วยยานพาหนะ

ทางบก

177/20  หมู่ท่ี 8 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

3035 0135563003361 บจ.ทูพี 2548 จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       46322 ประกอบกิจการจ าหน่าย ตัวแทนจ าหน่าย

 ค้าส่ง ค้าปลีก น้ าด่ืม

51/2  หมู่ท่ี 11 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

3036 0135563003433 บจ.โอแอลอาร์ ทูลล่ิง จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       28230 บริการเขียนและผลิตแม่พิมพ์ 54/26  หมู่ท่ี 1 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

3037 0135563003735 บจ.ดับบลิวแอนด์ที บิวต้ี (ไทย

แลนด์) จ ากัด

11/2/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่งและขาย

ส่ง น าเข้าและส่งออกจ าหน่ายสินค้า 

เคร่ืองส าอาง เคร่ืองด่ืม กาแฟ อาหารเสริม

52/18  หมู่ท่ี 2 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
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3038 0135563004987 บจ.พรหมเทวา โลจิสติก จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ ท้ังภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศ

19/9  หมู่ท่ี 10 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

3039 0135563005011 บจ.สุทรรศน์ดิลก (ประเทศไทย) 

จ ากัด

25/2/2563 1,000,000       29309 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย น าเข้า 

ส่งออก อะไหล่ชุดแต่งอุปกรณ์รถยนต์และ

รถจักรยานยนต์ท้ังในและต่างประเทศ

50/11  หมู่ท่ี 2 ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

3040 0135563005037 บจ.อะกรีคัลเจอร์ โกลเบิล จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       46201 ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มัน

ส าปะหลัง มันส าปะหลังอัดเม็ด กาแฟ 

เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถ่ัว งา ละหุ่ง ปาล์ม

น้ ามัน ปอฝ้าย นุ่น พืชไร่

208  หมู่ท่ี 4 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

3041 0135563005193 บจ.คูลอาร์ต ดีไซน์ แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน จ ากัด

26/2/2563 1,000,000       41002 ให้บริการรับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อ

เติม ออกแบบอาคาร อาคารพาณิชย์ 

อาคารท่ีพักอาศัยส่ิงก่อสร้าง

88/212  หมู่ท่ี 4 ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

3042 0135563005223 บจ.พฤธา คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารท่ีพักอาศัย 

และงานก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด รวมท้ัง

รับงานท าโยธาทุกประเภท

65/6  หมู่ท่ี 2 ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

3043 0135563005274 บจ.รักษาความปลอดภัย แอดมิน ซี

เคียว จ ากัด

27/2/2563 1,000,000       80100 ประกอบธุรกิจให้บริการรักษาความ

ปลอดภัย(รปภ)

21/6  หมู่ท่ี 2 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

3044 0135563005355 บจ.มิสเตอร์ลอฟท์ ไลฟ์สไตล์ 

แอนด์ดีไซน์ จ ากัด

27/2/2563 1,000,000       31001 ประกอบกิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ชนิดใช้

ในครัวเรือน ส านักงาน ร้าน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี

 ตู้โชว์สินค้า ช้ันวางของ

58/7  หมู่ท่ี 7 ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

3045 0133563000530 หจ.คนรักบ้าน วัสดุก่อสร้าง 4/2/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจการค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 70/11  หมู่ท่ี 6 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

3046 0133563000581 หจ.วี.ซี.เอช. คอนสตรัคช่ัน 5/2/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 90/122  หมู่ท่ี 11 ถนนหทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

3047 0133563000696 หจ.เกียรติภัทร์ 2020 14/2/2563 1,000,000       46209 ขายวัตถุดิบธรรมชาติ อาทิ ฟางข้าว ข้ีเล่ือย 31/146  หมู่ท่ี 3 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

3048 0133563000831 หจ.สยามยศพลทราฟฟิคเอ็นจิเนีย

ร่ิงพลัส

21/2/2563 1,000,000       47739 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจ าหน่าย

สต๊ิกเกอร์สะท้อนแสง ผลิตภัณฑ์เพ่ือ

การจราจรและติดต้ัง

15  หมู่ท่ี 15 ต.ล าลูกกา อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

3049 0133563000912 หจ.อ๋อ แคทเทอร่ิง 24/2/2563 1,000,000       56210 ให้บริการรับจัดเล้ียงนอกสถานท่ี 49/124  หมู่ท่ี 4 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3050 0133563000921 หจ.ทีเอ็ม เอ็กซิบิช่ัน 25/2/2563 1,000,000       25119 ประกอบกิจการรับผลิตโครงสร้างบูธ งาน

แสดงสินค้า งานอีเว้นท์

95/28  หมู่ท่ี 5 ต.ล าลูกกา อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

3051 0135563003085 บจ.ทีเอ็นเอส เพอร์เฟคท์ กรุ๊ป 

จ ากัด

3/2/2563 1,000,000       18121 ประกอบกิจการรับออกแบบส่ือ ส่ิงพิมพ์ 

ทุกประเภท

100/268  หมู่ท่ี 6 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

3052 0135563003107 บจ.เช็ค-ฉาก เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       71102 ประกอบกจการรับออกแบบ ค านวณ 

ส ารวจ ควบคุม งานก่อสร้าง

53/210  หมู่ท่ี 9 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

3053 0135563003204 บจ.แสงวุธ รุ่งเรือง จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจการค้าประตู หน้าต่าง และ

เป็นตัวแทนจ าหน่าย รับติดต้ัง  ซ่อม สินค้า

 winsor ขายอะไหล่ และอุปกรณ์ท่ี

เก่ียวข้อง

36/7  หมู่ท่ี 7 ต.ล าลูกกา อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

3054 0135563003212 บจ.สยาม เมดแล็บ จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการจ าหน่ายเส้ือผ้า เคร่ืองมือ 

และอุปกรณ์ทางการแพทย์

38/63  หมู่ท่ี 4 ต.ล าลูกกา อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

3055 0135563003328 บจ.เอส เค พี ออโต้ คาร์ จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       45103 ประกอบกิจการซ้ือขายรถยนต์ มือสอง 

เป็นนายหน้าสินเช่ือรถยนต์

27/31  หมู่ท่ี 16 ต.ล าลูกกา อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

3056 0135563003395 บจ.เอส.พี.จี เบสท์กรุ๊ป (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

6/2/2563 1,000,000       21002 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายส่งออก 

สินค้าสมุนไพร ต่างๆ และสินค้าโอทอป

87/28  หมู่ท่ี 9 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

3057 0135563003484 บจ.อาร์. ดี. ค้าวัสดุ จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       46639 ประกอบกิจการซ้ือมา ขายไปวัสดุก่อสร้าง 35  หมู่ท่ี 8 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

3058 0135563003506 บจ.ทีพี สโตน โปร จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       43302 ประกอบกิจการให้บริการติดต้ังวัสดุ

ผลิตภัณฑ์ตกแต่งพ้ืน

99/118  หมู่ท่ี 3 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

3059 0135563003549 บจ.แสนล้านออนไลน์ จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

เคร่ืองส าอางทุกประเภทท้ัง

ภายในประเทศและส่งออก

77/370  หมู่ท่ี 17 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

3060 0135563003671 บจ.เอส โทเทิล แอร์ โซลูช่ัน จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       47595 ประกอบกิจการจ าหน่าย 

เคร่ืองปรับอากาศและติดต้ัง อุปกรณ์อ่ืนๆ 

อุปกรณ์เสริมของเคร่ืองปรับอากาศ

81/118  หมู่บ้าน บ้านฟ้าปิยะรมย์ นีวา 

เฟส 14 หมู่ท่ี 4

ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

3061 0135563003719 บจ.วัน เพาเวอร์ แพค จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการร้านขายปลีกเคร่ืองส าอาง 89/464  หมู่ท่ี 5 ต.ล าลูกกา อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

3062 0135563003794 บจ.ยูนิคอร์น อินเตอร์ ฟู้ด จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างติดต่อ 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน

91/228  หมู่ท่ี 4 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3063 0135563003832 บจ.มิเนอรัลส์ ทีดีที จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       33200 ประกอบกิจการให้บริการ ออกแบบ ติดต้ัง

 ซ่อมบ ารุง เคร่ืองจักรแต่งแร่ เคร่ืองจักร

โรงโม่หิน รวมถึง เคร่ืองจักร เคร่ืองจักรกล 

เคร่ืองจักรอุตสาหกรรม ทุกชนิด

44/129  หมู่ท่ี 3 ต.ล าลูกกา อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

3064 0135563003921 บจ.ลอนดร้ีพลัส จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       96201 ประกอบกิจการ ซักอบรีด ซักแห้ง เส้ือผ้า 

ผ้าห่ม ผ้าปูท่ีนอน และ ผู้อ่ืนๆ

2/4  หมู่ท่ี 6 ถนนพระองค์เจ้าสายคลอง4 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

3065 0135563003964 บจ.ภัคษ์99 จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง รับ

ออกแบบ ตกแต่งภายใน

77/85  หมู่บ้าน เดอะทรัสต์วิลล์ กาญจนา

ภิเษก หทัยราษฎร์ 17

ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

3066 0135563003999 บจ.พีทีเอ็น เซนเตอร์ จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการค้า เคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์ 

เคร่ืองมือกล เคร่ืองทุ่นแรง เคร่ืองมือช่าง

ทุกประเภท

78/141  หมู่บ้าน บ้านฟ้าพฤกษ์วนา หมู่ท่ี

 6

ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

3067 0135563004120 บจ.จิแนช แนชเชอรัล แอนด์ อิน

โนเวช่ัน (ไทยแลนด์) จ ากัด

14/2/2563 1,000,000       20232 การผลิตเคร่ืองหอม เคร่ืองส าอาง และ

ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ า

35/103  หมู่ท่ี 10 ถนนชลมาร์คพิจารณ์ ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

3068 0135563004146 บจ.ชัชชัย คอนกรีต (ปทุมธานี) 

จ ากัด

14/2/2563 1,000,000       23951 ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพ่ือใช้ในงาน

ก่อสร้าง ผลิตเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก

อัดแรงโดยใช้แรง

30/8  หมู่ท่ี 18 ต.บึงทองหลาง อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

3069 0135563004154 บจ.พีที วัสดุก่อสร้าง จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       46639 ขายส่งและขายปลีกวัสดุก่อสร้างหลายชนิด

 รวมถึงวัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือก่อสร้าง

ทุกชนิด

59/836  หมู่ท่ี 5 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

3070 0135563004171 บจ.รชต เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการ จ าหน่าย เส้ือผ้า กระเป๋า 

รองเท้า เคร่ืองประดับ อุปกรณ์ในการแต่ง

กาย อุปกรณ์ใช้กับแม่และเด็ก

25/95  หมู่ท่ี 2 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

3071 0135563004286 บจ.เอสพีไนซ์ ออร์แกไนเซอร์ จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       82302 ประกอบกิจการบริการจัดงานอีเว้นท์ 

ออกแบบ สร้างสรรค์ วางแผน กลยุทธ์ ใน

การด้านการตลาด

59/91  หมู่ท่ี 6 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

3072 0135563004308 บจ.ศรีบุดดา การ์เด้น จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       81300 รับจัดสวน รับดูแลสวนและสนามหญ้า 95/92  หมู่ท่ี 17 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3073 0135563004430 บจ.เพชรก้านทอง จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน เข่ือน อุโมงค์ และ

งานก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับ

ท างานโยธาทุกประเภท

44  หมู่ท่ี 18 ต.บึงทองหลาง อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

3074 0135563004456 บจ.นิราวุส จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       43223 รับออกแบบและติดต้ังระบบปรับอากาศ 84/131  หมู่ท่ี 6 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

3075 0135563004464 บจ.วี.เอส ริช เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       46612 จ าหน่ายน้ ามันเช้ือเพลิง ตลอดจนเป็น

ตัวแทนและนายหน้าผลิตภัณฑ์อย่างอ่ืนท่ี

ก่อให้เกิดพลังงาน

89/90  หมู่ท่ี 17 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

3076 0135563004472 บจ.เอ นิว เคมิคอล จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       20231 ประกอบกิจการผลิตและจัดจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการซักผ้า

25/17  หมู่ท่ี 10 ต.บึงคอไห อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

3077 0135563004511 บจ.สถานีแอร์บ้าน จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       47595 ประกอบกิจการจ าหน่าย ติดต้ัง ซ่อมแซม 

เคร่ืองปรับอากาศ

29/169  หมู่ท่ี 2 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

3078 0135563004561 บจ.อาร์.เอ.เค. พรีซิช่ัน ทูลล่ิง จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการขายปลีกและขายส่ง วัสดุ 

อุปกรณ์ ท่ีใช้กับเคร่ืองมือกล เคร่ืองจักร

อุตสาหกรรมท่ัวไป

65/57  หมู่ท่ี 4 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

3079 0135563004600 บจ.เซน โปร  คอสเมติก จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย น าเข้า 

ส่งออก ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม

7/146  หมู่ท่ี 5 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

3080 0135563004651 บจ.เคมี เอ็นจิน จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       46691 ประกอบธุรกิจจ าหน่ายเคมีภัณฑ์ เคมี

พ้ืนฐานท่ัวไป

48/113  หมู่ท่ี 11 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

3081 0135563004715 บจ.ดีโฮม มาร์เก็ต88 จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       68104 ประกอบกิจการบริหารและให้เช่าพ้ืนท่ี 52/34  หมู่ท่ี 5 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

3082 0135563004821 บจ.อรุณชาติ ดีไซน์ แอนด์ แพลน

น่ิง จ ากัด

24/2/2563 1,000,000       43210 การติดต้ังไฟฟ้า 77/343  หมู่บ้าน เดอะทรัสต์วิลล์ 

กาญจนาภิเษก หทัยราษฎร์ หมู่ท่ี 17

ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

3083 0135563004847 บจ.กรีน คอนเทคท์ แอดไวซ์ จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       70209 กิจกรรมการให้ค าปรึกษาด้านการบริหาร

จัดการ

50/33  หมู่ท่ี 16 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

3084 0135563004855 บจ.เอ็นวาย โกลบอล อินเตอร์เทรด

 จ ากัด

24/2/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการจ าหน่าย ขายปลีก ขายส่ง

 อุปกรณ์ไฟฟ้า เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ และช้ินส่วนอะไหล่

55/416  หมู่บ้าน ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ 

คลอง 5 หมู่ท่ี 17

ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

3085 0135563004871 บจ.เอ็นโอเอ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

ซัพพลาย จ ากัด

24/2/2563 1,000,000       46593 ประกอบกิจการการขายส่ง ขายปลีก

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์เพ่ือใช้ในงาน

อุตสาหกรรมทุกชนิด

29/41  หมู่ท่ี 1 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3086 0135563004901 บจ.แอส เฟรนด์ เวิร์ล ไวด์ จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งสินค้าและอ่ืนๆ 55/337  หมู่ท่ี 17 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

3087 0135563004936 บจ.เอพีเอฟ ทราเวล แอนด์ ทัวร์ 

(ไทยแลนด์) จ ากัด

24/2/2563 1,000,000       79120 ประกอบกิจการน าเท่ียว มัคคุเทศก์ 

รวมท้ังธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการน าเท่ียวทุก

ชนิด

69/440  หมู่ท่ี 6 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

3088 0135563005045 บจ.ศรีทิพย์คอนสทรัคช่ัน จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างงานอาคาร

 อาคารพาณิชย์ บ้านพักอาศัย สถานท่ีท า

การและงานรับเหมาก่อสร้างอ่ืนทุกชนิด

95/424  หมู่ท่ี 5 ต.ล าลูกกา อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

3089 0135563005070 บจ.มลิวัลย์ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       46494 ประกอบกิจการขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้

ในครัวเรือน เฟอร์นิเจอร์ส านักงาน 

เฟอร์นิเจอร์ในร้านค้า

39/306  หมู่ท่ี 18 ต.บึงทองหลาง อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

3090 0135563005096 บจ.คอส พลัส อินฟินิต้ี จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย น าเข้า 

ส่งออกผลิตภัณฑ์เสริมความงาม 

เคร่ืองส าอางค์ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพ่ือ

ความงาม อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ รวมท้ัง

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

77/62  หมู่ท่ี 17 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

3091 0135563005142 บจ.ไพร์ม เทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       46599 ค้าแบตเตอร่ี ชาร์จเจอร์ เคร่ืองส ารองไฟ 

โซล่าเซลล์ ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า

35/66  หมู่ท่ี 7 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

3092 0135563005169 บจ.วายจีเอ็ม กรุ๊ป จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       59111 กิจกรรมผลิตส่ือมัลติมีเดีย 32/43  หมู่ท่ี 3 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

3093 0135563005177 บจ.เคดี มีทรัพย์ จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       46622 ประกอบกิจการค้าเหล็กเส้น เหล็กแผ่น ท่อ

เหล็ก ท่อสแตนเลส ฯลฯ

10/8  หมู่ท่ี 11 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

3094 0135563005207 บจ.สมนึก ไอโซวอลล์ จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       43291 ติดต้ัง ซ้ือ ขาย แผ่นฉนวนส าเร็จรูป 

isowall

60/82  หมู่ท่ี 11 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

3095 0135563005215 บจ.ที-ฟาร์เมด จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       21001 ประกอบกิจการโรงงานผลิต จ าหน่าย ยา

รักษาและป้องกันโรค

39/365  หมู่ท่ี 4 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

3096 0135563005258 บจ.กู๊ด วอเตอร์ อีควิปเม้นท์ จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       43299 ประกอบกิจการให้บริการติดต้ัง ซ่อมแซม 

บ ารุงรักษา ตรวจสอบ อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง

กับงานระบบสาธารณูปโภค

60/85  หมู่ท่ี 11 ถนนหทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

3097 0135563005321 บจ.ดี พาร์ทเนอร์ คอนซัลแตนท์ 

จ ากัด

27/2/2563 1,000,000       74902 ประกอบกิจการท่ีปรึกษา ตรวจวัด จัดท า

รายงานและจ าหน่ายอุปกรณ์ด้าน

ส่ิงแวดล้อม

84/268  หมู่บ้าน ฟ้าปิยรมย์ หมู่ท่ี 6 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3098 0135563005410 บจ.ศุขเสฏฐี จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       68104 ประกอบกิจการ เช่า ซ่ึงอาคาร โรงงาน 

ส านักงาน โกดังเก็บสินค้าและ

อสังหาริมทรัพย์อ่ืน ประกอบกิจการจ่าย

กระแสไฟฟ้า จ่ายส าหรับครัวเรือนและ

อุตสาหกรรม

1  หมู่ท่ี 13 ต.ล าลูกกา อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

3099 0135563005444 บจ.พันล้านสุข จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการซ้ือ-ขายสินค้าอุปโภค 

และบริโภคทางออนไลน์

59/62  หมู่บ้าน สโรชา การ์เด้นวิลล์ หมู่ท่ี

 18

ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

3100 0135563005487 บจ.ณขณะ จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       90002 ประกอบกิจการให้บริการด้านความ

บันเทิงทุกชนิด

135/13  หมู่ท่ี 21 ต.ล าลูกกา อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

3101 0135563005525 บจ.ไอ แอม สกิน จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง เช่น

ลิปติก บลัชออน

39/96  หมู่ท่ี 12 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

3102 0133563000661 หจ.ธนทรัพย์เจริญ 99 12/2/2563 1,000,000       82110 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารเก่ียวกับ

ด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การตลาด

 และการจัดจ าหน่าย

111/1  หมู่ท่ี 1 ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

3103 0135563002984 บจ.ดับบลิว.เอ.เอ.สแตนเลส จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       25941 ประกอบกิจการผลิต และจ าหน่าย ถังเหล็ก

 ถังสแตนเลสทุกชนิด

102/1384  หมู่ท่ี 3 ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

3104 0135563003450 บจ.ส. วิสูตร ชิพยาร์ด จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       30110 ประกอบกิจการค้ารับต่อเรือเพ่ือการ

พาณิชย์ ทุกประเภท ทุกขนาด รวมท้ังรับ

ซ่อมและจ าหน่ายอะไหล่

254/15  หมู่ท่ี 9 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

3105 0135563003492 บจ.เข็มเพ็ชร. เพ็ทช็อป จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       46206 ค้าอาหารสัตว์ 46/5  หมู่ท่ี 4 ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

3106 0135563004065 บจ.ฌอน โปร จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       74101 งานตกแต่งภายใน งานปรับปรุงอาคาร

และส่ิงปลูกสร้างต่างๆ

89/76  หมู่ท่ี 1 ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

3107 0135563005134 บจ.กิตติ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน จ ากัด

25/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย และงาน

ก่อสร้างอ่ืนทุกชนิด

101/143  หมู่บ้าน ฉัตรหลวงโครงการ 15

 หมู่ท่ี 7

ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

3108 0135563005185 บจ.เดอะ ริช โซลูช่ัน จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       77299 ประกอบกิจการให้เช่า ติดต้ังพรมปูพ้ืน 

กระเบ้ืองยาง เต้นท์ เวที และอุปกรณ์แสง 

สี เสียง

1/55  หมู่ท่ี 7 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

3109 0135563005282 บจ.ปิยณัฐการผ้าใบ จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       13922 ประกอบกิจการรับท าผ้าใบคลุมรถทุก

ขนาดทุกชนิด ผลิตและจ าหน่ายถึงการ

น าเข้าส่งออกผ้าใบทุกชนิด

55/399  หมู่ท่ี 3 ต.บางโพธ์ิเหนือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3110 0133563000700 หจ.ยายทอง ขนส่ง 14/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 109  หมู่ท่ี 8 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170

3111 0133563000815 หจ.วงษ์กวน 21/2/2563 1,000,000       49339 ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทุกประเภท 45/1  หมู่ท่ี 11 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170

3112 0133563000637 หจ.ตะวัน คอนสตรัคช่ัน เอ็นเตอร์

ไพร์ซ

11/2/2563 700,000          41001 ประกอบกิจการก่อสร้างท่ีพักอาศัย 24/14  หมู่ท่ี 8 ต.คลองส่ี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

3113 0133563000866 หจ.ดุจเดือน โลจิสติกส์ 21/2/2563 700,000          49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า

และคนโดยสารทางบก ทางน้ า ทางอากาศ

18/118  หมู่ท่ี 4 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

3114 0133563000629 หจ.บุญล้ิม 7/2/2563 550,000          85496 กิจกรรมการเรียนการสอนนวด 55/55  หมู่บ้าน อินด้ี ถนนเลียบคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

3115 0133563000874 หจ.ด๊าซ เซลล์ แอนด์ เรนท์ ดรัม 

แอนด์ เพอร์คัสช่ัน อินสทรูเม้นท์

24/2/2563 500,000          47594 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองดนตรีและ

อุปกรณ์ดนตรีทุกชนิด

201/1  คอนโดเมืองเอก  อาคารG ช้ันท่ี 1

  ห้องเลขท่ี 1 หมู่ท่ี 7 ถนนพหลโยธิน

ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

3116 0135563003409 บจ.บุญสม คอนสตรัคช่ัน แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

6/2/2563 500,000          41001 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 70/116  ถนนปทุมสามโคก ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

3117 0135563004774 บจ.มายด์ที 100 เปอร์เซ็นต์ จ ากัด 21/2/2563 500,000          47222 ประกอบกิจการขายชานมไข่มุกและ

จ าหน่ายวัตถุดิบและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง

111/12  หมู่บ้าน ภัทรพาร์ค หมู่ท่ี 7 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

3118 0133563000602 หจ.อาร์ ที พี อี แอนด์ ซี 7/2/2563 500,000          71102 บริการทางด้านวิศวกรรม 31/233  หมู่ท่ี 1 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

3119 0135563003948 บจ.ปาท่องโก๋ ทีเช๊ิต จ ากัด 13/2/2563 500,000          47711 ประกอบกิจการขายปลีกเส้ือผ้าส าเร็จรูป 40  หมู่ท่ี 6 ต.บึงน้ ารักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

3120 0133563000645 หจ.เอส แอนด์ เจ 2016 คอน

สตรัคช่ัน

11/2/2563 500,000          41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน อุโมงค์

37/920  หมู่ท่ี 4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

3121 0133563000734 หจ.ว.แสงก่อสร้าง 17/2/2563 500,000          41001 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 53/17  หมู่บ้าน เดอะแพลนท์ รังสิตคลอง

ส่ี-วงแหวน หมู่ท่ี 1

ต.คลองส่ี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

3122 0133563000904 หจ.คลินิกใจใส 24/2/2563 500,000          86201 กิจกรรมคลินิกโรคท่ัวไป 46/8  หมู่ท่ี 7 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

3123 0135563003611 บจ.ทีแอนด์พี บิวต้ีพลัส จ ากัด 7/2/2563 500,000          47723 ขายเคร่ืองส าอางทุกชนิด 39  หมู่ท่ี 1 ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

3124 0132563000016 หส.ยัวร์ติวเตอร์ 6/2/2563 500,000          85493 ประกอบกิจการบริการกวดวิชาท่ัวไป การ

ให้บริการสอนเสริม การเตรียมสอบเข้า

มหาวิทยาลัย ประถม มัธยมต้น

132/2  หมู่ท่ี 1 ถนนรังสิต-นครนายก 74 ต.บึงย่ีโถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

3125 0133563000599 หจ.เอส หน่ึงหน่ึง เก้าเก้า 6/2/2563 500,000          47711 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองแต่งกาย 

เส้ือผ้า บุรุษ สตรี เด็กและเด็กอ่อน ชุดนอน

 แฟช่ัน

53/53  หมู่ท่ี 2 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

3126 0133563000611 หจ.เปปซ่ีอิงค์ 7/2/2563 500,000          47411 ซ้ือ ขายและจ าหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์ไอที

99  อาคารศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ช้ันท่ี 2 

 ห้องเลขท่ี SA017 หมู่ท่ี 8 ถนนพหลโยธิน

ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3127 0133563000807 หจ.ทีซีอาร์ เทพเจริญ เซอร์วิส 20/2/2563 500,000          28230 ประกอบกิจการรับออกแบบ ผลิตและ

จ าหน่ายงานโมลด์ ไดร์ แม่พิมพ์ จ๊ิก ฟิก

เจอร์ ข้ึนรูปโลหะ งานป้ันโลหะ

269  หมู่ท่ี 2 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

3128 0133563000858 หจ.กันต์นภัทร แอร์ เซลล์ แอนด์ 

เซอร์วิส

21/2/2563 500,000          47595 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองปรับอากาศ

 รวมท้ังบริการรับติดต้ัง ล้าง ซ่อมแซม

1178/399  ถนนเลียบคลองรังสิต ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

3129 0133563000670 หจ.สมพร พาณิชย์ 2020 12/2/2563 500,000          56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร จ าหน่าย

อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกชนิด

91/393  หมู่ท่ี 11 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

3130 0135563003301 บจ.จัสมิน เนอร์สซ่ิงแคร์ จ ากัด 5/2/2563 500,000          78200 บริการจัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ ดูแล

ผู้ป่วยระยะพักฟ้ืน ดูแลเด็ก และแม่บ้าน

95/74  หมู่ท่ี 4 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

3131 0133563000653 หจ.หน่ึงหกแปดเฮลเมทสโตร์ 12/2/2563 500,000          45403 การขายปลีกและส่งอุปกรณ์ขับข่ี

รถจักรยานยนต์

3/4  หมู่ท่ี 4 ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

3132 0135563004588 บจ.พีเอ็นพีทัวร์แอนด์ทราเวล จ ากัด 19/2/2563 300,000          79120 ประกอบธุรกิจจัดน าเท่ียว 16/5  หมู่ท่ี 5 ต.คลองส่ี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

3133 0135563005371 บจ.เคเค มิวสิค คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 27/2/2563 300,000          85422 ประกอบกิจการสอนร้องเพลง  ได้รับ

อนุญาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องแล้ว

1068/341  หมู่บ้าน พฤกษาวิลล์ 7 ถนน

เลียบคลองรังสิต

ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

3134 0135563005517 บจ.ใบบัว คอมเมิร์ช จ ากัด 28/2/2563 300,000          73101 ประกอบกิจการรับท าโฆษณา ส่ือโฆษณา

ออนไลน์ ออกเเบบเว็บไซต์ วางเเผน

การตลาด รับท าการตลาด

52/4  หมู่ท่ี 5 ถนนล าลูกกา 11 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

3135 0133563000572 หจ.เอ็ม.เอฟ.บี. 5/2/2563 200,000          46109 ประกอบกิจการการประมูลเพ่ือขายสินค้า 

และรับจ้างท าตามวัตถุประสงค์ให้แก้นิติ

บุคคล และส่วนราชการ

99  หมู่ท่ี 5 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

3136 0133563000971 หจ.แอสเสทพลัส 4289 25/2/2563 200,000          46599 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองท าความ

เย็น อะไหล่เคร่ืองเย็น

50/448  หมู่ท่ี 2 ต.บึงย่ีโถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

3137 0133563000947 หจ.ที ที เพ่ิมพูนการช่าง 25/2/2563 200,000          41001 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 81/117  หมู่บ้าน บุณฑริก2 ถนนล าลูกกา

คลอง 4

ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

3138 0133563000505 หจ.ทองประสม 3/2/2563 200,000          47912 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง 

เคร่ืองแต่งกาย เส้ือผ้า สินค้าอุปโภคและ

บริโภคขายสินค้าออนไลน์

14/2  หมู่ท่ี 7 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

3139 0133563000785 หจ.กฤตภาส 888 เฮลท์ แอนด์ บิวต้ี 20/2/2563 200,000          46109 ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน จัด

จ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค

10/2  หมู่ท่ี 3 ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

3140 0135563004898 บจ.เดือนจันทร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 24/2/2563 200,000          74101 ประกอบกิจการรับเหมา ออกแบบ และ 

ตกแต่งบ้าน จัดท าบ้าน จัดท าผ้าม่าน 

ติดต้ังกระจกอลูมิเนียม สแตนเลส เหล็ก

64/1  หมู่ท่ี 2 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170

3141 0133563000718 หจ.บัญชร การบัญชี 14/2/2563 100,000          69200 ประกอบกิจการเก่ียวกับบัญชี การท าบัญชี

และการตรวจสอบบัญชี การให้ค าแนะน า

ด้านภาษี

119/59  หมู่ท่ี 1 ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

3142 0135563004073 บจ.อัญ-ญา โปรเฟสช่ันแนล เทรน

น่ิง แอนด์ คอนซัลท์ จ ากัด

14/2/2563 100,000          82301 ประกอบกิจการจัดการอบรม

ผู้ประกอบการกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

17/227  หมู่บ้าน ซ่ือตรง ซอย 9 ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

3143 0133563000840 หจ.บ้านกัลยาเนิร์สแคร์ 21/2/2563 100,000          86901 ประกอบกิจการรับงานและจัดส่งพยาบาล 

ผู้ช่วยพยาบาลและบริบาล เพ่ือดูแลผู้ป่วย 

ผู้สูงอายุและเด็ก สถานท่ีต่างๆอาทิ

โรงพยาบาล บ้าน เป็นต้น

19/31  หมู่ท่ี 7 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

3144 0133563000556 หจ.ธารน้ าใจ เนอร์สซ่ิงแคร์ 4/2/2563 100,000          87301 ประกอบกิจกรรมการดูแลรักษาในสถานท่ี

ท่ีมีท่ีพักและคนดูแลประจ า ส าหรับผู้สูงอายุ

239  ซอยรังสิต-นครนายก 56 ซอย 1 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

3145 0133563001005 หจ.จิณต์มณี เนอร์สซ่ิงโฮม 27/2/2563 100,000          86909 ประกอบกิจการรับจ้างเฝ้าคนไข้ ผู้ป่วย 

เล้ียงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ และงานแม่บ้านทุก

ประเภท

400/251  หมู่ท่ี 8 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

3146 0133563000769 หจ.บี.พี.โอ ทรานสปอร์ต 17/2/2563 20,000           49339 ประกอบกิจการขนส่งสินค้าอ่ืนๆ ซ่ึงมิได้

จัดประเภทไว้ท่ีอ่ืน

39/1  ซอยศาลเจ้าสมบุญ 21 ถนนศาล

เจ้าสมบุญ

ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

3147 0133563000793 หจ.เอ็น.ที.ซี บ้ิลท์อิน เซอร์วิส 20/2/2563 20,000           74101 ประกอบกิจการรับตกแต่ง ภายนอกและ

ภายใน งานรีโนเวท

9/414  หมู่ท่ี 8 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170

3148 0135563005266 บจ.นาวฟอร์เทค จ ากัด 27/2/2563 10,000           82990 ประกอบกิจกรรมการบริการอ่ืนๆเพ่ือ

สนับสนุนธุรกิจซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ ในท่ีอ่ืน

199/177  หมู่บ้าน ฮาบิทาวน์โฟลด์ หมู่ท่ี 

3 ซอย10 ถนนติวานนท์-แจ้งวัฒนะ

ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

3149 0145563000931 บจ.เคมเทค อินดัสทรี จ ากัด 27/2/2563 15,000,000      46691 ประกอบกิจการจ าหน่าย เคมีภัณฑ์ทุกชนิด 66/7  หมู่ท่ี 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

3150 0145563000612 บจ.ท๊อป เอ็กซ์เพิร์ท เฮลธ์แคร์ 

จ ากัด

5/2/2563 5,000,000       78200 จัดส่งเจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลผู้สูงวัย 358/4  หมู่ท่ี 2 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

3151 0145563000868 บจ.ธนาเศรษฐ์ แมคคานิคอล ซัพ

พลาย แอนด์ เทรดด้ิง จ ากัด

19/2/2563 5,000,000       41001 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 49  หมู่ท่ี 1 ต.บ่อตาโล่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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ไปรษณีย์

3152 0145563000761 บจ.เอโอ แมคคานิคอล จ ากัด 14/2/2563 5,000,000       77309 ประกอบกิจการให้เช่าเคร่ืองจักร เคร่ืองกล

 รถยนต์ ยานพาหนะ เเละ ให้บริการขนส่ง

สินค้า วัตถุดิบ วัสดุอ่ืนๆ

57/2  หมู่ท่ี 9 ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190

3153 0145563000914 บจ.ยุ่ย ชิง หงษ์ การค้า (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

26/2/2563 4,000,000       46103 ประกอบกิจการให้บริการ น าเข้าส่งออก

,จ าหน่าย ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง,เส้ือผ้า

,รองเท้า

34/2  หมู่ท่ี 8 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120

3154 0145563000710 บจ.พีแอนด์พี คอนซัลแทนซี แอนด์

 เซอร์วิส จ ากัด

7/2/2563 2,000,000       74901 บริการรับแปลเอกสารและเป็นตัวแทนย่ืน

เอกสารต่างๆ ต่อหน่วยงานราชการหรือ

องค์การของรัฐ

249/56  หมู่ท่ี 5 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

3155 0145563000965 บจ.ฌาณโอสถ จ ากัด 27/2/2563 1,200,000       46441 ประกอบกิจการค้ายา ยารักษาโรค 268/7  หมู่ท่ี 7 ต.ล าตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

3156 0145563000639 บจ.เค.เอส.เอส. คอนสตรัคช่ัน

แอนด์เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

5/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง และ

ออกแบบโครงสร้างอาคาร

22/4  หมู่ท่ี 4 ต.คลองสวนพลู อ.

พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

3157 0145563000701 บจ.ณัฐหิรัญ ปร้ินต้ิง จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       73101 ผลิตและจ าหน่ายส่ือโฆษณา 44/6  ถนนอู่ทอง (ข) ต.หอรัตนไชย อ.

พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

3158 0145563000736 บจ.เอเอสวาย คอเปอเรช่ัน จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       78300 ประกอบกิจการจัดหาบุคลากรเข้าท างาน

ตามสถานท่ีประกอบการงานต่างๆ

91  หมู่ท่ี 5 ต.หันตรา อ.

พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

3159 0145563000779 บจ.เคเอสเอส อินเตอร์พลัส จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       82302 ประกอบกิจการรับจัดงานแสดงสินค้าและ

บริการ งานบันเทิง งานอีเว้นท์ งาน

คอนเสิร์ต และงานออกบูธสินค้า

60/1  หมู่ท่ี 6 ต.บ้านใหม่ อ.

พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

3160 0145563000809 บจ.อีซ่ีคล๊ิก จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษาและวางแผน

งานบนส่ือออนไลน์

9/38  หมู่ท่ี 5 ต.ข้าวเม่า อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

3161 0145563000825 บจ.เอมอร เมด อิน (ไทยแลนด์) 

จ ากัด

17/2/2563 1,000,000       46493 ประกอบกิจการขายส่งเคร่ืองหนังและ

เคร่ืองใช้ส าหรับการเดินทาง

77/6  ถนนราเมศวร ต.หอรัตนไชย อ.

พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

3162 0145563000884 บจ.คหบดีทัวร์ จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       79120 น าเท่ียวแบบหมู่คณะ 8/5  ถนนนเรศวร(ง) ต.หอรัตนไชย อ.

พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

3163 0145563000680 บจ.นนท์เจริญยนต์ มอเตอร์ จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       45401 ประกอบกิจการ จ าหน่าย รถจักรยานยนต์

 ทุกประเภท ทุกชนิด

16  หมู่ท่ี 5 ต.ลาดน้ าเค็ม อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120

3164 0143563000297 หจ.ดีเค ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส 

2020

11/2/2563 1,000,000       33200 ประกอบกิจการรับเหมางานท่ัวไป ติดต้ัง

แซมแซมเคร่ืองจักร งานโครงเหล็ก งาน

ระบบท่อน้ าท้ิงในโรงงานทุกชนิด

81/3  หมู่ท่ี 6 ต.จ าปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130

3165 0145563000922 บจ.มนตรีอะไหล่แอร์ จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       47595 ขายแอร์ ติดต้ังแอร์ 77/1  หมู่ท่ี 7 ต.จ าปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
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3166 0145563000876 บจ.โกลเด้น เบดด้ิง จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       47591 ประกอบกิจการจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ และ

อุปกรณ์ตกแต่งทุกชนิด

111  หมู่ท่ี 1 ต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150

3167 0143563000220 หจ.เอสพีเอ ทัวร์ 3/2/2563 1,000,000       77101 ประกอบกิจการให้เช่ารถยนต์ 288/137  หมู่ท่ี 5 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

3168 0143563000262 หจ.นงรักวัสดุก่อสร้าง 7/2/2563 1,000,000       47524 ค้าวัสดุก่อสร้างทุกชนิด 45  หมู่ท่ี 5 ต.บางประแดง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

3169 0143563000301 หจ.ควีน บิวต้ี (2020) 12/2/2563 1,000,000       47723 จ าหน่ายเคร่ืองส าอาง 328/212  หมู่ท่ี 2 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

3170 0143563000408 หจ.249อินเตอร์เทรด 27/2/2563 1,000,000       46510 ประกอบกิจการขายส่งคอมพิวเตอร์และ

ซอฟต์แวร์อุปกรณ์และช้ินส่วน

อิเล็กทรอนิกส์สินค้าไอทีทุกชนิด

114/493  หมู่ท่ี 6 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

3171 0143563000416 หจ.สิงห์สุวรรณ คอนสตรัคช่ัน 

เซอร์วิส

27/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 480/284  หมู่ท่ี 2 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

3172 0143563000424 หจ.เร่ิมใหม่ ทรานสปอร์ต 28/2/2563 1,000,000       49339 ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทุกประเภท

ทางถนนโดยยานพาหนะ

34/150  หมู่ท่ี 17 ต.บางกระส้ัน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

3173 0145563000566 บจ.ธีระพัฒน์ คอนเวเยนซ์ จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ซ่อมแซม 

ดัดแปลงช่วงล่างรถบรรทุก รวมถึง

ยานพาหนะทุกประเภท

57  หมู่ท่ี 9 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

3174 0145563000574 บจ.นพวงศ์  กรุ๊ป  ดีเวลลอปเม้นท์ 

จ ากัด

4/2/2563 1,000,000       96201 ประกอบกิจการบริการซัก อบ รีด 209/4  หมู่ท่ี 2 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

3175 0145563000591 บจ.อยุธยา ฟอร์คลิฟท์ จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       77309 ประกอบกิจการให้เช่า ซ่อมแซม รถฟอร์

คลิฟท์

72/40  หมู่ท่ี 2 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

3176 0145563000663 บจ.อาร์.อาร์.พี.ซี. เมืองแห่งสุขภาพ

โลก จ ากัด

6/2/2563 1,000,000       55101 ประกอกบิจการโรงแรม รีสอร์ท ห้องชุด 

ปละหอพัก บริการท่ีพักเพ่ืออาศัยแบบ 

รายวัน รายเดือน

45/12  หมู่ท่ี 17 ต.บางกระส้ัน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

3177 0145563000728 บจ.โอ.เอ็น.อี เซอร์วิส (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

11/2/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการขายส่งสินค้าท่ัวไปโดย

ได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

138/15  หมู่ท่ี 2 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

3178 0145563000752 บจ.อ๊อด ออโต้คาร์ ๕๙ จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       45103 บริการรับซ้ือขาย จ าน า แลกเปล่ียนยาน

ยนต์เก่าชนิดรถยนต์น่ังส่วนบุคคล

43  หมู่ท่ี 3 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

3179 0145563000787 บจ.ไทยเม็คเอ็นจิเนียร่ิง(2020) 

จ ากัด

14/2/2563 1,000,000       33200 ประกอบกิจการรับออกแบบติดต้ัง

เคร่ืองจักร

40/1  หมู่ท่ี 4 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

3180 0145563000892 บจ.เอส.เอ.เอ็ม. ดีไซน์ แอนด์ 

คอนสทรัคช่ัน จ ากัด

21/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 123  หมู่ท่ี 6 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
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3181 0145563000957 บจ.เหรียญทอง คอฟฟ่ี จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       47222 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองด่ืม กาแฟ 

เคร่ืองด่ืม

94  หมู่ท่ี 4 ต.คุ้งลาน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

3182 0145563000990 บจ.ที แอนด์ บี วิศวกรรม จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 123  หมู่ท่ี 6 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

3183 0143563000254 หจ.เค แอนด์ เค. คอนสตรัคช่ัน 4/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 58/89  หมู่ท่ี 7 ตรอกท่ีจัดสรร ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

3184 0105563021679 บจ.ดีกรี เฮ้าส์ จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       46321 ประกอบกิจการน าเข้า จ าหน่ายสุรา ไวน์ 

เบียร์ บุหร่ีทุกชนิด

59/1  หมู่ท่ี 1 ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

3185 0145563000655 บจ.น้อมเกล้า เพาเวอร์โกลด์ จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       39000 ประกอบกิจการรับก าจัดน้ ามันปนเป้ือน 33/3  หมู่ท่ี 3 ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

3186 0145563000671 บจ.เลฟท์ อบิลิต้ี จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 302/123  หมู่ท่ี 7 ต.ล าตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

3187 0145563000698 บจ.เอพี ออโต้พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส

 จ ากัด

7/2/2563 1,000,000       28199 ประกอบกิจการออกแบบ ผลิต น าเข้า 

ส่งออก ซ้ือขาย อุปกรณ์โรงงาน อะไหล่

และช้ินส่วนทุกชนิด ทุกประเภท

201/141  หมู่ท่ี 5 ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

3188 0145563000833 บจ.เอกธนลักษณ์ 45 จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจการ นายหน้าและรับซ้ือขาย

แลกเปล่ียอสังหาริมทรัพย์ บ้าน ท่ีดิน

55/1  หมู่ท่ี 5 ต.บ่อตาโล่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

3189 0145563000850 บจ.แพ็กซ์สยาม เทรดด้ิง จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       46109 น าเข้า ส่งออก จ าหน่ายสินค้า อุปกรณ์ปะ

ยาง อุปโภค บริโภค ทุกชนิด

198  หมู่ท่ี 7 ตรอกอาคารพาณิชย์ ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

3190 0145563000906 บจ.สวรรยา แฟคตอร่ี จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       38300 ประกอบกิจการท าการประมูล คัดแยก 

เศษวัสดุเหลือใช้ เศษวัสดุรีไซเคิล

263  หมู่ท่ี 8 ต.ล าตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

3191 0145563000949 บจ.อ านวยกระจก  อลูมิเนียม จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจการจ าหน่ายกระจก อลูมิเนียม

 ฝ้า

186  หมู่ท่ี 3 ต.ล าตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

3192 0145563000841 บจ.ภคิน คอนซัลแตนท์ จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       71101 รับออกแบบงานสถาปัตยกรรม 139/85  หมู่ท่ี 4 ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13180

3193 0145563000558 บจ.แฟมิล่ี 88 คอนสตรัคช่ัน แอนด์

 ดีไซน์ จ ากัด

3/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ีท าการ 

ถนน สะพาน เข่ือน อุโมง

88  หมู่ท่ี 5 ต.แคตก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190

3194 0145563000604 บจ.เจอาร์ซี อินเตอร์เทรด จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       20121 ประกอบกิจการ ผลิต น าเข้า ส่งออกและ

จ าหน่ายในประเทศ ปุ๋ย ยาปราบศัตรู่พืช 

ยาบ ารุงพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ ทุกชนิด

และ เคมีเกษตร ทุกชนิด

105/1  หมู่ท่ี 4 ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190

3195 0143563000327 หจ.ชลชาติ ทรานสปอร์ต 14/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสาร ท้ังทางบก ทางน้ า และ

ทางอากาศ

5/291  หมู่ท่ี 13 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210

3196 0143563000343 หจ.เอ.พี.แก็ดเจ็ต 18/2/2563 1,000,000       47413 จ าหน่ายเคร่ืองมือส่ือสาร 65/11  หมู่ท่ี 13 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3197 0143563000360 หจ.ฟิลล่ิง เนล สตูดิโอ 21/2/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ตกแต่ง

เล็บมือและเล็บเท้า อุปกรณ์ท าเล็บครบ

วงจรท้ังหน้าร้านและออนไลน์

89/267  หมู่ท่ี 1 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210

3198 0145563000647 บจ.เอ็นพี เด็นกิ จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       46422 ประกอบกิจการน าเข้า จ าหน่าย หลอดไฟ

โคมไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด และรับ

ประกอบหลอดไฟเข้ากับโคมไฟ

494/17  หมู่ท่ี 4 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210

3199 0145563000744 บจ.นารูเอะ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       25921 ประกอบกิจการรับจ้างตกแต่งช้ินงาน 

ตรวจสอบช้ินงาน พลาสติก โลหะ 

อลูมิเนียม

35/29  หมู่ท่ี 5 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210

3200 0145563000981 บจ.จีอาร์ที เอนจิเนียร่ิง จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 4/85  หมู่ท่ี 9 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210

3201 0145563000582 บจ.ทรัพย์โชคอนันต์ การเกษตร 

จ ากัด

4/2/2563 1,000,000       46209 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายพืชผล

ทางการเกษตรทุกชนิด ทุกประเภท

145/27  หมู่ท่ี 3 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230

3202 0145563000621 บจ.ทรัพย์หลักชัย ฟู้ด ซัพพลาย 

จ ากัด

5/2/2563 1,000,000       46209 ประกอบกิจการจัดจ าหน่าย รับซ้ือ 

ผลิตผลทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์แปร

รูปทางการเกษตรทุกชนิด

9/9  หมู่ท่ี 1 ต.หลักชัย อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230

3203 0145563000973 บจ.วีแอนด์วี คอนสตรัคช่ันแอนด์

ซัพพลาย จ ากัด

27/2/2563 1,000,000       43221 ประกอบกิจการเดินท่อทุกชนิด 40/102  หมู่ท่ี 3 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230

3204 0145563000795 บจ.ชายน์ทู อยุธยา จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       47593 ประกอบกิจการจ าหน่าย น าเข้า หลอด

ไฟฟ้าแอลอีดี โคมไฟแอลอีดี

55  หมู่ท่ี 3 ต.บ้านแพรก อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240

3205 0145563000531 บจ.บุญมี ทูเก็ตเตอร์ จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       47215 ประกอบการค้าปลีก ค้าส่ง ขนม ขนมไทย 

เบเกอร์ร่ี และอุปกรณ์ส านักงาน

51/1  หมู่ท่ี 4 ต.วัดยม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250

3206 0145563000540 บจ.มีทอง พาณิชย์ จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       47215 ประกอบการค้าปลีก ค้าส่ง ขนม ขนมไทย 

เบเกอร์ร่ี

51/1  หมู่ท่ี 4 ต.วัดยม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250

3207 0145563000817 บจ.เจเอสพี. ทรัพย์ทวี จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       81210 ประกอบกิจการรับเหมาท าความสะอาด 

และรับงานบริการตามสถานท่ีต่าง ๆ เช่น 

แพ็คปุ๋ยใส่ถุง แพ็คข้าวสาร แบกปุ๋ยข้ึนรถ

5/39  หมู่ท่ี 3 ต.แม่ลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260

3208 0103563002176 หจ.โฟร์เฟสเซอร์ 6/2/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่ง เคร่ืองวัด

อุณหภูมิ เคร่ืองวัดไฟฟ้าและ

อิเล็คทรอนิกส์ทุกชนิด

38/1  หมู่ท่ี 5 ต.เต่าเล่า อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270

3209 0143563000319 หจ.ภัทรสตีล2019 14/2/2563 1,000,000       46622 จ าหน่ายเหล็กจ้อยและเหล็กโดเวล ท าถนน 13/2  หมู่ท่ี 4 ต.เชียงรากน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี
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รหัส

ไปรษณีย์

3210 0143563000238 หจ.สวนพลู สปอร์ต แอนด์ อีควิป

เมนต์

3/2/2563 500,000          47711 เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองนุ่มห่ม 128/40  หมู่บ้าน สวนพลู หมู่ท่ี 3 ซอย9 ต.คลองสวนพลู อ.

พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

3211 0143563000289 หจ.รวินท์พร พานิช 7/2/2563 500,000          46109 ประกอบกิจการด าเนินการเป็นตัวแทน

จ าหน่ายสินค้าของบริษัท เอส เอ็ม ซี อาร์ดี

เฟรชพลัส จ ากัด

199/234  หมู่ท่ี 3 ต.คลองสวนพลู อ.

พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

3212 0143563000271 หจ.เปรมสุวรรณ์ คอนสตรัคช่ัน 7/2/2563 500,000          41002 รับเหมาก่อสร้าง 112/10  หมู่ท่ี 4 ต.ปากจ่ัน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260

3213 0143563000378 หจ.มหาเฮง999 อยุธยา 25/2/2563 400,000          47912 ประกอบกิจการท าการตลาดขายสินค้า

ออนไลน์

234/64  หมู่ท่ี 3 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

3214 0143563000335 หจ.ชมภูนุช ออโต้ 14/2/2563 300,000          64911 ประกอบกิจการ บริการรับจัดไฟแนนซ์ 

ยานพาหนะทุกประเภท รับโอนทะเบียน-

โอนกรรมสิทธ์ิ

111/3  หมู่ท่ี 6 ต.ลุมพลี อ.

พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

3215 0143563000246 หจ.ชูเกียรติ ขนส่ง 4/2/2563 200,000          49323 ประกอบกิจการบริการขนส่งและขนถ่าย

สินค้า และคนโดยสาร

47  หมู่ท่ี 3 ต.บางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250

3216 0143563000386 หจ.เฮปปิน 26/2/2563 100,000          58202 ประกอบกิจการให้บริการแพลตฟอร์ม เช่น

 เว็บไซต์ แอปพลิเคช่ันมือถือ โซเชียลเน็ค

เวิร์ค และเทคโนโลยีอ่ืนๆ

10/1  ถนนนเรศวร (ง) ต.หอรัตนไชย อ.

พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

3217 0143563000351 หจ.ภูมิภัทร แอร์เซอร์วิส 20/2/2563 100,000          43223 ประกอบกิจการรับเหมาติดต้ัง

เคร่ืองปรับอากาศ

160/120  หมู่ท่ี 5 ต.ล าตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

3218 0143563000394 หจ.เพอร์เฟคท์ คลีนเนอร์ เคมีคอล 

(2020)

26/2/2563 50,000           20231 การผลิตสบู่และสารซักฟอกผลิตภัณฑ์ท่ีใช้

ในการท าความสะอาด และขัดเงา

93/1  หมู่ท่ี 1 ต.คลองน้อย อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240

3219 0155563000124 บจ.ช. พงศกร ขนส่ง จ ากัด 14/2/2563 3,000,000       49323 การด าเนินการเก่ียวกับการขนส่งและขน

ถ่ายสินค้า

102  หมู่ท่ี 1 ต.คลองวัว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000

3220 0155563000159 บจ.อ่างทองหวายสาธุ จ ากัด 28/2/2563 2,000,000       46499 ประกอบกิจการน าเข้ามาจ าหน่ายใน

ประเทศซ่ึงสินค้าหวายทุกประเภท

35/35-38  หมู่ท่ี 1 ต.ป่าง้ิว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000

3221 0155563000116 บจ.ออสการ์เอสเตท จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       68101 ประกอบกิจการซ้ือและขาย

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของตัวเอง เพ่ือการ

พักอาศัย

38  หมู่ท่ี 6 ต.ป่าง้ิว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000

3222 0153563000050 หจ.วีรศักด์ิการช่าง 18/2/2563 1,000,000       25922 ประกอบกิจการบริการกลึงกัดไสโลหะการ

เจาะรู การหมุน การไส การคว้าน การจัด

ให้ข้ึนเงาการเช่ือมทุกชนิด

855/ข  หมู่ท่ี 2 ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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จดทะเบียน
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รหัส
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3223 0155563000132 บจ.ไทย โฮม เซอร์วิส จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       16220 ประกอบธุรกิจบริการออกแบบ รับสร้าง 

จ าหน่าย บ้านน๊อคดาวน์ บ้านส าเร็จรูป 

ทุกชนิด

69/3  หมู่ท่ี 5 ต.เอกราช อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130

3224 0155563000108 บจ.ไชโยแทรคเตอร์ เทรดด้ิง จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       46530 ประกอบกิจการจ าหน่าย น าเข้าและ

ส่งออก เคร่ืองจักรกล เคร่ืองมือเคร่ืองใช้

และอุปกรณ์การเกษตร

19-20  หมู่ท่ี 3 ต.ไชโย อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140

3225 0155563000141 บจ.คาวบอย ฟาร์ม อ่างทอง จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร 158  หมู่ท่ี 3 ต.บ้านพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150

3226 0165563000281 บจ.ลพบุรีหล่อยาง บายพาส จ ากัด 25/2/2563 5,000,000       45302 ประกอบกิจการค้า ยางรถยนต์ รวมท้ัง

อุปกรณ์ และอะไหล่ ของสินค้าดังกล่าว

118/1  หมู่ท่ี 2 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

3227 0165563000337 บจ.ย่ิงเจริญมงคล จ ากัด 27/2/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือขาย ให้เช่า 

อสังหาริมทรัพย์

114  หมู่ท่ี 3 ต.โคกล าพาน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

3228 0165563000248 บจ.ดีคอน อินโน เทค จ ากัด 12/2/2563 5,000,000       43909 ประกอบกิจการรับเหมาเคลือบเคมีภัณฑ์

พ้ืนผิวอุตสาหกรรม ระบบอีพ็อคซ่ี พียู กัน

ซึม และงานเคลือบ ตกแต่งเคมีคอนกรีต

ทุกชนิด

178  หมู่ท่ี 11 ต.หลุมข้าว อ.โคกส าโรง จ.ลพบุรี 15120

3229 0165563000230 บจ.ทองอุไร กรุ๊ป 2020 จ ากัด 7/2/2563 5,000,000       16101 ประกอบกิจการแปรรูปไม้ทุกชนิดเพ่ือเป็น

เช้ือเพลิงใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ

87  หมู่ท่ี 5 ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170

3230 0165563000311 บจ.เอส.เค.โฮมสตีล จ ากัด 27/2/2563 5,000,000       47525 ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์

และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการก่อสร้าง 

เคร่ืองมือช่างทุกประเภท

68  หมู่ท่ี 1 ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15220

3231 0165563000329 บจ.งามพร้ิงพันล้าน จ ากัด 27/2/2563 3,000,000       47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้า ปลีก-ส่ง 

ตามท่ีระบุไว้ในวัตถุประสงค์ท้ังหน้าร้าน

และออนไลน์

65  หมู่ท่ี 4 ต.ตะลุง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

3232 0165563000264 บจ.อาร์.ดี.หลังคาเหล็ก (เมทัลชีท) 

จ ากัด

14/2/2563 2,000,000       24109 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย หลังคา

เหล็ก (เมทัลชีท) และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง

40/2  หมู่ท่ี 6 ต.โพนทอง อ.บ้านหม่ี จ.ลพบุรี 15110

3233 0163563000165 หจ.ศรีสกุลคาเฟ่ 3/2/2563 1,000,000       56302 กิจการร้านกาแฟ 9  หมู่ท่ี 1 ต.ถนนใหญ่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

3234 0163563000220 หจ.กนกศิลป์ทรัพฒ์ 13/2/2563 1,000,000       32111 ประกอบกิจการท าทองค าแท่ง เป็นทองค า

รูปพรรณ

5/58  หมู่ท่ี 6 ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

3235 0165563000213 บจ.ฟ้าสร้างไทย จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ครีม

บ ารุงผิว โลช่ัน เจล สบู่เหลว 

เคร่ืองส าอางค์ เวชส าอางค์

240/8  ถนนพหลโยธิน ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
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3236 0165563000272 บจ.ย่ิงเจริญ (2020) จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือขาย ให้เช่า 

อสังหาริมทรัพย์

89  หมู่ท่ี 3 ต.โคกล าพาน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

3237 0165563000361 บจ.ทีมพ่ีอุ๊ 1918 จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       49323 การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคน

โดยสาร

120/2  หมู่ท่ี 2 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

3238 0163563000157 หจ.กองส่วนฟาร์ม 3/2/2563 1,000,000       01450 ประกอบกิจการฟาร์มเล้ียงสุกร รวมถึงการ

เล้ียงสัตว์ทุกชนิด

5  หมู่ท่ี 2 ต.บ้านทราย อ.บ้านหม่ี จ.ลพบุรี 15110

3239 0165563000256 บจ.เอ็น.ที.พี.แพคเกจจ้ิง จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       22220 ประกอบการรับจ้างผลิตขวดเปล่า และ

ผลิตน้ าด่ืม

199  หมู่ท่ี 6 ต.โพนทอง อ.บ้านหม่ี จ.ลพบุรี 15110

3240 0163563000289 หจ.พรภา ทีม 26/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ทุกชนิด 165  หมู่ท่ี 10 ต.เกาะแก้ว อ.โคกส าโรง จ.ลพบุรี 15120

3241 0163563000271 หจ.เมืองอิเล็คทริค ล านารายณ์ 25/2/2563 1,000,000       47595 ประกอบกิจการ จ าหน่าย ติดต้ัง แอร์ 

อุปกรณ์ แอร์ ทุกชนิด ทุกประเภท

346/7  หมู่ท่ี 1 ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130

3242 0163563000173 หจ.สตาร์ทเท็น 10 4/2/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าอุปโภค 

บริโภค ทุกชนิด

189  หมู่ท่ี 1 ต.โพตลาดแก้ว อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150

3243 0163563000262 หจ.ภูริชญา 2020 กรุ๊ป 20/2/2563 1,000,000       56101 จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 199  หมู่ท่ี 1 ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150

3244 0165563000221 บจ.ปิโตร กรุ๊ปส์ จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       47300 ประกอบกิจการจ าหน่ายน้ ามันเช้ือเพลิง 

ผลิตภัณฑ์หล่อล่ืน และน้ ามันเคร่ือง

100  หมู่ท่ี 10 ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150

3245 0165563000302 บจ.โชคไพศาล  888 จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       77305 ประกอบกิจการ บริการให้เช่า รถแม็คโค 

รถขุดดิน รถแทรกเตอร์ ท่ัวไป

108  หมู่ท่ี 10 ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150

3246 0163563000181 หจ.บ้านวงศ์สวรรค์ 5/2/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด รวมท้ังรับท างาน

โยธาทุกประเภท

53/2  หมู่ท่ี 3 ต.ท่าแค อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160

3247 0165563000299 บจ.เทียนจาง จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       46622 ประกอบกิจการขายส่งเหล็กและเหล็กกล้า

ข้ันมูลฐาน เหล็กรูปพรรณทุกชนิด

25/1  หมู่ท่ี 1 ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160

3248 0165563000353 บจ.ชิคเคส โอมิ จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีก 

โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ เส้ือผ้า กระเป๋า 

เคร่ืองส าอาง และสินค้าอ่ืน

911  หมู่ท่ี 2 ต.ท่าแค อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160

3249 0163563000203 หจ.พีพี ทรัพย์รุ่งเรืองกิจ 7/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ร้ือถอน 

อาคาร งานโยธา เช่าเคร่ืองจักรอุปกรณ์

100/2  หมู่ท่ี 4 ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15220

3250 0163563000254 หจ.ชิลล่ี แอนด์ คอสเมติกส์ 17/2/2563 700,000          47711 ประกอบกิจดการค้าผ้า เคร่ืองนุ่งห่ม 

เส้ือผ้าส าเร็จรูป เคร่ืองแต่งกาย 

เคร่ืองประดับ

18/18  หมู่ท่ี 9 ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
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รหัส

ไปรษณีย์

3251 0163563000246 หจ.ศรายุทธ์ เคมีคอล เซอร์วิส 17/2/2563 500,000          81293 ประกอบกิจการรับจ้างป้องกันและก าจัด

ปลวก หนูและแมลงทุกชนิด

46/1  หมู่ท่ี 1 ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160

3252 0163563000190 หจ.กรุ๊ป เอ ดีไซน์ 6/2/2563 300,000          47190 ประกอบกิจการค้าผ้า ผ้าทอจากใย

สังเคราะห์ เส้นใย ไนล่อน ใยสังเคราะห์ 

เส้นด้ายยืด เคร่ืองนุ่งห่ม เส้ือผ้าส าเร็จรูป 

ถุงเท้า ถุงน่อง เคร่ืองหนัง รองเท้า กระเป๋า

 เคร่ืองอุปโภคอ่ืน ส่ิงทอ อุปกรณ์การเล่น

กีฬา

234/419  หมู่ท่ี 1 ต.ถนนใหญ่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

3253 0163563000211 หจ.สามมหาเศรษฐี 7/2/2563 300,000          47219 อาหารแห้ง อาหารส าเร็จรูป และเคร่ือง

บริโภคอ่ืน

1/16  ถนนปรางค์สามยอด ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

3254 0163563000238 หจ.ฟีด้า แดนซ์ 14/2/2563 300,000          85421 ประกอบกิจการรับออกแบบท่าเต้น และ

สอบเต้นทุกแขนง

11/6  ซอยศรีสุริโยทัย 1 ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

3255 0165563000345 บจ.อะวิลล์ล่ิง จ ากัด 28/2/2563 200,000          10619 ประกอบกิจการผลิต แปรรูป สินค้าทาง

การเกษตร และสินค้าปลอดสารพิษทุกชนิด

134/2  หมู่ท่ี 2 ต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150

3256 0175563000078 บจ.กิตติพัชรเซอร์วิส จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการติดต้ัง และซ่อมแซม

บ ารุงรักษา เคร่ืองมือและอุปกรณ์การ

ไฟฟ้า เคร่ืองใช้ไฟฟ้า  ทุกชนิดทุกประเภท

192/60  หมู่ท่ี 1 ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000

3257 0175563000108 บจ.ลิบรา อินดัสเทรียล เทรดเดอร์ส

 (ไทยแลนด์) จ ากัด

13/2/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการส่ังเข้ามาจ าหน่ายใน

ประเทศและส่งออกไปจ าหน่ายยัง

ต่างประเทศ ซ่ึงสินค้าตามท่ีก าหนดไว้ใน

วัตถุประสงค์

191/107  หมู่ท่ี 7 ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000

3258 0175563000060 บจ.ช้อนเงินช้อนทอง 2020 จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       01500 ประกอบกิจการ เพาะเล้ียงพืชและสัตว์น้ า 

เพ่ือจ าหน่ายและส่งออก

70/1  หมู่ท่ี 2 ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110

3259 0175563000094 บจ.เน็คท์เทค อินซูเลช่ัน กรุ๊ป จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       23992 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายวัสดุ

อุปกรณ์ฉนวนป้องกันความร้อน ทุกชนิด 

และให้บริการพ่นฉนวนกันความร้อน ทุ่น

ลอยน้ า แพลอยน้ า สีกันความร้อน

86/1  หมู่ท่ี 7 ต.ง้ิวราย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110

3260 0173563000050 หจ.วิริยพัตร 13/2/2563 1,000,000       46322 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองด่ืม นม น้ า 6  หมู่ท่ี 2 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
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3261 0175563000124 บจ.วราห์วัฒน์ทูลส์แอนด์เซอร์วิส 

จ ากัด

20/2/2563 1,000,000       47521 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองโลหะท่ัวไป

และเคร่ืองมือส าหรับช่างก่อสร้างทุกชนิด

8/4  หมู่ท่ี 5 ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120

3262 0173563000041 หจ.มาร์ติน ก่อสร้าง 3/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน

28/1  หมู่ท่ี 3 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150

3263 0175563000116 บจ.ทีเอสดับบลิว เอ็นจิเนียร่ิง 

แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด

14/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 33/2  หมู่ท่ี 6 ต.หนองกระทุ่ม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150

3264 0173563000068 หจ.พัฒนศึกษาชัยนาท 18/2/2563 200,000          85493 ประกอบกิจการโรงเรียนกวดวิชา 72/91  หมู่ท่ี 10 ต.ต้นโพธ์ิ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000

3265 0175563000086 บจ.สิงห์มงคลการช่าง จ ากัด 5/2/2563 100,000          77309 สัญญาเช่าทางการเงินส าหรับเคร่ืองจักร

และอุปกรณ์เพ่ือ การด าเนินธุรกิจ

47/2  หมู่ท่ี 2 ต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000

3266 0183563000106 หจ.สรินพร็อพเพอร์ต้ี 2020 7/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการจัดสรรท่ีดิน แบ่งแยกโฉนด

เพ่ือขายหรือให้เช่าเฉพาะท่ีดินเปล่าและ

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง

603  หมู่ท่ี 5 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000

3267 0183563000122 หจ.ยูกูชิ อินเตอร์ 12/2/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจการค้าผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค 96/2  หมู่ท่ี 9 ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140

3268 0185563000086 บจ.สรรพศิริ เทรดด้ิง จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการจ าหน่าย น าเข้าและ

ส่งออก ยา ยารักษาโรค

9/1  หมู่ท่ี 1 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150

3269 0183563000092 หจ.สมาน วิศวกรรม  เมทัลเวิร์ค 3/2/2563 600,000          28199 ประกอบกิจการให้บริการ รับท าอะไหล่ 

เคร่ืองจักร และซ่อมสร้างโดยได้รับ

ค่าตอบแทน

52/1  หมู่ท่ี 4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150

3270 0183563000114 หจ.ซ่ือสัตย์ ดีไซน์ 12/2/2563 300,000          74109 ประกอบกิจการรับจ้างท าของออกแบบ 

ดีไซน์ เช่น บานประตู หน้าต่าง ป้ายไฟ โล

โก้ สัญลักษณ์ต่างๆ

220  หมู่ท่ี 2 ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110

3271 0183563000131 หจ.เลิศรวย การช่าง 19/2/2563 200,000          45302 ประกอบกิจการจ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์

รถยนต์ และเคร่ืองจักรกล ทุกประเภท

12  หมู่ท่ี 1 ต.หางน้ าสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170

3272 0195563000523 บจ.เดอะสุข 168 จ ากัด 24/2/2563 5,000,000       55101 โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด 168,169  ซอย13 ถนนสุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

3273 0195563000591 บจ.คมสันต์อุตสาหกิจ จ ากัด 28/2/2563 5,000,000       25922 ประกอบกิจการซ่อมแซมบ ารุงรักษาการ

กลึงกัดไสโลหะกลึงงานทุกชนิด

175/1  หมู่ท่ี 10 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

3274 0195563000451 บจ.ศรียงยศขนส่ง จ ากัด 17/2/2563 5,000,000       49339 ประกอบกิจการให้บริการขนส่งสินค้าท่ัว

ราชอาณาจักร

44/2  หมู่ท่ี 2 ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
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3275 0195563000566 บจ.นอร์ธอีสท์ คอมมิวนิเคช่ัน 

เซอร์วิส จ ากัด

26/2/2563 5,000,000       47413 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย จ้าง ปรับปรุง 

ตรวจซ่อมและบ ารุงรักษาเก่ียวกับ

โครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วน าแสง

27  หมู่ท่ี 5 ต.หนองจรเข้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140

3276 0195563000442 บจ.อินาร์ช เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 14/2/2563 5,000,000       33200 ประกอบกิจการ ออกแบบ ติดต้ัง

เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณ์

70/2  หมู่ท่ี 1 ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160

3277 0195563000388 บจ.วังม่วงคอนกรีต จ ากัด 12/2/2563 5,000,000       47525 ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์

และเคร่ืองมือใช้ในการก่อสร้าง

513/1  หมู่ท่ี 5 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220

3278 0195563000418 บจ.รุ่งอรุณฟาร์ม (2020) จ ากัด 13/2/2563 2,000,000       01461 ประกอบกิจการฟาร์มเล้ียงไก่ไข่ เพ่ือ

จ าหน่ายปลีก-ส่ง

32  หมู่ท่ี 4 ต.ตาลเด่ียว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

3279 0193563000491 หจ.วัชรา แทรคเตอร์ 24/2/2563 2,000,000       46599 ซ้ือ ขาย ซ่อมแซม เคร่ืองจักรกลหนัก 

อุปกรณ์เคร่ืองใช้ทางการเกษตร รวมถึง

อะไหล่ท่ีเก่ียวข้องทุกประเภท

1/7  หมู่ท่ี 9 ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120

3280 0195563000337 บจ.เจ. บี. เอส. เทรดด้ิง จ ากัด 5/2/2563 2,000,000       46414 ขายส่ง ขายปลีก เส้ือผ้าส าเร็จรูป เคร่ือง

แต่งกาย กระเป๋า และส่ิงทอฯ

7/30  หมู่ท่ี 13 ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120

3281 0193563000548 หจ.อรุณโรจน์ โลจิสติกส์ 28/2/2563 2,000,000       49339 การขนส่งสินค้าอ่ืนๆ ทางถนน ซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

67  หมู่ท่ี 5 ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140

3282 0195563000345 บจ.คิง ไนน์ต้ีไนน์ จ ากัด 5/2/2563 2,000,000       46494 ประกอบกิจการซ้ือมา ขายไป เก่ียวกับ

อุปกรณ์ ตกแต่งบ้าน

78  หมู่ท่ี 2 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260

3283 0193563000360 หจ.พอใจอิงค์ 5/2/2563 1,000,000       25999 ให้บริการออกแบบและผลิตป้ายทุกชนิด 

พร้อมติดต้ัง

10/1  หมู่ท่ี 7 ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

3284 0193563000521 หจ.บี เอ็น 54 คอนสตรัคช่ัน สระบุรี 26/2/2563 1,000,000       41002 กิจการรับเหมาก่อสร้างท่ัวไป 700/108  ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

3285 0195563000302 บจ.เคซีอี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจการออกแบบ ติดต้ัง ซ่อมแซม 

รับเหมางานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม

เคร่ืองยนต์ วิศวกรรมอุตสาหกรรม

7/8  ถนนเทศบาล 5 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

3286 0195563000329 บจ.ไทยเพาเวอร์ เอเชีย กรุ๊ป จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       35102 ประกอบกิจการน าเข้า จ าหน่าย ออกแบบ

 ประกอบ ติดต้ัง ปรับ ทดสอบ บ ารุงรักษา

 ท่ีเก่ียวกับพลังงานไฟฟ้า

75/11  หมู่ท่ี 4 ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

3287 0195563000361 บจ.วีนิต้า เอ็กซ์คลูซีฟ จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       86202 กิจกรรมคลินิกโรคเฉพาะทาง 613/12  ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว 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

3288 0195563000477 บจ.น้ าด่ืมตรามังกร จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       46322 ขายส่ง ขายปลีก น้ าด่ืมบรรจุขวด ถึง 

รวมถึงภาชนะอ่ืนๆ รับจ้างผลิตน้ าด่ืม 

รวมถึงผลิตแบรนด์น้ าด่ืมอ่ืน

237/87  ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

3289 0195563000485 บจ.ชัย เพ่ิมทรัพย์ปิโตรเลียม จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       46612 จ าหน่ายน้ ามันเช้ือเพลิง ตลอดจนเป็น

ตัวแทนและนายหน้าผลิตภัณฑ์อย่างอ่ืนท่ี

ก่อให้เกิดพลังงาน

105/25  ซอย7 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

3290 0195563000353 บจ.จันทร์วลัย 4289 กรุ๊ป จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       46311 ประกอบกิจการค้าช้ินส่วนไก่สดช าแหละ 98/5  หมู่ท่ี 8 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

3291 0195563000515 บจ.ไอรอนแคท ออโต้ โมทีฟ จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจการจ าหน่ายอะไหล่

รถจักรยานยนต์และรถยนต์ทุกชนิด

307/37  หมู่ท่ี 9 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

3292 0193563000513 หจ.อนุชา รุ่งเรืองแทรคเตอร์ 25/2/2563 1,000,000       46530 ประกอบกิจการขายส่งเคร่ืองจักรอุปกรณ์

และเคร่ืองใช้ทางการเกษตร

1/2  หมู่ท่ี 9 ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120

3293 0193563000530 หจ.มิดไนท์ สตรีท เรซซ่ิง 27/2/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจการค้าอะไหล่รถยนต์ท้ังใหม่ - 

เก่า ยางรถ ล้อรถ อุปกรณ์เก่ียวกับรถยนต์

 รถบรรทุก ทุกชนิด

25/4  หมู่ท่ี 9 ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120

3294 0195563000396 บจ.พงษ์รดา คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการขายปลีกสินค้าอุปโภค

บริโภค เคร่ืองแต่งกาย

80  หมู่ท่ี 3 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120

3295 0193563000416 หจ.เอ็นซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน

12/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 135/26  หมู่ท่ี 7 ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130

3296 0195563000311 บจ.ไทยสยาม 2020 จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       78200 ประกอบกิจการรับจ้างเหมาแรงงานทุก

ประเภท

71/26  หมู่ท่ี 5 ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140

3297 0195563000531 บจ.มิสบราวน์ จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       47190 การขายปลีกสินค้าอ่ืนๆในร้านค้าท่ัวไป 55  หมู่บ้าน คลองสิบตัน หมู่ท่ี 7 ต.ไผ่ต่ า อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140

3298 0195563000469 บจ.สัจจพร ค้าส่ง จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       47749 ประกอบกิจการค้าของเก่า ค้าไม้ ท า

เฟอร์นิเจอร์ ท าเก่ียวกับรีไซเคิล

37/1  หมู่ท่ี 9 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150

3299 0195563000370 บจ.ต่อ แต่ง เติม รีโนเวช่ัน จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน เข่ือน

37/150  หมู่ท่ี 1 ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160

3300 0195563000400 บจ.เอ็นแอนด์พี คอสเมติคส์ จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองส าอาง 5  หมู่ท่ี 5 ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160

3301 0195563000582 บจ.ดรีมโปร เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง รับเหมา

ระบบงาน รับเหมาติดต้ังงานโครงสร้าง 

รับเหมาตกแต่งต่อเติม ทุกประเภท

3/1  หมู่ท่ี 6 ต.ไก่เส่า อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3302 0195563000493 บจ.เอ็ม พี ที เมทัลแอนด์แมทที

เรียล (ประเทศไทย) จ ากัด

19/2/2563 1,000,000       24209 ประกอบการผลิต และค้าโลหะ 

สารประกอบโลหะทุกชนิด รวมท้ังส่งออก 

และน าเข้า

191/76  หมู่ท่ี 3 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180

3303 0195563000540 บจ.บีทูพี ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส 

จ ากัด

25/2/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการติดต้ังไฟฟ้า 98  หมู่ท่ี 2 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180

3304 0195563000558 บจ.ไชน่า เฟิร์ส เทรดด้ิง จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการค้าขายสินค้าอุปโภค 

บริโภคทุกชนิด

222  หมู่ท่ี 1 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180

3305 0193563000424 หจ.ทรายดีซัพพลาย 12/2/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง 131  หมู่ท่ี 7 ต.ห้วยขม้ิน อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230

3306 0193563000475 หจ.เอ็ม-แม็กซ์ เอ็นจิเนียร่ิง 21/2/2563 1,000,000       28199 ประกอบกิจการบริการผลิตช้ินส่วน

เคร่ืองจักร

68/3  หมู่ท่ี 8 ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230

3307 0195563000299 บจ.วิธนทรัพย์ สายไหม จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       47300 ประกอบกิจการจัดต้ังป๊ัมน้ ามัน ส่ังซ้ือและ

จ าหน่ายน้ ามันเช้ือเพลิง น้ ามันหล่อล่ืน 

น้ ามันปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์

เก่ียวกับกิจการน้ ามัน อะไหล่ 

เคร่ืองจักรกล และยานพาหนะทุกประเภท

888/8  หมู่ท่ี 5 ต.ห้วยขม้ิน อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230

3308 0195563000426 บจ.เอสซี เซรามิค แอนด์คอน

สตรัคช่ัน จ ากัด

13/2/2563 1,000,000       78200 ประกอบกิจการให้บริการรับเหมาแรงงาน 22/15  หมู่ท่ี 8 ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230

3309 0195563000574 บจ.รักษาความปลอดภัย เพชรพิช

ชา จ ากัด

27/2/2563 1,000,000       80100 ประกอบกิจการ รักษาความปลอดภัย

ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วน

ราชการ และองค์การของรัฐ

1/7  หมู่ท่ี 3 ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230

3310 0193563000378 หจ.เกิดสุข ดีเวลลอปเม้นท์ 7/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 4  หมู่ท่ี 2 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260

3311 0193563000556 หจ.เจริญวัฒนาวัสดุ 28/2/2563 1,000,000       47524 ค้าวัสดุก่อสร้าง 75/19  หมู่ท่ี 3 ถนนเทศบาล 4 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260

3312 0193563000505 หจ.เรือนจันทร์ทรานสปอร์ต 24/2/2563 500,000          49323 ประกอบกิจการขนส่งสินค้าท่ัวไป 52/1  หมู่ท่ี 6 ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

3313 0195563000507 บจ.เฟ่ือง183 จ ากัด 20/2/2563 500,000          11043 การผลิตเคร่ืองด่ืมกาแฟ ชาและชาชง

สมุนไพรพร้อมด่ืม

183/8  ซอย1 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

3314 0193563000467 หจ.แสงมณี 2020 20/2/2563 500,000          49339 ประกอบกิจการ ขนส่งและขนถ่ายสินค้า

ทางบก

67/1  หมู่ท่ี 3 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

3315 0193563000483 หจ.ชนิดาขนส่ง 2020 21/2/2563 500,000          49323 ประกอบกิจการ ขนส่งและขนถ่ายสินค้า

ทางบก

16/2  หมู่ท่ี 1 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3316 0195563000434 บจ.สดุดี ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 14/2/2563 300,000          41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ งานก่อสร้างทุกชนิด

29/1  หมู่ท่ี 6 ต.โคกตูม อ.หนองแค จ.สระบุรี 18250

3317 0193563000386 หจ.อ านาจ อานนท์ 11/2/2563 200,000          41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 

ทุกประเภท

46/1  หมู่ท่ี 4 ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

3318 0193563000432 หจ.ศ.ค าสิงห์ ทรานสปอร์ต 14/2/2563 100,000          49339 ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทุกประเภท

ทางถนนโดยยานพาหนะ

355/14  หมู่ท่ี 3 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180

3319 0193563000441 หจ.สมใจ เซอร์วิสเซส 14/2/2563 100,000          33121 รับซ่อมแซม บ ารุงรักษา ค้า วัสดุ อุปกรณ์ 

เคร่ืองจักรในระบบอุตสาหกรรมทุกประเภท

25  หมู่ท่ี 5 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180

3320 0193563000459 หจ.เอแอนด์พี แอคเคาท์ เซอร์วิส

เซส

19/2/2563 100,000          69200 ประกอบกิจกรรมเก่ียวกับบัญชีการท า

บัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้

ค าปรึกษาด้านภาษี

40/3  หมู่ท่ี 3 ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230

3321 0193563000351 หจ.ทีเอสออโต้ฟิล์มเซอร์วิส 4/2/2563 50,000           46693 ประกอบกิจการจ าหน่าย ติดต้ัง ฟิล์ม

อาคารและรถยนต์ ทุกประเภท

140/41  หมู่ท่ี 2 ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

3322 0193563000408 หจ.สอบบัญชีแก้ว 12/2/2563 50,000           69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีการท าบัญชีและการ

ตรวจสอบบัญชี การให้ค าปรึกษาด้านภาษี

9/35  หมู่บ้าน เซ็นทรัลพาร์ค ถนนพิชัย

รณรงค์สงคราม

ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

3323 0205563007098 บจ.ไลฟ์สต็อก แอนด์ อกรีคัลเจอร์ 

จ ากัด

20/2/2563 50,000,000      01450 ประกอบกิจการต้ังฟาร์มสุกร เล้ียงสุกร

เพ่ือจ าหน่าย

230  หมู่ท่ี 4 ต.คลองก่ิว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220

3324 0205563006555 บจ.หนิงโบ เซียนเฟง นิว แมทที

เรียล (ไทยแลนด์) จ ากัด

17/2/2563 30,000,000      22210 ประกอบธุรกิจผลิต ประกอบ จัดจ าหน่าย 

จัดซ้ือ จัดหา น าเข้า ส่งออก ค้าปลีก ค้าส่ง

 ม่านม้วน รวมถึง หน้าต่างและประตู

พลาสติก

221/1  หมู่ท่ี 6 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3325 0205563005915 บจ.เซาท์ โฮโด (ประเทศไทย) จ ากัด 11/2/2563 26,000,000      35101 ประกอบกิจการก่อสร้างและบ ารุงรักษา

ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ทางวิศวกรรม

7/33  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3326 0205563007870 บจ.นิกโก้ เอเชีย (ประเทศไทย) 

จ ากัด

25/2/2563 15,000,000      46592 ประกอบกิจการจ าหน่ายแพลนท์ยางมะ

ตอย (โรงยางมะตอย)

79,79/1  หมู่ท่ี 2 ถนนสุขุมวิท ต.คลองต าหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3327 0205563004706 บจ.ไทย พีแอนด์จี อีพี จ ากัด 3/2/2563 13,000,000      46108 น าเข้า ส่งออก และจ าหน่ายช้ินส่วน เม็ด

พลาสติก

219/2  หมู่ท่ี 5 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3328 0205563005389 บจ.ชลบุรี ไมน่ิง จ ากัด 6/2/2563 10,000,000      41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 33/36  หมู่ท่ี 3 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3329 0205563004668 บจ.ฮักไลฟ์ จ ากัด 3/2/2563 10,000,000      47591 ประกอบกิจการจ าหน่าย เฟอร์นิเจอร์ 

วัสดุอุปกรณ์ ตกแต่งบ้านและส านักงาน

99  หมู่ท่ี 8 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240

3330 0203563001055 หจ.วัชรเกียรติ ทรานสปอร์ต 18/2/2563 5,000,000       49329 ประกอบกิจการขนส่งทางบกทุกชนิด 

รวมถึงระบบการขนส่งผู้โดยสารทางถนน

โดยยานพาหนะ

25/4  หมู่ท่ี 7 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3331 0205563005052 บจ.ทวินดราก้อน หงส์ จ ากัด 5/2/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้าง 

ออกแบบ ตกแต่ง อาคาร ทุกประเภท 

รวมท้ัง งานบ้ิวอินท์ ฯลฯ

159/33  หมู่ท่ี 2 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3332 0205563005061 บจ.พันทวีคูณ ทรานสปอร์ต จ ากัด 5/2/2563 5,000,000       77101 ประกอบกิจการบริการรถยนต์ให้เช่า ทุก

ชนิด ทุกประเภท

181/10  หมู่ท่ี 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3333 0205563005982 บจ.เอ็มเคซี อินดัสตร้ี จ ากัด 12/2/2563 5,000,000       46622 ขายส่งเหล็กเหล็กกล้าและโลหะท่ีไม่ใช่

เหล็กข้ันมูลฐาน

98/1  หมู่ท่ี 1 ถนนสุขุมวิท ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3334 0205563007543 บจ.พีวี.2020 จ ากัด 24/2/2563 5,000,000       55101 ประกอบกิจการ โรงแรม 479/19  หมู่ท่ี 1 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3335 0205563008591 บจ.เจ๋ียโหย่ อิเลคโทรเมคคานิเคิล 

เอนจิเนียร่ิง (ไทยแลนด์) จ ากัด

28/2/2563 5,000,000       46599 ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์เคร่ืองกล

และไฟฟ้า อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ วัสดุก่อสร้าง 

ขายเคร่ืองสุขภัณฑ์

38/18  หมู่ท่ี 8 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3336 0205563008639 บจ.รันรู เอ็นไวรอนเม้นท์(ประเทศ

ไทย) จ ากัด

28/2/2563 5,000,000       74101 ประกอบกิจการรับออกแบบและตกแต่ง

ภายในภายนอก งานก่อสร้าง งานจัด

ตกแต่งภูมิทัศน์

83/71  หมู่ท่ี 8 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3337 0205563005818 บจ.ไท่ซ่ิง พรีซิช่ัน เมนูแฟคเจอร่ิง 

(ไทยแลนด์) จ ากัด

11/2/2563 5,000,000       27101 ประกอบกิจการผลิตมอเตอร์ 789  หมู่ท่ี 1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3338 0205563005958 บจ.ลิ ไท คอนซัลต้ิง จ ากัด 12/2/2563 5,000,000       70209 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษาด้านการ

จัดต้ังบริษัทและบริการการท าธุรกรรม

ด้านพาณิชยกรรม

340/10  หมู่บ้าน สวนเสือ ปาล์มฮิลล์ หมู่

ท่ี 6

ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3339 0205563008515 บจ.เอ็มทีบี คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 28/2/2563 5,000,000       70209 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นท่ีปรึกษาและ

ให้ค าแนะน าเก่ียวกับด้านการตลาดและ

การโฆษณาสินค้า

361/8  หมู่ท่ี 2 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3340 0205563005231 บจ.วีอาร์ โปรดักช่ัน แอนด์ เมเน็จ

เม้นท์ จ ากัด

6/2/2563 5,000,000       74109 ประกอบกิจการบริการออกแบบ ผลิต 

ติดต้ัง และจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ พร้อม

ตกแต่งภายใน

19/16  หมู่ท่ี 5 ต.บ้านปึก 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

3341 0205563006075 บจ.แอล.พี. โปรเกรส เอ็นจิเนียร่ิง 

แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด

12/2/2563 5,000,000       71102 ประกอบกิจการรับออกแบบ เขียนแบบ

ก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ีท าการ 

ถนน สะพาน เข่ือน อุโมงค์ และงาน

ก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด

49/46  หมู่ท่ี 2 ต.บ้านปึก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3342 0205563006377 บจ.โอว่ีพลัส แพคก้ิง อินดัสตร้ี 

จ ากัด

14/2/2563 5,000,000       82920 ประกอบกิจการรับจ้างแพ็คสินค้า และ

รับจ้างแพ็คของทุกชนิด

108/4  ถนนเทศบาลพัฒนา 2 ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3343 0205563006407 บจ.เดอะ นิวไลฟ์ จ ากัด 14/2/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจการค้าท่ีดิน การจัดสรรท่ีดิน

และบ้าน และส่ิงก่อสร้างหรือท าการ

ก่อสร้างอย่างอ่ืนบนท่ีดินน้ันเพ่ือเป็น

สถานท่ีอยู่อาศัย สถานท่ีท าการพาณิชย์ 

สถานท่ีท าการราชการ เพ่ือจ าหน่าย ให้เช่า

 ให้เช่าซ้ือ

89/58  หมู่ท่ี 1 ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3344 0205563008396 บจ.วี ร็อค ซัพพลาย จ ากัด 27/2/2563 5,000,000       77400 ประกอบกิจการ ขอสัมปทานเหมืองหิน 

และระเบิดหินย่อยหิน ต่อหน่วยงาน

ราชการท่ีเก่ียวข้อง

164  ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3345 0205563004421 บจ.วิว พ้อยท์ 38 จ ากัด 3/2/2563 5,000,000       66199 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้จัดการและดูแล

ผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการ

ทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืน

138/38  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3346 0205563005516 บจ.ไรซ่ิง อี-คอมเมอร์ส จ ากัด 7/2/2563 5,000,000       68201 ให้ค าปรึกษาด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 113/140  หมู่ท่ี 11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3347 0205563006041 บจ.อัลไลแอนซ์ ฮอสพิทอลลิต้ี จ ากัด 12/2/2563 5,000,000       68103 ห้องพักให้เช่ารายเดือน อพาร์ทเม้นท์ ให้

เช่ารายเดือน

576/7  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3348 0205563006211 บจ.อาร์คาเดีย - เคียม จ ากัด 13/2/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้าน

อสังหาริมทรัพย์ ทีเป็นของตนเอง

352/313  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3349 0205563006342 บจ.วาห์ จี วาห์ แทรเวล จ ากัด 14/2/2563 5,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

384/46  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3350 0205563006784 บจ.35 ดาราโชว์ (พัทยา) จ ากัด 18/2/2563 5,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ ยาสูบ การแสดงดนตรี แสง สี 

เสียง

8/120  หมู่ท่ี 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3351 0205563006806 บจ.เคพีบี  เลตติงส์ จ ากัด 18/2/2563 5,000,000       68102 ซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์

ทุกชนิด

236/767  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3352 0205563006831 บจ.พรีเม่ียม 3 จ ากัด 19/2/2563 5,000,000       68201 ประกอบกิจการท่ีปรึกษาด้าน

อสังหาริมทรัพย์

386/126  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3353 0205563007594 บจ.ย่าโมกรุ๊ป จ ากัด 24/2/2563 5,000,000       41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารเช่าซ้ือ บ้านจัดสรร

104/7  หมู่บ้าน โครงการวิภาวรรณ หมู่ท่ี

 4

ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3354 0205563007772 บจ.พระคุณเต่ีย ทรานสปอร์ต 

แอนด์ เซอร์วิส (2020) จ ากัด

25/2/2563 5,000,000       49339 ประกอบกิจการรับจ้างขนส่งสินค้า โดย

รถยนต์

333/1  หมู่ท่ี 1 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3355 0205563007799 บจ.ลาโบเต้ คลีนิค จ ากัด 25/2/2563 5,000,000       20232 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

เคร่ืองส าอางค์เพ่ือใช้บ ารุงผิวและ

ผลิตภัณฑ์สกินแคร์ทุกประเภท

485/14  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3356 0205563008434 บจ.พีค พรอพเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท์

 จ ากัด

27/2/2563 5,000,000       68201 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษาและ

ค าแนะน าอาคารชุด คอนโด นายหน้า เป็น

ตัวแทน เช่า ให้เช่า ซ้ือ ขาย 

อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

29/222  หมู่ท่ี 4 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3357 0205563005893 บจ.จุน ไท่ ออโต้ ฮาร์เนส จ ากัด 11/2/2563 5,000,000       29302 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วน

อิเลคทรอนิคส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ท่ี

ใช้ส าหรับรถยนต์

119/1  หมู่ท่ี 1 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

3358 0205563006491 บจ.สุภาณัช ทรานสปอร์ต จ ากัด 14/2/2563 5,000,000       77101 ให้เช่ารถทุกชนิด 78/4  หมู่ท่ี 4 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3359 0205563006504 บจ.เอ็นเซ็กซ์ โกลบอล พลัส จ ากัด 17/2/2563 5,000,000       58202 ประกอบกิจการผลิต ติดต้ัง และจ าหน่าย

ซอฟต์แวร์

250/86  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3360 0205563006709 บจ.ซัคเซส แรนช์ 2020 จ ากัด 17/2/2563 5,000,000       46204 ประกอบกิจการน าสัตว์เข้ามาเล้ียงและ

ส่งออกไปยังต่างประเทศ เช่น โค ค้าสัตว์มี

ชีวิต

276/18  หมู่ท่ี 6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3361 0205563007420 บจ.อันไท่ คอนสตรัคช่ัน เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ากัด

21/2/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ีท าการ 

ถนน สะพาน เข่ือน อุโมงค์

888/286  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3362 0205563007675 บจ.เอส อี ซี เทคโนโลยี จ ากัด 24/2/2563 5,000,000       47413 จ าหน่ายอุปกรณ์เก่ียวกับกล้องวงจรปิด

แบบสายและไร้สายรวมท้ังบริการติดต้ัง

106/51  หมู่ท่ี 9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3363 0205563008078 บจ.อินวู เอ็นจิเนียร่ิง (ประเทศไทย)

 จ ากัด

26/2/2563 5,000,000       24109 ประกอบกิจการรับเหมางานผลิตและติดต้ัง

โครงสร้าง เหล็ก ท่อทุกประเภท

117/2  หมู่ท่ี 9 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
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3364 0205563005354 บจ.เอ.พี.เอ็น.ปิโตรเลียม จ ากัด 6/2/2563 5,000,000       47300 ประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน 

จ าหน่ายน้ ามันหล่อล่ืน และผลิตภัณฑ์อ่ืน

ท่ีก่อให้เกิดพลังงาน

10/1  หมู่ท่ี 1 ซอยเทศบาล 8 ถนนสาย

หนองเสม็ด-บ่อทอง

ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270

3365 0205563005672 บจ.พรลภัส ฟาร์ม จ ากัด 11/2/2563 5,000,000       01469 ประกอบกิจการฟาร์มเล้ียงสัตว์ปีก 114  หมู่ท่ี 4 ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270

3366 0205563007551 บจ.แคสซ่ัน ควอลิต้ี จ ากัด 24/2/2563 4,800,000       47723 ประกอบกิจการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

เคร่ืองส าอาง ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว และ

อาหารเสริมต่างๆ

155  หมู่ท่ี 5 ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3367 0205563006024 บจ.เว่น ล่ิง หง จ ากัด 12/2/2563 4,500,000       68102 ซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์

ทุกชนิด

159/190  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3368 0205563006814 บจ.เดอะ พ้อยท์ พระต าหนัก 610 

จ ากัด

18/2/2563 4,500,000       66199 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้จัดการและดูแล

ผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการ

ทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืน

378/653  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3369 0205563007918 บจ.เซฟต้ี โปรเจคท์ แมนเนจเม้นท์

 จ ากัด

25/2/2563 4,500,000       66199 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้จัดการและดูแล

ผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการ

ทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืน

378/627  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3370 0205563007217 บจ.เอชแอลเอ ทรานสปอร์ตเทช่ัน 

(ประเทศไทย) จ ากัด

20/2/2563 4,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ

133/5  หมู่ท่ี 9 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3371 0205563005141 บจ.จงไท่ ฮุ่ยซิน จ ากัด 6/2/2563 4,000,000       66191 ประกอบกิจการปรึกษาด้านการลงทุน 193/249  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3372 0205563005176 บจ.สมายล์ เอ็มเจ จ ากัด 6/2/2563 4,000,000       95110 ประกอบกิจการซ่อมระบบคอมพิวเตอร์ 142/60  หมู่ท่ี 6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3373 0205563005591 บจ.เฮ้าส์ 180-44 จ ากัด 7/2/2563 4,000,000       68102 ซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์

ทุกชนิด

180/44  หมู่ท่ี 11 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3374 0205563005974 บจ.เอเช่ียน อิมเพ็คซ์ จ ากัด 12/2/2563 4,000,000       46102 น าเข้า ส่งออก อาหารจ าพวกคร่ืองเทศ 

เคร่ืงปรุง ข้าว แป้ง วัตถุดิบจากต่างประเทศ

59/38  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3375 0205563006121 บจ.ยู แซด บี แพนด้า จ ากัด 13/2/2563 4,000,000       56301 ประกอบกิจการบาร์ ร้านจ าหน่ายอาหาร

และเคร่ืองด่ืมทุกชนิด

354/89  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3376 0205563006237 บจ.มาสเตอร์ 27 จ ากัด 13/2/2563 4,000,000       68102 ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

พร้อมการถือครองเช่า เช่าซ้ือ ขายให้เช่า

ท่ีดิน บ้าน อาคารพาณิชย์ โรงแรม 

คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ รีสอร์ท

236/710  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
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3377 0205563006300 บจ.บิลด์ บิสซิเนส คอนซัลต้ิง จ ากัด 14/2/2563 4,000,000       68201 เป็นท่ีปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ 217/25  หมู่ท่ี 12 ซอย15 ถนนเทพ

ประสิทธ์ิ

ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3378 0205563006385 บจ.คลัฟ พร็อพเพอร์ต้ี พัทยา จ ากัด 14/2/2563 4,000,000       68102 ซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ 

ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดการโดย

ประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

56/43  หมู่ท่ี 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3379 0205563006920 บจ.ปาร์ค เอฟ แอนด์ บี จ ากัด 19/2/2563 4,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

353/53   ห้องเลขท่ี 3 หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3380 0205563007501 บจ.เหม่ย ซี จ ากัด 21/2/2563 4,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้าน

อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

88/806  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3381 0205563007977 บจ.เคย์ลา เคย์ลา จ ากัด 26/2/2563 4,000,000       66199 ประกอบกิจการบริการรับเป็นผู้จัดการ

และดูแลผลประโยชน์เก็บผลประโยชน์

และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืน

388/175  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3382 0205563008108 บจ.นอร์ท 2020 จ ากัด 27/2/2563 4,000,000       68201 ประกอบกิจการท่ีปรึกษาด้าน

อสังหาริมทรัพย์

285/97  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3383 0205563008141 บจ.เดอะ ทันเดย์ กาบาบี จ ากัด 27/2/2563 4,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

325/135  หมู่ท่ี 10 ซอย13/3 ถนนพัทยา

สายสอง

ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3384 0205563008361 บจ.กรีน เอ็นจิเนียร่ิง อินเตอร์

เนช่ันแนล เซอร์วิสเซส จ ากัด

27/2/2563 4,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร 

โรงงาน และวางระบบโรงงาน

19/17  หมู่ท่ี 6 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3385 0205563008451 บจ.ฮอยต๊ัก เรสซิเดนซ์ จ ากัด 28/2/2563 4,000,000       68101 ซ้ือ ขายให้เช่าอาคารชุด ห้องพัก บ้านพัก

อาศัย สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์

277/10  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3386 0205563005494 บจ.เอ็ม.เอ.ที แคเทอร่ิง เมเนจเมนท์

 จ ากัด

7/2/2563 4,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด ร้านอาหาร

7/30  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3387 0205563006661 บจ.นินโย ซี สราญ จ ากัด 17/2/2563 4,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้าน

อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

190/156  หมู่ท่ี 2 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

3388 0205563006202 บจ.ช่าง ซ่วน ทง จ ากัด 13/2/2563 3,100,000       68201 ประกอบกิจการซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ 

ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และ

จัดการโดยประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

159/190  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3389 0205563007179 บจ.เซิง ซ่ือ หมิง หย้วน จ ากัด 20/2/2563 3,100,000       68102 ซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ 

ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดการโดย

ประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

159/190  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
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3390 0205563007705 บจ.ซอง ไท่ ไค จ๋ี เหนิงหยวน เคจ๋ี 

จ ากัด

24/2/2563 3,100,000       68102 ซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ 

ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดการโดย

ประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

159/190  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3391 0205563007853 บจ.โซง ไท่ อ้ี หลิง ซ่ีผิน จ ากัด 25/2/2563 3,100,000       68201 ประกอบกิจการซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ 

ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และ

จัดการโดยประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

159/190  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3392 0205563008302 บจ.ฮ่ันหยุ่ย จ ากัด 27/2/2563 3,100,000       68201 ประกอบกิจการซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ 

ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และ

จัดการโดยประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

159/190  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3393 0205563008523 บจ.ดับบลิว พี เอส ดับบลิว แซด เจ

 จ ากัด

28/2/2563 3,100,000       68102 ซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ 

ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดการโดย

ประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

159/190  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3394 0205563004803 บจ.คอนราด โอ ดีไซน์ 2 จ ากัด 4/2/2563 3,000,000       66199 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้จัดการและดูแล

ผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการ

ทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืน

189/87  หมู่ท่ี 11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3395 0205563005257 บจ.ดีเอ็มพีที ซีโอ-โอพี จ ากัด 6/2/2563 3,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า เป็น

นายหน้า ตัวแทนค้า ด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์

513/13  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3396 0205563005524 บจ.แพทส์ อาร์ต จ ากัด 7/2/2563 3,000,000       68102 ซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์

ทุกชนิด

354/205  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3397 0205563005613 บจ.ไฮด์ พาร์ค ยูนิต 706 จ ากัด 7/2/2563 3,000,000       68101 ซ้ือ ขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเอง

เพ่ือการพักอาศัย

306/177  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3398 0205563005745 บจ.ปีเตอร์ เบเยอร์ จ ากัด 11/2/2563 3,000,000       56101 ประกอบกิจการอาหารและเคร่ืองด่ืม 389/1281  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3399 0205563005885 บจ.จีที หกสิบสาม จ ากัด 11/2/2563 3,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า เป็น

นายหน้า ตัวแทนค้า ด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์

352/313  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3400 0205563006067 บจ.จีดีทีดี60 จ ากัด 12/2/2563 3,000,000       68102 ประกอบกิจการ ซ้ือ ขาย ให้เช่า และการ

จัดการอ่ืนๆ ซ่ีงอสังหาริมทรัพย์

149/200  หมู่ท่ี 7 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3401 0205563006270 บจ.นา-คู้ด จ ากัด 13/2/2563 3,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้าน

อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

400/736  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

3402 0205563006610 บจ.หยู่ซิน จ ากัด 17/2/2563 3,000,000       68201 ประกอบกิจการ ซ้ือ จัดหา รับ เช่าซ้ือ ถือ

กรรมสิทธ์ิ ครอบครอง และจัดการโดย

ประการอ่ืนๆ ซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

12/41  หมู่ท่ี 1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3403 0205563006628 บจ.ซิง หยวน จ ากัด 17/2/2563 3,000,000       68201 ประกอบกิจการ ซ้ือ จัดหา รับ เช่าซ้ือ ถือ

กรรมสิทธ์ิ ครอบครอง และจัดการโดย

ประการอ่ืน ซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

12/145  หมู่ท่ี 1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3404 0205563006792 บจ.ซี305 แกรนด์ อเวนิว จ ากัด 18/2/2563 3,000,000       68102 ซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์

ทุกชนิด

236/369  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3405 0205563006881 บจ.เน็พจูน บิสซิเนส จ ากัด 19/2/2563 3,000,000       66199 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้จัดการและดูแล

ผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการ

ทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืน

999/72  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3406 0205563007047 บจ.เบงท์ วอลเตอร์ จ ากัด 19/2/2563 3,000,000       68201 ประกอบกิจการนายหน้า เป็นตัวแทน เช่า 

ให้เช่า ซ้ือ ขาย อสังหาริมทรัพย์

150  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3407 0205563007128 บจ.236256  แกรนด์ อเวนิว จ ากัด 20/2/2563 3,000,000       66199 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้จัดการและดูแล

ผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการ

ทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืน

236/256  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3408 0205563007136 บจ.โซเฟีย มัลดีฟส์ จ ากัด 20/2/2563 3,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า เช่าซ้ือ 

ขายฝาก จ านอง ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง และ

อสังหาริมทรัพย์อ่ืน รวมท้ังการจ าน า เช่า 

และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

162/1146  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3409 0205563007667 บจ.เดอะ พ้อยท์ พระต าหนัก 308 

จ ากัด

24/2/2563 3,000,000       66199 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้จัดการและดูแล

ผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการ

ทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืน

378/614  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3410 0205563007756 บจ.ซันไรส์ อี 65 จ ากัด 25/2/2563 3,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้าน

อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

448/4  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3411 0205563007829 บจ.จีดีทีบี10-ยู จ ากัด 25/2/2563 3,000,000       68102 ประกอบกิจการ ซ้ือ ขาย ให้เช่า และการ

จัดการอ่ืน ซ่ึงอสังหาริมทรัพย์

999/77  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3412 0205563007985 บจ.ไบอัน จ ากัด 26/2/2563 3,000,000       68102 ซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์

ทุกชนิด

678/44  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3413 0205563008027 บจ.จีดีที88 จ ากัด 26/2/2563 3,000,000       68102 ประกอบกิจการ ซ้ือ ขาย ให้เช่า และการ

จัดการอ่ืนๆ ซ่ึงอสังหาริมทรัพย์

999/82  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
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3414 0205563008175 บจ.แอลแอลเอ็ม อินเตอร์เนช่ันแนล

 จ ากัด

27/2/2563 3,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้าน

อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

150/31  หมู่ท่ี 7 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3415 0205563008191 บจ.บี.วี พร๊อพเพอร์ต้ี จ ากัด 27/2/2563 3,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้าน

อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

164/821-822  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3416 0205563008248 บจ.ซิกม่า จุน เทรดด้ิง จ ากัด 27/2/2563 3,000,000       68102 ประกอบกิจการ ซ้ือ ขาย ให้เช่า และการ

จัดการอ่ืนๆ ซ่ึงอสังหาริมทรัพย์

15/75  หมู่ท่ี 1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3417 0205563006776 บจ.ดับเบ้ิลยูเอ บิสสิเนส ลอว์ เฟิร์ม

 จ ากัด

18/2/2563 3,000,000       69100 ให้บริการและให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย 36  ถนนชลบุรี-บ้านบึง ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

3418 0205563007993 บจ.เดอะวัน โกลบอลซัพพลาย 

จ ากัด

26/2/2563 3,000,000       46109 ประกอบกิจการประมูลงานซ้ือเศษส่ิงของ

ทุกชนิด ตามสถานท่ีต่างๆ ให้แก่บุคคล 

คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ

247/18  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3419 0205563006369 บจ.หง ไท่ (เชียงใหม่) จ ากัด 14/2/2563 2,800,000       68102 ซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ 

ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดการโดย

ประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

159/190  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3420 0205563007365 บจ.จ้ิน ยัวหราน เว่น หัว ฉวน โบ 

จ ากัด

21/2/2563 2,800,000       68201 ประกอบกิจการซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ 

ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และ

จัดการโดยประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

159/190  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3421 0205563008311 บจ.หยางเล่อก๋อจ้ี จ ากัด 27/2/2563 2,800,000       68201 ประกอบกิจการซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ 

ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และ

จัดการโดยประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

159/190  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3422 0205563006351 บจ.ซ่วน ชาง ซิง หวัง จ ากัด 14/2/2563 2,600,000       68102 ซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ 

ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดการโดย

ประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

159/190  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3423 0205563006199 บจ.เดอ เขิน เท่อ ชิง ฉิง ไฉ เล่ียว 

จ ากัด

13/2/2563 2,500,000       68201 ประกอบกิจการซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ 

ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และ

จัดการโดยประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

159/190  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3424 0205563007161 บจ.ซิน ชาง จ ากัด 20/2/2563 2,500,000       68102 ซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ 

ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดการโดย

ประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

159/190  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
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3425 0205563007373 บจ.เซ่ิง ซิน จ ากัด 21/2/2563 2,500,000       68201 ประกอบกิจการซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ 

ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และ

จัดการโดยประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

159/190  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3426 0205563004978 บจ.เชียร์ หยวน (ประเทศไทย) 

จ ากัด

5/2/2563 2,000,000       46693 ประกอบกิจการจ าหน่าย เม็ดพลาสติก 19/17  หมู่ท่ี 6 ซอยบ้านสวน-เศรษฐกิจ 

30

ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3427 0205563006016 บจ.ชุมพรยางนา จ ากัด 12/2/2563 2,000,000       46107 ประกอบกิจการ น าเข้า-ส่งออก ซ้ือขาย ไม้

ซุงทุกชนิด ประมูล ไม้ซุงทุกชนิด ไม้แปร

รูปต่างๆ

246/2  หมู่ท่ี 3 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3428 0205563006849 บจ.ซันน่ี ซิต้ี คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 19/2/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพัก สถานท่ีท าการ

38/66  หมู่ท่ี 6 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3429 0205563007535 บจ.นูทริไลฟ์ จ ากัด 24/2/2563 2,000,000       47723 ประกอบกิจการซ้ือขายสินค้าอาหารเสริม

ความงาม เคร่ืองส าอาง

95/25  หมู่ท่ี 3 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3430 0205563004501 บจ.รักษาความปลอดภัย เอไอ จ ากัด 3/2/2563 2,000,000       80100 ประกอบกิจการให้บริการความปลอดภัย 

นิติบุคคล หมู่บ้าน อาคาร และสถานท่ี

ต่างๆ รวมท้ังธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง

345/162  หมู่ท่ี 3 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3431 0205563004650 บจ.อเหม็ดลี จ ากัด 3/2/2563 2,000,000       47222 ประกอบกิจการจ าหน่าย ชา กาแฟ เบเกอ

ร่ี และขนมหวานอ่ืนๆ

24/150 ห้อง เอ4  หมู่ท่ี 1 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3432 0205563005451 บจ.อาร์ดี เมทัล เทรดด้ิง จ ากัด 7/2/2563 2,000,000       46622 ประกอบกิจการค้าเหล็ก เหล็กเส้น เหล็ก

ส าเร็จรูป สแตนเลส อลูมิเนียม ทองแดง 

ทองเหลือง และโลหะหนักอ่ืนๆ ทุกชนิด

838/1  หมู่ท่ี 8 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3433 0205563005656 บจ.ยู อิน โซล่าร์ เอนเนอร์จ้ี จ ากัด 11/2/2563 2,000,000       46521 ประกอบกิจการน าเข้าและจ าหน่าย

อุปกรณ์โซล่าร์เซลล์

115/13  ช้ันท่ี 3 หมู่ท่ี 7 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3434 0205563005664 บจ.เจ โปร จ ากัด 11/2/2563 2,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่ง ขนถ่ายสินค้า 160  หมู่ท่ี 7 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3435 0205563006644 บจ.เอสเอเอส คอนเทนเนอร์ ดีโปร

 จ ากัด

17/2/2563 2,000,000       68104 ประกอบกิจการให้บริการรับฝากตู้คอนเทน

เนอร์ต่างๆ ทุกชนิด

96/14  หมู่ท่ี 10 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3436 0205563007861 บจ.โลเจ็ม ทรานสปอร์ต จ ากัด 25/2/2563 2,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งสินค้าท้ังในประเทศ

และต่างประเทศ

706/18  หมู่ท่ี 1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3437 0205563007641 บจ.ลินลดา แอร์โฟลว์ จ ากัด 24/2/2563 2,000,000       47595 ประกอบกิจการ ซ้ือขาย ติดต้ัง 

เคร่ืองปรับอากาศทุกประเภท

78/1  หมู่ท่ี 5 ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

3438 0205563006598 บจ.ฉัตรเทพ รุ่งเรืองทรัพย์ จ ากัด 17/2/2563 2,000,000       46695 ประกอบกิจการรับซ้ือ-ขายเศษโลหะทุก

ชนิด ทองแดง ทองเหลือง กระดาษ 

พลาสติกและวัสดุเหลือใช้ทุกชนิด

59/5  หมู่ท่ี 3 ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

3439 0203563000695 หจ.เค.เค.สปา แอนด์ มาสซาจ 4/2/2563 2,000,000       96101 ประกอบกิจการสปา นวดแผนโบราณ 

รวมถึงกิจกรรมนวดและกิจกรรมท่ีคล้ายกัน

285/98-99  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3440 0205563004536 บจ.บาหลี เล้าจ์ จ ากัด 3/2/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

373/10  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3441 0205563004552 บจ.ดรีม ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จ ากัด 3/2/2563 2,000,000       79120 ประกอบกิจการน าเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับการน าเท่ียวทุกชนิด

159/385  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3442 0205563004633 บจ.เซเว่น ไลท์ สยาม จ ากัด 3/2/2563 2,000,000       46109 น าเข้าส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิด 143/68  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3443 0205563004790 บจ.อินฟินิเจ้นท์ เซอร์วิสเซส แอนด์

 แมนเนจเม้นท์ จ ากัด

4/2/2563 2,000,000       79120 ประกอบกิจการน าเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับการน าเท่ียวทุกชนิด

579/35  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3444 0205563004820 บจ.ไชน่า สเตท คอนสตรัคช่ัน 

(ไทยแลนด์) จ ากัด

4/2/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 

ออกแบบ ต่อเติมอาคาร ตกแต่ง บ้าน 

คอนโด ส่ิงปลูกสร้าง และงานก่อสร้าง

อย่างอ่ืนทุกชนิด

20/173  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3445 0205563004935 บจ.รูพานี เฮลต้ี แอนด์ เวลต้ี จ ากัด 5/2/2563 2,000,000       68102 ซ้ือ ขาย ให้เช่า พัฒนาทางด้าน

อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

165/793  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3446 0205563004960 บจ.วาลิดัส กรุ๊ป อิมปอร์ตแอนด์

เอ็กซ์ปอร์ต จ ากัด

5/2/2563 2,000,000       46103 น าเข้าส่งออกเส้ือผ้า ช้ินส่วนอุปกรณ์

อิเลคทรอนิกส์

30/2  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3447 0205563005010 บจ.พีพีเอส โกลบอล จ ากัด 5/2/2563 2,000,000       73101 รับออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ โฆษณา 

ประชาสัมพันธ์ทุกประเภท

222/104  หมู่ท่ี 7 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3448 0205563005087 บจ.อัลมา 2020 จ ากัด 5/2/2563 2,000,000       68201 ประกอบกิจการนายหน้า เป็นตัวแทน เช่า 

ให้เช่า ซ้ือ ขาย อสังหาริมทรัพย์

150  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3449 0205563005192 บจ.เอเอ็มเอฟ โฮลด้ิง จ ากัด 6/2/2563 2,000,000       95110 ประกอบกิจการซ่อมระบบคอมพิวเตอร์ 142/60  หมู่ท่ี 6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3450 0205563005206 บจ.เลิฟ นูทรีช่ัน จ ากัด 6/2/2563 2,000,000       46102 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

65/32  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3451 0205563005249 บจ.สยาม เคทีเอ จ ากัด 6/2/2563 2,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า เป็น

นายหน้า ตัวแทนค้า ด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์

520/23  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส

ไปรษณีย์

3452 0205563005419 บจ.เดอะ มัลดีฟส์ ดี611 จ ากัด 7/2/2563 2,000,000       68102 ซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์

ทุกชนิด

164/961  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3453 0205563005443 บจ.โซลสเคป เอเซีย จ ากัด 7/2/2563 2,000,000       79120 ประกอบกิจการน าเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับการน าเท่ียวทุกชนิด

579/35  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3454 0205563005541 บจ.บลู อีเก้ิล เอสเตท จ ากัด 7/2/2563 2,000,000       68201 ประกอบกิจการบริหารจัดการเป็นตัวแทน 

เช่า ให้เช่า ซ้ือ ขาย อสังหาริมทรัพย์และ

สังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

47/8  หมู่ท่ี 3 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3455 0205563005753 บจ.โซ ซิมเป้ิล ทริป จ ากัด 11/2/2563 2,000,000       79120 ประกอบกิจการน าเท่ียว 103/7  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3456 0205563005842 บจ.พีทเจ เพาเวอร์ จ ากัด 11/2/2563 2,000,000       68102 ประกอบกิจการกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า 

เป็นนายหน้า ตัวแทนค้า ด าเนินการ

เก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์

378/577  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3457 0205563005991 บจ.ไอเดียล ฟิตต้ิง จ ากัด 12/2/2563 2,000,000       46103 น าเข้า ส่งออก อุปกรณ์เก่ียวกับ

เฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด

79/7  หมู่ท่ี 1 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3458 0205563006091 บจ.เดอะ มัลดีฟส์ ดี609 จ ากัด 13/2/2563 2,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้าน

อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

164/959  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3459 0205563006105 บจ.เดอะ มัลดีฟส์ ดี610 จ ากัด 13/2/2563 2,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้าน

อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

164/960  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3460 0205563006334 บจ.สบายโฮม อินแลนด์ ดีเวลลอป

เมนท์ จ ากัด

14/2/2563 2,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด ออกแบบ ต่อเติม

อาคาร ตกแต่ง บ้าน คอนโด ส่ิงปลูกสร้าง

421/5  หมู่ท่ี 6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3461 0205563006423 บจ.ฮอลิเดย์ โฮม อาร์ โอ บี จ ากัด 14/2/2563 2,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือขาย ให้เช่า ขายฝาก 

จ านอง ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้างและ

อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

162/802  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3462 0205563006512 บจ.สยาม นอร์ท เบฟเวอเรจ จ ากัด 17/2/2563 2,000,000       47222 ประกอบกิจการจ าหน่ายปลีกส่งเคร่ืองด่ืม

ท่ีมีแอลกฮอล์และไม่มีแอลกฮอล์ เครือง

ด่ืมชูก าลัง เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพและอ่ืนๆ

41/2  หมู่ท่ี 14 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3463 0205563006539 บจ.ซันน่ี ทัวร์ไทย จ ากัด 17/2/2563 2,000,000       79110 ประกอบกิจการท่ีปรึกษาด้านท่องเท่ียว ให้

ค าแนะน าการท่องเท่ียว

223/7  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3464 0205563006687 บจ.ฮัคเคิลเบอร์ร่ี ทัวร์ จ ากัด 17/2/2563 2,000,000       79120 ประกอบกิจการน าเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับการน าเท่ียวทุกชนิด

413/33  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
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3465 0205563006962 บจ.เอสเอ็ม เซ็นทารา 109 จ ากัด 19/2/2563 2,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้าน

อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

198/295  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3466 0205563007101 บจ.สยาม จัสทิส อินเตอร์เนช่ันแนล

 ลอว์ จ ากัด

20/2/2563 2,000,000       69100 ท่ีปรึกษาด้านกฏหมาย 70/66  หมู่ท่ี 13 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3467 0205563007144 บจ.สยามมิก้า จ ากัด 20/2/2563 2,000,000       46103 ปรเะกอกบิจการเป็นตัวแทนจ าหน่ายและ

ผลิตยาสมุนไพรไทยแบบแผนโบราณ และ

สมุนไพรไทยทุกชนิด

520/29  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3468 0205563007268 บจ.ซีเบีย พัทยา จ ากัด 20/2/2563 2,000,000       93112 รับเป็นท่ีปรึกษาให้ค าแนะน าการออก

ก าลังกาย การกีฬา รับฝึกสอนมวยไทย 

มวยสากล ฟิตเนส รับฝึกสินยิม แอโรบิค

183/14  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3469 0205563007489 บจ.สกายเรด (ไทยแลนด์) จ ากัด 21/2/2563 2,000,000       79120 ประกอบธุรกิจน าเท่ียวและท่ีเก่ียวข้องกับ

การน าเท่ียวทุกชนิด

77/7  หมู่ท่ี 9 ถนนพัทยาสายสาม ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3470 0205563007527 บจ.เอสซีจีที จ ากัด 24/2/2563 2,000,000       73101 ออกแบบส่ือโฆษณษ โลโก้ สกรีนโปสเตอร์ 

เพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธ์

392/89  หมู่ท่ี 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3471 0205563007659 บจ.โอเว่อร์ซี ไชนิส หัวช่วง กรุ๊ป 

จ ากัด

24/2/2563 2,000,000       46109 น าเข้าและส่งออกสินค้าทุกชนิด 55/26  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3472 0205563007683 บจ.ไห่ ฮุย กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากัด 24/2/2563 2,000,000       68102 ประกอบกิจการ ซ้ือ ขาย ให้เช่า และการ

จัดการอ่ืนๆ ซ่ึงอสังหาริมทรัพย์

672/329  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3473 0205563007764 บจ.เดอะ มัลดีฟส์ ซี513 จ ากัด 25/2/2563 2,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้าน

อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

315/85  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3474 0205563008043 บจ.แม่ทองใบ ซักอบรีด จ ากัด 26/2/2563 2,000,000       96201 ซักอบรีดเส้ือผ้า 8/78  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3475 0205563008086 บจ.ทีเอสอาร์ คอนสทรัคช่ัน จ ากัด 26/2/2563 2,000,000       43309 การตกแต่งอาคารให้เสร็จสมบูรณ์อ่ืนๆซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

270/1  หมู่ท่ี 1 ถนนทางหลวงยุทธศาสตร์

 สัตหีบ-พนมสารคาม(331)

ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3476 0205563008167 บจ.พลาตา ฟาซิล จ ากัด 27/2/2563 2,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้าน

อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

584/28  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3477 0205563008183 บจ.ทีเอ็มจี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 27/2/2563 2,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้าน

อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

150/31  หมู่ท่ี 7 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3478 0205563008264 บจ.จูเนียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 27/2/2563 2,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้าน

อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

99/849  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3479 0205563008426 บจ.อีสต์ เคาน์ต้ี กรุ๊ป จ ากัด 27/2/2563 2,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้าน

อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

26/104  หมู่ท่ี 4 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
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3480 0205563008469 บจ.วีวีไทย-ซาคา จ ากัด 28/2/2563 2,000,000       68102 ประกอบกิจการให้บริการซ้ือ ขาย ให้เช่า 

อสังหาริมทรัพย์

354/177  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3481 0205563008531 บจ.เบเรซ่า พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 28/2/2563 2,000,000       68102 ซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์

ทุกชนิด

42/202  หมู่ท่ี 2 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3482 0205563006261 บจ.ดีเปร์ อินดัสทรี(ประเทศไทย) 

จ ากัด

13/2/2563 2,000,000       46599 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ผลิตเพ่ือขาย

แม่พิมพ์ตลอดจนรับจ้างท าแม่พิมพ์

108  หมู่ท่ี 1 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

3483 0205563007195 บจ.อีอีเอ็น คอนซัลแทนท์ จ ากัด 20/2/2563 2,000,000       74902 กิจกรรมงานวิศวกรรม ให้ค าปรึกษา

ทางด้านเทคนิค ท่ีเก่ียวข้อง งานระบบ

ส่ิงแวดล้อม

100/13  หมู่บ้าน กานต์สินี วิลล์ หมู่ท่ี 4 ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

3484 0205563008256 บจ.พีทีเอ็น อินดัสทรี(ประเทศไทย)

 จ ากัด

27/2/2563 2,000,000       46599 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ผลิตเพ่ือขาย

แม่พิมพ์ตลอดจนรับจ้างท าแม่พิมพ์

108  หมู่ท่ี 1 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

3485 0203563000971 หจ.ตรีเทพ ฆเนศ 13/2/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 34  ซอยชลบุรี-บ้านบึง 11/2 ถนนชลบุรี-

บ้านบึง

ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

3486 0205563007187 บจ.เอสเอ็นโอมาสเตอร์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

20/2/2563 2,000,000       46521 จ าหน่ายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ช้ินส่วน

อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก

99/41-42  หมู่บ้าน เดอะพรีมีโอ เลคฮิลล์

 ซอยชลบุรี-บ้านบึง 9 ถนนชลบุรี-บ้านบึง

ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

3487 0205563007411 บจ.ไทย สยาม ซัพพลาย เชน 

(ประเทศไทย) จ ากัด

21/2/2563 2,000,000       62090 ประกอบกิจการท างานเก่ียวกับการพัฒนา

เทคโนโลยีการถ่ายโอนการให้ค าปรึกษา

และบริการของเทคโนโลยี

118/1  หมู่ท่ี 1 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

3488 0205563008604 บจ.ซีที คาร์ แอคเซสเซอร์ร่ีส์ จ ากัด 28/2/2563 2,000,000       45101 ตัวแทนจ าหน่าย น าเข้า ส่งออก สินค้า

อุปกรณ์รถยนต์จากต่างประเทศทุกประเภท

95/4  ซอยวิฑูรย์ด าริ 1/1 ถนนวิฑูรย์ด าริ ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

3489 0205563005028 บจ.โภคินเศรษฐี จ ากัด 5/2/2563 2,000,000       47111 ประกอบกิจการค้าอาหารสด ผักสด 

อาหารแปรรูป

19/163  หมู่ท่ี 7 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

3490 0205563007357 บจ.รันติบูรณ์ จ ากัด 21/2/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง

อาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย 

สถานท่ีท าการ

69/8  หมู่ท่ี 7 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

3491 0205563004609 บจ.บลูสตอน (ไทยแลนด์) จ ากัด 3/2/2563 2,000,000       46108 น าเข้า ส่งออก ซ่ึงสินค้าประเภทใยแก้ว ไฟ

เบอร์กลาส เรซ่ิน รวมท้ังอุปกรณ์อะไหล่

ของสินค้าดังกล่าว

123/4  หมู่ท่ี 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210
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3492 0205563005338 บจ.แอล อาร์ เรห์มาน จ ากัด 6/2/2563 2,000,000       46695 ประกอบกิจการซ้ือมา ขายไป ประมูล 

เหล็กในยางรถบรรทุก เศษลวดในเน้ือยาง

รถบรรทุก

99/6  หมู่ท่ี 1 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220

3493 0205563008094 บจ.ไทยสมาร์ทมอเตอร์ จ ากัด 26/2/2563 2,000,000       70209 ประกอบกิจการบริการให้ค าปรึกษา

แนะน าผลิตช้ินส่วนอย่างตัวอย่างอุปกรณ์

ทุกชนิด

289/12  หมู่ท่ี 7 ต.คลองก่ิว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220

3494 0205563005788 บจ.เอส ที เอช ดี ฮอท พอท จ ากัด 11/2/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 120/164  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3495 0205563005796 บจ.เอสที เทคโนโลยี แอนด์ แมทที

เรียล จ ากัด

11/2/2563 2,000,000       46494 ประกอบกิจการค้า เคร่ืองเคหภัณฑ์ เคร่ือง

เรือน เฟอร์นิเจอ์ เคร่ืองแก้ว เคร่ืองครัว 

ตู้เย็น เคร่ืองปรับอากาศฯ

271/18  หมู่ท่ี 8 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3496 0205563006288 บจ.รักษ์สุวรรณการช่าง 2020 จ ากัด 13/2/2563 2,000,000       43221 ประกอบกิจการติดต้ังระบบท่อโลหะ ท่อ

พลาสติก ท่อยาง อ่ืนๆ เป็นต้น

125/42  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3497 0205563008388 บจ.เอสเอสแอนด์อาร์อาร์ เซอร์วิส 

จ ากัด

27/2/2563 2,000,000       78300 ประกอบกิจการจัดสรร จัดส่ง บุคลากร 

แรงงาน ภายนองค์กรออกไปปฏิบัตงาน

นอกองค์กร โดยได้รบเงินเดือนจากบริษัท

246/51  หมู่ท่ี 5 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3498 0205563006822 บจ.4 อีลีเม้นท์ มารีน จ ากัด 19/2/2563 2,000,000       68102 ประกอบกิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ 167/5  หมู่ท่ี 4 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

3499 0205563005346 บจ.เวียงเงิน อินดัสเทรียล จ ากัด 6/2/2563 2,000,000       28199 ประกอบกิจการผลิตช้ินส่วนเคร่ืองจักร

และบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรทุกชนิด

12/1  หมู่ท่ี 4 ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270

3500 0205563005125 บจ.วรรณทนาค้าข้าว จ ากัด 6/2/2563 1,500,000       46315 ประกอบกิจการค้า ข้าว และพืชผลทาง

เกษตรอ่ืนทุกชนิด

55/14  หมู่ท่ี 2 ต.นามะตูม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

3501 0205563005150 บจ.อะไรซ์ บิวต้ี พลัส จ ากัด 6/2/2563 1,500,000       96104 ประกอบกิจการให้บริการด้านความงาม

ทุกประเภท บริการให้ค าปรึกษาด้านความ

งามทุกประเภท

26/200  หมู่ท่ี 4 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3502 0205563006032 บจ.ไชน่า 1602 พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 12/2/2563 1,500,000       68102 ซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ 

ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดการโดย

ประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

445/352  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3503 0205563006890 บจ.เพิร์ล สโตน จ ากัด 19/2/2563 1,300,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้าน

อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

678/44  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3504 0205563004595 บจ.เณลินน์ เมดิคอล จ ากัด 3/2/2563 1,200,000       86101 กิจกรรมโรงพยาบาล 57  ถนนบางแสนสาย 4 ใต้ ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3505 0203563000989 หจ.เคดีซี เดนทัล 13/2/2563 1,000,000       86203 ประกอบกิจการสถานพยาบาลด้านทันตก

รรม

888  หมู่ท่ี 1 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
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3506 0203563001012 หจ.ส.รวมยนต์ 14/2/2563 1,000,000       45301 การขายส่งช้ินส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่

ของยานยนต์

23/6  หมู่ท่ี 4 ถนนบายพาส ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3507 0203563001080 หจ.เอฟ.ที. แอร์ แอนด์ เซอร์วิสเซส 19/2/2563 1,000,000       47595 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองปรับอากาศ 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า สัญญาณกันขโมย กล้อง

วงจรปิด

30/12  หมู่ท่ี 6 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3508 0203563001101 หจ.ศุภิสรา 2020 21/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 

ออกแบบ ต่อเติมอาคาร ตกแต่ง บ้าน 

คอนโด ส่ิงปลูกสร้าง

100/107  หมู่ท่ี 2 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3509 0205563004561 บจ.ยู-รัน สปอร์ต เอนเตอร์เท

นเม้นท์ จ ากัด

3/2/2563 1,000,000       82302 ประกอบกิจการรับจัดงานออแกไนเซอร์ 

งานอีเว้นท์ จัดบูธงานแสดงตาม

วัตถุประสงค์ จัดงานแสดงงานนิทรรศการ

จัดอบรมประชุมสัมมนา

36  หมู่ท่ี 6 ถนนสิทธิโชติ ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3510 0205563004897 บจ.มัค เซ่ียงไฮ้ (ไทยแลนด์) จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       47412 ประกอบกิจการซ้ือมา ขายไปสินค้าและ

ขายปลีก ขายส่ง ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ 

อิเลคมรอนิกส์

104/3  หมู่ท่ี 12 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3511 0205563004986 บจ.ที.เอ็นจิเนียร่ิง ทีม คอนซัล

แตนท์ จ ากัด

5/2/2563 1,000,000       82301 ประกอบธุรกิจจัดอบรม ให้ความรู้ ระบบ

ความปลอดภัย และระบบไฟฟ้า

84/121  หมู่ท่ี 12 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3512 0205563005079 บจ.อีสท์ โฮม ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       55101 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 168/1  หมู่ท่ี 12 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3513 0205563005133 บจ.พรทรัพย์อนันต์ อินเตอร์เทรด 

จ ากัด

6/2/2563 1,000,000       46206 ประกอบกิจการค้าจ าหน่ายอาหารสัตว์ 88/28  หมู่ท่ี 1 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3514 0205563005303 บจ.ส.ธนกฤต รุ่งเรือง จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       43221 ประกอบกิจการรับเหมาบริการ ติดต้ังวาง

ท่อประปา งานระบบประปาทุกประเภท

56/1  หมู่ท่ี 10 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3515 0205563005371 บจ.ที.ดับบลิว.ซี.ทู คลีนิค จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       86202 ประกอบกิจการให้บริการ คลีนิคเสริม

ความงามเก่ียวกับ การบ ารุงรักษาความงาม

 ท้ังผิวหน้าและผิวกาย

68/244  หมู่ท่ี 2 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3516 0205563005401 บจ.น าทรัพย์ คอนสตรัคช่ัน พลัส 

จ ากัด

7/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ีท าการ 

ถนน สะพาน เข่ือน อุโมงค์

134/31  หมู่ท่ี 1 ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3517 0205563005435 บจ.บีเทคท์ เมนูแฟคเจอร่ิง เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ากัด

7/2/2563 1,000,000       25939 การผลิตเคร่ืองมือท่ีใช้งานด้วยมือและ

เคร่ืองโลหะท่ัวไปซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ี

อ่ืน

66/38  หมู่บ้าน พฤกษ์ลดาการ์เดนท์ หมู่ท่ี

 4

ต.คลองต าหรุ 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

3518 0205563005508 บจ.ธนชล 2018 จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       11041 ประกอบกิจการผลิต ซ้ือ ขายส่ง ขายปลีก 

น้ าด่ืม ใช้ในครัวเรือนและในการ

อุตสาหกรรม

172/10ก  ซอยรัฐผดุง ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3519 0205563005648 บจ.กาญจนรุ่งโรจน์ คอนสตรัคช่ัน 

จ ากัด

11/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ

17  หมู่ท่ี 2 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3520 0205563005737 บจ.เค.เค.โซลูช่ัน แอนด์ คอนซัล

แตนท์ จ ากัด

11/2/2563 1,000,000       28299 ประกอบกิจการผลิตและติดต้ังเคร่ืองจักร

ทุกประเภทในโรงงานอุตสาหกรรม ห้าง

ร้าน และหน่วยงานของรัฐ

222/329  หมู่ท่ี 1 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3521 0205563005966 บจ.ส่ีห้าหก คอนซูเมเบิล ซัพพลาย

 จ ากัด

12/2/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จ าหน่าย 

ขายปลีก ขายส่ง วัสดุอุปกรณ์และสินค้า

ส้ินเปลือง อุปกรณ์ความปลอดภัย รวมท้ัง

ให้บริการรับงานส่ังท าตามแบบ

20/33  หมู่ท่ี 3 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3522 0205563006547 บจ.เอเชีย เวิลด์เทรด จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       46614 ประกอบกิจการจ าหน่ายน้ ามันเคร่ือง 

น้ ามันหล่อล่ืน อะไหล่รถยนต์ 

รถจักรยานยนต์ อุปกรณไฟฟ้าทุกประเภท

32/13  หมู่ท่ี 9 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3523 0205563006580 บจ.พีแอนด์พี อะแกรเรียน จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษา และ

ให้บริการงานด้านการส ารวจ วิศวกรรม

ส ารวจ เพ่ือการออกแบบและการก่อสร้าง

100/99  หมู่ท่ี 1 ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3524 0205563006768 บจ.สยาม เอพีเอส เอ็นจิเนียร่ิง 

แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

18/2/2563 1,000,000       46593 ประกอบกิจการ ซ้ือ ขาย วัสดุอุปกรณ์

โรงงานทุกชนิด รวมท้ังเคร่ืองจักรและ

อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องทุกชนิด

222/328  หมู่ท่ี 4 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3525 0205563006857 บจ.เกรท อีควิปเม้นท์ ซัพพลาย 

จ ากัด

19/2/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจการขายสินค้าและบริการ

จัดส่งสินค้าทุกชนิดถึงสถานท่ีต่างๆ ตาม

ค าส่ังซ้ือของลูกค้า

187/39  หมู่ท่ี 6 ต.บางทราย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3526 0205563006903 บจ.อินโนเวช่ัน ดีไซน์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

19/2/2563 1,000,000       33122 ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม 

บ ารุงรักษา ติดต้ังออกแบบ จัดซ้ือ จัดจ้าง 

เคร่ืองจักรในโรงงานอุตสาหกรรม

35/58  หมู่ท่ี 6 ต.ส านักบก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3527 0205563007071 บจ.จิรเจริญ 2020 จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าอุปโภค 

บริโภค เช่น น้ าตาล อาหาร เคร่ืองด่ืม 

เคร่ืองนุ่งห่ม เป็นต้น

316/4  ซอยศรีมงคล ถนนวชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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3528 0205563007080 บจ.พีซ พรี แลนด์ จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       81300 รับจัดสวน ตกแต่ง ต่อเติม ออกแบบ และ

บริการดูแลสวน สนามหญ้า รวมท้ังบริการ

อ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน

244/31  หมู่ท่ี 3 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3529 0205563007250 บจ.อินทู อินเตอร์เทรด จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       46313 การขายส่งผักและผลไม้ 77/28  หมู่ท่ี 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3530 0205563007276 บจ.อินฟินิต้ี โซลูช่ัน แอนด์ 

เทคโนโลยี จ ากัด

20/2/2563 1,000,000       74902 ประกอบกิจการเก่ียวกับการให้ค าปรึกษา 

ออกแบบระบบบ าบัดมลพิษและการ

ปฏิบัติงานในการบ าบัดมลพิษทางอากาศ

99/1007  หมู่ท่ี 12 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3531 0205563007349 บจ.ครัวฐนศร จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหารตามส่ัง ร้าน

ข้าวแกง ร้านก๋วยเต๋ียว

140/2  หมู่ท่ี 1 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3532 0205563007403 บจ.ก้องเกียรติเจริญการช่าง จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       25921 ประกอบกิจการให้บริการเก่ียวกับงานขัด

ผิวโลหะทุกชนิด รวมท้ังอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

57/7  หมู่ท่ี 11 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3533 0205563007462 บจ.ผลดี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 

จ ากัด

21/2/2563 1,000,000       46522 ประกอบกิจการ ซ้ือ จ าหน่าย ซ่อมแซม

แก้ไข บริการติดต้ัง ประกอบระบบกล้อง

วงจรปิด จีพีเอสระบบติดตาม

349/188  หมู่ท่ี 5 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3534 0205563007811 บจ.รุ่งเรือง168 จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       69200 ประกอบกิจการรับท าบัญชี 2/7  หมู่ท่ี 2 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3535 0205563007969 บจ.ดิ โอเรียนท์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจการจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ

ก่อสร้าง ผลิตและติดต้ังเฟอร์นิเจอร์ และ

รับเหมางานก่อสร้างทุกชนิด

300/67  หมู่ท่ี 3 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3536 0205563008051 บจ.ต้นทะเบียน จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       82990 ประกอบกิจการ ประมูลเลขเลขทะเบียน

รถยนต์ รวมท้ังการประมูลอ่ืนๆ ทุกประเภท

12/40  หมู่ท่ี 2 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3537 0205563008299 บจ.สายธารเพชร จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       47222 ประกอบกิจการค้าและผลิตน้ าด่ืมทุกชนิด

ทุกประเภท รวมท้ังน้ าแร่และน้ าด่ืมผลไม้

60/10  หมู่ท่ี 2 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3538 0205563008370 บจ.ธรณีรุ่งเรืองกิจ จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจการจ าหน่าย วัสดุอุปกรณ์

ก่อสร้าง เช่น หิน ดิน ทราย

21/7  หมู่ท่ี 7 ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3539 0203563000652 หจ.เอ็นทีแอนด์ที เซอร์วิสเซส 3/2/2563 1,000,000       78200 ประกอบกิจการรับเหมาแรงงงาน

บุคคลากรทางการพยาบาล ประจ าห้อง

พยาบาล สถานพยาบาลในหน่วยรัฐ เอกชน

155/57  หมู่ท่ี 2 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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3540 0203563000806 หจ.ทรัพย์อนันต์ 2020 7/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ีท าการ 

ถนน สะพาน เข่ือน อุโมงค์ และงาน

ก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกทุกชนิด รวมท้ังรับ

ท างานโยธาทุกประเภท

192/76  หมู่ท่ี 11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3541 0203563000903 หจ.บ้าน ปราณ ทรานสปอร์ต 11/2/2563 1,000,000       49339 ประกอบกิจการให้บริการขนส่ง รถเทรน

เลอร์ รวมท้ังระบบขนส่งอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ทุกประเภท

349/10  หมู่ท่ี 3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3542 0203563000911 หจ.เอพีเอ็ม เทค โซลูช่ัน เซอร์วิส 12/2/2563 1,000,000       81292 ประกอบกิจการท าความสะอาดและซ่อม

บ ารุงอุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ ส าหรับ

โรงงานอุตสาหกรรม

134/95  หมู่ท่ี 2 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3543 0203563001004 หจ.เอสที ไทย คอนสตรัคช่ัน 14/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้างทุก

ประเภท

126/383  หมู่ท่ี 7 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3544 0203563001110 หจ.ทวีทรัพย์ ภูมิทัศน์ กรุ๊ป 21/2/2563 1,000,000       78109 ประกอบกิจการจัดหา-จัดส่งแม่บ้านท า

ความสะอาด คนสวน พ่ีเล้ียงเด็ก

129/3  หมู่ท่ี 2 ถนนศรีราชา-หนองยายบู่ ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3545 0203563001152 หจ.เกียรต์ิกีรติ การพิมพ์ 27/2/2563 1,000,000       18119 ประกอบกิจการโรงพิมพ์ 213/53  หมู่ท่ี 5 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3546 0203563001161 หจ.ชญาภา ทรานส์ 27/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า

และคนโดยสารทางบก

101/68  หมู่ท่ี 10 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3547 0203563001187 หจ.อีซ่ีวอช 28/2/2563 1,000,000       96202 การซักผ้าโดยเคร่ืองซักผ้าชนิดหยอดเหรียญ 483/32  หมู่ท่ี 3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3548 0203563001225 หจ.พาเรนท์ ไคด์ เฮลท์แคร์ 28/2/2563 1,000,000       86909 ประกอบกิจการรับดูแลพนักงานตาม

โรงงาน และบริการรับเล้ียงเด็ก และ

ผู้สูงอายุ

80/120  หมู่ท่ี 5 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3549 0203563001233 หจ.พรล าไพรุ่งเรือง 99 28/2/2563 1,000,000       43120 บริการงานถมท่ีดิน ปรับผิวหน้าดิน ขุดลอก

 ขนถ่ายดินและเศษวัสดุก่อสร้าง

541/1  หมู่ท่ี 1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3550 0205563004625 บจ.หงษ์สิริ เทรดด้ิง จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       46109 เป็นนายหน้า ตัวแทน ในกิจการและธุรกิจ

ทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัยฯ

126/450  หมู่บ้าน อีสเทิร์นแลนด์เฮ้าส์ 2

 หมู่ท่ี 7

ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3551 0205563004889 บจ.ทีซีเอส พรีซีซ่ัน จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       25922 ประกอบกิจการงานกลึง งานป้ัมข้ีนรูป 

งานรับเหมาต่อเติมท่ีท าจากโลหะทุกชนิด

95/2  หมู่ท่ี 2 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)
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วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3552 0205563005117 บจ.รุ่งเรือง คอฟฟ่ี จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       10799 ประกอบกิจการผลิตและอาหารและ

เคร่ืองด่ืม

298/17-18  ถนนเจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3553 0205563005222 บจ.พุทธภูมิทัวร์ จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       79120 ประกอบกิจการน าเท่ียว และธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวทุกชนิด

483/149  หมู่ท่ี 3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3554 0205563005559 บจ.พีพี อินเทลเลคท์ เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ากัด

7/2/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด ออกแบบ ต่อเติม

อาคาร ตกแต่ง บ้าน คอนโด ส่ิงปลูกสร้าง

100/33  หมู่ท่ี 8 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3555 0205563005699 บจ.เอ็นพีพี  สโตร์ จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       46522 ประกอบกิจการขายปลีกและขายส่ง

โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์มือถือทุกชนิด

503/121  หมู่ท่ี 3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3556 0205563005761 บจ.แม่ราตรีเกาะสีชัง  2020 จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       46312 ประกอบกิจการขายอาหารทะเลแปรรูป 111/92  หมู่ท่ี 1 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3557 0205563005877 บจ.พีดีเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       46522 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจ าหน่าย

โทรศัพท์มือถือ บัตรเติมเงิน และ

อุปกรณ์เสริมโทรศัพท์มือถือทุกชนิด

259/2  หมู่ท่ี 11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3558 0205563005931 บจ.ไทม์ อินทิเกรช่ัน จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       25922 กลึงกัดไสโลหะ การซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้า 

เคร่ือก าเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า และ

อุปกรณ์ควบคุมและจ่ายไฟฟ้า

96/56  หมู่ท่ี 9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3559 0205563006253 บจ.ธชาศรี คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษาโครงการ 

งานบริหารโครงการ ควบคุมงาน 

อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

36/25  หมู่ท่ี 9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3560 0205563006482 บจ.ไตรอนุภาพช่างไทย จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ

 ตกแต่ง อาคาร บ้านเรือน และส่ิงปลูกสร้าง

40/47  ถนนสุรศักด์ิสงวน ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3561 0205563006563 บจ.เอสเอฟ แมชชีน ทูลส์ จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       25922 ประกอบกิจการให้บริการรับกลึง กัด ไส มิ

ลล่ิง รับจ้างท าช้ินส่วนต่างๆ อุปกรณ์

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอ่ืนๆ

92/32  หมู่ท่ี 1 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3562 0205563006717 บจ.ร่ ารวย พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการจัดสรรท่ีดิน สร้างหมู่บ้าน

จัดสรร อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม 

ศูนย์การค้า บนท่ีดินเพ่ือขาย

189/70  หมู่ท่ี 1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3563 0205563007110 บจ.ดีดี อิงลิช จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       85491 ประกอบกิจการสอนภาษาผ่านกิจกรรม

ศิลปะ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และอ่ืนๆ

118/12  หมู่ท่ี 1 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

3564 0205563007209 บจ.โชครุ่งเรืองทรัพย์ เซอร์วิส จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       37000 ประกอบกิจการขนส่งน้ าเสีย กากของเสีย 

อุตสาหกรรมและวัตถุอันตรายทุกชนิดทุก

ประเภท

99/71  หมู่ท่ี 3 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3565 0205563007292 บจ.ย้ิมยินดี จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง 

อาหารเสริม อาหารบ ารุงร่างกายเพ่ือ

สุขภาพ ทางส่ือออนไลน์

341/248  หมู่ท่ี 3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3566 0205563007306 บจ.ศิริ ดีไซน์แอนด์เดคอร์ จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจการรับออกแบบก่อสร้าง 

ออกแบบตกแต่งภายใน

221/149  หมู่ท่ี 2 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3567 0205563007322 บจ.ไอ ริช บลู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       46322 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมเพ่ือ

สุขภาพ เคร่ืองด่ืใชูก าลัง น้ าเต้าหู้ น้ าผลไม้

 และผลไม้

98/205  หมู่ท่ี 1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3568 0205563007497 บจ.เดลิ คอส กรุ๊ป จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองส าอางค์ อาหาร

เสริม ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวและเส้นผม

383  หมู่ท่ี 3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3569 0205563007560 บจ.โบรก้ี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

24/2/2563 1,000,000       71102 ประกอบธุรกิจรับเขียนแบบ ออกแบบ 

ติดต้ัง ซ่อมแซม เคร่ืองจักร ช้ินส่วน 

อุปกรณ์ ในโรงานอุตสาหกรรม

294/65  หมู่ท่ี 5 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3570 0205563007578 บจ.เอ็นพี โซลูช่ันส์ แอนด์ คอน

ซัลท์ จ ากัด

24/2/2563 1,000,000       47411 ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ

พ่วงคอมพิวเตอร์

98/78  หมู่บ้าน ศุภาลัย พาร์ควิลล์ ศรี

ราชา หมู่ท่ี 1

ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3571 0205563007608 บจ.อาราณี แปซิฟิค 1939 จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       46900 การขายส่งสินค้าท่ัวไป 201/20  หมู่บ้าน ธาราปุระ เฟส1 หมู่ท่ี 

11 ถนนอ่างเก็บน้ าหนองค้อ

ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3572 0205563007926 บจ.สยาม บูรพา ทรานสปอร์ต 

จ ากัด

25/2/2563 1,000,000       49329 ประกอบกิจการขนส่งผู้โดยสารทางบก

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

549/265  หมู่บ้าน ไลฟ อิน เดอะ การ์

เดนท์ หมู่ท่ี 3 ซอย5

ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3573 0205563008019 บจ.เอสเจ ซาชิมิ กรุ๊ป จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       56101 จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 189  หมู่ท่ี 1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3574 0205563008035 บจ.เอสพีเค โลจิสติกส์ แอนด์ เอ็น

จิเนียริง เซอร์วิส จ ากัด

26/2/2563 1,000,000       49323 การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคน

โดยสาร

546/104  หมู่ท่ี 3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3575 0205563008060 บจ.54 ธนทิพย์ การช่าง จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 120/197  หมู่ท่ี 10 ซอยหนองยายบู่ 38 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3576 0205563008116 บจ.ประสบโชค ทรานสปอร์ต จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสาร รวมท้ังรับบริการน าของ

ออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากร และการ

จัดระวางการขนส่ง ทุกชนิด

503/114  หมู่ท่ี 3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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3577 0205563008345 บจ.ฮานวิท เอ็นเนอร์ยี(ประเทศ

ไทย) จ ากัด

27/2/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการจ าหน่ายและให้เช่าระบบ

ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

340/42  หมู่ท่ี 6 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3578 0205563008418 บจ.อากิระ พลัส เทค จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการค้าวัสดุส้ินเปลือง เทปกาว 

โฟม ฟองน้ า วัสดุท่ีใช้ในโรงงาน

อุตสาหกรรม

128/88  หมู่ท่ี 1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3579 0205563004811 บจ.ไอส์แลนด์อิช จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 

จ าหน่ายอาหารปรุงส าเร็จวัตถุดิบส าหรับ

ท าอาหารและอุปกรณ์เคร่ืองด่ืมทุกรูปแบบ

72/11  หมู่ท่ี 3 ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 20120

3580 0203563000750 หจ.วิชา เคลือบวิลัย 6/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ

 และตกแต่ง อาคาร ท่ีพักอาศัย 

คอนโดมิเนียม และส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆทุก

ชนิด

99/521  หมู่ท่ี 6 ต.บ้านปึก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3581 0205563004838 บจ.สมาร์ต เทค เอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       46510 ประกอบกิจการจ าหน่ายและบริการติดต้ัง

ระบบคอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด อุปกรณ์

เทคโนโลยีทุกชนิด

114/44  หมู่ท่ี 4 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3582 0205563005184 บจ.บางแสนแก๊ส จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       47735 ประกอบกิจการค้าแก๊ส เตาแก๊สและ

อุปกรณ์หุงต้มทุกชนิด

86  ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3583 0205563005281 บจ.ไฮเปอร์ คอนเน็คต้ิง จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการจ าหน่าย ติดต้ัง ซ่อมแซม 

เคร่ืองท าความเย็น เคร่ืองปรับอากาศ

89/382  หมู่ท่ี 4 ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3584 0205563005478 บจ.เจเค ออโต้ช็อป จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       45101 ประกอบกิจการซ้ือขาย ซ่อมแซม ดัดแปลง

 เป็นตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์อุปกรณ์ยาน

ยนต์ท้ังเก่าและใหม่

22/18  หมู่ท่ี 1 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3585 0205563005567 บจ.ทรานส์เฟอร์ ซอร์ซ จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       33149 ประกอบกิจการซ่อมและจ าหน่ายช้ินส่วน

อุปกรณ์ไฟฟ้า

53/123  หมู่ท่ี 6 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3586 0205563005869 บจ.อินฟินิต้ี 44 กรุ๊ป จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       55101 ประกอบกิจการโรงแรม 495  ถนนสุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3587 0205563005923 บจ.ทีเอฟ แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 

จ ากัด

12/2/2563 1,000,000       47413 ขาย ซ่อม ติดต้ัง ออกแบบ วางระบบ 

กล้องวงจรปิด ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต

27/46  ถนนบางแสนสาย 4 ใต้ ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3588 0205563006181 บจ.เอ็น พี เค แสนสุข คอร์ปอเรช่ัน

 จ ากัด

13/2/2563 1,000,000       46108 ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทนใน

การจัดหา ซ้ือ ขาย สี ทินเนอร์ และน้ ามัน

เช้ือเพลิงทุกชนิด

1/4  ถนนเทศบาลพัฒนา 2 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

3589 0205563006245 บจ.เภตราวาณิชย์ จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจการประเภทออกแบบและ

เขียนแบบ ทางด้านวิศวกรรมทุกชนิด ให้

ค าปรึกษาบริหารงานก่อสร้าง บริหาร

โครงการทางด้านวิศวกรรมทุกประเภท

88/184  หมู่ท่ี 1 ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3590 0205563006636 บจ.บี.เอ็น.เค รีไซเคิล จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       38110 ประกอบกิจการเก็บรวบรวมของเสียท่ีไม่

เป็นอันตราย

2/9  ตรอก1 (ซอย 4 ถนนบางแสนสาย 2) ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3591 0205563006695 บจ.เหนือชล (ไทยแลนด์) จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       46414 ประกอบกิจการค้า เคร่ืองนุ่งห่ม เส้ือผ้า

ส าเร็จรูป จ าหน่ายท้ังในประเทศและ 

ส่งออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ

99/78  หมู่ท่ี 1 ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3592 0205563006733 บจ.มินิอาร์ตดีไซน์99 จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       13999 ประกอบกิจการท าป้ายโฆษณา และส่ือ

ส่ิงพิมพ์ทุกชนิด

79/693  ถนนแสนสุข ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3593 0205563007055 บจ.บ้านอิสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า 

อสังหาริมทรัพย์ ทุกประเภท

46/150  ถนนบางแสนสาย 4 เหนือ ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3594 0205563007241 บจ.ดีเจ แอสเซท จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       55101 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 82/10  หมู่ท่ี 3 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3595 0205563007438 บจ.เจเอสพี อลูมิน่ัม จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       43301 ประกอบกิจการรับเหมาติดต้ังงานกระจ า 

ผ้าเพดาน มุ้งลวดและงานตบแต่งภายใน

ทุกชนิด

88/8  หมู่ท่ี 1 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3596 0205563007748 บจ.วาย เอส บี เทรดด้ิง จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการขายปลีกสินค้าอ่ืนๆใน

ร้านค้าท่ัวไป

119/271  หมู่บ้าน แกรนด์ วัลเลย์ หมู่ท่ี 3

 ซอย13

ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3597 0205563008205 บจ.ขวัญข้าว บ๊ิกไซซ์ จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการจ าหน่ายเส้ือผ้าส าเร็จรูป

ทุกชนิดผ่านบริการออนไลน์

139/7  หมู่ท่ี 1 ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3598 0205563008507 บจ.แอรีส กรุ๊ป (2020) จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       86202 ประกอบกิจการ คลินิคความงาม ฉีดฟิล

เลอร์ ฉีดโบท็อกซ์ ร้อยไหม ฉีดวิตามิน

บ ารุงผิว

145/2  หมู่ท่ี 8 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3599 0203563001128 หจ.พี แอนด์ ที คอนสตรัคช่ัน 999 24/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม 

ซ่อมแซม ปรับปรุง บ้าน อาคารส านักงาน 

อาคารโรงงาน อาคารท่ัวไป สถานท่ี

ราชการ และงานโยธาต่างๆ ทุกประเภท

11  หมู่ท่ี 3 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

3600 0205563004579 บจ.คลังเฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       47591 ประกอบกิจการค้าปลีก- ส่ง เฟอร์นิเจอร์ 

เคร่ืองใช้ภายในบ้านทุกชนิด ของตกแต่ง

บ้าน อุปกรณ์ส านักงานออฟฟิต

58/2  หมู่ท่ี 6 ต.กุฎโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

3601 0205563004641 บจ.พี.ซี.เอ็ม สตีล จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       46621 ประกอบกิจการค้าของท่ีท าด้วยอลูมิเนียม 

สแตนเลส แป๊ป ท่อประปา เหล็ก อุปกรณ์

ท่ีใช้กับส านักงานทุกชนิด

24/4  หมู่ท่ี 5 ต.หน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

3602 0205563005940 บจ.บิซ ทรานส์ฟอร์ม จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       47411 ประกอบกิจการออกแบบ จ าหน่าย ให้เช่า 

วางแผนและพัฒนา ระบบคอมพิวเตอร์

42  หมู่ท่ี 4 ต.โคกเพลาะ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

3603 0205563006741 บจ.เค เอ็น แอดวานซ์ (2020) จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       46433 ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์ก าลังกาย

ทุกชนิด

23/1  หมู่ท่ี 10 ต.หน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

3604 0205563007446 บจ.เอ็มทีที เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพ

พลาย จ ากัด

21/2/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการ ประกอบ ติดต้ัง ซ่อมแซม

และบ ารุงรักษา ระบบไฟฟ้าทุกชนิด

409/1  หมู่ท่ี 13 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

3605 0205563008124 บจ.เคเอ็นเค เมคคานิค เทคนิเชียน 

เซอร์วิส จ ากัด

27/2/2563 1,000,000       28229 ประกอบกิจการผลิตเคร่ืองมือกลอ่ืนๆซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

23/22  หมู่ท่ี 9 ต.สระส่ีเหล่ียม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

3606 0205563008477 บจ.ดาวรุ่งเรือง ออโต้คาร์ จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       45103 ขายยานยนต์เก่า ชนิดรถยนต์ ชนิดรถยนต์

น่ังส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้ รถขนาด

เล็กท่ีคล้ายกัน

64  หมู่ท่ี 2 ต.บ้านช้าง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

3607 0205563008582 บจ.เซ็มไท เซมิทสึ จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       46592 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย หินเจียร หินขัด

กระดาษทราย ใบตัด น้ ามันหล่อล่ืน 

อะไหล่เคร่ืองจักร

100/99  หมู่ท่ี 6 ต.กุฎโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

3608 0203563000814 หจ.เซนด์ลิสท์ 7/2/2563 1,000,000       52292 ประกอบกิจการให้บริการน าเข้า - ส่งออก 

เป็นตัวแทนบริษัท เก่ียวกับงานชิปป้ิง

63/34  หมู่ท่ี 3 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3609 0203563000849 หจ.เคพี99 กรุ๊ป 11/2/2563 1,000,000       82110 ประกอบธุรกิจเป็นผู้บริหารงานเก่ียวกับ

ด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การตลาด

 และการจัดจ าหน่าย

109/63  หมู่ท่ี 2 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3610 0203563000962 หจ.จันทร์ธิชา ก่อสร้าง 13/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 

ออกแบบ ต่อเติมอาคาร ตกแต่ง บ้าน 

คอนโด ส่ิงปลูกสร้าง

17/3  หมู่ท่ี 8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3611 0203563001071 หจ.มุ่งดี คอนสตรัคช่ัน 19/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 

ออกแบบ ต่อเติมอาคาร ตกแต่ง บ้าน 

คอนโด ส่ิงปลูกสร้าง

30/4  หมู่ท่ี 1 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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3612 0203563001136 หจ.กันต์กวีกรุ๊ปการก่อสร้าง 25/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 

ออกแบบ ต่อเติมอาคาร ตกแต่ง บ้าน 

คอนโด ส่ิงปลูกสร้าง

159/7  หมู่ท่ี 1 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3613 0205563004587 บจ.นวทิพย์99 จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       85493 ประกอบธุรกิจ สถาบันสอนภาษา กวดวิชา 5/6  หมู่ท่ี 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3614 0205563004684 บจ.พิกก้ี เมซ่ี พาราไดซ์ จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ จัดหา รับ เช่าซ้ือ ถือ

กรรมสิทธ์ิ ครอบครอง และจัดการโดย

ประการอ่ืน ซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

12/52  หมู่ท่ี 1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3615 0205563004714 บจ.สกาย โฮสต้ิง ซิสเท็ม จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการผลิตส่ือมัลติมีเดีย ส าหรับ

งานโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบ

อิเลคทรอนิกส์ ระบบเว็บไซต์

335/56  หมู่ท่ี 6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3616 0205563004722 บจ.ย่ีเหมย เทคโนโลยี จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการ ซ้ือ จัดหา รับ เช่าซ้ือ ถือ

กรรมสิทธ์ิ ครอบครอง และจัดการโดย

ประการอ่ืน ซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

12/53  หมู่ท่ี 1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3617 0205563004731 บจ.ลีโต สยาม จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       68102 ซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์

ทุกชนิด

267/293  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3618 0205563004765 บจ.บี.เอ.จี. เก้าสิบเก้า จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จ าหน่าย 

ขายปลีก ขายส่ง สินค้าแฟช่ันประเภท

ต่างๆ เช่น นาฬิกา แว่นตา เส้ือผ้า รองเท้า

 กระเป๋า กระเป๋าถือ

144/177  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3619 0205563004773 บจ.เมอร์ทัสสามหกเจ็ด จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้าน

อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

64/70  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3620 0205563004901 บจ.เอนเจิลเฟรช จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       46313 ประกอบกิจการค้าขาย ผัก ผลไม้ พืชสวน 234/12  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3621 0205563004943 บจ.แฟร่ีสวีท จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

391/69  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3622 0205563004951 บจ.เอ็ม ดี ศิริษา เบดด้ิง จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       31003 ผลิตและจัดจ าหน่ายท่ีนอน เตียงนอน และ

วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ

458/6  หมู่ท่ี 4 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3623 0205563005036 บจ.อัครา ดีไซน์ เซอร์วิสแอนด์ซัพ

พลาย จ ากัด

5/2/2563 1,000,000       28199 ประกอบกิจการท าการผลิตเพ่ือขาย 

เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อุปกรณ์ ช้ินส่วน

เคร่ืองกล ท่ีท าจากโลหะ ฯลฯ

56/24  หมู่ท่ี 2 ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3624 0205563005095 บจ.นาลันทา พัทยา จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       55109 ประกอบกิจการให้บริการท่ีพักแรม 

ห้องพักทุกประเภท

64/5  หมู่ท่ี 9 ซอยเฉลิมพระเกียรติ 21 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3625 0205563005265 บจ.จันทรธาดา จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       81300 ประกอบกิจการรับตัดต้นไม้ ตัดหญ้า ดูแล

สวนและจัดสวน ตกแต่งสวน ปรับปรุงภูมิ

ทัศน์สภาพแวดล้อมฯลฯ

144/186  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3626 0205563005290 บจ.เอเคเค ริชเวล กรุ๊ป จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       46692 ประกอบกิจการค้า ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยน้ า ปุ๋ย

วิทยาศาสตร์ รวมท้ังสินค้าทางการเกษตร

ทุกชนิด

41  หมู่ท่ี 5 ซอยหนองหัวแรด 5/1 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3627 0205563005311 บจ.กรีน บีน 2020 จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า เป็น

นายหน้า ตัวแทนค้า ด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์

62/292  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3628 0205563005320 บจ.บีบี แฮปป้ี โปรดักส์ จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีก 

เคร่ืองส าอาง และเคร่ืองประทินโฉม

78/179  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3629 0205563005362 บจ.ยัวร์คอนเน็คท์ทราเวล จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       79120 ประกอบกิจการน าเท่ียว 75/32  หมู่ท่ี 1 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3630 0205563005486 บจ.มหานที  อินโนทีฟ จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการค้าปลีกสินค้าอุปโภค 

บริโภคทุกชนิด

391/6  หมู่ท่ี 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3631 0205563005532 บจ.พลาซ่า 202 จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       68102 ซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์

ทุกชนิด

308/209  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3632 0205563005575 บจ.สิรินโนเวช่ัน จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

ทางบก ทางน้ า ทางอากาศ ท้ังในประเทศ

และต่างประเทศ

92/28-29  หมู่ท่ี 1 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3633 0205563005605 บจ.รักษิณา ฟู้ด จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       11043 การผลิตเคร่ืองด่ืมกาแฟ ชาและชาชง

สมุนไพรพร้อมด่ืม

180/47  หมู่บ้าน พฤกษาเป่ียมสุข หมู่ท่ี 5 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3634 0205563005711 บจ.โกรเวอร์ เบสท์ จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 399/9 ห้องเลขท่ี D104  หมู่ท่ี 10 ถนน

พัทยาสายสอง

ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3635 0205563005826 บจ.ซิลแคท แอนด์ โค จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า เป็น

นายหน้า ตัวแทนค้า ด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์

315/429  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3636 0205563005907 บจ.นินจาบาร์บีคิว จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านขายหมูกะทะ 3/246  หมู่ท่ี 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3637 0205563006059 บจ.อีสเทิร์น อินทีเรีย แอนด์ พร๊อพ

เพอร์ต้ี จ ากัด

12/2/2563 1,000,000       46103 เป็นนายหน้าทุกชนิด นายหน้างาน

เฟอร์นิเจอร์และอสังหาริมทรัพย์

1/22  หมู่ท่ี 3 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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3638 0205563006148 บจ.อะไรซ์ พลัส บิลเดอร์ จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 

ออกแบบ ต่อเติมอาคาร ตกแต่ง บ้าน 

คอนโด ส่ิงปลูกสร้าง

70/23  หมู่ท่ี 4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3639 0205563006172 บจ.โปรเวิร์ก พลัส จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       46522 ประกอบกิจการค้า ตัวแทนจ าหน่าย 

รับจ้างเดินสายอินเตอร์เน็ต ออกแบบงาน

การส่ือสารและอุปกรณ์เคเบ้ิลทีวี

135/57  หมู่บ้าน ภัททาเลต 2 หมู่ท่ี 1 ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3640 0205563006229 บจ.สิสราญ กรุ๊ป แมเนจเมนต์ จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       68201 ประกอบธุรกิจรับเป็นท่ีปรึกษาและบริหาร

โครงการท่ีเก่ียวกับการจัดสรรท่ีดิน บ้าน

จัดสรร อาคารชุด

26/104  หมู่ท่ี 4 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3641 0205563006296 บจ.พลาซ่า 204 จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       68102 ซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์

ทุกชนิด

308/211  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3642 0205563006326 บจ.ลากูน่า บีช รีสอร์ท จอมเทียน 

2  16549 จ ากัด

14/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า เช่าซ้ือ 

ขายฝาก จ านอง อสังหาริมทรัพย์และ

สังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

384/208  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3643 0205563006415 บจ.ซูชิโระ พัทยา จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร ค้าอาหารทุก

ชนิด รวมถึงอาหารสด อาหารแห้ง อาหาร

ส าเร็จรูป เคร่ืองด่ืม

223/86  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3644 0205563006440 บจ.แฮมิลตัน โฮเทลแอนด์รีสอร์ท 

จ ากัด

14/2/2563 1,000,000       68202 รับจ้างบริหารนิติบุคคล อาคารชุด หมู่บ้าน

จัดสรร บริหารอาคารชุด คอนโดมืเนียม 

โรงแรม

198/359  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3645 0205563006458 บจ.แฮมิลตัน เอนจิเนียร่ิง จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด ออกแบบ ต่อเติม

อาคาร ตกแต่ง บ้าน คอนโด ส่ิงปลูกสร้าง

และสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์

198/359  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3646 0205563006571 บจ.เอ็ม แอนด์ ซี กอล์ฟ พาราไดซ์ 

อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด

17/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้าน

อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

315/85  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3647 0205563006601 บจ.รูคอส แปดสิบห้า จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ 

ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และ

จัดการโดยประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

119/130  หมู่ท่ี 11 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3648 0205563006725 บจ.ออกัสท์ อิเทอนิที จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการภัคตาคาร ร้านอาหาร 

สวนอาหาร จ าหน่ายอาหาร เคร่ืองด่ืม สุรา

 บุหร่ี

11/26  หมู่ท่ี 4 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
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3649 0205563006873 บจ.อัลไลแอนซ์ แอสเสท 5 จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการธุรกิจเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด เช่น ซ้ือ ขาย ให้

เช่า

306/66  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3650 0205563006911 บจ.ผู้บุกเบิก จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจการซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ 

ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และ

จัดการโดยประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

193/249  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3651 0205563006938 บจ.วี สตอร่ี 2019 จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

184/9  หมู่ท่ี 1 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3652 0205563006954 บจ.ฟอร์รินเนอร์ เซอร์วิส พ้อยท์ 

จ ากัด

19/2/2563 1,000,000       96309 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษา เก่ียวกับการ

ขอวีซ่า การเดินทางไปต่างประเทศและรับ

ท าวีซ่า

24/13  หมู่ท่ี 2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3653 0205563006971 บจ.พัชรา เลนน่ี ลอว์ ออฟฟิศ จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       69100 ประกอบกิจการท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย 

บัญชี รวมท้ังกิจการโฆษณา

49/110  หมู่ท่ี 13 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3654 0205563006997 บจ.โดโจพูลวิลล่า จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       55101 ประกอบกิจการบ้านพัก รีสอร์ท บริการให้

เช่าพ้ืนท่ีเพ่ือพักอาศัยและการพาณิชย์

350/2 วิลลานาวิน  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3655 0205563007039 บจ.คงทอง เจริญยนต์ จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       45401 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย รถจักรยานยนต์

ท้ังเก่าและใหม่ รวมท้ังอุปกรณ์และอะไหล่

82/1  หมู่ท่ี 1 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3656 0205563007063 บจ.ศ.กิจไพศาล อิเล็คทริค จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       43210 รับเหมาติดต้ังระบบไฟฟ้า กล้องวงจรปิด 

แอร์ ตลอดจนด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

178/48  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3657 0205563007152 บจ.แพนโดร่า พัทยา จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า เช่าซ้ือ 

ขายฝาก จ านอง ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง และ

อสังหาริมทรัพย์อ่ืน รวมท้ังการจ าน า เช่า 

และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

164/1082  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3658 0205563007233 บจ.พันยากุล พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือขาย ให้เช่า ขายฝาก 

จ านอง ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้างและ

อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

27/161  หมู่ท่ี 6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3659 0205563007314 บจ.ทรอปปิคอล 110 ซี จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้าน

อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

267/754  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3660 0205563007390 บจ.เอสทูเอส ดีไซน์ แอนด์ ปร้ินท์ 

จ ากัด

21/2/2563 1,000,000       13132 ประกอบกิจการรับปักและสกรีนอุปกรณ์

เคร่ืองแต่งกายทุกชนิด

503/20  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส

ไปรษณีย์

3661 0205563007616 บจ.ธนาสิน เรียลเอสเตท พลัส จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       68103 ประกอบกิจการให้เช่า ห้องพัก อาคาร 

อพาร์ทเม้นท์

3/1  หมู่ท่ี 2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3662 0205563007632 บจ.สหพัฒน์  แลนด์ จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       49339 ขนส่งหิน ดิน ทราย และผลผลิตทางการ

เกษตร

19/2  หมู่ท่ี 9 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3663 0205563007713 บจ.อธิพันธ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       46900 ขายส่งสินค้าอุปโภคบริโภค 20/53  หมู่ท่ี 4 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3664 0205563007721 บจ.เซทรัล สยาม จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการน าเข้าและส่งออกและค้า

สินค้าท่ัวไป

383/2  อาคารซีปาร์ค พัทยา  ห้องเลขท่ี 

บี20 หมู่ท่ี 12

ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3665 0205563007845 บจ.บี แอนด์ บี ทราเวล ทราน

สปอร์ต จ ากัด

25/2/2563 1,000,000       79909 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจัดหาโรงแรม

ห้องพัก การจัดสัมมนา และกิจการ

ท่องเท่ียวท้ังในและต่างประเทศ

389/200  หมู่ท่ี 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3666 0205563007888 บจ.อเล็กซานเดอร์ แอนด์ แองเจลิ

น่า เอ็นจิเนียร่ิง อินสไปเรช่ัน เซ็น

เตอร์ จ ากัด

25/2/2563 1,000,000       82301 ประกอบกิจการให้การฝึกอบรมและจัด

แสดงอันเก่ียวกับเร่ืองวิศวกรรม รถไฟและ

ทางรถไฟ

7/3  หมู่ท่ี 2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3667 0205563008001 บจ.โกลเด้น โฮม 2020 จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       68102 ซ้ือ ขาย ฝาก เช่า ให้เช่า นายหน้า

อสังหาริมทรัพย์ ทุกชนิด

163/803  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3668 0205563008132 บจ.สลีพ อินน์ พัทยา จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       55101 ประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 177  หมู่ท่ี 11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3669 0205563008159 บจ.อัล อันฟาล จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       68103 ประกอบกิจการห้องพัก อพาร์ทเม้นท์ ให้

เช่าพักอาศัยรายวันรายเดือน ให้บริการ

ส่วนกลางสถานท่ีดังกล่าว ให้เช่าบ้านพัก 

ห้องพัก

165/4  หมู่ท่ี 6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3670 0205563008213 บจ.เปรมศิริ การค้า จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       47221 ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่ง 

เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกฮอล์และไม่มีแอลกฮอล์

675/60  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3671 0205563008493 บจ.สุขร่มเย็น จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       56301 ประกอบกิจการบาร์ ร้านจ าหน่ายอาหาร

และเคร่ืองด่ืมทุกชนิดน าข้ากาแฟมา

จ าหน่ายในปรเทศ

234/39  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3672 0205563008621 บจ.กริลลิเชียส เจแปนนิส บาร์บีคิว

 จ ากัด

28/2/2563 1,000,000       56101 ภัคตาคาร ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหาร

และเคร่ืองด่ืมทุกชนิด

46/36  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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3673 0203563000873 หจ.ไร่วิบูลย์ทรานสปอร์ต 11/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งคนโดยสารท้ังทางบก

 ทางน้ า ทางอากาศ ท้ังภายในประเทศ

และระหว่างประเทศรวมท้ังน าของออก

จากท่าเรือตามพิธีศุลกากร

46/1  หมู่ท่ี 2 ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

3674 0203563001047 หจ.ต้ัมการยาง 17/2/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจการซ้ือมาขายไปยางแมกซ์

รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รวมท้ังบริการ

เปล่ียนอะไหล่และซ่อมแซม เซอร์วิส

186/12  หมู่ท่ี 1 ต.หนองหงษ์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

3675 0205563004439 บจ.ส.เอ่ียมทิม จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       23951 การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพ่ือใช้ในงาน

ก่อสร้าง

299/190  หมู่ท่ี 7 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

3676 0205563004617 บจ.พอร์ชการยาง จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ยางรถยนต์ใหม่ 

แม็กซ์ใฟม่ และอุปกรณ์ประดับยนต์ทุก

ประเภท

80/9  หมู่ท่ี 2 ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

3677 0205563004757 บจ.สีลา เจริญ ซัพพลาย แอนด์ 

เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

3/2/2563 1,000,000       33200 ประกอบกิจการรับบริการติดต้ังและซ่อม

บ ารุงเคร่ือจักรอุตสาหกรรมทุกประเภท

209/162  หมู่ท่ี 10 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

3678 0205563004781 บจ.ย่ิงหล่อ เซอร์วิส จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ ท้ังภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศ

10/5  หมู่ท่ี 4 ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

3679 0205563005770 บจ.พาวเวอร์เทค 2020 จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการ ซ้ือมา-ขายไป เก่ียวกับ

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ อุตสาหกรรมทุก

ประเภท

55  หมู่ท่ี 9 ต.หนองต าลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

3680 0205563006318 บจ.ดีเอฟพี ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ากัด

14/2/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจการออกแบบงานทางวิศวกรรม

 รวมท้ังกิจกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวข้องทาง

วิศวกรรม ออกแบบ ผลิตช้ินส่วน

เคร่ืองจักร อุปกรณ์จับยึด

99/31  หมู่ท่ี 3 ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

3681 0205563007021 บจ.กิจเจริญพานิช พานทอง จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้า อุปโภค 

บริโภคท่ัวไป ท้ังค้าส่งและค้าปลีก

38/42  หมู่บ้าน ศิลากร กรีนวิลล์ หมู่ท่ี 9 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

3682 0205563007284 บจ.เขาเจริญสุข จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       11041 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายน้ าด่ืมทุก

ขนาดบรรจุ

55/2  หมู่ท่ี 5 ต.หนองต าลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
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3683 0205563007381 บจ.เจ้าหญิง เอเซีย สแครป จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       46695 ประกอบกิจการให้บริการซ้ือและจ าหน่าย

กระดาษ เศษเหล็ก ทองแดง ทองเหลือง 

อลูมิเนียม พลาสติก วัสดุเหลือใช้

91/7  หมู่ท่ี 3 ต.หนองหงษ์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

3684 0205563007586 บจ.อารยา ป้ันจ่ัน จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       43901 ประกอบธุรกิจรับจ้าง ตอกเสาเข็ม ขุดเจาะ

 และท างานโยธาทุกชนิด

118/78  หมู่ท่ี 7 ต.หนองต าลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

3685 0205563007951 บจ.เอทีที เอ็นจิเนียร่ิง 1999 จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการจ าหน่าย เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช้ และวัสดุส้ินเปลือง ในโรงงาน

อุตสาหกรรม

399/335  หมู่ท่ี 2 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

3686 0205563008281 บจ.รุ่งทิวาวัลย์ จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 44  หมู่ท่ี 8 ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

3687 0205563008540 บจ.ไอ แมกซ์ พรีซิช่ัน จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       28230 ประกอบกิจการ รับออกแบบแม่พิมพ์ ผลิต

ช้ินส่วนแม่พิมพ์และแก้ไขดัดแปลง 

ซ่อมแซมแม่พิมพ์ทุกประเภท

59/13  หมู่ท่ี 2 ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

3688 0203563000822 หจ.ตงฉิน คอนสตรัคช่ัน 7/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 222/164  หมู่ท่ี 6 ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

3689 0203563000865 หจ.บรรจบ 4289 การโยธา 11/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง

 ออกแบบ ตกแต่ง อาคารทุกประเภท

69/1  หมู่ท่ี 4 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

3690 0203563001021 หจ.ม่ันย่ิง มหานคร 14/2/2563 1,000,000       49323 ให้บริการขนส่งและขนถ่ายสินค้าทุกชนิด 93/139  หมู่ท่ี 1 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

3691 0205563005273 บจ.เพ่ิมพูลกิจรุ่งเรือง จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       25111 ประกอบกิจการรับผลิต ติดต้ัง งานสแตน

เลส งานเหล็กทุกประเภท งานโครงสร้าง 

อาคาร โรงงาน

209/432  หมู่ท่ี 3 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

3692 0205563005460 บจ.โชควราสิทธ์ิ ขนส่ง จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       49339 ประกอบกิจการรับจ้างขนส่งทราย ดิน หิน

 หินคลุก ทรายหยาบ และรับจ้างขนส่ง

ท่ัวไป

89/9  หมู่ท่ี 4 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

3693 0205563006164 บจ.ไทย  นิสโชกุ จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       25951 ประกอบกิจการโรงงานผลิตตะแกรง ตา

ข่าย และร้ัวอ่ืนๆ ท่ีเช่ือมตรงจุดตัด ท าด้วย

ลวดเหล้กเส้น

199/2  หมู่ท่ี 3 ถนนพานทอง-บ้านบึง ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

3694 0205563006393 บจ.ตรีวิทย์ กระจกอลูมิเนียม จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       43309 ประกอบกิจการรับติดต้ังกระจกอลูมิเนียม 

และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องทุกชนิด

165  ซอยวิฑูรย์ด าริ 10 ถนนวิฑูรย์ด าริ ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

3695 0205563006474 บจ.เอชอาร์ สตาฟ จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       78200 รับเหมาแรงงาน การจ้างงานช่ัวคราว เพ่ือ

ทดแทนคนงานของธุรกิจ งานด้านการ

บริหารทรัพยากรบุคคล

236/19  หมู่ท่ี 2 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

3696 0205563006521 บจ.ถนอมศักด์ิฟาร์ม จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       46204 ประกอบกิจการขายส่งสัตว์มีชีวิต 56/1  หมู่ท่ี 4 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

3697 0205563007012 บจ.ญานี เทรดด้ิง จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

ออกแบบ ซ่อมแซมต่อเติม อาคารโรงงาน 

อาคารพาณิชย์ บ้านพักท่ีอยู่อาศัย

143/13  หมู่ท่ี 3 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

3698 0203563000679 หจ.ที.วานิช คอนสตรัคช่ัน 3/2/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 45/114  หมู่ท่ี 6 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

3699 0203563001144 หจ.สห เอเยนท์ 27/2/2563 1,000,000       79909 ประกอบกิจการจ าหน่าย จอง ต๋ัวเคร่ืองบิน

 ท้ังภายในและต่างประเทศ

17/81  หมู่ท่ี 7 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

3700 0205563004455 บจ.สงวนการไฟฟ้า 1997 จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       47595 จ าหน่ายและบริการเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด เคร่ืองปรับอากาศ 

กล้องวงจรปิด จานดาวเทียม

541/9  หมู่ท่ี 2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

3701 0205563004463 บจ.อะโทม่ี สัตหีบ อะโลฮ่า เซ็น

เตอร์ จ ากัด

3/2/2563 1,000,000       96104 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษา ให้

ค าแนะน าและให้บริการฝึกอบรมเก่ียวกับ

การบ ารุงรักษาสุขภาพและความงาม

99/25  หมู่ท่ี 1 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

3702 0205563004919 บจ.เอ็มเอ็นเอส เทคนิค เซอร์วิส 

แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด

5/2/2563 1,000,000       79120 ประกอบกิจการน าเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับการน าเท่ียวทุกชนิด

73/1  หมู่ท่ี 5 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

3703 0205563005001 บจ.กม.5 ค้าส่ง (สวัสด์ิ-หน่อย) 

จ ากัด

5/2/2563 1,000,000       46321 จ าหน่ายเคร่ืองด่ืมและเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอ

ลกฮอล์ ท้ังส่งและปลีก

208/219  หมู่ท่ี 7 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

3704 0205563006156 บจ.แม่น้ าโขง เบส้ิน โซล จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       47722 ประกอบกิจการจ าหน่ายธูป เทียน เคร่ือง

หอม ทุกประเภท

19/95  หมู่ท่ี 7 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

3705 0205563006989 บจ.บริลเลียนท์ เรสทัวรองท์ จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

523/23  หมู่ท่ี 2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

3706 0205563007454 บจ.ริช เอ็กซ์ สคิลส์ (ไทยแลนด์) 

จ ากัด

21/2/2563 1,000,000       79120 ประกอบกิจการเก่ียวกับการจัดทัวร์ 40/144  หมู่ท่ี 6 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

3707 0205563007730 บจ.อินด้ี โปร วอช จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการน าเข้า จัดจ าหน่าย ขาย

ปลีก ขายส่ง เคร่ืองมือท าความสะอาด

ระบบท่อ เคร่ืองมือควบคุมแรงดันท่อ ป๊ัม

ลม

53/9  หมู่ท่ี 9 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

3708 0205563008230 บจ.ฮีโร่ พาวเวอร์ อินเตอร์เนช่ัน

แนล จ ากัด

27/2/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่งสินค้า 

สินค้าอุปโภค บริโภคและสินค้าการเกษตร

61/49  หมู่ท่ี 8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

3709 0205563005397 บจ.ซีเอช ออโต้ เซอร์วิส จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       96309 กิจกรรมการบริการอ่ืน ๆ ส่วนบุคคลซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

39/4  หมู่ท่ี 7 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

3710 0205563008272 บจ.พีเค ยนต์ตระการ จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       45301 ประกอบกิจการขายส่งและขายปลีก

ช้ินส่วนทุกชนิด ส่วนประกอบเคร่ืองมือ

และอุปกรณ์เสริมส าหรับยานยนต์

244/1  หมู่ท่ี 2 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210

3711 0205563008566 บจ.เอวา ทีซัส เอสเตท กรุ๊ป จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       68101 การซ้ือและการขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็น

ของตนเอง เพ่ือการพักอาศัย

5  หมู่ท่ี 9 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210

3712 0205563006652 บจ.เอส.ยู.วาย.คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร 

ท่ีพักอาศัย งานโครงสร้าง งานไฟฟ้า 

ประปา สี งานปูน ทุกประเภท

289  หมู่ท่ี 5 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220

3713 0205563006750 บจ.เพชรทรู พลัส จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       52291 ประกอบกิจการขนส่ง ขนถ่ายสินค้าและ

รับจ้างบริหารจัดการคลังสินค้า

142/19  หมู่ท่ี 5 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220

3714 0205563007331 บจ.ทีทีเอ็น เอ็นจิเนียร์ร่ิง แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

21/2/2563 1,000,000       42909 ประกอบกิจการบริการงานด้านวิศวกรรม 

งานโครงสร้าง งานระบบไฟฟ้า น้ าประปา

82/1  หมู่ท่ี 4 ต.คลองก่ิว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220

3715 0203563000661 หจ.กิจศิริพร แอร์ เซอร์วิส 3/2/2563 1,000,000       47595 ประกอบกิจการจ าหน่าย ติดต้ัง ซ่อมแซม 

ย้าย ล้าง เคร่ืองปรับอากาศและงานอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวข้องทุกชนิด

166/118  หมู่ท่ี 3 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3716 0203563000776 หจ.ซูเลียน บ่อวิน ทรัพย์เฉลิม 6/2/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการ ค้าส่ง ค้าปลีก อาหาร

เสริม เคร่ืองด่ืม และอุปกรณ์เพ่ือสุขภาพ

125/18  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3717 0203563000792 หจ.เค.พี. อุทัย การก่อสร้าง 7/2/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจการออกแบบและก่อสร้าง 

อาคาร โกดัง โรงงานอุตสาหกรรม ระบบ

ไฟฟ้า และงานก่อสร้างอ่ืน

151/224  หมู่ท่ี 5 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3718 0203563000954 หจ.โชคภูรินทร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์

 ซัพพลาย

13/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน เข่ือน

121/375  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3719 0205563004471 บจ.วินเนอร์999 เซอร์วิสเซส แอนด์

 ซัพพลาย จ ากัด

3/2/2563 1,000,000       47722 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองหอม  หัวน้ าหอม

 น้ าหอม น้ ามันหอมระเหย เทียนหอม 

เกลือหอม

22/329  หมู่ท่ี 4 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3720 0205563004676 บจ.ดีดีซี ช้อนเงินช้อนทอง จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน เข่ือน อุโมงค์และ

งานก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับ

ท างานโยธาทุกประเภท

166/94  หมู่ท่ี 3 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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3721 0205563004692 บจ.เคที แอดวานซ์ เทค จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       25922 ประกอบกิจการรับท า รับเหมา กลึง เช่ือม

 ตัด ตัดเหล็ก สร้างโครงเหล็ก รวมท้ังค้า

เหล็กทุกชนิด

16/395  หมู่ท่ี 6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3722 0205563004749 บจ.เค.พี.เอ็ม.ดีไซน์ แอนด์ เซอร์วิส

 จ ากัด

3/2/2563 1,000,000       29309 ประกอบกิจการรับจ้างผลิต ออกแบบ เพ่ือ

จ าหน่ายและส่งออก ช้ินงานพลาสติก

ส าหรับยานยนต์ ข้ึนรูปโลหะ

254/191  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3723 0205563004846 บจ.แอลแทร์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจการให้บริการด้านเอ็นจิเนียร่ิง

ทุกประเภท

125/36  หมู่ท่ี 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3724 0205563004927 บจ.เอสซีเอช คลีนน่ิง แอนด์ การ์

เด้น อีควิปเมนท์ จ ากัด

5/2/2563 1,000,000       81300 ดูแล ตกแต่ง งานสวนทุกประเภท 158/378  หมู่ท่ี 3 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3725 0205563005109 บจ.เอ็ม.พี.เอ. ทรานสปอร์ต 

เซอร์วิส จ ากัด

5/2/2563 1,000,000       49209 การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจ า

ทางอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

259/2  หมู่ท่ี 6 ถนนเก้ากิโล ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3726 0205563005168 บจ.มี คอนเนคช่ัน จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       52291 ประกอบกิจการด้านโลจิสติกส์ขนส่งขน

ถ่ายสินค้า

132/28  หมู่บ้าน ห้วยปราบ หมู่ท่ี 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3727 0205563005214 บจ.ช.8 คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       43221 ประกอบกิจการรับเหมาวางท่อประปา 271/27  หมู่ท่ี 5 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3728 0205563005427 บจ.สยามบูรพา เทรดด้ิง จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการตัวแทนจ าหน่ายสินค้า

อุตสาหกรรมทุกประเภท

279/117  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3729 0205563005583 บจ.แบต ไลท์ต้ิง จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       27401 ผลิตหลอดไฟแอลอีดี 42/3  หมู่ท่ี 8 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3730 0205563005621 บจ.เคเอสเอ็น เซอร์วิสแอนด์ซัพ

พลาย จ ากัด

7/2/2563 1,000,000       43210 รับเหมาไฟฟ้า ก่อสร้าง 245/14  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3731 0205563005630 บจ.พี วัน อินเตอร์กรู๊ฟ จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าท่ัวราชอาณาจักร 13  หมู่ท่ี 7 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3732 0205563005729 บจ.ฟอร์ต้ี-ซิกซ์ ฟิวเจอร์ ริช จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก ผลิต 

จ าหน่าย ขายปลีก ขายส่ง ผ้า เคร่ืองนุ่งห่ม

 เส้ือผ้าส าเร็จรูป เคร่ืองแต่งกาย เคร่ือง

อุปดภคอ่ืน อุปกรณ์การเล่นกีฬา

35/38  หมู่ท่ี 1 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3733 0205563005800 บจ.ช. วิศาการช่าง แอนด์ ซัพพลาย

 จ ากัด

11/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารท่ีพักอาศัย ถนน สะพาน เข่ือน 

อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอ่ืน

110/24  หมู่ท่ี 5 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3734 0205563005851 บจ.เก้ากันยา โลจิสติกส์ จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่ง 202/50  หมู่ท่ี 6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3735 0205563006083 บจ.อาร์.ไอ.ซี.เอช. โลจิสติกส์ แอนด์

  เซอร์วิส จ ากัด

13/2/2563 1,000,000       52293 ประกอบธุรกิจให้บริการ แพ็คเก็จจ้ิงสินค้า

 บรรจุหีบห่อ บริการล าเลียงสินค้า บริการ

ขนส่งสินค้าทุกชนิด

168/162  หมู่ท่ี 7 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3736 0205563006113 บจ.เจทีวัน เซอร์วิส จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า

และคนโดยสารทางบก

18/151  หมู่ท่ี 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3737 0205563006130 บจ.ที แอนด์ พี เอ็นจิเนียร่ิง ซัพ

พลาย 2020 จ ากัด

13/2/2563 1,000,000       25922 ประกอบกิจการบริการรับเหมางานเช่ือม

ประกอบช้ินงาน ดัดแปลงช้ินงานโรงงาน

อุตสาหกรรม

373/194  หมู่ท่ี 6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3738 0205563006865 บจ.อาร์เอสที168 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการให้บริการรับติดต้ังระบบ

ไฟฟ้ารวมไปถึงการจ าหน่ายอะไหล่และ

อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง

241/168  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3739 0205563007004 บจ.เจพีซี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       46521 ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ 

อุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าโรงงาน เคร่ือง

ก าเนิดไฟฟ้าแรงสูงต่ า

102/3  หมู่ท่ี 3 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3740 0205563007225 บจ.ไอคิว ซัพพอร์ท จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       28230 ประกอบกิจการให้บริการรับผลิตแม่พิมพ์ 

พลาสติก แม่พิมพ์โลหะ เพ่ือจ าหน่ายและ

รับซ่อมแซม บ ารุงรักษา

156/113  หมู่ท่ี 4 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3741 0205563007471 บจ.ฐนกร เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอน

ซัลต้ิง จ ากัด

21/2/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจการตรวจสอบระบบและ

อุปกรณ์ไฟฟ้า

160/220  หมู่ท่ี 3 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3742 0205563007519 บจ.อีสเทิร์น  อินดัส  เมเนจ่ิง จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการบริการรับเป็นท่ีปรึกษา

และให้ค าแนะน าธุรดิจด้านอุตสาหกรรม

169/5  หมู่ท่ี 11 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3743 0205563007781 บจ.เค.บี.โซลูช่ัน จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       47411 ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ส านักงานเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้วัสดุส้ินเปลืองในส านักงาน

340/148  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3744 0205563007802 บจ.ซ่ือตรงการบัญชี 168 จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       69200 ประกอบกิจการจัดท าบัญชี  ภาษีอาการ

และปิดงบการเงิน

125/12  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3745 0205563008221 บจ.กฤษณภัทร โปรเจคต์ เมเนจ

เม้นท์ จ ากัด

27/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน เข่ือน

88/167  หมู่ท่ี 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3746 0205563008329 บจ.ลิตา กู๊ด โปรดัคท์ จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจการผลิต น าเข้า ส่งออก 

จ าหน่าย เคร่ืองส าอาง อาหารเสริม 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพเเละความงาม

35  หมู่ท่ี 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3747 0205563008337 บจ.เดอะลัคก้ี เซอร์วิส แอนด์ ซัพ

พลาย จ ากัด

27/2/2563 1,000,000       78200 ประกอบกิจการรับเหมาแรงงานเพ่ือท า

ตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้างท้ังรายเดือน

รายสัปดาห์รายวันในกิจการทุกชนิดทุก

ประเภท(ท้ังน้ีไม่ใช่กิจการประเภทจัดหา

งาน)

56/144  หมู่ท่ี 7 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3748 0205563008353 บจ.เจ โลจิสติกส์ แอนด์ ซัพพลาย 

จ ากัด

27/2/2563 1,000,000       82990 ประกอบกิจการให้บริการท าสินค้าและ

ผลิตภัณฑ์ตามค าส่ังให้แก่บุคคล คณะ

บุคคล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐ

234/13  หมู่ท่ี 4 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3749 0205563008400 บจ.บ่อวินแอร์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพ

พลาย จ ากัด

27/2/2563 1,000,000       46421 ประกอบกิจการค้าแอร์ เคร่ืองปรับอากาศ 

และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกชนิด รวมท้ังอะไหล่

ของสินค้าดังกล่าว

189/265  หมู่ท่ี 4 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3750 0205563008558 บจ.สุขจิต อโกร เคมีคอล จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการค้า และผลิต ฮอร์โมน 

อาหารเสริมพืช และผลิตภัณฑ์ทางการ

เกษตรทุกชนิด

29/457  หมู่ท่ี 8 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3751 0205563008574 บจ.ไทย สาม แอสโซซิเอช่ัน จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       70209 รับเป็นท่ีปรึกษาและให้ค าแนะน าเก่ียวกับ

ธุรกิจด้านบริหารอุตสาหกรรม

169/4  หมู่ท่ี 11 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3752 0203563000784 หจ.ไชยพศก่อสร้าง 7/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน เข่ือน อุโมงค์ ต่อเติม

 ซ่อมแซม และงานก่อสร้างอย่างอ่ืนทุก

ชนิด รวมท้ังรับท างานโยธาทุกประเภท

38  หมู่ท่ี 5 ต.นาวังหิน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20240

3753 0205563005702 บจ.ช.เก่ง เซอร์วิส จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       45201 ประกอบกิจการให้บริการ ซ่อมบ ารุงและ

ดูแลรักษารถทุกรุ่น ทุกย่ีห้อ แบบครบวงจร

 ซ่อมสีรถยนต์ ตัวถัง

324  หมู่ท่ี 4 ถนนเอ้ืออาทร ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3754 0205563007942 บจ.ฮีลล่ิง เนลส์ จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       46443 ประกอบธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์เสริมความ

งาม อาหารเสริม วัสดุและวัตถุดิบ ท่ีใช้

ประกอบในการท าอุปกรณ์เสริมความ ทุก

ชนิด ทุกประเภท

406  หมู่ท่ี 4 ถนนเกาะโพธ์ิ-สามแยก ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240

3755 0203563000857 หจ.สมัย แอมบูแลนซ์ เซอร์วิส 11/2/2563 1,000,000       86909 ประกอบกิจการบริการรับส่งผู้ป่วยตามนัด

เคล่ือนย้ายนอกสถานท่ี 24 ชม.

59  หมู่ท่ี 5 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

3756 0203563000890 หจ.เอ็มทูเจบิซ 11/2/2563 1,000,000       49339 ประกอบกิจการรับจ้างขนส่งสินค้าทุก

ประเภท

88/234  หมู่ท่ี 9 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

3757 0205563004447 บจ.เอส.เอ็น.เค. ทรานสปอร์ต 

แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

3/2/2563 1,000,000       49321 การขนส่งผู้โดยสารโดยรถยนต์รับจ้าง/

แท็กซ่ี

171/5  หมู่ท่ี 6 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

3758 0205563004480 บจ.ซันเวฟ 2020 จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจการนายหน้า เป็นตัวแทน เช่า 

ให้เช่า ซ้ือ ขาย อสังหาริมทรัพย์และ

สังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

444/307  หมู่ท่ี 2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

3759 0205563004498 บจ.อเล็กซ์ ซี-406 จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจการนายหน้า เป็นตัวแทน เช่า 

ให้เช่า ซ้ือ ขาย อสังหาริมทรัพย์และ

สังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

444/300  หมู่ท่ี 2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

3760 0205563004510 บจ.อีคาเทอริน่า จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจการนายหน้า เป็นตัวแทน เช่า 

ให้เช่า ซ้ือ ขาย อสังหาริมทรัพย์และ

สังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

444/314  หมู่ท่ี 2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

3761 0205563004528 บจ.วิคตอเรีย เอฟเอ็ม จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจการนายหน้า เป็นตัวแทน เช่า 

ให้เช่า ซ้ือ ขาย อสังหาริมทรัพย์และ

สังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

444/30  หมู่ท่ี 2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

3762 0205563004544 บจ.ฟลามิงโก ซี-204 จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจการนายหน้า เป็นตัวแทน เช่า 

ให้เช่า ซ้ือ ขาย อสังหาริมทรัพย์และ

สังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

444/272  หมู่ท่ี 2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

3763 0205563004854 บจ.อเล็กซ่า ซี-407 จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้าน

อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

444/301  หมู่ท่ี 2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

3764 0205563004862 บจ.หยกไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

4/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้าน

อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

99/95  หมู่ท่ี 10 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

3765 0205563005044 บจ.โพเซดอน จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       68102 ซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์

ทุกชนิด

444/67  หมู่ท่ี 2 ต.นาจอมเทียน 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

3766 0205563006946 บจ.มาสิ แอคทีฟ ฟู้ด จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       46102 ประกอบธุรกิจน าเข้าและส่งออกสินค้า

อาหารเสริมทุกชนิด

159/52  หมู่บ้าน แกรนด์ การ์เดนโฮม 

หมู่ท่ี 9

ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

3767 0205563007691 บจ.ไฮคลาสโซริช จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ 

เช่น สินค้าความสวยความงาม ครีมขัดผิว 

ครีมบ ารุงผิวหน้า

52/11  หมู่บ้าน การเคหะแห่งชาติ หมู่ท่ี 2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

3768 0205563007900 บจ.ดิเมดกัล จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า ทางด้าน

อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

444/5  หมู่ท่ี 2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

3769 0203563000831 หจ.ชู แอนด์ เฟิร์น 11/2/2563 700,000          43210 ประกอบกิจการรับเหมาท าระบบไฟ 17/10  หมู่ท่ี 5 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3770 0205563006431 บจ.เพลย์-ดูเคช่ัน จ ากัด 14/2/2563 600,000          46431 ประกอบกิจการท าการค้า หนังสือ ต ารา

แบบเรียน ส่ิงพิมพ์ ท้ังภาษาไทยและ

ต่างประเทศ

142/2  หมู่ท่ี 5 ต.บางทราย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3771 0203563000687 หจ.ฮ.ทรัพย์ศิริ ทรานสปอร์ต 4/2/2563 500,000          49339 ประกอบกิจการ ขนส่งสินค้าทุกชนิด 7/10  หมู่ท่ี 7 ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3772 0205563006679 บจ.เจ เอ็น อาร์ ฟู๊ด จ ากัด 17/2/2563 500,000          46319 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารสด 

อาหารแห้ง อาหารปรุงส าเร็จรูป และ

เคร่ืองด่ืม เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลล์ สุรา เบียร์

104/54  หมู่ท่ี 2 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3773 0205563008612 บจ.อ่ิมอุ่น เรสเตอรองท์ จ ากัด 28/2/2563 500,000          56101 ประกอบกิจการร้านขายอาหาร ค้าอาหาร 

ขนม เคร่ืองด่ืม และของฝาก

2/3  หมู่ท่ี 7 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3774 0203563000881 หจ.ชุน โลจิสติกส์ 11/2/2563 500,000          49339 ประกอบกิจการ ขนส่งสินค้า ทุกประเภท 

ทุกพ้ืนท่ี ทุกภาคในราชอาณาจักรไทย

527/16  หมู่ท่ี 11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3775 0203563001098 หจ.วิรัตน์ โพลทริ ฟาร์ม 19/2/2563 500,000          10120 ประกอบกิจการค้า โรงเชือดไก่พร้อมท้ัง

จ าหน่าย

518/5  หมู่ท่ี 2 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3776 0205563004994 บจ.เอ็นเอสที สมาร์ท เว้ลธ์ จ ากัด 5/2/2563 500,000          82199 การเตรียมเอกสารและกิจกรรมเฉพาะด้าน

อ่ืนๆท่ีสนับสนุน ส านักงาน

8/6  หมู่บ้าน ดี คอมเพล็กซ์ ศรีราชา-

นิคมป่ินทอง หมู่ท่ี 10

ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3777 0203563000741 หจ.พันช่าง บิวด้ิง 6/2/2563 500,000          41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

พาณิชย์ท่ีพักอาศัย

79/106  ถนนแสนสุข ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3778 0205563005681 บจ.ตรวจสอบบัญชี ภาฏิณีภัสสร 

จ ากัด

11/2/2563 500,000          69200 ประกอบกิจกรรมเก่ียวกับบัญชีการท า

บัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้

ค าปรึกษาด้านภาษี

9  ซอย3 ถนนสันติเกษม ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

3779 0203563000725 หจ.มนธวัช ค้าไม้ 5/2/2563 500,000          46632 ซ้ือ ขาย ไม้อัด ไม้แปรรูป เคร่ืองใช้ 

เคร่ืองมือช่าง วัสดุ อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ทุก

ชนิด

100/32  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3780 0205563006008 บจ.คาซ่า เด ลูน่า จ ากัด 12/2/2563 500,000          56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร ขายอาหาร 

อาหารว่าง ขนมเค้ก ขนมปัง เบเกอรร่ี ชา 

กาแฟ

400  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3781 0205563006466 บจ.ซิมพลีเพียว จ ากัด 14/2/2563 500,000          47723 ประกอบกิจการขายปลีกเคร่ืองส าอาง 70/76  หมู่ท่ี 13 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3782 0205563007896 บจ.ไทยสเปค จ ากัด 25/2/2563 500,000          82301 ประกอบกิจการบริการออกใบรับรอง การ

ฝึกอบรม และการให้ค าแนะน า ส าหรับ

ระบบคุณภาพด้านอุตสาหกรรมและองค์กร

999/85  ซอยชลบุรี-บ้านบึง 9 ถนน

ชลบุรี-บ้านบึง

ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

3783 0203563000717 หจ.ว.วัสดุ หนองใหญ่ 4/2/2563 500,000          47525 ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์

และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองมือก่อสร้าง และ

รับเหมาก่อสร้าง งานโยธา และงานระบบ

ไฟฟ้า ประปา

324/2  หมู่ท่ี 5 ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190

3784 0203563000709 หจ.อะโพดิส พลัส เซอร์วิส 4/2/2563 500,000          46599 ประกอบกิจการตัวแทนและจัดจ าหน่าย

อุปกรณ์เซฟต้ี รองเท้าเซฟต้ี หมวก แว่นตา

 อุปกรณ์นิรภัย เข็มขัดเซฟต้ี

72/9  หมู่ท่ี 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210

3785 0203563001209 หจ.สุธิรา แอนด์ กุลธิดา การบัญชี

และบริการ

28/2/2563 500,000          69200 รับท าบัญชี ย่ืนภาษี วางระบบบัญชี จด

ทะเบียนบริษัทและห้างห่้นส่วน จดเลิก

29/457  หมู่ท่ี 8 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3786 0205563007837 บจ.พี.เค.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 

จ ากัด

25/2/2563 500,000          46900 ประกอบกิจการขายส่งสินค้าท่ัวไป 166/49  หมู่ท่ี 3 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3787 0205563008485 บจ.วัชระโลจีสติกส์ จ ากัด 28/2/2563 500,000          49323 ประะกอบกิจการรับจ้างขนส่งสินค้า และ

ขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารท้ังทางบก 

ทางน้ า ทางอากาศ ท้ังภายในประเทศและ

ระหว่างประเทศ

18/164  หมู่ท่ี 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3788 0203563001039 หจ.ชนกันต์  ก่อสร้าง2536 17/2/2563 400,000          41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม 

บ้าน อาคาร โรงงาน

155/12  หมู่ท่ี 4 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3789 0203563001063 หจ.มองดาว 18/2/2563 400,000          55103 ท่ีพักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท 26/1  ถนนบางแสนสาย 4 เหนือ ต.แสนสุข 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

3790 0203563000938 หจ.พี.ที.พี แมชชีน 12/2/2563 200,000          46599 ประกอบกิจการค้า เคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์ 

เคร่ืองมือกล เคร่ืองทุ่นแรง ยานพาหนะ 

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า เคร่ืองสูบน้ า เคร่ือง

บ าบัดน้ าเสีย และเคร่ืองก าจัดขยะ

8/79  หมู่ท่ี 3 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3791 0203563001195 หจ.สามออ ฟู๊ด 28/2/2563 200,000          47219 ค้าขายช้ินส่วนไก่ปรุงสุกและไก่สด 168/280  หมู่บ้าน ริมทะเล 3 หมู่ท่ี 3 

ถนนพระยาสัจจา

ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3792 0203563001217 หจ.เจ.ดับบลิว.เจ เจริญการค้า 28/2/2563 200,000          47711 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองแต่งกาย 

เส้ือผ้า เคร่ืองส าอาง สินค้าอุปโภคและ

บริโภคท้ังหน้าร้านและออนไลน์

120/266  หมู่ท่ี 10 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3793 0203563000946 หจ.ตฤณ อินเตอร์ฟรุตท์ 13/2/2563 200,000          46313 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย น าเข้าและ

ส่งออกผลไม้ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

 ทุกชนิด ทุกประเภท

86/31  หมู่ท่ี 3 ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3794 0203563000733 หจ.อนันตญา21 5/2/2563 200,000          68102 ขาย โอน จ านอง จ าน า แลกเปล่ียน และ

จ าหน่ายทรัพย์สิน โดยประการอ่ืน

203/358  หมู่บ้าน สิริศา หมู่ท่ี 6 ถนน

เขาทุ่งวัว

ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3795 0203563000997 หจ.เอ.พี.เอ็น.การขนส่ง 14/2/2563 100,000          49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสาร ท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ ท้ังภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศ

602/1  ถนนสุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

3796 0203563000920 หจ.เมจิทอยส์ 12/2/2563 100,000          46434 ขายส่งและขายปลีกของเล่นของใช้แม่และ

เด็ก

212/23  หมู่ท่ี 1 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

3797 0205563004871 บจ.พี ซี เอส เอส จ ากัด 4/2/2563 100,000          78300 ประกอบกิจการให้บริการ จัดหา ล่าม

ภาษาต่างๆ ให้กับบุคคล คณะบุคคล นิติบุ

คล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ

75/39  หมู่ท่ี 6 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

3798 0203563000768 หจ.เดอะ การาจ คาร์แคร์ 6/2/2563 100,000          45201 ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม 

บ ารุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ ายากัน

สนิมส าหรับยานพาหนะทุกประเภท 

รวมท้ังบริการติดต้ัง ตรวจสอบ และแก้ไข

อุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท

15/15  หมู่ท่ี 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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3799 0205563007624 บจ.อินฟินิต้ี บ้านพรีคาสท์ จ ากัด 24/2/2563 100,000          41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพานและงานก่อสร้าง

อย่างอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับท างานโยธาทุก

ประเภท

888/96  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3800 0205563008442 บจ.วี คอร์ปอเรท จ ากัด 28/2/2563 100,000          78300 ประกอบกิจการให้บริการด้านทรัพยากร

บุคคลครบวงจร ท้ังการบริหารทรัพยากร

มนุษย์ในสถานประกอบการ และพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์

262/37  หมู่ท่ี 5 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

3801 0203563001179 หจ.ส.รักเจริญพาณิชย์ 27/2/2563 60,000           47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าอุปโภค

บริโภค

62/13  หมู่ท่ี 6 ซอยบ่อนไก่ 12 ถนน

สุขุมวิท 73

ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

3802 0205563005834 บจ.เอ็นซีเอส อีสท์ จ ากัด 11/2/2563 50,000           96201 ประกอบกิจการให้บริการท าความสะอาด

ท่ีนอน โซฟา ผ้าม่าน ตามบ้านท่ีพักอาศัย

341/202  หมู่ท่ี 3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

3803 0215563001944 บจ.หัวซิน เมททัล เทคโนโลยี (ไทย

แลนด์) จ ากัด

25/2/2563 50,000,000      25951 ประกอบกิจการผลิต รับจ้างผลิตลวด ตะ

แกงลวด ลวดเย็บ ตะปู ท่ีท าจากโลหะ 

และผลิตภัณฑ์จากโลหะทุกชนิด

24/9  ถนนทางหลวงระยอง-สาย 3191 ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

3804 0215563001260 บจ.ทุนธนศิริ (ระยอง) จ ากัด 4/2/2563 10,000,000      64929 ประกอบกิจการสินเช่ือรายย่อย ระดับ

จังหวัดภายใต้การก ากับธุรกิจสินเช่ือ

555/29  หมู่ท่ี 3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3805 0213563000555 หจ.ส.สุชีรา 27/2/2563 5,000,000       46312 ขายผลิตภัณฑ์จากปลาสด แช่เย็น หรือแช่

แข็ง

183/12  ถนนตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3806 0215563002061 บจ.ระยอง เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

28/2/2563 5,000,000       45201 ให้บริการ ออกแบบ ประกอบติดต้ัง

ช้ินงานประกอบอุปกรณ์รถยนต์ทุกประเภท

133/5  หมู่ท่ี 7 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3807 0215563001596 บจ.พีเอ็น โซลูช่ัน โพรไวเดอร์ จ ากัด 14/2/2563 5,000,000       46900 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้า

อุตสาหกรรม รวมท้ังให้บริการต่างๆท่ี

เก่ียวข้อง

192/33  หมู่ท่ี 6 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

3808 0215563001863 บจ.นาโนเทค (ไทยแลนด์) จ ากัด 21/2/2563 5,000,000       46692 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคมีภัณฑ์และ

อุปกรณ์การเกษตร

202/5  หมู่ท่ี 1 ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3809 0215563002029 บจ.วีพีพี โกรว์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 27/2/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน เข่ือน อุโมงค์ และ

งานก่อสร้างอ่ืนทุกชนิด รวมถึงงานโยธา

ทุกประเภท

136/129  หมู่บ้าน บ้านฉางเพลส หมู่ท่ี 3

 ถนนสุขุมวิท

ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

3810 0215563002037 บจ.เจ. สตีล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 27/2/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร 

สถานท่ีท าการ และงานก่อสร้างทุกชนิด

8/3  หมู่ท่ี 6 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

3811 0215563001715 บจ.พร็อพเพอร์ต้ี 289 กรุ๊ป จ ากัด 18/2/2563 5,000,000       55101 ประกอบกิจการ โรงแรม ให้เช่าห้องพัก

อาศัย รายวัน รายเดือน

555/24  หมู่ท่ี 6 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3812 0215563001952 บจ.เอ็กซ์ เอเบิล (เอเซีย) จ ากัด 26/2/2563 5,000,000       46593 ประกอบกิจการน าเข้าและจ าหน่ายสินค้า

อุปกรณ์อุตสาหกรรมโรงงานทุกชนิด เช่น 

อุปกรณ์เคร่ืองมือวัด

188/179  ถนนสุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

3813 0215563001839 บจ.เดอะรูทพร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 20/2/2563 5,000,000       68102 ซ้ือ ขาย อสังหาริมทรัพย์ 614  หมู่ท่ี 2 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

3814 0215563002011 บจ.เทคคอล คอร์ปเปอเรท จ ากัด 27/2/2563 5,000,000       82990 ประกอบกิจการประมูลเพ่ือรับจ้างท าของ 

ตามวัตถุประสงค์ ให้บุคคล คณะบุคคล 

นิติบุคคล ราชการและองค์กรของรัฐ

99/6  ถนนทางหลวงแผ่นดินสาย 36 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

3815 0215563002045 บจ.พรแพรว  ทรานสปอร์ต จ ากัด 27/2/2563 5,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า

และคนโดยสารท้ังทางบกและทางน้ า ทาง

อากาศ ท้ังภายในประเทศ

288  หมู่ท่ี 6 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

3816 0215563001847 บจ.สันติสุข  เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด 21/2/2563 5,000,000       46612 ประกอบกิจการเป็นผู้ค้าน้ า มันเช้ือเพลิง 

ซ่ึงรวมถึงน้ ามันปิโตรเลียมดิบ และ

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

159  หมู่ท่ี 4 ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210

3817 0213563000423 หจ.แก้ววิเศษวู้ดชิพ 2020 18/2/2563 5,000,000       35201 ผลิตและจ าหน่ายเช้ือเพลิงชีวมวล 999/9  หมู่ท่ี 3 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง 22160

3818 0215563001821 บจ.นิวแลนด์ เอ็กซ์ดีดี (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

20/2/2563 4,500,000       32909 ประกอบกิจการผลิต และจ าหน่ายตู้เก็บ

อุปกรณ์และสินค้าและอะไหล่ ชุด

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ เฉพาะทาง

อุตสาหกรรม

54/5  หมู่ท่ี 1 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3819 0215563001171 บจ.ป.รุ่งเรืองทรัพย์ 888 จ ากัด 3/2/2563 4,000,000       68102 ประกอบจัดสรรท่ีดินแบ่งขาย 988  หมู่ท่ี 6 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3820 0215563001243 บจ.เดไก ไฟฟ้าและ

วิศวกรรมเคร่ืองกล (ประเทศไทย) 

จ ากัด

4/2/2563 4,000,000       27501 ประกอบกิจการ ผลิต จ าหน่าย

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกชนิด วางระบบ ออกแบบ

 ก่อสร้าง พัฒนา ติดต้ัง ซ่อมแซม

898/16  หมู่ท่ี 4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

3821 0215563001430 บจ.ไกร์ ได รีฟริคเจอเรช่ัน 

เทคโนโลยี จ ากัด

12/2/2563 4,000,000       43223 การให้บริการติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 

เคร่ืองท าความเย็น อุปกรณ์ท าความใน

ครัวเรือน

898/22  หมู่ท่ี 4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3822 0215563001405 บจ.ส าเพ็ง 2 จ ากัด 7/2/2563 3,000,000       46900 ประกอบธุรกิจขายส่งขายปลีกสินค้า

อุปโภค บริโภค สินค้าเบ็ดเตล็ด และอ่ืนๆ

114/1  ถนนเชิงเนิน ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3823 0215563001740 บจ.ไทย เกรท เซอร์วิส จ ากัด 18/2/2563 2,000,000       72109 การให้บริการทดสอบ ฝึกอบรม รับรอง

คุณสมบัติทางวิศวกรรมในอุตสาหกรรม

ทุกประเภท

80/49  หมู่ท่ี 4 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3824 0215563001316 บจ.บีเวิร์ก พาราวู๊ด จ ากัด 6/2/2563 2,000,000       16230 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายไม้พาเลท

 ไม้ลัง ไม้ช้ินส่วนเฟอรืนิเจอร์ ท่ีผลิตจากไม่

ยางพารา ไม้เบญจพรรณ์ และไม้อ่ืน ๆ 

เพ่ือจ าหน่ายในปรเะทศและต่างประเทศ

37  หมู่ท่ี 6 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง 21110

3825 0215563001987 บจ.ธัญสิริ แอสเซท จ ากัด 26/2/2563 2,000,000       68101 การซ้ือและการขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็น

ของตนเอง เพ่ือการพักอาศัย

82/26  หมู่ท่ี 3 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120

3826 0215563001626 บจ.ศิวกิจ เทรดด้ิง จ ากัด 14/2/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน เข่ือน อุโมงค์ และ

งานก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด

138/19  หมู่ท่ี 5 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

3827 0215563001723 บจ.โฟร์เทคไทยเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 18/2/2563 2,000,000       33110 ให้บริการซ่อมแซม บ ารุงเคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช้ เคร่ืองจักร งานระบบท่อ งาน

ระบบไฟฟ้า อิเลคทรอนิกค์และงานท่ี

เก่ียวข้อง

16/18  หมู่ท่ี 1 ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

3828 0213563000393 หจ.พลายละหาญ ทรานสปอร์ต 

แอนด์ เซอร์วิส

12/2/2563 2,000,000       49323 ประกอบกิจการรับจ้างขนส่งสินค้าทุกชนิด 205/17  หมู่ท่ี 4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3829 0215563001162 บจ.อีโคติงส์ จ ากัด 3/2/2563 2,000,000       73101 ประกอบกิจการธุรกิจพาณิชย์

อิเล็คโทรนิกส์ในการติดต่อเผยแพร่โฆษณา

 ให้ข้อมูลเพ่ือการค้าขายผลิต

83  หมู่ท่ี 5 ต.แม่น้ าคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3830 0215563001545 บจ.คิงดอม ฟู้ด (ประเทศไทย) จ ากัด 13/2/2563 2,000,000       10711 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายขนมปัง 

คุกก้ี เบเกอร่ี

159/8, 159/9, 159/10  หมู่ท่ี 6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

3831 0215563001472 บจ.ดี วัน ดีไซน์ แอนด์ ดีเวลลอป

เม้นท์ จ ากัด

12/2/2563 2,000,000       74101 ประกอบกิจการรับจ้างวางแผนและการ

ออกแบบพ้ืนท่ีภายใน ตกแต่ง ดูแลรักษา

ต้นไม้ สนามหญ้าและสวน

2/56  ซอยดวงตะวัน ถนนวัดโขดหิน-เขา

ไผ่ 2

ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

3832 0215563001448 บจ.ส.วิบูลย์เครน ทรานสปอร์ต 

จ ากัด

12/2/2563 2,000,000       77109 ประกอบกิจการ ให้บริการและเช่า รถ

ขนส่ง รถบรรทุก รถเฮียบ รถยนต์น่ัง รถ

เครน รถแบคโฮ รถโฟร์ คลิฟ

221/6  หมู่ท่ี 2 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

3833 0215563001561 บจ.ไดอิจิ ฮินกัน จ ากัด 13/2/2563 2,000,000       71209 ประกอบกิจการตรวจสอบช้ินงานด้าน

คุณภาพในอุตสาหกรรม เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

601/98  หมู่ท่ี 4 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

3834 0215563001871 บจ.ทีเค คอนสตรัคช่ัน ซัพพลาย 

แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

21/2/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ และงานก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด

79/36  หมู่ท่ี 3 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

3835 0213563000296 หจ.สุวัฒน์บอด้ีพาร์ทระยอง 3/2/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์เชียงกง 

ช้ินส่วนรถยนต์มือสอง

70/38  หมู่ท่ี 8 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3836 0213563000369 หจ.เคพี.ออลเซอร์วิส 7/2/2563 1,000,000       43210 ให้บริการออกแบบ ติดต้ัง ซ่อมแซมและ

บ ารุงรักษาท่ีเก่ียวข้องกับงานระบบไฟฟ้า 

อุปกรณ์ไฟฟ้า เคร่ืองไฟ้ฟ้า

24/9  หมู่ท่ี 6 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3837 0213563000466 หจ.ณัฐนรี การก่อสร้าง 21/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมางานก่อสร้างอาคาร

โรงงาน อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย 

งานโครงสร้าง และงานก่อสร้างอ่ืน ๆ

25/40  ถนนทางไผ่ 3 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3838 0213563000504 หจ.เอ.พี.เอส. 2020 24/2/2563 1,000,000       47525 ค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเคร่ืองมือใช้

ในการก่อสร้างเคร่ืองมือช่างทุกประเภท สี 

เคร่ืองมือทาสี

33/44  หมู่ท่ี 10 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3839 0215563001189 บจ.เอ็น.วาย.พี.พร๊อพเพอร์ต้ี 

(2020) จ ากัด

3/2/2563 1,000,000       71102 ออกแบบ ปรับปรุง ซ่อมแซม ซ้ือขาย และ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ท่ีดิน อาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีอยู่อาศัย สถานท่ี

ท างาน อาคารโรงงานต่างๆ

85/56  หมู่ท่ี 3 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3840 0215563001201 บจ.ทีทีเอ็มพี อีควิปเม้นท์ จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       81300 รับจ้างออกแบบ ตกแต่ง ดูแลรักษาต้นไม้ 

สนามหญ้า สวน และให้บริการปรับพ้ืนท่ี

126/237  หมู่ท่ี 2 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3841 0215563001219 บจ.เทค โกรว์ พลัส จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       46691 ประกอบกิจการค้า เคมีภัณฑ์ ทุกประเภท

 ท่ีใช้ในการอุปโภค บริโภค บ าบัดน้ าเสีย 

ในโรงงานอุตสาหกรรม

98/167  ถนนวัดโขดหิน-เขาไผ่ ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3842 0215563001464 บจ.เอ็น อี เอ็น เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

ซัพพลาย จ ากัด

12/2/2563 1,000,000       33200 ประกอบกิจการ รับติดต้ังวาล์ว ซ่อมบ ารุง

วาล์ว รับเหมางานท่ัวไป รับเหมาค่าแรง

ทุกชนิด โดยมิใช่กิจการจัดหางาน

133/4  หมู่ท่ี 7 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3843 0215563001481 บจ.ต.ตันเฮง รีไซเคิล จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       46695 ประกอบกิจการค้า รับซ้ือ จ าหน่ายของ

เก่าทุกชนิด

144/97  หมู่ท่ี 1 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3844 0215563001499 บจ.เอกนภา  มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       45302 ค้าวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ ช้ินส่วนประกอบ 

ส ารับดูแลรักษา ตกแต่ง ซ่อมแซมพาหนะ

49/98  หมู่ท่ี 3 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3845 0215563001537 บจ.ปริตา (เอเอฟ) กรุ๊ป จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน 

ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุก

ประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหา

สมาชิกให้สมาคมและการค้าหลักทรัพย์

18/91  ถนนสนามเป้า ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3846 0215563001570 บจ.ชวด ฉลู ขาล จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       10799 ประกอบกิจการผลิต และจ าหน่าย รับส่ง 

สินค้าประเภท อาหาร เบเกอร่ี ขนม 

เคร่ืองด่ืมและสินค้าท่ีเก่ียวข้อง

155/221  หมู่ท่ี 2 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3847 0215563001600 บจ.สมาพันธ์คอนซูม จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       47215 จ าหน่ายเบเบอร่ี และสินค้าพรีเม่ียม 138/28  ถนนสุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3848 0215563001677 บจ.เดคคอร์ สเปซ จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       47591 ประกอบกิจการค้าปลีก ค้าส่ง อุปกรณ์

ตกแต่งบ้าน เคร่ืองเฟอร์นิเจอร์ และ

เคร่ืองใช้วัสดุในการตกแต่งบ้าน

99/128  หมู่ท่ี 1 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3849 0215563001707 บจ.พีเอสเค กรุ๊ป ซัพพลาย แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

18/2/2563 1,000,000       78109 ประกอบกิจการให้บริการ รับจ้าง ซัพ

พลายแรงงาน ในโรงงานอุตสาหกรรมทุก

ชนิด

33/52  หมู่ท่ี 4 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3850 0215563001758 บจ.เอส.เอ.พี.เอส. ลีค ซีลล่ิง จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       33122 ให้บริการด้านการหยุดการร่ัวไหล ของ

ผลิตภัณฑ์ และสาธารณูปโภคในโรงงาน

อุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า

32/1  ซอย4(ถนนทิมทาราม) ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3851 0215563001898 บจ.เอส ไอ เฟอร์นิเจอร์ 2012 

แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด

24/2/2563 1,000,000       47591 ประกอบกิจการ จ าหน่าย เฟอร์นิเจอร์

ส านักงาน เฟอร์นิเจอร์เคร่ืองเรือน

133/8  หมู่ท่ี 2 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3852 0215563001901 บจ.เอกแคพพิเทิลเอสเตท จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       68103 การสร้างท่ีพักอาศัยให้เช่าและขาย พัฒนา

อสังหาริมทรัพย์

29/2  หมู่ท่ี 4 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
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3853 0215563002053 บจ.ที แอนด์ พี ไปป้ิง แอนด์ ซัพ

พลาย จ ากัด

27/2/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจการออกแบบ เขียนแบบ 

ก่อสร้างอาคาร ซ่อมแซม ต่อเติม ร้ือถอน 

อาคารพาณิชย์ อาคารส านักงาน

121/20  หมู่ท่ี 7 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3854 0215563002100 บจ.ฟ้าส่ังรวย ซัพพลาย จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์

และเคร่ืองมือใช้ในการก่อสร้าง เคร่ืองมือ

ช่างทุกประเภท

75/25  ถนนชาบกระปอม 1 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

3855 0213563000512 หจ.ณัฏฐ์กฤตา 2020 25/2/2563 1,000,000       46632 ประกอบกิจการ ซ้ือ-ขาย ผลิตภัณฑ์ท่ี

ได้รับจากการเล่ือยไม้ยางพารา ไม้เบญจ

พรรณท่ัวไปรวมท้ังไม้แปรรูปทุกประเภท

109  หมู่ท่ี 5 ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

3856 0213563000521 หจ.เดอะฮัลค์ซีวิล 25/2/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์

และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการก่อสร้าง

153  หมู่ท่ี 9 ต.ช าฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110

3857 0215563001553 บจ.โอพี ปิโตรเลียม จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       46612 ประกอบกิจการจ าหน่ายน้ ามันเช้ือเพลิง 359  หมู่ท่ี 2 ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

3858 0215563001634 บจ.หนู แกลงการโยธา จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       47411 จ าหน่ายเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์และเคร่ืองโปรเจคเตอร์

40/1  หมู่ท่ี 4 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง 21110

3859 0215563001227 บจ.พีเคเค คอนสตรัคช่ัน แอนด์ 

ซัพพลาย 2020 จ ากัด

4/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ และงานก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด

138/2  หมู่ท่ี 4 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120

3860 0215563001324 บจ.พีเอสทีเค เซอร์วิส จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       71209 ประกอบกิจการให้บริการ รับสอบเทียบ 

คาลิเบรช่ัน อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องระบบ

ไฟฟ้าและอุปกรณ์เคร่ืองมือวัด

19  หมู่ท่ี 6 ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120

3861 0213563000342 หจ.บุญส่ง เทรดด้ิง (2020) 5/2/2563 1,000,000       47190 การค้าปลีก สินค้าอุปโภค บริโภค 123/8  หมู่ท่ี 2 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

3862 0213563000385 หจ.เอ ทริพเพิล พี ซัพพลาย แอนด์

 เซอร์วิส

7/2/2563 1,000,000       78200 รับเหมาค่าแรงในกิจการทุกประเทศ 109/24  หมู่ท่ี 4 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

3863 0213563000415 หจ.แสตมป์ ทรานสปอร์ต  (2019) 17/2/2563 1,000,000       49339 ประกอบกิจการขนส่งสินค้า ท่ัว

ราชอาณาจักร

189/129  หมู่ท่ี 7 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

3864 0213563000482 หจ.สหพล โซลูช่ัน เอ็นจิเนียร่ิง 

แอนด์ เซอร์วิส

21/2/2563 1,000,000       43909 ประกอบกิจการสร้าง ประกอบ ติดต้ัง

โครงสร้างเหล็ก ท่อเหล็ก ซ่อมบ ารุง

292/82  หมู่บ้าน บ้านฉางธานี หมู่ท่ี 3 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
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3865 0215563001294 บจ.ศิริโบรกเกอร์ จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการเป็นายหน้า ตัวแทน 

ตัวแทนค้าต่างใตกิจการและธุรกิจทุก

ประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหา

สมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

192/1  หมู่ท่ี 5 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

3866 0215563001341 บจ.ดี-ไอเดีย อินโนเวทีฟ จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน 

ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุก

ประเภท

8/3  หมู่ท่ี 6 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

3867 0215563001413 บจ.ปองคุณ เบสท์คาร์ จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       45101 ประกอบกิจการ ซ้ือ ขาย แลกเปล่ียน โอน 

เช่า จัดหา รถยนต์ทุกชนิด

9/320  หมู่ท่ี 6 ถนนสุขุมวิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

3868 0215563001642 บจ.เคเอส.ทูล แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       46593 ประกอบกิจการจ าหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ท่ี

ใช้ในโรงงานทุกชนิด

9/237  หมู่ท่ี 6 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

3869 0215563001855 บจ.เอเชีย อินซูเลช่ัน จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       43291 ประกอบกิจการติดต้ังฉนวน 164/5  หมู่ท่ี 6 ถนนตะกาดร่วมใจ ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

3870 0215563001979 บจ.แอคม๊ี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       41002 รับเหมา ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง 182/130  หมู่ท่ี 3 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

3871 0215563002070 บจ.บ้านฉาง ซัพพลาย แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

28/2/2563 1,000,000       68202 ให้บริการดูแลอสังหาริทรัพย์แบบครบ

วงจรทุกประเภท ให้บริการกรณีฉุกเฉินทุก

ประเภท

245/2  หมู่ท่ี 3 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

3872 0215563002088 บจ.ซีดีแบคสแลช จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       62023 ประกอบกิจการให้บริการวางระบบ พัฒนา

ระบบ งานทางด้านระบบคอมพิวเตอร์

10/199  หมู่ท่ี 4 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

3873 0213563000458 หจ.รุ่งเรืองกิจ เอ็นเคบอย เซอร์วิส 20/2/2563 1,000,000       47711 จ าหน่ายวัสดุส้ินเปลือง ถุงมือ เศษผ้า ผ้า

ปิดจมูก ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม

822/40  หมู่ท่ี 1 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3874 0213563000474 หจ.พีดี กิจรุ่งเรือง 21/2/2563 1,000,000       69200 ประกอบกิจการให้บริการทางด้านบัญชี 

และเป็นท่ีปรึกาาทางด้านอสังหาริมทรัพย์

ทุกประเภท

630  หมู่ท่ี 5 ต.แม่น้ าคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3875 0213563000547 หจ.เอทูวาย เอ็นจิเนียร่ิง 26/2/2563 1,000,000       41002 การก่อสร้างอาคารท่ีไม่ใช่ท่ีพักอาศัย 111/341  หมู่บ้าน ศศิธร 16 หมู่ท่ี 4 

ซอย8

ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3876 0215563001197 บจ.อัญมณี เบฟเวอเรจ จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ี

ไม่มีแอลกอฮอล์

362  หมู่ท่ี 3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3877 0215563001251 บจ.ณพิชญ์ โซลูช่ัน จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       46521 ประกอบกิจการซ้ือขายอุปกรณ์ไฟฟ้าและ

อุปกรณ์อุตสาหกรรม

999/51  หมู่ท่ี 2 ต.มาบยางพร 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

3878 0215563001286 บจ.เทคนิกา คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ี พักอาศัย สถานท่ี

 ท าการ ถนน สะพาน เข่ือน อุโมงค์ และ

งานก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับ

ท างานโยธาทุกประเภท

191  หมู่ท่ี 2 ต.ตาสิทธ์ิ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3879 0215563001332 บจ.สุ่ยเฮง ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       78200 ประกอบกิจการรับเหมา รับจ้างแรงงาน

ท่ัวไปทุกชนิด ตามวัตถุประสงค์ให้แก่

บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล

109/4  หมู่ท่ี 4 ต.แม่น้ าคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3880 0215563001375 บจ.เอแอนด์ดี ออพติค จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       47731 ร้านขายปลีกอุปกรณ์เก่ียวกับสายตา 

เคร่ืองมือตวจวัดสายตาวัดความชัดเจน

ของสายตา เคร่ืองมือจักษุแพทยื

369/70  หมู่ท่ี 1 ต.ตาสิทธ์ิ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3881 0215563001511 บจ.ทีเอ็มที สมาร์ท โซลูช่ัน จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       62012 พัฒนาซอฟต์แวร์ตามความต้องการของ

ลูกค้า

999/315  หมู่ท่ี 3 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3882 0215563001618 บจ.เอส.ดับบลิว.ดี เทรดด้ิง จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       46639 ประกอบกิจการซ้ือมาขายไปสินค้าและ

วัสดุก่อสร้างทุกชนิด ทุกประเภท

1111/94  หมู่ท่ี 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3883 0215563001651 บจ.เพชรบูรพา เอฟ.ซี. จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       93120 ประกอบกิจการบริการจัดหานักกีฬา

ฟุตบอล สร้างทีมฟุตบอลเพ่ือเข้าร่วมการ

แข่งขันในระดับจังหวัดและระดับประเทศ

6/6  หมู่ท่ี 1 ต.ตาสิทธ์ิ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3884 0215563001669 บจ.สยามคัฟเวอร์ร่ิง อินเตอร์เทรด 

จ ากัด

17/2/2563 1,000,000       22199 ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์ยางอ่ืน ๆ 

ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

738  หมู่ท่ี 5 ต.แม่น้ าคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3885 0215563001685 บจ.ล้านเสบียง จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและปรุง

อาหารทุกชนิด

386  หมู่ท่ี 5 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3886 0215563001782 บจ.เอสบี โกรท จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       16210 ประกอบกิจการผลิตจ าหน่าย ไม้แปรรูป 216  หมู่ท่ี 1 ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3887 0215563001880 บจ.โหรงเชง ฮุยเหนง อิเลคตริค 

มอเตอร์ แฟคทอร่ี (ประเทศไทย) 

จ ากัด

21/2/2563 1,000,000       46105 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก เพ่ือ

จ าหน่าย มอเตอร์ไฟฟ้า มอเตอร์

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า รวมถึงอะไหล่มอเตอร์ทุก

ชนิด

9/17  หมู่ท่ี 4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3888 0215563001910 บจ.ไสยาสน์ ทรานสปอร์ต จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       49339 รับขนส่งสินค้าภายในประเทศ ทางบก 331/1  หมู่ท่ี 2 ต.หนองไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3889 0215563001928 บจ.เพชรเอเชียอะไหล่ยนต์ จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       45301 จ าหน่ายอะไหล่รถบรรทุก รถยนต์ 

เคร่ืองยนต์ ทุกชนิด รวมถึงซ่อมบ ารุง

รถบรรทุก รถยนต์

420  หมู่ท่ี 1 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

3890 0215563001995 บจ.เอพีเอ็น เมนูแฟคเจอร่ิง 

(ประเทศไทย) จ ากัด

27/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีไม่ใช่ท่ีพัก

อาศัย

35/72  หมู่ท่ี 3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3891 0215563002002 บจ.อมรเทพ คอนสตรัคช่ัน แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

27/2/2563 1,000,000       43120 ประกอบกิจการรับเหมาดิน หิน ทรายทุก

ชนิดเพ่ือด าเนินการปรับปรุงพ้ืนท่ี ส าหรับ

ในการก่อสร้างพลังงานทดแทนและอ่ืน ๆ 

รับจ้างตัด ขุด ขน ถ่ายเถ เคล่ือนย้าย หิน 

ดิน ทราย ถ่านหิน และแร่ธาตุทุกชนิด

47/1  หมู่ท่ี 2 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3892 0215563002096 บจ.ดลกฤต ออโตเมช่ัน จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจการ จ าหน่ายอะไหล่รถยนต์

ทุกชนิด

399/4  หมู่ท่ี 3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3893 0213563000334 หจ.นัยนา ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 5/2/2563 1,000,000       78200 รับเหมาค่าแรงทุกชนิด 3/72  ถนนวัดโขดหิน-เขาไผ่ ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

3894 0213563000351 หจ.เอส.พี.เอส.การช่างระยอง 5/2/2563 1,000,000       33200 ติดต้ังเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ 21/45  ถนนหนองหว้า ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

3895 0213563000377 หจ.วรรณธนณต 7/2/2563 1,000,000       82110 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงานเก่ียวกับ

ด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การตลาด

 และการจัดจ าหน่าย

10/37  ซอยเนินพระ 2 ถนนกรอกยายชา ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

3896 0213563000431 หจ.เคอาร์เอสเอส อีแอนด์ไอ ซัพ

พลาย

20/2/2563 1,000,000       43210 รับเหมาติดต้ัง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษา 

รวมถึงบริการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับงาน

ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองปรับอากาศ รวมถึง

อุปกรณืท่ีเก่ียวข้องทุกประเภท

30/70  ซอยโชคนิมิต ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

3897 0213563000580 หจ.ดีล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 28/2/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ 

อาคารท่ีพักอาศัย และงานก่อสร้างอย่าง

อ่ืนทุกชนิด

10/3  ซอยชากลูกหญ้า 3 ถนนชากลูกหญ้า ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

3898 0215563001278 บจ.911 รถยนต์มือสอง จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       45101 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย รถยนต์ทุก

ประเภท และอะไหล่รถยนต์ทุกประเภท 

ท้ังมือหน่ึงและมือสอง

12/43  หมู่ท่ี 2 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

3899 0215563001308 บจ.เดอะ โกลด์ สกายส์ จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       55909 ประกอบกิจการให้บริการท่ีพักแรมให้เช่า

เป็นรายวัน หรือรายสัปดาห์ หรือ ราย

เดือน ให้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม

150/1  ถนนราษฎร์บ ารุง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

3900 0215563001383 บจ.โบนาร่ี จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       86202 ประกอบกิจการเก่ียวกับ คลีนิกเวชกรรม/

ศักยกรรม/คลีนิกความงาม

999/25  อาคารพาณิชย์บียอนด์บายสาย

ลมเย็น หมู่ท่ี 1

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

3901 0215563001421 บจ.อัณณ์ญาดา เพ็ท แพ็ค จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการค้า อาหารส าเร็จรุป 

อาหารเสริม ยา บรรจุภัณฑ์ และอุปกรณ์ท่ี

เก่ียวข้องกับสัตว์เล้ียงทุกปรเะภท

9/272  ซอยอุดมสุข ถนนวัดโขดหิน-เขาไผ่ ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

3902 0215563001502 บจ.ทีเอสซี เทค จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       41002 บริการรับสร้าง ตกแต่งภายใน ทาสี 

โรงงานอาคารและบ้าน รับร้ือถอน ส่ิงปลูก

สร้าง และเคร่ืองจักร

5/161  หมู่ท่ี 3 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

3903 0215563001588 บจ.เมโทรฟิต จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       93112 ประกอบกิจการยิมและฟิตเนส 21/5  ถนนท่าบรรทุก ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

3904 0215563001731 บจ.ศรีทาพุฒ 9 คอนสตรัคช่ัน 

แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด

18/2/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง อาคาร อาคารพาณิชย์ 

สถานท่ีท าการ และงานก่อสร้างอย่างอ่ืน

ทุกชนิด

99/44  ถนนกรอกยายชา ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

3905 0215563001766 บจ.วุฒิเลิศการุณ จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       75000 ประกอบกิจการ โรงพยาบาลสัตว์ รักษา

สัตว์ ตรวจโรค รับฝากเล้ียง อาบน้ าตัดขน

198/31  ถนนวัดมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

3906 0215563001804 บจ.วายพี อินดัสทรี จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       78200 รับเหมาแรงงานซ่อมบ ารุง และสนับสนุน

ระบบงานบริการในกระบวนการอุตสหกร

รมและการก่อสร้าง

52/218  ถนนราษฎร์บ ารุง ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

3907 0215563001812 บจ.เมืองแสง คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง อาคาร อาคารพาณิชย์ 

อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ีท าการ ถนน 

สะพาน เข่ือน อุโมง และงานก่อสร้างอย่าง

อ่ืนทุกชนิด รวมท้ังงานโยธานทุกประเภท

99/171  หมู่ท่ี 4 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

3908 0215563001936 บจ.กนกสยาม คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการส่ังเข้ามาจ าหน่ายใน

ประเทศและส่งออกไปจ าหน่าย

ต่างประเทศ ซ่ึงสินค้าตามท่ีก าหนดไว้ใน

วัตถุประสงค์

999/59  หมู่ท่ี 7 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

3909 0215563001961 บจ.รุ่งเรือง ทรัพย์ทวี ซัพพลาย 

จ ากัด

26/2/2563 1,000,000       08999 ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ 

แยกแร่ แปรสภาพแร่ หลอมแร่ แต่งแร่ 

ส ารวจแร่ วิเคราะห์แร่ และตรวจสอบแร่ 

บดแร่ กองแร่ ขนแร่

103/45  หมู่ท่ี 7 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

3910 0215563001774 บจ.เหรียญเงิน - เหรียญทอง  ซัพ

พลาย จ ากัด

19/2/2563 1,000,000       82990 ประกอบกิจการรับจ้างท างานตามส่ัง 

รับจ้างผลิตสินค้า และรับขนถ่ายสินค้าทุก

ชนิด

199  หมู่ท่ี 1 ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง 21170



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
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3911 0213563000326 หจ.นาวี โค้ทต้ิง 5/2/2563 1,000,000       43303 ประกอบกิจการให้บริการ รับเหมาพ่น

ทราย พ่นสี และโค้ทต้ิง ทุกประเภท

103/20  หมู่ท่ี 4 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

3912 0215563001367 บจ.อาร์.พี.เอส.เอฟ พลาสติก จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       22230 ประกอบกิจการ งานเป่า งานฉีด เก่ียวกับ

พลาสติก ทุกชนิด

142/5  หมู่ท่ี 5 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

3913 0215563001391 บจ.ทีแอนด์เอส ซัพพลายแอนด์

เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

7/2/2563 1,000,000       28199 การจ้างผลิตเคร่ืองจักร ช้ินส่วนเคร่ืองจักร 

หรือประกอบเคร่ืองจักร ประกอบตู้ระบบ

ไฟฟ้าและระบบควบคุม รวมถึงผลิต และ

จ าหน่ายช้ินส่วนเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ท่ี

เก่ียวข้องกับการผลิตทุกประเภท

110/124  หมู่ท่ี 5 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

3914 0215563001456 บจ.ท.กิจธนาทรัพย์ จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการ ขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ ท้ังภายในประเทศ

55/340  หมู่ท่ี 2 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

3915 0215563001529 บจ.อีพีเอ็มซี ยูทิลิต้ีส์ คอร์ปอเรช่ัน 

จ ากัด

13/2/2563 1,000,000       46613 ประกอบกิจการจ าหน่ายแก๊สอุตสาหกรรม

ทุกชนิด

101/2  ถนนทางหลวงระยอง-สาย3191 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

3916 0215563001693 บจ.เจซี บิวต้ี อินเตอร์พลัส จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เสริม

ความงามท้ังปลีก ส่ง ทุกชนิด

999/61  หมู่ท่ี 2 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

3917 0215563001791 บจ.กฤษณ์สินี ทรานสปอร์ต จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ ท้ังภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศ

199/1  หมู่ท่ี 1 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

3918 0213563000407 หจ.พีทีที ระยอง มีเดีย 17/2/2563 500,000          47612 ประกอบกิจการค้า กระดาษ เคร่ืองเขียน 

แบบเรียน แบบพิมพ์หนังสือ อุปกรณ์การ

เรียนการสอนอุปกรณ์ถ่ายภาพและ

ภาพยนต์ เครืองค านวฯ เคร่ืองพิมพ์ อุป

กรณืการพิมพ์ ส่ิงพิมพ์ หนังสือพิม ตู้เก็บ

เอกสาร เคร่ืองมือส่ือสาร คอมพิวเตอร์ 

รวมท้ังอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้า

108/13  ถนนวัดมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

3919 0213563000491 หจ.เค. สโตนมิลล์ เซอร์วิส 21/2/2563 500,000          82990 ประกอบกิจการให้บริการรับจ้างท างาน

ตามแบบให้แก่ บุคคล คณะบุคคล นิติ

บุคคล และโรงงาน

158  หมู่ท่ี 1 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง 22160
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3920 0213563000571 หจ.ม่ังมี พันธ์ุไม้ 28/2/2563 500,000          47733 ประกอบกิจการค้าต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ

 ทุกชนิด

171/3  หมู่ท่ี 5 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

3921 0213563000539 หจ.พีพี ขนทรัพย์ ทรานสปอร์ต 26/2/2563 500,000          49323 ประกอบกิจการ ขนส่งสินค้า ท่ัว

ราชอาณาจักร

450/53  หมู่ท่ี 2 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

3922 0215563001235 บจ.วัฒนานุกิจ จ ากัด 4/2/2563 400,000          47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด 142/13-16  ถนนเทศบาล 2 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

3923 0213563000318 หจ.เฮลธี พิซซ่า 5/2/2563 400,000          56101 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/

ร้านอาหาร

138/3  หมู่ท่ี 6 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

3924 0213563000440 หจ.สุบิน  ซัพพลาย 20/2/2563 300,000          41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน เข่ือน

79/98  ถนนตากวน-หาดทรายทอง ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

3925 0213563000300 หจ.ทองคีรี 3/2/2563 100,000          77305 ประกอบกิจการให้บริการรถบรรทุกขนาด

ใหญ่ รถแบคโฮ รถเจาะ รวมถึง

ยานพาหนะและเคร่ืองจักรกลทุกชนิด

195/7  หมู่ท่ี 2 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

3926 0213563000563 หจ.มาสเตอร์อาร์ท แอดเวอร์ไทซ่ิง 28/2/2563 100,000          18119 จัดท าส่ิงพิมพ์การโฆษณาต่าง ๆ ป้าย

โฆษณา ใบปลลิว

214  หมู่ท่ี 1 ต.ตาสิทธ์ิ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3927 0225563000239 บจ.บ้านล่าง แอสเสท จ ากัด 6/2/2563 5,000,000       55101 ประกอบกิจการโรงแรม อพาร์ทเม้นท์ 25/8  ถนนท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

3928 0225563000255 บจ.จีทีซี แคปปิตอล จ ากัด 7/2/2563 5,000,000       68104 เช่า ให้เช่า ขายฝาก ทรัพย์สินทุกชนิด ท้ัง

ประเภทสังหาริมทรัพย์ และ

อสังหาริมทรัพย์

50/11  หมู่ท่ี 2 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

3929 0225563000271 บจ.เอส.ที.ไลท์ต้ิง คอร์ปอเรช่ัน 

จ ากัด

7/2/2563 5,000,000       47190 การขายปลีกสินค้าอ่ืนๆในร้านค้าท่ัวไป 2  ซอยจันทรังษี ถนนพระยาตรัง ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

3930 0225563000247 บจ.มาลิณี เจมส์ จ ากัด 6/2/2563 3,000,000       47732 ประกอบกิจการซ้ือ-ขาย อัญมณีและหินมีค่า 66/5  หมู่ท่ี 13 ต.คลองนารายณ์ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

3931 0225563000212 บจ.เจริญถาวร โกลด์ จ ากัด 5/2/2563 3,000,000       47732 ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร 

พลอย และอัญมณีอ่ืน รวมท้ังวัตถุท าเทียม

ส่ิงดังกล่าว

33/6  หมู่ท่ี 1 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160

3932 0223563000156 หจ.พินพอยต์ คอนสตรัคช่ัน 11/2/2563 2,000,000       43221 ประกอบกิจการรับจ้างวางท่อประปา 

รับจ้างบริหารผลิตน้ า รับจ้างบริการและ

ด าเนินการเก่ียวกับการจัดเก็บรายได้ และ

อ่ืนๆ ในการประปา

12  ถนนวิชยา ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
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3933 0223563000113 หจ.พี แอนด์ เจ ฟู้ด 2019 (ไทย

แลนด์)

3/2/2563 1,000,000       10751 ประกอบกิจการผลิต และ จ าหน่าย 

อาหารแช่แข็งทุกชนิด

45/5  หมู่ท่ี 1 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

3934 0223563000121 หจ.วิชุดา โฮม 7/2/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง บ้าน ตึก 

งานโครงสร้าง ต่อเติมบ้าน อพาร์ทเม้นท์ 

อาคารพาณิชย์

37/8  หมู่ท่ี 5 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

3935 0223563000172 หจ.เจ.อาร์.พี.โลจิสติกส์ 13/2/2563 1,000,000       33159 ประกอบกิจการให้บริการซ่อม และซ้ือขาย

ตู้คอนเทนเนอร์ทุกประเภท

31/108  หมู่ท่ี 2 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

3936 0223563000229 หจ.สิงห์ด า ก่อสร้าง 28/2/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ซ่อม ดูแล

 บ ารุงรักษา ขุด เจาะ ลอกซ่ึงคูคลอง 

หนอง บึง สระ บ่อ บ่อบาดาล ทางหรือท่อ

ระบายน้ า ตลอดจนรับเหมาถมดิน ทราย

และลูกรัง

22  หมู่ท่ี 5 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

3937 0225563000191 บจ.บิลด้ิง66 จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       74101 กิจกรรมการออกแบบและตกแต่งภายใน 85/4  หมู่ท่ี 2 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

3938 0225563000204 บจ.พีเอ็นจีเจมส์ จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       47732 ประกอบกิจการขายส่งพลอย

เคร่ืองประดับและอัญมณีอ่ืนทุกชนิด

109/5  ถนนศรีจันทร์ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

3939 0225563000263 บจ.ทีพีเค พาส เซอร์วิส จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       96309 รับเหมาแรงงาน รับท าวีซ่า ต่อหนังสือ

เดินทาง พิสูจน์สัญญชาติแรงงานต่างด้าว

997/2  ถนนท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

3940 0225563000310 บจ.เอสทีวี มุ้งลวด มุ้งจีบ จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       43301 ประกอบกิจการติดต้ังส่วนประกอบอาคาร

และการตกแต่งภายใน

87/1  ถนนเทศบาล 2 ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

3941 0225563000352 บจ.วัน กู๊ด เซอร์วิส มายด์ จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษา ฝึกอบรม 

รับจัดการธุรกิจเก่ียวกับการบริหารงาน

ขายและการขยายตลาด การให้ความรู้

และค าแนะน าในด้านการขาย การขยาย

ตลาดให้กับบุคลากรขาย

101/17  หมู่ท่ี 10 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

3942 0223563000164 หจ.บีเอส สยาม เนเจอร์ 13/2/2563 1,000,000       10309 ประกอบกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร 11/2  หมู่ท่ี 4 ต.วันยาว อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110

3943 0223563000211 หจ.มัชฌิมาฟาร์ม 27/2/2563 1,000,000       46209 ประกอบกิจการค้า ผลผลิต และแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตร

47/14  หมู่ท่ี 2 ต.วันยาว อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110

3944 0225563000221 บจ.เอ็นเอสอาร์ไทย อินเตอร์กรุ๊ป 

จ ากัด

6/2/2563 1,000,000       46313 ประกอบการค้า ทุเรียน มังคุด เงาะ ล าใย 

หมาก และพืชผลทางการเกษตรอ่ืนทุกชนิด

10  หมู่ท่ี 2 ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110
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3945 0223563000148 หจ.24ออโต้แมชชีน 11/2/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการจ าหน่ายตู้ขายของอัตโนมัติ 56/25  หมู่ท่ี 4 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120

3946 0225563000280 บจ.เชิดศักด์ิ เจริญทรัพย์ ฟรุ๊ต จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       46102 ประกอบกิจการน าเข้า-ส่งออกและ

จ าหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคเช่น 

ผลไม้สด ผลไม้แปรรูปต่างๆ ท้ัง

ภายในประเทศและนอกประเทศ

69/2  หมู่ท่ี 9 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120

3947 0225563000301 บจ.เอสเอ็นดับเบ้ิลยู 168 จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       52291 ประกอบกิจการบริหารงานด้านการขนส่ง

สินค้าท่ัวทุกพ้ืนท่ี ทุกภาคในราชอาณาจักร

ไทย

10/3  หมู่ท่ี 10 ต.หนองช่ิม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22130

3948 0225563000361 บจ.เอบี กลิสเทน โกลด์ จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       46209 ประกอบกิจการ ค้า ผลิตภัณฑ์การเกษตร 

และวัสดุอุปกรณ์ท่ัวไป

24  หมู่ท่ี 3 ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22130

3949 0225563000298 บจ.โรส อิน เลิฟ จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       01302 ประกอบกิจการปลูกพืชการเพาะพันธ์ุและ

การขยายพันธ์ุพืชอ่ืนๆ

40/19  หมู่ท่ี 8 ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150

3950 0225563000344 บจ.เอส.พี. วู้ดเวิร์ค โปรดัคส์ จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       16101 ประกอบกิจการผลิตและแปรรูปไม้ทุกชนิด 58/1  หมู่ท่ี 3 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160

3951 0225563000336 บจ.ส.เสมสฤษด์ิ ทรานสปอร์ต จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจการจ าหน่ายและรับจ้างขน อิฐ

 หิน ดิน ทราย ปูน และวัสดุก่อสร้างอ่ืน ๆ

 ทุกชนิด

4/3  หมู่ท่ี 4 ต.ร าพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170

3952 0225563000328 บจ.อ. การช่าง ฮาร์ดแวร์ ก่อสร้าง 

จ ากัด

20/2/2563 1,000,000       46530 ประกอบกิจการค้า อุปกรณ์การเกษตร 

ได้แก่ เคร่ืองตัดหญ้า ท่อ PVC เป็นต้น

600  หมู่ท่ี 1 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180

3953 0225563000379 บจ.ยามวันเคมีคอล จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       46692 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคมีภัณฑ์ทางการ

เกษตร

27/1  หมู่ท่ี 9 ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180

3954 0223563000199 หจ.เฮเว่นล่ี เทรดด้ิง 21/2/2563 600,000          51202 ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศท่ี

ไม่มีตารางเวลา

31/27  หมู่ท่ี 7 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ าร้อน จ.จันทบุรี 22140

3955 0223563000181 หจ.ทูเอ็น คอสเมติก 14/2/2563 200,000          47912 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองส าอาง อุปกรณ์

เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้เสริมความงาม โดย

วิธีการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

29/164  หมู่ท่ี 7 ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

3956 0223563000202 หจ.หลักจันทร์ โมบิล วัน 27/2/2563 100,000          45203 ประกอบกิจการเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง 

ไส้กรองน้ ามันเคร่ือง

99  หมู่ท่ี 2 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150

3957 0223563000130 หจ.แม่งซ่า ช้อป 7/2/2563 55,000           45405 การบ ารุงรักษาและการซ่อมจักรยานยนต์ 102/4  หมู่ท่ี 17 ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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3958 0235563000204 บจ.รอยัล การบัญชี และ ภาษีอากร

 จ ากัด

18/2/2563 3,000,000       69200 ประกอบกิจการท าบัญชีและการ

ตรวจสอบบัญชี  การให้ค าปรึกษาด้านภาษี

9/44  หมู่ท่ี 4 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23120

3959 0235563000239 บจ.ทรายน้อย บีช บังกะโล จ ากัด 26/2/2563 2,000,000       46102 ประกอบกิจการเป็นตัวแทน จ าหน่าย

อาหารท่ีปรุงข้ึนเพ่ือบริโภคได้ทันที กาแฟ

ปรุงส าเร็จรูป และเคร่ืองด่ืมทุกชนิด

32   ห้องเลขท่ี 1 หมู่ท่ี 1 ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23120

3960 0235563000174 บจ.เทวัญ นันทิยา จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       46312 ประกอบกิจการจ าหน่าย-รับซ้ือ อาหาร

ทะเลสดทุกชนิด

110/5  หมู่ท่ี 1 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000

3961 0235563000182 บจ.จันทร์งาม เจริญสุข จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       47212 ประกอบกิจการจ าหน่าย-รับซ้ือ อาหาร

ทะเลสดทุดชนิด

110/5  หมู่ท่ี 1 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000

3962 0235563000191 บจ.เคเอสดี โฮลด้ิง จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       70202 ประกอบกิจการการบริหารลงทุนของ

บริษัทต่างๆ ในเครือ และบริหารท่ัวไป

468  หมู่ท่ี 8 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000

3963 0235563000212 บจ.พีที นาวี จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       30110 ประกอบธุรกิจรับจ้างและท าการรับต่อเรือ

 ซ่อมแซมเรือ ซ่อมเคร่ืองยนต์เรือ และ 

อุปกรณ์เรือทุกชนิด

215  หมู่ท่ี 2 ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000

3964 0235563000221 บจ.ดีเซอร์วิส จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       96309 ประกอบกิจกรรมการบริการอ่ืน ๆ ส่วน

บุคคลซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

197/22  หมู่ท่ี 1 ซอยท่าป้ายาง ถนน

ชลประทาน

ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000

3965 0235563000166 บจ.ไปตลาด จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       63113 ประกอบกิจการให้บริการพ้ืนท่ี จ าหน่าย

สินค้าออนไลน์

39/2  หมู่ท่ี 4 ต.น้ าเช่ียว อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120

3966 0233563000075 หจ.ใบทอง 99 7/2/2563 500,000          38212 รับจ ากัดขยะมูลฝอย และเศษวัสดุท่ีเหลือ

ใช้ทุกชนิด

195  หมู่ท่ี 1 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110

3967 0245563000603 บจ.ซาว่ี เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย)

 จ ากัด

13/2/2563 50,000,000      26309 ประกอบกิจการผลิต เเละจ าหน่าย 

อุปกรณ์รับส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ต

ความเร็วสูง อุปกรณ์กระจายสัญญาณ

อินเตอร์เน็ต

82  หมู่ท่ี 4 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

3968 0245563000719 บจ.ไฮโดรคาร์บอน จ ากัด 18/2/2563 30,000,000      35101 การผลิตและการส่งไฟฟ้า 23  หมู่ท่ี 2 ต.บางขวัญ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

3969 0245563000794 บจ.โฟลทิลลา เทคโนโลยี จ ากัด 24/2/2563 30,000,000      30110 ผลิต จ าหน่าย บริการซ่อมบ ารุง ออกแบบ

 ทุ่น-แพ-โครงสร้างทุ่นพลาสติกลอยน้ า

72  หมู่ท่ี 3 ต.แสนภูดาษ อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 24140

3970 0245563000760 บจ.เทพทองพัฒนา จ ากัด 24/2/2563 10,000,000      68102 ประกอบกิจการเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ 4/8  หมู่ท่ี 9 ถนนบางน้ าเปร้ียว-บางขนาก ต.บางขนาก อ.บางน้ าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 24150

3971 0245563000859 บจ.จักรพรรดิ ฟู๊ดส์ จ ากัด 28/2/2563 5,000,000       10132 ประกอบกิจการผลิตจ าหน่ายกุนเชียง และ

ผลิตภัณฑ์ใกล้เคียง

1473-1475  ถนนเทพคุณากร ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
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3972 0245563000557 บจ.ก.การโยธา 999 จ ากัด 7/2/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

สร้างถนน สะพาน อุโมงค์ รวมท้ังรับ

ท างานโยธา

1/88  หมู่ท่ี 13 ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120

3973 0245563000671 บจ.ทิพย์นวัฒน์ จ ากัด 14/2/2563 5,000,000       68103 ประกอบกิจการให้เช่า อาคารห้องพัก บ้าน

 อาคารชุด อพาร์ตเมนต์ หรือสถานท่ีพัก

อาศัยท่ีเรียกช่ืออ่ืน

18/155  หมู่ท่ี 18 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 24170

3974 0245563000638 บจ.ยูนิพลัส เอ็นเอส จ ากัด 14/2/2563 5,000,000       20131 ประกอบกิจการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก 

พลาสติก เพ่ือเป็นวัตถุดิบหรือส าเร็จรูป

29  หมู่ท่ี 6 ต.หัวส าโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190

3975 0245563000581 บจ.ชุนหลี ออโต้ เพ้นท์ จ ากัด 11/2/2563 3,000,000       45202 ประกอบกิจการศูนย์ซ่อมสีรถยนต์และ

ตัวถังรถยนต์ ทุกย่ีห้อ ทุกประเภท

80/7  หมู่ท่ี 2 ต.โสธร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

3976 0245563000689 บจ.ก่อเกียรติโลหะกิจ จ ากัด 18/2/2563 3,000,000       25112 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์

ท่ีใช้ในการก่อสร้างทุกชนิด

224  หมู่ท่ี 2 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120

3977 0245563000654 บจ.มรกต 2020 จ ากัด 14/2/2563 3,000,000       46106 ประกอบธุรกิจขายส่งและส่งออกสินแร่ 555  หมู่ท่ี 1 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160

3978 0245563000662 บจ.แฟน ทู อีเลคทริค จ ากัด 14/2/2563 2,000,000       27502 ประกอบกิจารผลิตและจัดจ าหน่ายพัดลม

และอุปกรณ์ส่วนควบของพัดลมทุก

ประเภทท้ังในและต่างประเทศ

59  หมู่ท่ี 4 ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 24150

3979 0243563000300 หจ.ชวาลา ขนส่ง 17/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ

90/472  หมู่ท่ี 8 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

3980 0243563000326 หจ.เอ็นพีเอส ทรานสปอร์ต แอนด์ 

เซอร์วิส

28/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งสินค้าและคนโดยสาร

 รวมถึงบริการท่ีเก่ียวข้องกับงานขนส่งทุก

ประเภท

223  ถนนตลาดบ้านใหม่ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

3981 0245563000492 บจ.ไอเดียดีไซน์ (2010) จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการให้บริการจัดท าส่ือโฆษณา

ทุกชนิด

400  ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

3982 0245563000506 บจ.โทะมุ 1265 จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       85499 ประกอบกิจการรับจ้างสอนเสริมทักษะ 

ด้านดนตรี ภาษา การแสดง และศิลปะ

103/7  ถนนชุมพล ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

3983 0245563000646 บจ.แรบบิทแมน จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       52292 ประกอบกิจการเป็นตัวกลางการบริการ

จัดส่งและขายสินค้าทุกชนิดรวมถึง

1059/5  ถนนเทพคุณากร ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
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3984 0245563000697 บจ.มินตรา เวลธี จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษาให้ความรู้

และให้ค าแนะน าด้านการขาย บริหารงาน 

และพัฒนาคุณภาพบุคคลากรขาย การ

ส่งเสริมการขาย การรับจ้างบริหารงาน 

และการรับจ้างขยายงานให้กับบร  ิษัทท่ี

ประกอบกิจการขายสินค้า และบริการทุก

ประเภท

100/21  หมู่ท่ี 1 ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

3985 0245563000701 บจ.เอวิส168 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 32/10  หมู่ท่ี 7 ต.บางไผ่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

3986 0245563000727 บจ.เจอีเอ แบรนด์ จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายยาสีฟัน 

สบู่ และเคร่ืองส าอางทุกชนิด

90/467  หมู่ท่ี 8 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

3987 0245563000778 บจ.เอสเอ 1 จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       74101 ประกอบกิจการให้บริการออกแบบ

สถาปัตยกรรม การออกแบบ ตกแต่ง

ภายใน การออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์ 

ให้บริการประเมินผลจ าลองสภาพลม เพ่ือ

ใช้ในการประกอบข้อมูลการท ารายงาน

82/8  ถนนฉะเชิงเทรา-มีนบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

3988 0245563000786 บจ.ชนะชัย 2012 เอ็นจิเนียร่ิง 

แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด

24/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 

รวมท้ังรับออกเเบบ ต่อเติม ปรับปรุง

ภายในอุตสาหกรรมทุกประเภท

1100  ถนนมหาจักรพรรด์ิ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

3989 0245563000816 บจ.พีเคเอส คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       70202 ประกอบธุรกิจให้บริการรับเป็นท่ีปรึกษา

และให้ค าแนะน าปัญหาเก่ียวกับทางด้าน

การเงิน

109/115  หมู่บ้าน โมดิ วิลล่า ลาดกระบัง

 หมู่ท่ี 1

ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

3990 0245563000867 บจ.ทรัพย์ไพศาล ทรานสปอร์ต 

(8998) จ ากัด

28/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 10  หมู่ท่ี 11 ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

3991 0245563000875 บจ.พริเมอร์ พลัส จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการท าการประมูลเพ่ือขาย

สินค้าตามวัตถุท่ีประสงค์ให้แก่บุคคล 

คณะบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ

103/30  หมู่บ้าน พฤกษา 27 หมู่ท่ี 9 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

3992 0245563000549 บจ.แพลน พี จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       46102 ประกอบกิจการน าเข้าส่งออก วัตถุดิบใน

การท าเคร่ืองด่ืม

29/5  หมู่ท่ี 1 ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110

3993 0245563000590 บจ.ของดี ของโปรด คอฟฟ่ี แอนด์ 

เบเกอร่ี จ ากัด

11/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหาร เคร่ืองด่ืม 

และเบเกอร่ี รวมถึงสินค้าพรีเม่ียม ทุกชนิด

234/8  หมู่ท่ี 4 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
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3994 0245563000841 บจ.สุดยอด คอนสตรัคช่ัน แมทที

เรียล จ ากัด

27/2/2563 1,000,000       47525 ประกอบธุรกิจ จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง วัสดุ

อุปกรณ์ วัสดุส้ินเปลือง ทุกประเภท ท่ีใช้

ในงานก่อสร้าง งานโรงงานอุตสาหกรรม 

ทุกชนิดทุกประเภท

84  หมู่ท่ี 7 ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120

3995 0243563000296 หจ.เอพี แอคคอมพลีช 12/2/2563 1,000,000       46105 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก และ

จ าหน่าย เคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ใน

โรงงานอุตสาหกรรม

139/1  หมู่ท่ี 3 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

3996 0243563000318 หจ.ปภาดา สโตร์ 20/2/2563 1,000,000       46321 ประกอบกิจการค้าส่ง ค้าปลีก  สุรา ไวน์ 

เบียร์ บุหร่ี

59/2  หมู่ท่ี 19 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

3997 0245563000484 บจ.เมือง 2 จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางอากาศ ท้ัง

ภายในประเทศและระหว่างประเทศ

88/102  หมู่ท่ี 19 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

3998 0245563000620 บจ.ศิวิไลซ์ ธุรกิจบัญชี จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       69200 ประกอบกิจการจัดท าบัญชีตรวจสอบบัญชี

 และงานท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุ่รกิจบัญชี

100/2-3  หมู่ท่ี 14 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

3999 0245563000735 บจ.อินคอซ จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       62012 ประกอบกิจการออกแบบและพัฒนาระบบ

ซอฟแวร์

27/82  หมู่ท่ี 4 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

4000 0245563000743 บจ.ซี.เอส.พี. เทรดด้ิง แอนด์ ซัพ

พลาย จ ากัด

21/2/2563 1,000,000       46632 ประกอบกิจการซ้ือขาย จัดหา ไม้ยางพารา 15/4  หมู่ท่ี 9 ต.หนองจอก อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

4001 0245563000751 บจ.เจน แซด คอนซัลแทนท์ จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       63111 ประกอบกิจการจัดเก็บ รวบรวม จัดท า 

และเผยแพร่สถิติข้อมูลในทางเกษตรกรรม

 อุตสาหกรรม

88/25  หมู่ท่ี 5 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

4002 0245563000832 บจ.เน็กซ์สเต็ป โลจิสติกส์ จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งสินค้าท่ัว

ราชอาณาจักร

54/17  หมู่ท่ี 5 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

4003 0245563000531 บจ.โกรธเทค เมคคานิคอล จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 45/1  หมู่ท่ี 1 ต.ดอนทราย อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 24140

4004 0245563000565 บจ.ทีทีเค คอมเน็ตเวิร์ค จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       61101 ประกอบกิจการบริการอินเทอร์เน็ตแบบใช้

สายและไร้สาย

117  หมู่ท่ี 5 ต.เทพราช อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 24140

4005 0245563000573 บจ.ทีมงาน เสรี จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

และงานก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด

66/16  หมู่ท่ี 2 ต.ดอนทราย อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 24140

4006 0245563000808 บจ.รักษาความปลอดภัย ซี.เค. 

อินเตอร์การ์ด กรุ๊ป จ ากัด

24/2/2563 1,000,000       80100 ประกอบกิจการรักษาความปลอดภัย ส่วน

บุคคล

33/220  หมู่ท่ี 1 ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
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4007 0245563000468 บจ.พี.เจ. ปราโมชน์ เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ากัด

3/2/2563 1,000,000       25922 ประกอบกิจการโรงหล่อและกลึงโลหะ 

โรงงานผลิตเหล็ก โรงงานผลิตเหล็ก 

โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ

47/1  หมู่ท่ี 3 ต.หมอนทอง อ.บางน้ าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 24150

4008 0245563000476 บจ.นารา ทรานสปอร์ตแอนด์ทัวร์ 

จ ากัด

4/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ รวมท้ังรับบริการน าของออกจาก

ท่าเรือตามพิธีศุลกากร และการจัดระวาง

ขนส่ง

54/2  หมู่ท่ี 10 ต.หมอนทอง อ.บางน้ าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 24150

4009 0245563000522 บจ.เคพี วิลเลจแอนด์คอนสตรัคช่ัน

 จ ากัด

6/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับจ้างท าของทุกประเภทท่ี

เก่ียวข้องกับงานโยธา ด้านสถาปัตยกรรม 

รับออกแบบตกแต่งภายในและภายนอก

9/1  หมู่ท่ี 18 ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 24150

4010 0245563000824 บจ.ซานียาร์ ฟิต โค้ช จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการขายส่งผลิตภัณฑ์อาหาร

อ่ืนๆ

1/1  หมู่ท่ี 8 ต.บางน้ าเปร้ียว อ.บางน้ าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 24150

4011 0245563000514 บจ.ธนัชรังนกไทย จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       46209 ประกอบกิจการจ าหน่าย รังนก 142/1  หมู่ท่ี 13 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190

4012 0245563000611 บจ.รัตกิตต์ิ ทรานสปอร์ต จ ากัด 13/2/2563 900,000          49323 ประกอบกิจการขนส่งและถ่ายสินค้าและ

คนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทางอากาศ

ท้ังภายในและระหว่างประเทศรวมท้ังรับ

บริการน าของออกจากท่าเรือ

99/14  หมู่ท่ี 4 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 24170

4013 0255563000221 บจ.เซียงฟู่ เมทอล (ไทยแลนด์) 

จ ากัด

3/2/2563 80,000,000      25910 ผลิต จ าหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะทุกประเภท 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

410  หมู่ท่ี 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

4014 0255563000379 บจ.กฎหมาย ทีเอ 24 จ ากัด 25/2/2563 5,000,000       69100 ประกอบกิจกรรมทางกฎหมาย 151  หมู่ท่ี 9 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000

4015 0255563000361 บจ.ห้างทองสุพรรณ์ ทองเยาวราช 

จ ากัด

25/2/2563 5,000,000       47732 ประกอบกิจการร้านขายปลีกเคร่ืองประดับ 647/3-647/4  ช้ันท่ี 1 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

4016 0255563000247 บจ.บี.เค.เมทัลชีท (นครนายก) 

จ ากัด

6/2/2563 5,000,000       46622 ประกอบกิจการขายส่งเหล็กเหล็กกล้าและ

โลหะท่ีนอกกลุ่มเหล็กข้ันมูลฐาน

85  หมู่ท่ี 4 ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230

4017 0255563000263 บจ.ดีดี แกรนด์เฮ้าส์ จ ากัด 11/2/2563 3,000,000       41001 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 68/3  หมู่ท่ี 1 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

4018 0253563000229 หจ.ที.ดี.เค. เซอร์วิส 26/2/2563 3,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม งานก่อสร้างทุก

ชนิด รับจ้างเหมาท าความสะอาด,จ้าง

เหมาแรงงาน

701/202  หมู่ท่ี 10 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
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4019 0255563000328 บจ.อภิชาติฟาร์ม 2018 จ ากัด 19/2/2563 2,000,000       46204 ประกอบกิจการรับจ้างค้าสัตว์มีชีวิต 

เน้ือสัตว์ช าแหละ เน้ือสัตว์แช่แข็ง

100/1  หมู่ท่ี 2 ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

4020 0253563000164 หจ.พีเค เจริญทรัพย์การโยธา 12/2/2563 2,000,000       41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารท่ีพักอาศัย

296  หมู่ท่ี 8 ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220

4021 0255563000280 บจ.นิรชาเรียลเอสเตท จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       68101 การซ้ือและการขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็น

ของตนเอง เพ่ือการพักอาศัย

221  หมู่ท่ี 5 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000

4022 0255563000301 บจ.จ๊ัมพ์ ดิจิทัล มีเดีย จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       59121 ประกอบกิจการบริการตัดต่อภาพและเสียง 74  หมู่ท่ี 4 ต.ท่างาม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000

4023 0253563000156 หจ.ช.ชนาภา 11/2/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 47  หมู่ท่ี 8 ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

4024 0253563000211 หจ.ที.พี.ดับบลิว. ซัพพลาย 25/2/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 

เคร่ืองมือช่าง วัสดุก่อสร้าง ทุกชนิด เช่นสี 

น็อต สกูร ลวดเช่ือม

899/229  หมู่ท่ี 9 ต.หนองก่ี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

4025 0255563000310 บจ.กรรณิแปดแปด จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการให้บริการซ้ือมา ขายไป 

สินค้ทางออนไลน์

150  หมู่ท่ี 5 ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

4026 0255563000352 บจ.เอส.พี. 2020 จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       46695 การขายส่งของเสียและเศษวัสดุเพ่ือน า

กลับมาใช้ใหม่

8  หมู่ท่ี 9 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

4027 0255563000239 บจ.พ่อพารวย จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูป

ข้ันต้น

176/2  หมู่ท่ี 2 ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130

4028 0253563000130 หจ.ร้านขายยาเวลท์ธ่ี ฟาร์ม่า 7/2/2563 1,000,000       47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และ

เวชภัณฑ์

662  หมู่ท่ี 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

4029 0253563000148 หจ.สองเกลอ ทรานสปอร์ต 7/2/2563 1,000,000       49339 การขนส่งสินค้าอ่ืนๆทางถนนซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

327  หมู่ท่ี 8 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

4030 0253563000181 หจ.บวรกิจแอร์พาวเวอร์ 19/2/2563 1,000,000       43223 ประกอบกิจการติดต้ังระบบระบายอากาศ 243/173  หมู่ท่ี 2 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

4031 0253563000199 หจ.กอบชัย 1981 19/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

รวมถึงคนโดยสาร

72  หมู่ท่ี 2 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

4032 0253563000202 หจ.ซิสตาร์ คอสโม่ 24/2/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการค้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

เพ่ือสุขภาพ เคร่ืองส าอาง เวชส าอาง 

เคร่ืองด่ืมชงอ่ืนทุกชนิด

102  หมู่ท่ี 3 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

4033 0255563000255 บจ.บี.เค. ทีม ทรานสปอร์ต จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

รวมถึงคนโดยสาร

257  หมู่ท่ี 2 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

4034 0255563000336 บจ.สามแอ๋ว 2020 จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการบริการด้านอาหารใน

ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

523  หมู่ท่ี 2 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

4035 0255563000344 บจ.บีเอ็น อินโนเวช่ัน ซิสเต็ม จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       74109 ประกอบกิจกรรมการออกแบบเฉพาะด้าน

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ ในท่ีอ่ืน

606/227  หมู่ท่ี 10 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

4036 0255563000271 บจ.วิสด้อม เทรดด้ิง จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       82920 กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการบรรจุภัณฑ์ 63  หมู่ท่ี 6 ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220

4037 0255563000298 บจ.สูตรเต๋ียว จ ากัด 17/2/2563 600,000          56101 ประกอบกิจการบริการจัดอาหารให้แก่

ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นแบบให้บริการท่ีโต๊ะ

หรือแบบบริการตนเอง

1334/80  ถนนปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000

4038 0253563000172 หจ.ทรัพย์ศิริมุกทอง 17/2/2563 600,000          46695 ประกอบกิจการค้าขยะฝังกลบและรับขน

ถ่ายขยะ

457  หมู่ท่ี 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

4039 0265563000131 บจ.บ้านต้นมุก จ ากัด 5/2/2563 5,000,000       68103 ประกอบกิจการให้เช่า อาคารห้องพัก บ้าน

 อาคารชุด อาพาร์ตเมนต์ หรือสถานท่ีพัก

อาศัยท่ีเรียกช่ืออ่ืน

139/74  หมู่ท่ี 6 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

4040 0265563000182 บจ.เอ็ม เค เอ็ม ซักอบรีด จ ากัด 17/2/2563 4,000,000       96201 ประกอบกิจการ ซัก อบ รีด 162  หมู่ท่ี 3 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

4041 0263563000067 หจ.พรหมณี 5/2/2563 1,000,000       33121 การซ่อมเคร่ืองจักรท่ีใช้งานท่ัวไป 100  หมู่ท่ี 7 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000

4042 0265563000140 บจ.ลิตเต้ิล แบมบู จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       55101 ให้บริการเช่าห้องพัก โรงแรม ห้อง

ประชุมสัมมนา

407  หมู่ท่ี 3 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000

4043 0265563000158 บจ.ดีเค เทค อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

14/2/2563 1,000,000       46522 ประกอบกิจการน าเข้า ผลิต จ าหน่าย ขาย

ปลีก ขายส่ง สินค้าประเภทสายสัญญาณ

และอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้อง 

สินค้าอุปโภค บริโภค ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน

119  หมู่ท่ี 10 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000

4044 0265563000166 บจ.วรรณวัฒน์ วูด จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       46107 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จ าหน่ายไม้

หรือผลิตภัณฑ์เก่ียวกับไม้

2-094/2  ถนนวังกระโจม ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000

4045 0265563000191 บจ.เจเจ คูซีน จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านค้าจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืมนานาชาติ เช่น พิซซ่า พาสต้า ลา

ซานญ่า มักกะโรนี เป็นต้น

12  หมู่ท่ี 4 ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000

4046 0265563000212 บจ.โกลด์สตาร์ เซอร์วิส จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       82990 รับจ้างท าของ 357/9  หมู่ท่ี 3 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000

4047 0265563000204 บจ.ศรีสวัสด์ิการผ้าใบ เอ็กซ์ตร้า 

จ ากัด

18/2/2563 1,000,000       13922 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายผ้าใบ 

ผ้าใบคลุมรถทุกชนิด เต้นท์ กันสาดผ้าใบ

44  หมู่ท่ี 2 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110

4048 0263563000075 หจ.โนแมดิควูล์ฟ 28/2/2563 500,000          47630 ประกอบกิจการขายเคร่ืองสนาม อุปกรณ์

แคมป์ อุปกรณ์outdoo

181/3  หมู่ท่ี 3 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
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4049 0265563000174 บจ.ใต้ฟ้า เทเลโฟน จ ากัด 17/2/2563 500,000          47413 ประกอบกิจการจ าหน่าย ซ่อม 

โทรศัพท์เคล่ือนท่ี โทรศัพท์บ้าน และ

อุปกรณ์ของเคร่ืองโทรศัพท์

1-075/4  ถนนสุวรรณศร ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000

4050 0273563000237 หจ.วทัณญา ทรานสปอร์ต (1980) 24/2/2563 5,000,000       49323 ประกอบกิจการรับจ้างขนส่งและขนถ่าย

สินค้าและคนโดยสาร

239  หมู่ท่ี 2 ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000

4051 0275563000182 บจ.เอ็นบี บิลเดอร์ จ ากัด 14/2/2563 5,000,000       41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารท่ี

เป็นท่ีพักอาศัย

5  ถนนเทศบาล 11 ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

4052 0275563000221 บจ.อรัญสิริ จ ากัด 21/2/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจการจัดสรรท่ีดิน 426/2  หมู่ท่ี 5 ต.บ้านใหม่หนอง

ไทร

อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120

4053 0275563000174 บจ.โกดังบ้านป๊ิก 888 จ ากัด 11/2/2563 2,000,000       47711 ประกอบกิจการร้านขายปลีกเส้ือผ้า 521/38  หมู่ท่ี 4 ต.บ้านใหม่หนอง

ไทร

อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120

4054 0273563000172 หจ.ส.เบญญาภา 4/2/2563 1,000,000       46632 ประกอบกิจการค้าไม้ ผลิตภัณฑ์จากสินค้า

ดังกล่าว และพืชผลทางเกษตรทุกชนิด

168  หมู่ท่ี 4 ต.ศาลาล าดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

4055 0273563000199 หจ.บี.เอช.สระแก้วการเกษตร 2020 11/2/2563 1,000,000       46204 ประกอบกิจการส่งออกโค กระบือ แพะ 

แกะ อาหารสัตว์ เวชภัณฑ์สัตว์ ปุ๋ย

64  หมู่ท่ี 1 ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000

4056 0273563000229 หจ.อีเว้นท์เคลม 21/2/2563 1,000,000       66210 ประกอบกิจการตรวจสอบอุบัติเหตุ ขาย

ประกันรถยนต์ ต่อ พรบ.ภาษีทะเบียน

รถยนต์

12/38  ถนนเทศบาล2 ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

4057 0275563000158 บจ.ออลซัคซ๊ีด จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการน าเข้าอาหารเสริม เพ่ือ

สุขภาพ

90  หมู่ท่ี 12 ต.หนองบอน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

4058 0275563000247 บจ.มายเวย์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       82302 ประกอบกิจการจัดงานอีเว้นท์ (จัดงาน

ส่งเสริมการขายให้กับลูกค้า)

601/4  หมู่ท่ี 6 ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000

4059 0275563000263 บจ.ธงชัย ฟอร์คลิฟท์ จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       45201 การบ ารุงรักษาและการซ่อมระบบ

เคร่ืองยนต์และช้ินส่วนยานยนต์

141  หมู่ท่ี 13 ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000

4060 0273563000156 หจ.ณธรเทพ โลจิสติกส์ 3/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการรับจ้างขนส่งและขนถ่าย

สินค้าตามวัสดุท่ีประสงค์ของห้างน้ี ท้ัง

ภายในประเทศและต่างประเทศ

260  หมู่ท่ี 1 ต.บ้านใหม่หนอง

ไทร

อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120

4061 0273563000181 หจ.เอสจีจี คอนสตรัคช่ัน 5/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์

521/66  หมู่ท่ี 4 ต.บ้านใหม่หนอง

ไทร

อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
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4062 0273563000211 หจ.คลาวด์วิว จอย 14/2/2563 1,000,000       82199 ประกอบกิจการรับเหมางานเอกสาร

อิเล็กทรอนิก และคอมพิวเตอร์ทุกชนิด

161/1  ถนนมิตรสัมพันธ์ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120

4063 0273563000245 หจ.อภิมุข คอนสตรัคช่ัน 27/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน อุโมงค์

109/15  ถนนราษฎร์อุทิศ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120

4064 0275563000140 บจ.อี-แปะ จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       47739 ร้านขายปลีกสินค้าใหม่อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

30/3  หมู่ท่ี 6 ต.บ้านใหม่หนอง

ไทร

อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120

4065 0275563000166 บจ.ต้ังจ้ินเส็ง โลจิสติกส์ จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       49339 การขนส่งสินค้าอ่ืนๆทางถนนซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

6  ถนนสุวรรณศร ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120

4066 0275563000204 บจ.เกียรติ999 จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       47739 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ท่ีใช้ท าความสะอาดรถยนต์ น้ ายา

ท าความสะอาด ทุกชนิด

499/31  หมู่ท่ี 7 ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120

4067 0275563000212 บจ.โพธิมี เพ่ิมพูนทรัพย์ ทัวร์ จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       49209 ประกอบกิจการให้บริการผู้โดยสารท้ัง

ประจ าทาง และไม่ประจ าทาง

121  หมู่ท่ี 1 ต.บ้านใหม่หนอง

ไทร

อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120

4068 0275563000255 บจ.สายขาววิศวกรรมโยธา จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

พาณิชย์

89  หมู่ท่ี 2 ต.บ้านใหม่หนอง

ไทร

อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120

4069 0273563000202 หจ.ทวีทรัพย์ 2020 12/2/2563 500,000          45405 ประกอบกิจการบริการรรับซ่อม

รถจักรยานยนต์ รถยนต์ทุกชนิด

24  หมู่ท่ี 7 ต.ฟากห้วย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120

4070 0275563000239 บจ.ซีเค.เอ็นเนอร์จ้ี พลัส จ ากัด 21/2/2563 200,000          74902 ประกอบธุรกิจการเป็นท่ีปรึกษา ให้บริการ

เก่ียวกับการอนุรักษ์พลังงาน หรือการ

แก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมจากการใช้และการ

ผลิตพลังงาน

252  หมู่ท่ี 6 ต.คลองหินปูน อ.วังน้ าเย็น จ.สระแก้ว 27210

4071 0273563000164 หจ.สระแก้วพาณิชย์ 4/2/2563 100,000          47721 ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์การแพทย์

 เคร่ืองมือแพทย์

8  ถนนเทศบาล 5 ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

4072 0303563000821 หจ.ชุนหลีแบตเตอร่ี สาขาเทคนิค

นครราชสีมา

7/2/2563 5,000,000       45302 ประกอบกิจการจ าหน่ยแบตเตอร่ี ไดชาร์จ 

ไดสตาร์ท อะไหล่แอร์ อะไหล่รถยนต์ 

ประดับยนต์

777/527  หมู่ท่ี 8 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

4073 0303563001232 หจ.สุขศิริ ฟาร์ม 25/2/2563 5,000,000       01462 ประกอบกิจการเล้ียงสัตว์ปีก ไก่เน้ือ 362/56  หมู่ท่ี 1 ต.โพธ์ิกลาง อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

4074 0305563001013 บจ.เรืองชนะทรัพย์ก่อสร้าง จ ากัด 6/2/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกประเภท 1437  หมู่ท่ี 4 ต.หนองจะบก อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000
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4075 0305563001153 บจ.ธัญญะทรัพย์อิมพอร์ตแอนด์

เอ็กซ์พอร์ต จ ากัด

12/2/2563 5,000,000       46101 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก สินค้าทาง

การเกษตรทุกชนิด

111/177  หมู่ท่ี 11 ต.หัวทะเล อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

4076 0305563001188 บจ.ทัศณ์ทองพัฒนา จ ากัด 13/2/2563 5,000,000       41001 ประกอบกิจการสร้างอาคารพาณิชย์ 

อาคารท่ีพักอาศัย บ้านจัดสรร เพ่ือขาย

1775/1  ถนนเดชอุดม ต.ในเมือง อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

4077 0305563001315 บจ.เครน คอร์เปอเรท จ ากัด 18/2/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์ และ

อสังหาริมทรัพย์พร้อมส่ิงปลูกสร้าง รวมท้ัง

จัดสรรท่ีดินแบ่งขาย ให้เช่า ท้ังท่ีดินเปล่า

และท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และให้บริการ

จัดการ จัดหา ออกแบบ ตกแต่ง ควบคุม 

วางแผน และรับให้ค าปรึกษา วางโครงการ

626 , 628  ถนนราชด าเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

4078 0305563001463 บจ.สมาร์ท พลัส เรียลเอสเตท จ ากัด 25/2/2563 5,000,000       68201 ประกอบกิจการ ด าเนินธุรกิจด้าน ซ้ือ-

ขาย-นายหน้าขายท่ีดิน ธุรกิจด้าน

อสังหาริมทรัพย์อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

216/255  หมู่ท่ี 5 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

4079 0305563001544 บจ.ชัยกิจ 642 จ ากัด 27/2/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างต่างๆ งาน

ระบบไฟฟ้า ระบบเคร่ืองปรับอากาศ 

ออกแบบตกแต่งภายใน

94  หมู่ท่ี 22 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

4080 0305563001102 บจ.ฟู่เฮง ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด 11/2/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

พาณิชย์/พักอาศัย สถานท่ีท าการ-งาน

ก่อสร้าง

12/26  หมู่ท่ี 9 ต.มิตรภาพ อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 30140

4081 0303563000945 หจ.เอสพีเค2020 13/2/2563 5,000,000       46599 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองจักร 

เคร่ืองยนต์ เคร่ืองมือกล เคร่ืองหุ่นแรง 

ยานพาหนะ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า เคร่ืองสูบ

น้ า เคร่ืองบ าบัดน้ าเสีย และเคร่ืองก าจัด

ขยะ

263  หมู่ท่ี 2 ต.ล าคอหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160

4082 0303563000848 หจ.กฤติพงศ์ 1998 11/2/2563 5,000,000       43120 ประกอบกิจการให้บริการรับจ้างขุดดิน ถม

ดิน

10/6  หมู่ท่ี 14 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170

4083 0305563001200 บจ.ไดนามิค ไฮ เนทเวิร์ค จ ากัด 13/2/2563 5,000,000       43210 ประกอบกิจการรับเหมา ติดต้ัง แก้ไข 

ระบบเครือข่าย ระบบไฟฟ้า ระบบโซล่าเซล

87/2  หมู่ท่ี 9 ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
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4084 0305563000980 บจ.มิตซู รัตนหิรัญ จ ากัด 5/2/2563 5,000,000       45101 การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์น่ังส่วน

บุคคลรถกระบะรถตู้ และรถขนาดเล็กท่ี

คล้ายกัน

168  หมู่ท่ี 12 ต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190

4085 0303563000783 หจ.อภิบดี คอนสตรัคช่ัน 2020 5/2/2563 5,000,000       41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 126  หมู่ท่ี 7 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210

4086 0305563001226 บจ.ไนน์ โกลบอล เทรดด้ิง จ ากัด 14/2/2563 5,000,000       16101 ประกอบกิจการโรงงานแปรรูป จ าหน่าย 

ขายปลีก ขายส่ง ไม้ ทุกชนิด

828/46  หมู่ท่ี 6 ต.จอหอ อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30310

4087 0305563000971 บจ.วิษณุ แอร์ จ ากัด 5/2/2563 4,000,000       46599 ประกอบกิจการค้า ผลิต ติดต้ัง ประกอบ

ช้ินส่วน ส่วนประกอบ เคร่ืองปรับอากาศ 

เคร่ืองท าความเย็น

153  หมู่ท่ี 9 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120

4088 0303563000741 หจ.ห้างทองเยาวราชสีวลี 4/2/2563 3,000,000       47732 ประกอบกิจการจ าหน่ายทองรูปพรรณ 412  หมู่ท่ี 2 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

4089 0305563001323 บจ.คริสตัล ไบโอเทค กรุ๊ป จ ากัด 18/2/2563 3,000,000       47912 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารเสริมทุก

ชนิดทุกประเภท (มิใช่ประกอบธุรกิจขาย

ตรงหรือธุรกิจตลาดแบบตรง) โดยวิธีส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต

84/1  ซอยมุขมนตรี 22 ต.ในเมือง อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

4090 0305563001340 บจ.วิชัยและเพ่ือน ก่อสร้าง จ ากัด 19/2/2563 3,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างต่างๆ 12-16  ถนนชุมพล ต.ในเมือง อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

4091 0305563001374 บจ.โคราช เคมิคอล จ ากัด 20/2/2563 3,000,000       20210 ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการฆ่า

เช้ือโรค ท าความสะอาดสาร รวมถึง

ผลิตภัณฑ์ระงับกล่ิน

129  หมู่ท่ี 3 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

4092 0303563000724 หจ.สุรีรัตน์ (2020) 4/2/2563 3,000,000       47111 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าอุปโภค

บริโภค

80/7  หมู่ท่ี 1 ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

4093 0305563001285 บจ.เคทูเค ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 17/2/2563 3,000,000       68102 ประกอบกิจการจัดสรรท่ีดิน พัฒนาท่ีดิน 

หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม ประกอบ

ธุรกิจอาคารชุด

144/5  หมู่ท่ี 10 ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

4094 0305563001552 บจ.บี.เอ็ม.ซี.88 เรียลเอสเตท จ ากัด 27/2/2563 3,000,000       68101 ประกอบกิจการรับซ้ือและขาย

อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

287/36  หมู่ท่ี 1 ต.หนองน้ าแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

4095 0303563001097 หจ.เป็นหน่ึง พาณิชย์(2020) 19/2/2563 2,000,000       85493 ประกอบกิจการกวดวิชาท่ัวไป 1085  หมู่ท่ี 5 ต.หนองจะบก อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000
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4096 0305563001307 บจ.ธนกฤต 168 จ ากัด 18/2/2563 2,000,000       47732 ประกอบกิจการจ าหน่ายทอง นาก เงิน 

เพชร พลอย และอัญมณีอ่ืน รวมท้ังวัตถุท า

เทียมส่ิงดังกล่าว

306-307  หมู่ท่ี 2 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150

4097 0303563001372 หจ.ธนโชติ เอสเค 999 28/2/2563 2,000,000       41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 224  หมู่ท่ี 9 ต.ขุย อ.ล าทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 30270

4098 0305563000882 บจ.นครชาววัง ก่อสร้าง จ ากัด 3/2/2563 2,000,000       47525 ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์

และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการก่อสร้าง 

เคร่ืองมือช่างทุกประเภท

95  หมู่ท่ี 7 ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280

4099 0303563001062 หจ.แจ็ค-แพทช์.คอม 19/2/2563 1,500,000       13999 ประกอบกิจการบริการเย็บปักผ้า งาน

ปักโลโก้ ท าอาร์ม รับปักอาร์ม อาร์มเส้ือ 

อาร์มติดเส้ือ อาร์มรีดติดเส้ือ และอ่ืนๆ

388  หมู่ท่ี 10 ต.โพธ์ิกลาง อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

4100 0303563000678 หจ.ป.นุการช่าง 3/2/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างต่างๆ 628  หมู่ท่ี 6 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

4101 0303563000686 หจ.ปุณยาพร รุ่งเรืองทรัพย์ 3/2/2563 1,000,000       96309 ประกอบกิจการให้บริการติดต้ังกระจก

อลูมิเนียม ฝ้าเพดานทุกชนิด

144  หมู่ท่ี 4 ต.โพธ์ิกลาง อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

4102 0303563000708 หจ.ธนโชค กิจรุ่งเรือง 3/2/2563 1,000,000       47211 ประกอบกิจากรจ าหน่ายสัตว์มีชีวิต 

เน้ือสัตว์ช าแหละ เน้ือสัตว์แช่แข็ง และ

เน้ือสัตว์บรรจุกระป๋อง

1747  ถนนสืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

4103 0303563000716 หจ.คอม หน้า มอร์ ไอที แอนด์ 

อิเล็กทรอนิกส์

4/2/2563 1,000,000       47411 ประกอบกิจการจัดจ าหน่าย เคร่ืองมือและ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ 

โน๊ตบุ๊ครวมถึงโทรศัพท์มือถือ

1305  หมู่ท่ี 4 ต.หนองจะบก อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

4104 0303563000767 หจ.โรโบโซลูช่ัน 5/2/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าอิ

เลกทรอนิกส์เก่ียวกับการท าหุ่นยนต์

อุตสาหกรรมขนาดเล็ก

51/76  หมู่ท่ี 6 ต.สุรนารี อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

4105 0303563000775 หจ.โอฮานิ ช็อป 5/2/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจการจ าหน่ายเส้ือผ้าส าเร็จรูป 

เคร่ืองแต่งกาย ชุดเดรส เส้ือยืด กางเกง

319/1  ตรอกวัดสุทธะ ต.ในเมือง อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

4106 0303563000805 หจ.ทีเอสแอลเค ซัพพลาย 7/2/2563 1,000,000       82990 ประกอบกิจการประมูลเพ่ือรับจ้างตาม

วัตถุประสงค์ท่ีประสงค์ท้ังหมด ให้แก่ 

ภาคเอกชน และภาครัฐ

531  หมู่ท่ี 8 ต.หม่ืนไวย อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

4107 0303563000813 หจ.ไร่แก้วมณี 7/2/2563 1,000,000       46209 ประกอบกิจการขายสินค้าด้านเกษตรกรรม 181/38  หมู่ท่ี 2 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

4108 0303563000830 หจ.ช.ชนะศักด์ิ ร้ือถอน 11/2/2563 1,000,000       43110 ประกอบกิจการให้บริการร้ือถอนอาคาร 

สถานท่ี ส่ิงปลูกสร้าง สะพาน พร้อม

ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ขนย้ายเศษวัสดุ

จากการร้ือถอน

191/22  หมู่ท่ี 10 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

4109 0303563000911 หจ.อนาคอนดาร์ก 13/2/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าอุปโภค

บริโภคต่างๆ

95/105  ซอยมิตรภาพ 4 ต.ในเมือง อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

4110 0303563000929 หจ.ณัฐนันท์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

คอนสตรัคช่ัน

13/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างท่ัวไป 601  ถนนท้าวสุระ ต.ในเมือง อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

4111 0303563000988 หจ.แช่ม-ชาร์ป รีไซเคิล 17/2/2563 1,000,000       46695 ประกอบกิจการรับซ้ือและคัดแยกขยะรี

ไซเคิลเพ่ือการจ าหน่าย

511/2  หมู่ท่ี 4 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

4112 0303563001054 หจ.น้องรักบิวต้ีมอล 4/2/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการร้านเคร่ืองส าอาง 521/4  ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

4113 0303563001071 หจ.ภัทรวุฒิการเกษตร 19/2/2563 1,000,000       46692 ประกอบกิจการจ าหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ทุกชนิด

 รวมถึงบริการขนส่งปุ๋ยอินทรีย์

670  หมู่ท่ี 5 ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

4114 0303563001143 หจ.บ้านมารีนา 21/2/2563 1,000,000       68103 ประกอบกิจการบริการห้องเช่า อพาร์

ทเมนท์

398  หมู่ท่ี 5 ต.หนองจะบก อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

4115 0303563001194 หจ.วีแอนด์เค คอสเมติก เดอะ

เบสท์ คอร์เปอเรช่ัน 2020

21/2/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการขายเคร่ืองส าอางค์ 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารบ ารุง

สุขภาพและความงาม

337/1  หมู่ท่ี 11 ต.หัวทะเล อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

4116 0303563001208 หจ.สิทธินนท์  2020 21/2/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจการประมูล น าเสนอสินค้า 

และจ าหน่ายอาหารแปรรูป อาหารแช่แข็ง

พร้อมทานทุกประเภทท้ังปลีก-ส่ง

536/2  หมู่ท่ี 5 ต.สุรนารี อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

4117 0303563001224 หจ.เพอเฟ็คแพ็ค 24/2/2563 1,000,000       46694 ประกอบกิจการจ าหน่ายถุงพลาสติกบรรจุ

อาหารและบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด

673/1  ถนนกีฬากลาง ต.ในเมือง อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

4118 0303563001259 หจ.โชคดีเจริญทรัพย์ทวี 25/2/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองแต่งกาย 

เส้ือผ้า สินค้าอุปโภคและบริโภคท้ังหน้า

ร้านและออนไลน์

523  หมู่ท่ี 3 ต.สุรนารี อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

4119 0303563001267 หจ.ต้ังใจธรรม ก่อสร้าง แอนด์ 

เชอร์วิส

26/2/2563 1,000,000       96309 ประกอบกิจการขุดถมเจาะตัดดูดขน

เคล่ือนย้าย ถ่ายเท ดินอิฐหินปูนทราย

กรวดรวมถึงแร่ธาตุอ่ืนทุกชนิด

888/15  หมู่ท่ี 7 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

4120 0303563001321 หจ.ศิวะกร 88 รับเหมาก่อสร้าง 28/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างต่างๆ 14  หมู่ท่ี 5 ต.ตลาด อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

4121 0305563000874 บจ.ปัณณภัสร์ โปรดักส์ จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       46311 ประกอบกิจการจ าหน่ายเน้ือสัตว์ช าแหละ 

เน้ือสัตว์แช่แข็ง และเน้ือสัตว์บรรจุกระป๋อง

599/37  หมู่ท่ี 10 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

4122 0305563000921 บจ.เอ.บี.เพียวริฟาย จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจการจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง 

ระบบฟอกอากาศ

2477/213  ถนนสืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

4123 0305563000998 บจ.เอ็มมายโกล จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจการขายส่งสินค้าท่ัวไป 55/5  ซอยมิตรภาพ 22 ต.ในเมือง อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

4124 0305563001021 บจ.บีเอ็มซี เทคโนแอร์ จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการจ าหน่าย ให้เช่า ป๊ัมลมเพ่ือ

ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และป๊ัมลมท่ัวไป

419  ถนนมหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

4125 0305563001030 บจ.ไวท์ ไบร์ท จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       87301 ประกอบกิจการให้บริการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุ 235  ซอยมิตรภาพ 15 ต.ในเมือง อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

4126 0305563001048 บจ.วิสดอม ไพร์ม แอสเซท จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน 

ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุก

ประเภท ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมถึง

ประกอบกิจการซ้ือขาย ให้เช่า ออกแบบ 

ตรวจสอบ ซ่อมแซม บ ารุงรักษา รับสร้าง

อสังหาริมทรัพย์

378  หมู่ท่ี 9 ต.หม่ืนไวย อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

4127 0305563001056 บจ.ต้ังใจดี 2020 จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างต่างๆ 216/156  หมู่ท่ี 5 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

4128 0305563001064 บจ.บรรทุกแอพพลิเคช่ัน จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       63113 ประกอบกิจการเก่ียวกับแอพพลิเคช่ัน

ตัวกลางระหว่างนายจ้างและขนส่ง

223  หมู่ท่ี 6 ต.พะเนา อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

4129 0305563001099 บจ.วี มาร์เก็ต โคราช จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       68104 ประกอบกิจการให้บริการเช่าพ้ืนท่ี

จ าหน่ายสินค้าและพ้ืนท่ีจอดรถ ให้บริการ

ไฟฟ้า น้ าประปา แก่ผู้เช่าพ้ืนท่ีจ าหน่าย

สินค้า

215  ถนนสุรนารี ต.ในเมือง อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

4130 0305563001111 บจ.โพรเกรส 2020 จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างต่างๆ 258  หมู่ท่ี 11 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

4131 0305563001161 บจ.ดีริช คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       43301 ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ ตกแต่ง

ภายในอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพัก

อาศัย

841/29  หมู่ท่ี 5 ต.หนองจะบก อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

4132 0305563001218 บจ.ดับเบ้ิลยู บี-บอส บาย ทิพา 

บิวต้ี จ ากัด

14/2/2563 1,000,000       96103 ประกอบกิจการ ตัดผม แต่งผม เสริมสวย 1485/1  ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

4133 0305563001251 บจ.มิสนครราชสีมา กรุ๊ป จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       93299 ประกอบกิจการรับจัดการประกวด 

นางงาม นายแบบ นางแบบ งานอีเว้นท์ 

(EVENT) งานออร์กาไนเซอร์ 

(ORGANIZER) ท้ังในสถานท่ีและนอก

สถานท่ี

383  ถนนมหาชัย ต.ในเมือง อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

4134 0305563001269 บจ.กูรู ดีไซน์ ออฟฟิเชียล จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       74109 ประกอบกิจการรับออกแบบส่ือโฆษณา

และออกแบบงานสถาปัตย์ Graphic 

Desing ทุกประเภท ออกแบบ Fashion 

Designer รับถ่ายรูป&VDO และตัดต่อทุก

ประเภท

185  ถนนกีฬากลาง ต.ในเมือง อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

4135 0305563001293 บจ.ไทยไบโอเทรด จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       46632 ประกอบกิจการซ้ือมาขายไปไม้ยูคาลิปตัส 

ไม้ยางพารา ไม้เบญจพรรณ

998/47  หมู่ท่ี 2 ต.สุรนารี อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

4136 0305563001331 บจ.กรกต จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายปุ๋ย 31  หมู่ท่ี 1 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

4137 0305563001366 บจ.จิรา คอนสตรัคช่ัน 2020 จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างต่างๆ 733  ถนนมุขมนตรี ต.ในเมือง อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

4138 0305563001498 บจ.โคราช แวร์เฮ้าส์ จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       68104 ประกอบกิจการให้เช่า โกดังสินค้า (ไม่ใช่

คลังสินค้า)

129  หมู่ท่ี 3 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

4139 0305563001510 บจ.พีเอ็น คอสเมติก จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว

 สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

เคร่ืองส าอางทุกลนิด

485/6  หมู่ท่ี 7 ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

4140 0305563001633 บจ.โวลท์โฮลด้ิง จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการผลิต ติดต้ังและจ าหน่าย

ระบบร้ัวไฟฟ้ากันขโมยให้แก่บุคคล นิติ

บุคคล คณะบุคคล ส่วนราชการและ

องค์กรของรัฐ

9/23  หมู่ท่ี 2 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

4141 0303563000791 หจ.จันทร์กมล 108 6/2/2563 1,000,000       14112 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายเส้ือผ้า

ส าเร็จรูปทุกชนิด

99  หมู่ท่ี 20 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110

4142 0303563001038 หจ.เค.เค.กรุ๊ป 2020 17/2/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการจัด หาจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์

การเรียนครุภัณฑ์ให้กับหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชน

7/2  หมู่ท่ี 9 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110

4143 0303563001101 หจ.ซ่ือตรง กรุ๊ป 2020 19/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างและงาน

ประมูลของภาครัฐ

71/1  หมู่ท่ี 1 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110

4144 0303563001216 หจ.ทรัพย์กิจเจริญ แชมป์ เครน 

เซอร์วิส

24/2/2563 1,000,000       45201 ประกอบกิจการบริการอู่ซ่อมรถยนต์ 95/1  หมู่ท่ี 13 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110

4145 0303563001046 หจ.จ.ยนตรกิจ เหล็กและหลังคา

เหล็ก 2012

18/2/2563 1,000,000       46622 ประกอบกิจการค้าเหล็กทุกชนิด รวมถึง

หลังคาเหล็กและวัสดุก่อสร้างอย่างอ่ืนทุก

ชนิด

219  หมู่ท่ี 3 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120

4146 0303563000961 หจ.เจริญพรการค้า 888 14/2/2563 1,000,000       46530 ประกอบกิจการจ าหน่ายวัสดุภัณฑ์ต่างๆ 

เช่น อุปกรณ์การเกษตร อุปกรณ์ไฟฟ้า 

เคร่ืองมือช่าง

926/23-24  ถนนมิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

4147 0303563001119 หจ.ปากช่องเบเกอร่ี 20/2/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจการจ าหน่ายวัตถุดิบและ

อุปกรณ์ท าขนมเบเกอร่ี เคร่ืองปรุงรส

อาหาร น้ าซอส น้ าตาล น้ ามันพืช

22  ถนนคุรุสามัคคี ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

4148 0305563000891 บจ.ยูทิลิส เอนจิเนียร่ิง จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษาด้าน

วิศวกรรมและบริหารจัดการโครงการ

160  หมู่ท่ี 3 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

4149 0305563001439 บจ.ทเวนต้ีเซเว่นเซ็นเตอร์ กรุ๊ป 

(ไทยแลนด์) จ ากัด

21/2/2563 1,000,000       46414 ประกอบกิจการค้า ผ้า เคร่ืองนุ่งห่ม 

เส้ือผ้าส าเร็จรูป เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองหนัง

 รองเท้า กระเป๋า

61/15  ซอยท่ามะนาว 1 ถนนปากช่อง-

ล าสมพุง

ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

4150 0305563001447 บจ.เคพีเอ็น เคมีคัลส์ กรุ๊ป จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       47739 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ท่ี

ใช้ในการท าความสะอาดในครัวเรือน สาร

ขัดเงา สารซักฟอก ยาขัดเคลือบสีรถยนต์

359/1  ถนนมิตรภาพ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

4151 0305563001501 บจ.ดีเอส เอพี เทรดด้ิง จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       63113 การบริการเป็นตลาดกลางในการซ้ือขาย

สินค้าหรือบริการ โดยวิธีใช้ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต

629  หมู่ท่ี 19 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
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4152 0305563001234 บจ.หลังคากันร้อน  ปิงปอง จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       16220 ประกอบกิจการผลิตหลังคาเหล็ก เมทัลชีท

 หลังคาโฟม EPS หลังคาปิงปอง ทุกชนิด

899  หมู่ท่ี 2 ต.มิตรภาพ อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 30140

4153 0305563001579 บจ.เอช-ดี 2020 จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       11041 ประกอบกิจการผลิตน้ าด่ืม น้ าสมุนไพร 

เพ่ือจ าหน่าย

35  หมู่ท่ี 5 ต.ลาดบัวขาว อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 30140

4154 0305563000912 บจ.เอส.เค คอนกรีต จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 70  หมู่ท่ี 13 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150

4155 0305563001480 บจ.สุขสมบัติ มหาศาล จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       23953 ประกอบกิจการโรงงานผลิตคอนกรีต

ผสมเสร็จ คอนกรีตอัดแรง คานคอนกรีต 

พ้ืนคอนกรีต และผลิตภัณฑ์จากคอนกรีต

อัดแรงทุกชนิดเพ่ือจ าหน่าย

27  หมู่ท่ี 7 ต.วังหมี อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสีมา 30150

4156 0305563001072 บจ.ที ที เอ็น เอส ซัพพลาย แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

11/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างต่างๆ 39/1  หมู่ท่ี 3 ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160

4157 0305563001595 บจ.หมิงหยวน อินเตอร์ เทรด จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการร้านค้า เพ่ือจ าหน่ายสินค้า

อุปโภคบริโภคทุกชนิด ท้ังปลีกและส่ง

296  หมู่ท่ี 1 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170

4158 0303563000864 หจ.เอโอ แอคเคาน์ต้ิง 12/2/2563 1,000,000       69200 ประกอบกิจการบริการจัดท าบัญชีและ

ภาษีอากร วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี

 ปิดงบการเงิน ให้ค าปรึกษา

318/55  หมู่ท่ี 12 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190

4159 0305563000904 บจ.ทรีพลัสฟู้ด จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       10799 ประกอบกิจการผลิตอาหารแปรรูป 129/5  หมู่ท่ี 5 ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190

4160 0305563001242 บจ.มอน่ิงเฟรช จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารเสริมใน

รูปแบบเม็ด เยลล่ี และแบ่งบรรจุ รับซ้ือ

พืชผลทางการเกษตรทุกชนิด

33  หมู่ท่ี 1 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190

4161 0305563001277 บจ.เคอาร์เอส อินดัสเทรียล 

คอนโทรล ซิสเท็ม จ ากัด

14/2/2563 1,000,000       96309 ประกอบกิจการบริการระบบไฟฟ้าและ

อุปกรณ์ส าหรับอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ

อุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันส าปะหลัง

507  หมู่ท่ี 10 ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190

4162 0305563001382 บจ.เค เอ็นเตอร์ไพรส์ 2020 จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า

ทางบก ทางน้ า ทางอากาศ ท้ัง

ภายในประเทศและระหว่างประเทศ

345  หมู่ท่ี 14 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210

4163 0305563001412 บจ.สิริ โกลบอล เทรด จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       47300 ประกอบกิจการซ้ือขายน้ ามันเช้ือเพลิง 599/23  หมู่ท่ี 2 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
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4164 0305563001455 บจ.ภิรดา เคร่ืองรางความรวย 88 

จ ากัด

25/2/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการขายสินค้าเบ็ดเตล็ดทาง

อินเตอร์เน็ต โดยมิใช่ธุรกิจขายตรงหรือ

การตลาดแบบตรง

11  หมู่ท่ี 10 ต.หนองบัวตะ

เกียด

อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210

4165 0305563001005 บจ.ผลชนะ บริการ จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       47300 ประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน 45  หมู่ท่ี 15 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30230

4166 0305563001081 บจ.โชคทวี 1995 จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจการจ าหน่ายหิน ดิน ทราย 

ลูกรัง

189  หมู่ท่ี 11 ต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230

4167 0303563001151 หจ.ปิยะ 2020 ฟาร์ม 21/2/2563 1,000,000       01450 ประกอบกิจการเล้ียงสุกร 234  หมู่ท่ี 10 ต.ครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250

4168 0303563001160 หจ.หนิง ครบุรี ฟาร์ม 21/2/2563 1,000,000       01450 ประกอบกิจการเล้ียงสุกร 188  หมู่ท่ี 4 ต.ครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250

4169 0305563000939 บจ.ยนต์เจริญเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       43301 ประกอบกิจการรับเหมางาน ดัดแปลง 

ปรับปรุง ตกแต่ง บิวท์อิน งาน

สถาปัตยกรรม งานวิศวกรรม งานตกแต่ง

ภายในงานเฟอร์นิเจอร์

51  หมู่ท่ี 6 ต.สระว่านพระยา อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250

4170 0305563001170 บจ.ฮักไทย88 จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       10752 ประกอบกิจการผลิตอาหารปรุงส าเร็จ

บรรจุในภาชนะปิดสนิทโดยวิธีสุญญากาศ

267  หมู่ท่ี 3 ต.สระว่านพระยา อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250

4171 0305563001609 บจ.ธนทวี พร็อพเพอร์ต้ี กรุ๊ป จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       68101 การซ้ือและการขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็น

ของตนเอง เพ่ือการพักอาศัย

111  หมู่ท่ี 1 ต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250

4172 0303563000899 หจ.สองชัยรุ่งเจริญขนส่ง 12/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศฯ

247  หมู่ท่ี 4 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270

4173 0303563001330 หจ.จิการะไทย 28/2/2563 1,000,000       38110 ประกอบกิจการบริการบรรทุกขยะ และ

เก็บขนขยะ

649  หมู่ท่ี 12 ต.โคกกรวด อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30280

4174 0305563001129 บจ.โมรูเซ่ คอสเมติกส์ จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการขายปลีก ส่งเคร่ืองส าอาง

จากผลไม้และเคร่ืองส าอางอ่ืนๆ

258  หมู่ท่ี 2 ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280

4175 0305563001196 บจ.ต้นว่าน การโยธา 2020 จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       43901 ประกอบกิจการรับเหมา รับตอกเสาเข็ม 

ท าเสาเข็มเจาะ งานก่อสร้าง

333/96  หมู่บ้าน เนเทอร์ร่าพาร์ค หมู่ท่ี 8 ต.โคกกรวด อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30280

4176 0305563001528 บจ.พีเอสเอส คอฟฟ่ีบริวเวอร์ จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       56302 ร้านกาแฟจ าหน่ายและบริการเคร่ืองด่ืมท่ี

ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน

42  หมู่ท่ี 6 ต.โคกกรวด อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30280

4177 0305563001536 บจ.พีเอสเอส คอนวีเนียนซ์ จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       47113 ร้านสะดวกซ้ือ จ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืมประเภทจานด่วนและสินค้า

อุปโภคอ่ืนๆท่ีจ าเป็นต่อชีวิตประจ าวัน

42  หมู่ท่ี 6 ต.โคกกรวด อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30280
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รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

4178 0305563001587 บจ.เจเค เอลเลเวเตอร์ จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการจ าหน่ายลิฟท์โดยสาร ดูแล

รักษาและซ่อมแซมลิฟท์ทุกชนิด

35  หมู่ท่ี 7 ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280

4179 0303563000694 หจ.ปารวีเทรดด้ิง 3/2/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจการขายปลีก ส่ง อุปกรณ์ตัด

เย็บทุกชนิด เส้ือผ้า เคร่ืองแต่งกาย เคร่ือป

ระดับ ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคนไทย

354  หมู่ท่ี 5 ต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290

4180 0303563000902 หจ.บุษย์ไพลิน 13/2/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการจัดซ้ือ จัดขาย สินค้า

อุปโภค บริโภค

84  หมู่ท่ี 9 ต.โคกสูง อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30310

4181 0303563001127 หจ.คุณหญิง 2020 20/2/2563 1,000,000       10293 ประกอบกิจการผลิต แปรรูป อาหาร

พร้อมปรุงและพร้อมรับประทาน ได้แก่ 

ปลาส้ม ผลิตภัณฑ์อ่ืนท่ีใช้ปลาเป็นวัตถุดิบ

หลัก

666/283  หมู่ท่ี 7 ต.จอหอ อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30310

4182 0303563001241 หจ.เจ้าคุณ ฟาร์มม่ิง อินเตอร์เทรด 25/2/2563 1,000,000       46204 ประกอบกิจการค้า น าเข้า สัวต์ส่ิงมีชีวิต 999/56  หมู่ท่ี 7 ต.จอหอ อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30310

4183 0305563001561 บจ.ชาลีปิโตรเลียม จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       47300 ประกอบกิจการขายปลีกเช้ือเพลิงยานยนต์

ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ป๊ัม

376  หมู่ท่ี 8 ต.บ้านโพธ์ิ อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30310

4184 0305563001625 บจ.วีพีเอ การบัญชีและภาษีอากร 

จ ากัด

28/2/2563 1,000,000       69200 ประกอบกิจการเก่ียวกับบัญชีการท าบัญชี

และการตรวจสอบบัญชี การให้ค าปรึกษา

ด้านภาษี

1444/19  หมู่ท่ี 13 ต.จอหอ อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30310

4185 0303563001283 หจ.พีทีรวมอุปกรณ์ 26/2/2563 1,000,000       47593 ประกอบกิจการค้า อุปกรณ์ไฟฟ้า 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า รวมท้ังอะไหล่ของสินค้า

ดังกล่าว

63/1 (ในเขตฯ)  หมู่ท่ี 8 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330

4186 0305563000955 บจ.เหล็กเพชร 202 จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจการจ าหน่ายเหล็ก ปลอกเสา 

คาน พ้ืนคอนกรีตส าเร็จรูป เหล็กเส้นทุก

ชนิด สุ่มไก่จากเหล็กเส้น

202  หมู่ท่ี 7 ต.ช่อระกา อ.บ้านเหล่ือม จ.นครราชสีมา 30350

4187 0305563001358 บจ.กัญจน์ เน็ทเวิร์ค จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการรับเหมา ติดต้ัง แก้ไข 

ระบบเครือข่าย ระบบไฟฟ้า ระบบโซล่าเซล

14  หมู่ท่ี 3 ต.บ้านเหล่ือม อ.บ้านเหล่ือม จ.นครราชสีมา 30350

4188 0303563001020 หจ.พีระ คอนสตรัคช่ัน 17/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 137  หมู่ท่ี 10 ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสีมา 30370



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

4189 0305563001617 บจ.อะกริไซ จ ากัด 28/2/2563 900,000          20121 ประกอบกิจการผลิตปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช 

สารควบคุมศัตรูพืช ยาบ ารุงพืชและสัตว์

ทุกชนิด และวัสดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกับ

การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

52/149  หมู่ท่ี 6 ต.สุรนารี อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

4190 0303563000732 หจ.ช้างเผือก 2020 (ประเทศไทย) 4/2/2563 500,000          46109 ประกอบกิจการส่งออก 235/116  หมู่ท่ี 1 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

4191 0303563000856 หจ.เอ็มพีบีคอส 11/2/2563 500,000          47723 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง 

อุปกรณ์เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้เสริมความ

งาม

192/3  ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ ต.ในเมือง อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

4192 0303563001011 หจ.ซุปตาร์ช้อป 17/2/2563 500,000          47711 ประกอบกิจการจ าหน่ายปลีก ส่ง และ

น าเข้า ส่งออกเส้ือผ้าเคร่ืองประดับ เคร่ือง

หนัง

888/11  หมู่ท่ี 10 ต.สุรนารี อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

4193 0303563001275 หจ.ฮานามิสึกิ 26/2/2563 500,000          56101 ประกอบกิจการ จ าหน่ายอาหาร และ

เคร่ืองด่ืม สุรา เบียร์ น้ าด่ืม น้ าอัดลม ผลไม้

 ทุกชนิดและ ให้บริการคาราโอเกะ

95/1-4  ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ ต.ในเมือง อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

4194 0303563001291 หจ.เดอะพิงค์เลด้ี 26/2/2563 500,000          47711 จ าหน่ายปลีก ส่ง และน าเข้า ส่งออกเส้ือผ้า

 และจ าหน่ายสินค้าตามวัตถุประสงค์ผ่าน

ระบบอิเล็กทอรกนิกส์

207  หมู่ท่ี 1 ต.โพธ์ิกลาง อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

4195 0303563001348 หจ.มิตรภาพ แกรนิต 28/2/2563 500,000          47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายหินแกรนิต หิน

อ่อนทุกชนิด

7/152  หมู่ท่ี 2 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

4196 0305563000947 บจ.2020 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 4/2/2563 500,000          43210 ประกอบกิจการบริการ ติดต้ัง ออกแบบ 

ซ่อมบ ารุง อุปกรณ์ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ 

และอุปกรณ์โทรคมนาคมทุกชนิด

818  หมู่ท่ี 2 ต.สุรนารี อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

4197 0303563001178 หจ.สุวรรณมาลาพรรณ 21/2/2563 500,000          14139 ประกอบกิจการผลิตหมวก หม้อตาล 

หมวกหนีบ หมวดไบเล่ หมวกแก๊ป 

เคร่ืองหมายการค้า พลเอก พลโท พลตรี 

นายดาบ จ่าสิบเอก ให้แก่ต ารวจ ทหาร 

และส่วนราชการ

360/1  หมู่ท่ี 2 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

4198 0303563001356 หจ.ทวีพัฒน์ 168 ขนส่ง 28/2/2563 500,000          49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ ท้ังภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศ

94  หมู่ท่ี 5 ต.ท่าจะหลุง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190

4199 0305563001391 บจ.ไอเฟล ไอที จ ากัด 20/2/2563 500,000          62022 ให้ค าปรึกษา ออกแบบ จัดการ บุคคลากร

 ดูแลรักษา พัฒนา แก้ไข ซ่อมแซม จัดหาผู้

เช่ียวขาญ งานซอฟต์แวร์-โปรแกรมคอมฯ

ทุกประเภท

126  หมู่ท่ี 14 ต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230

4200 0305563001421 บจ.เวอลด์ วู้ดส์ จ ากัด 21/2/2563 500,000          31009 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่ายเคร่ืองใช้ใน

ครัวเรือน ผลิตเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ

461  หมู่ท่ี 6 ต.โคกกรวด อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30280

4201 0303563000872 หจ.คูล  เอนเนอจี  คอนสตรัคช่ัน  

แอนด์  เซอร์วิส

12/2/2563 300,000          43223 ประกอบกิจการติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ

ภายในบ้านและอาคาร

406  หมู่ท่ี 10 ต.สุรนารี อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

4202 0303563000953 หจ.ทรัพย์อุดม สินทรัพย์ 13/2/2563 300,000          70209 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษา ฝึกอบรม 

รับจัดการธุรกิจเก่ียวกับการบริหารงาน

ขายและการขายตลาด การให้ความรู้และ

ค าแนะน าในด้านการขาย การขยายตลาด

ให้กับบุคลากรขาย ซ่ึงมิใช่การเรียนการ

สอนท่ีประกอบการเป็นอาชีพตามกฏหมาย

 การพัฒนาคุณภาพบุคลากร การส่งเสริม

การขาย การจัดประชุมและสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการในด้านการขายและการตลาด

17/1  ซอยมิตรภาพ 20 ต.ในเมือง อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

4203 0303563001089 หจ.พี.บี.เทเนเม้นท์ 19/2/2563 300,000          55909 ประกอบกิจการห้องพัก รายวัน รายเดือน 55/8  ถนนปากช่อง-ซับสนุ่น ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

4204 0305563000963 บจ.แดร่ีมิลค์  2020  (ประเทศไทย)

 จ ากัด

5/2/2563 300,000          10509 ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์นมทุกชนิด 99/25  หมู่ท่ี 1 ต.มิตรภาพ อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 30140

4205 0303563000970 หจ.โอ่งปอแดง 14/2/2563 300,000          23932 ประกอบกิจการผลิตโอ่งน้ าซีเมนต์ อ่าง

เล้ียงปลา กระถางดอกไม้ ผลิตภัณฑ์จาก

เคร่ืองป้ันดินเผา

85  หมู่ท่ี 4 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150

4206 0303563000759 หจ.ทรัพย์ไพศาล โซลูช่ัน 4/2/2563 200,000          82990 ประกอบกิจการบริการรับติดตามหน้ีตาม

กฏหมาย

165/8  หมู่ท่ี 7 ต.ตลาด อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

4207 0303563001003 หจ.ทันใจพรประทาน 17/2/2563 200,000          46319 ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีก และเป็น

ตัวแทนจ าหน่ายแป้งสาลี

87/153  ซอยมิตรภาพ19 ต.ในเมือง อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

4208 0303563001364 หจ.ซีเอส โปรเกรส อีควิปเม้นท์

แอนด์เซอร์วิส

28/2/2563 200,000          45203 ประกอบกิจการรับจ้างบ ารุงรักษา 

ซ่อมแซม ยานยนต์ทุกประเภท

447  หมู่ท่ี 8 ต.โพธ์ิกลาง อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

4209 0303563001135 หจ.ชินวัตรชัยไฟฟ้า 21/2/2563 200,000          41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างต่างๆ 30 (ในเขตฯ)  หมู่ท่ี 3 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330

4210 0303563000996 หจ.บ้านดินวังน้ าเขียว 17/2/2563 200,000          55101 ประกอบกิจการ ให้บริการเช่าห้องพักรี

สอร์ท

814/7  หมู่ท่ี 1 ต.วังน้ าเขียว อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสีมา 30370

4211 0303563000881 หจ.โฟร์เอฟ ทรานสปอร์ต 12/2/2563 100,000          77101 ประกอบกิจการให้บริการ จัดหา รับเช่า 

และปล่อยเช่า รถยนต์ 4 ล้อ 6 ล้อ และ

รถบรรทุกอ่ืนๆ ทุกประเภท

42  หมู่ท่ี 5 ต.หนองไข่น้ า อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

4212 0303563001186 หจ.เจลโลเจน 21/2/2563 100,000          47219 ประกอบกิจการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร

เสริม (มิใช่ธุรกิจขายตรง หรือธุรกิจตลาด

แบบตรง)

112  ถนนยมราช ต.ในเมือง อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

4213 0305563001404 บจ.โคราซอรัส สปอร์ต จ ากัด 20/2/2563 100,000          93120 ประกอบกิจการด้านสโมสรกีฬา ไม่ว่าจะ

เป็นสโมสรอาชีพ ก่ึงอาชีพหรือสมัครเล่น

120  หมู่ท่ี 4 ถนนราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

4214 0305563001471 บจ.รีแดกเตด ไซเบอร์ (ไทยแลนด์)

 จ ากัด

25/2/2563 100,000          62011 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษาการจัดท า

เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ดูแล

เว็บไซต์

1143/55  ถนนสุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

4215 0303563001305 หจ.ดีจี.789 27/2/2563 100,000          46599 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจัดจ าหน่าย

เคร่ืองใช้อุปกรณ์ตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ

ทุกชนิด

822  หมู่ท่ี 3 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250

4216 0303563000937 หจ.สันตินุกูล 13/2/2563 100,000          11021 ประกอบกิจการท าสวนองุ่น รวมถึงแปรรูป

เป็นน้ าองุ่น ไวน์ และผลิตภัณฑ์อ่ืนท้ังท่ีอยู่

ในสภาพวัตถุดิบฯลฯ

4/1  หมู่ท่ี 1 ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30320

4217 0315563000327 บจ.คูเมืองธุรกิจ จ ากัด 27/2/2563 5,000,000       64929 ประกอบกิจการให้กู้ยืมเงิน 145/1  หมู่ท่ี 6 ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190

4218 0313563000481 หจ.เซฟแพลเน็ต 25/2/2563 5,000,000       22299 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย ขายส่ง

เกล็ดพลาสติก

84  หมู่ท่ี 6 ต.สวายจีก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

4219 0315563000165 บจ.ภูมิ ชิต1995 จ ากัด 4/2/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัยฯ

174/25  ถนนหน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

4220 0315563000297 บจ.เทพนคร เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 

จ ากัด

24/2/2563 5,000,000       55101 ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ 

ไนท์คลับ

475/4  หมู่ท่ี 3 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
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4221 0315563000319 บจ.พิชมน 2020 จ ากัด 27/2/2563 4,000,000       43210 ประกอบกิจการให้บริการรับติดต้ังไฟฟ้า 25/10-11  ถนนหลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

4222 0313563000520 หจ.สโนว์ พ้ิง 25/2/2563 2,000,000       46443 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองส าอาง อาหาร

เสริม อุปกรณ์เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้เสริม

ความงาม

91  หมู่ท่ี 15 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ 31000

4223 0313563000457 หจ.คิดถึงโฆษณา นางรอง 18/2/2563 1,500,000       47612 ประกอบกิจการการค้า กระดาษ เคร่ือง

เขียน เคร่ืองพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ 

ส่ิงพิมพ์ ตรายาง

198/4  ถนนโชคชัย-เดชอุดม ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110

4224 0315563000238 บจ.เอ โอ ย่ิงเจริญ โลจิสติกส์ จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ ท้ังภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศ

9  หมู่ท่ี 5 ต.ทุ่งกระตาด

พัฒนา

อ.หนองก่ี จ.บุรีรัมย์ 31210

4225 0315563000289 บจ.รณกร คอนสตรัคช่ัน พลัส จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ

21/1  หมู่ท่ี 5 ต.โคกสว่าง อ.หนองก่ี จ.บุรีรัมย์ 31210

4226 0313563000490 หจ.พีเจอาร์  เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

คอนสตรัคช่ัน

25/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารท่ี

ไม่ใช่ท่ีพักอาศัย

206  หมู่ท่ี 7 ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190

4227 0313563000538 หจ.ลักษนารีย์เจริญกิจ 27/2/2563 1,000,000       42901 ประกอบกิจการขุดสระ ขุดคลอก ขุดอ่าน

เก็บน้ า ถมท่ีดิน โค่นต้นไม้ แผ้วถางท่ีรก 

ปรับเกล่ียท่ีดิน

94  หมู่ท่ี 2 ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 31170

4228 0313563000350 หจ.ม่ันหมาย เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 3/2/2563 1,000,000       61101 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจ าหน่าย

อินเตอร์เน็ต

57  หมู่ท่ี 1 ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160

4229 0313563000503 หจ.พรพิมลผลเจริญ 25/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 133  หมู่ท่ี 4 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160

4230 0313563000376 หจ.เอ็มทีซีสตึกก่อสร้าง 4/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารฯ 141/1  หมู่ท่ี 17 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150

4231 0315563000157 บจ.โอทู กราวด์วอเตอร์ จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       42201 ประกอบกิจการให้บริการขุดเจาะบาดาล

ตามประสงค์ของผู้รับบริการ

53  หมู่ท่ี 4 ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150

4232 0315563000254 บจ.ยอน เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       33132 ประกอบกิจการให้บริการทางด้าน

การแพทย์ ติดต้ังเคร่ืองมือแพทย์ ซ่อม

บ ารุง โยกย้ายระบบ (ซ่ึงไม่ใช่กิจการ

รถพยาบาล)

30  หมู่ท่ี 8 ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ 31150

4233 0313563000473 หจ.พรรณธิณี ปิโตรเลียม ประโคน

ชัย

21/2/2563 1,000,000       47300 ประกอบกิจการ ขายปลีกเช้ือเพลิงยาน

ยนต์ในร้านค้าเฉพาะ (สถานี ป๊ัม)

162  หมู่บ้าน บ้านถนนขาด หมู่ท่ี 14 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140
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4234 0313563000406 หจ.ทีซี แม็พ แอนด์ เซอร์เวย์ 11/2/2563 1,000,000       71103 ประกอบกิจการ ให้บริการด้านงานแผนท่ี

ภาษี ด้านงานส ารวจข้อมูลภาคสนาม ด้าน

งานภูมิศาสตร์และสารสนเทศ (GIS)ด้าน

งานแผนท่ี และงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องทุก

ประเภท

182  หมู่ท่ี 14 ต.เมืองแฝก อ.ล าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130

4235 0315563000181 บจ.เอส เอ เอส ฟิช ฟาร์ม จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       01139 การปลูกพืชผักอ่ืน ๆ ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้

ในท่ีอ่ืน

67  หมู่ท่ี 7 ต.ล าปลายมาศ อ.ล าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130

4236 0313563000384 หจ.นางรอง เซอร์เวย์ 7/2/2563 1,000,000       96309 ประกอบกิจการบริการส ารวจ ท ารายงาน 

ประเมินความเสียหายจากการเกิด

อุบัติเหตุทางถนน

24/3  ซอยมิตรอารี ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110

4237 0313563000422 หจ.นัตต้ีชูส์ นางรอง 12/2/2563 1,000,000       47712 ประกอบกิจการขาย รองเท้า เข็มขัด 

กระเป๋า และสินค้าเบ็ตเตล็ด

76  ถนนนางรอง - ปะค า ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110

4238 0313563000511 หจ.เชิญตะวันอิเลคทริค 25/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีไม่ใช่

อาคารท่ีพักอาศัย เช่น โรงงาน โรงซ่อม 

อาคารส านักงาน

57/14  ถนนนางรอง-ปะค า ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110

4239 0315563000301 บจ.พีเจ สยาม 1964 เอ็นเตอร์

ไพรส์ จ ากัด

25/2/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์ 

เคร่ืองมือกล เคร่ืองทุ่นแรง ยานพาหนะ 

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า เคร่ืองสูบน้ า เคร่ือง

บ าบัดน้ าเสียและเคร่ืองก าจัดขยะ

253  หมู่ท่ี 12 ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110

4240 0313563000392 หจ.ทรัพย์มุ่งดี 7/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 3/1  หมู่ท่ี 7 ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

4241 0313563000414 หจ.นับดาวเซอร์วิสเซส 11/2/2563 1,000,000       47612 ประกอบกิจการค้า เคร่ืองเขียน วัสดุและ

อุปกรณ์ส านักงาน

199  หมู่ท่ี 19 ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

4242 0313563000431 หจ.เท่ียงเจริญก่อสร้าง 13/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 136  หมู่ท่ี 9 ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

4243 0313563000465 หจ.ชัยพาลี 21/2/2563 1,000,000       86909 ประกอบกิจการให้บริการทางการแพทย์ 

บริการด้านอ่ืนๆ ซ่ึงไม่ใช่กิจการรถพยาบาล

 รถพยาบาลฉุกเฉิน รับส่งผู้ป่วย

เคล่ือนย้ายผู้ป่วยเว้นแต่จะส่งหลักฐาน

หนังสือรับรองมาตรฐานจากสถาบัน

การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

435  หมู่ท่ี 8 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
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4244 0315563000173 บจ.พันธ์ุบุรีรัมย์ จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       01131 ประกอบกิจการปลูกพืชผักกินใบและ

พืชผักกินต้น เช่น  ผักสลัด และพืชกินใบ

และพืชผักกินต้นอ่ืน ๆ

444/8  หมู่ท่ี 15 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

4245 0315563000190 บจ.แมงโกรฟ วิศวกรรม จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่่ีพักอาศัย ถนน 

สะพาน ฯลฯ

100  หมู่ท่ี 1 ต.ห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000

4246 0315563000246 บจ.ดิวิช่ันคลาวด์ ดีเวลอปเม้นท์ 

จ ากัด

14/2/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการให้บริการโฆษณา 

ประชาสัมพันธ์ ผลิตส่ือออนไลน์

465/30  หมู่ท่ี 8 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

4247 0315563000271 บจ.คิวยูเจ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ฯ

61  หมู่ท่ี 3 ต.ห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000

4248 0315563000335 บจ.วรกิต อินเตอร์ ลอว์ จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       69100 ประกอบกิจการให้บริการด้านกฎหมาย 

รับปรึกษาคดี ท่ีปรึกษากฎหมาย

112/24  อาคารบ้านสวนกลางเมือง 2 

หมู่บ้าน ทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ท่ี 18

ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

4249 0313563000449 หจ.เสนศิริวานิช โลจิสติกส์ 14/2/2563 500,000          49339 การขนส่งสินค้าทางถนน (สินค้าอุปโภค 

บริโภค)

34  หมู่ท่ี 23 ต.สะแกโพรง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

4250 0315563000211 บจ.สบายดี เวียจจี โอเรียนเต้ จ ากัด 11/2/2563 100,000          79120 ประกอบกิจการน าเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับการน าเท่ียวทุกชนิด

69  หมู่ท่ี 1 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180

4251 0313563000368 หจ.ต่อคลีนซ่ิงโซพ 3/2/2563 100,000          47723 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่่ืองส าอาง ฯ

ขายสินค้าออนไลน์

102/1  หมู่ท่ี 6 ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160

4252 0315563000262 บจ.อีสาน เอ็นเนอร์จี จ ากัด 17/2/2563 100,000          35101 ประกอบกิจการการผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานทดแทนฯ ผลิตก๊าซชีวภาพ ชีวมวล

 เพ่ือใช้และจ าหน่าย

719  ถนนโชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110

4253 0315563000220 บจ.สมาร์เทสท์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 12/2/2563 10,000           72109 บริการวิจัย พัฒนา ออกแบบโปรแกรม 

ซอฟแวร์ เคร่ืองมือทดสอบ-ตรวจวัดไฟฟ้า 

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เส้นใยแก้วน าแสง

ความเร็วสูง

341/13  หมู่ท่ี 9 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

4254 0325563000289 บจ.เวลดัน ไทร์ 2020 จ ากัด 24/2/2563 5,000,000       45301 ประกอบธุรกิจน าเข้าส่งออกยางทุกชนิด 

ทุกประเภท

30  ถนนภักดีชุมพล ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

4255 0325563000297 บจ.นีโอ นคร 2020 จ ากัด 24/2/2563 5,000,000       68101 ประกอบกิจการซ้ือท่ีดินแปลงใหญ่แล้ว

แบ่งออกเป็นแปลงเล็ก  เพ่ือขาย ให้เช่า

157,159  ถนนธนสาร ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

4256 0325563000271 บจ.สหพาณิชย์ ปราสาท จ ากัด 18/2/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 610-612  หมู่ท่ี 1 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส

ไปรษณีย์

4257 0325563000327 บจ.อินดิสต้ี พาร์ท ซัพพลาย จ ากัด 27/2/2563 5,000,000       47523 ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์ ท่อ วาล์ว

 เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ต่างๆในโรงงานไฟฟ้า

ชีวมวล

199  หมู่ท่ี 5 ต.แจนแวน อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 32150

4258 0323563000236 หจ.บีไมน์ สุรินทร์ 5/2/2563 4,000,000       55101 ประกอบกิจการให้เช่าห้องพัก 452  หมู่ท่ี 7 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

4259 0323563000244 หจ.พงษ์ปภา ลีดเดอร์เทรด 7/2/2563 4,000,000       46900 จ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค 227  หมู่ท่ี 8 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130

4260 0325563000301 บจ.เอ็มที เฮลธ์แคร์ จ ากัด 26/2/2563 3,000,000       86903 ประกอบกิจการให้บริการตรวจวิเคราะห์

ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

181/90  ถนนหลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

4261 0323563000333 หจ.นพสิทธ์ิธรรมรุ่งเรืองการโยธา 20/2/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 376  หมู่ท่ี 13 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150

4262 0323563000368 หจ.พีเคเอ็มชายสาม 27/2/2563 2,000,000       43120 ประกอบกิจการรับเหมาขนดินหินลูกรัง 

และงานทราย วัสดุปนเป้ือนทุกชนิด ทุก

ประเภท รวมท้ังการรับเหมา

180/1  หมู่ท่ี 15 ต.ตรวจ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 32150

4263 0325563000246 บจ.ทรัพย์ทวี เทรดเดอร์ จ ากัด 6/2/2563 2,000,000       46695 ประกอบกิจการค้าของเก่า จ าหน่ายและ

รับซ้ือของเก่า วัสดุ อุปกรณ์ ทุกชนิด

147  หมู่ท่ี 3 ต.ตร าดม อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ 32220

4264 0323563000228 หจ.เอฟ แอนด์ เอ็น เลด้ี เพอร์เฟคท์ 5/2/2563 1,000,000       63113 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองส าอางค์

และครีมบ ารุงผิว พร้อมท้ังขายส่ง และ

ขายปลีก

45  หมู่ท่ี 1 ต.เพ้ียราม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

4265 0323563000252 หจ.อนุรุ่งเรือง 11/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร 

อาคารพาณิชย์ ฯ

285  หมู่ท่ี 6 ต.สวาย อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

4266 0323563000376 หจ.ไอยรา คาร์เรนท์ 28/2/2563 1,000,000       77101 ประกอบกิจการ รถเช่า รถเช่าน าเท่ียว รถ

เช่าพร้อมคนขับ

489/8  หมู่ท่ี 21 ต.ท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

4267 0325563000220 บจ.พระไพโร รีนิวอะเบิล เอนเนอจี

 จ ากัด

4/2/2563 1,000,000       19202 ประกอบกิจการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน

เช้ือเพลิงทดแทนทุกชนิด

16  ถนนสุริยราช ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

4268 0325563000238 บจ.ชิมปาจิ กรุ๊ป จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 307  หมู่ท่ี 7 ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

4269 0325563000262 บจ.ดีแอนด์ดี การส ารวจ จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       71103 ประกอบกิจการส ารวจและการรังวัดเพ่ือ

การออกแบบก่อสร้าง

20/2  หมู่ท่ี 4 ต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

4270 0323563000210 หจ.ไอยรา กรีน 3/2/2563 1,000,000       41002 ระกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ สะพาน เข่ือน อุโองค์ และ งาน

ก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด

20/5  หมู่ท่ี 14 ต.ตรึม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110

4271 0323563000279 หจ.กิจเจริญทรัพย์อนันต์ 2020 13/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

และงานก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด

89  หมู่ท่ี 1 ต.ผักไหม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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4272 0323563000325 หจ.คุณวอ กรุ๊ป 19/2/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการจ าหน่ายสกินแคร์ 

เคร่ืองส าอาง

6  หมู่ท่ี 1 ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110

4273 0325563000254 บจ.โรงพักยุติธรรม จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       82990 ประกอบกิจการบริการกิจกรรมการบริการ

อ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนธุรกิจ ได้แก่ บริการ

ติดตามเร่งรัดหน้ีสิน

226  หมู่ท่ี 6 ต.ช่างป่ี อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110

4274 0325563000319 บจ.โอเอ็มพี ดักท์ โซลูช่ัน จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       43223 ประกอบกิจการติดต้ังระบบระบายอากาศ 101  หมู่ท่ี 11 ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130

4275 0323563000287 หจ.พรชัยเจริญรุ่งเรือง 14/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ และงานก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด

13  หมู่ท่ี 7 ต.ส าโรงทาบ อ.ส าโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170

4276 0323563000295 หจ.เลียนสุรินทร์ 18/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารทีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ และงานก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด 

รวมท้ังท างานโยธา

113  หมู่ท่ี 2 ต.หม่ืนศรี อ.ส าโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170

4277 0323563000309 หจ.ทีเจพีพี วอล 18/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน เข่ือน

44  หมู่ท่ี 5 ต.หม่ืนศรี อ.ส าโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170

4278 0325563000211 บจ.ดับเบิลยูพี ดิจิทัล จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       46433 ประกอบกิจการ จ าหน่าย อุปกรณ์เดินป่า 88  หมู่ท่ี 4 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210

4279 0323563000261 หจ.พูนทรัพย์พลานุ 13/2/2563 500,000          41002 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีไม่ใช่ท่ีพัก

อาศัย

817  หมู่ท่ี 1 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

4280 0323563000350 หจ.พี.เค. ซอฟต์แวร์ เฮาส์ 26/2/2563 500,000          62012 กิจกรรมการจัดท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

18  หมู่ท่ี 7 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

4281 0323563000341 หจ.น้ ามันสมอทอง 25/2/2563 500,000          47300 ประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง 223  หมู่ท่ี 1 ต.ชุมแสง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180

4282 0323563000317 หจ.ช้าง2020 เคลม 18/2/2563 300,000          66210 บริการตรวจสอบอุบัติเหตุจากบริษัท

ประกันภัยต่างๆ

657/11  หมู่ท่ี 19 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

4283 0335563000289 บจ.ทุมมณีก่อสร้าง จ ากัด 20/2/2563 200,000,000    41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคาร ท่ีพักอาศัย สถานท่ี

 ท าการ ถนน เข่ือน อุโมงค์

1239/7  ถนนวิจิตรนคร ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000

4284 0333563000317 หจ.ศ.ทุ่งทองหนองแก้ว 27/2/2563 5,000,000       47190 ประกอบกิจการจ าหน่าย สินค้าอุปโภค

บริโภค

48  หมู่ท่ี 12 ต.หนองแก้ว อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
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4285 0333563000279 หจ.ห้างทองเยาวราชมีทรัพย์ 19/2/2563 5,000,000       47732 ประกอบกิจการค้า ทองค าแท่ง 

ทองรูปพรรณ นาก เงิน เพชร พลอย

278/4  หมู่ท่ี 7 ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110

4286 0335563000203 บจ.เทคนอฟ จ ากัด 5/2/2563 5,000,000       62022 ประกอบกิจการ เป็นท่ีปรึกษาด้าน

เทคโนโลยี

47  หมู่ท่ี 8 ต.โคกเพชร อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140

4287 0333563000261 หจ.ดี แลนด์ คอนสตรัคช่ัน แอนด์ 

เซอร์วิส

19/2/2563 3,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 8  หมู่บ้าน เอก หมู่ท่ี 5 ต.หญ้าปล้อง อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000

4288 0333563000201 หจ.ส.รุ่งเรือง ศรีสะเกษ คอน

สตรัคช่ัน

5/2/2563 2,000,000       43210 ประกอบกิจการติดต้ังเดินสายไฟฟ้าภายใน

และภายนอกอาคาร โคมไฟฟ้าแสงสว่าง

ทุกประเภท

174/2  หมู่ท่ี 7 ต.โพธ์ิ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000

4289 0335563000271 บจ.คิงส์เวลต้ีแลนด์แอนด์โฮม แมน

เนจเม้นท์เซอร์วิส จ ากัด

20/2/2563 2,000,000       68101 ประกอบกิจการการซ้ือและการขาย

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเองเพ่ือการ

พักอาศัย ได้แก่ บ้านพร้อมท่ีดิน

19/2  หมู่ท่ี 9 ต.หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000

4290 0333563000252 หจ.พรปวีณ์ วิศวกรรม 789. 18/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง และงาน

ก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด

283  หมู่ท่ี 11 ต.หญ้าปล้อง อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000

4291 0333563000287 หจ.โอเค กูรู อิเล็กทรอนิกส์ 19/2/2563 1,000,000       95220 ประกอบกิจการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

7/1  หมู่ท่ี 8 ต.โพธ์ิ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000

4292 0335563000173 บจ.แมทสมาร์ทเน็ตเวิร์ค จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       47413 ประกอบกิจการค้าพร้อมรับออกแบบและ

ติดต้ังอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค และระบบกล้อง

วงจรปิดทุกชนิด

308/8  หมู่ท่ี 5 ต.หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000

4293 0335563000181 บจ.เทพประสิทธ์ิ 2020 จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       47595 ประกอบกิจการขาย เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมท้ังอะไหล่ และอุปกรณ์

ของสินค้าดังกล่าว

998/47  ถนนกวงเฮง ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000

4294 0335563000262 บจ.วีร่า สกินแคร์ จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการจ าหน่ายสกินแคร์ ครีม

บ ารุงผิวและเคร่ืองส าอาง ทุกชนิด

1586/49  ถนนศรีสุมังค์ ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000

4295 0335563000254 บจ.คิวมิน  นาโนเทค จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ 

เช่น สินค้าความสวยความงาม ครีมขัดผิว 

ครีมบ ารุงผิวหน้า

13  หมู่บ้าน ด่านเหนือ หมู่ท่ี 3 ต.ภูผาหมอก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110

4296 0335563000301 บจ.คีนเนอร์ กรุ๊ป จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       01279 ประกอบกิจการผลิตพ้ืชผลทางการเกษตร

และจ าหน่าย

81  หมู่ท่ี 9 ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110

4297 0333563000210 หจ.บุญสว่างเทค 7/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 76  หมู่ท่ี 10 ต.หัวช้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

4298 0333563000325 หจ.โชคจันทกานต์ ปิโตรเลียม 27/2/2563 1,000,000       47300 ประกอบกิจการขายปลีกเช้ือเพลิงยานยนต์

ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ป๊ัม

138  หมู่ท่ี 1 ต.หัวช้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120

4299 0333563000180 หจ.พีวีแอล.เมดิคัล 3/2/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจการค้าเวชภัณฑ์ท่ีไม่ใช่ยา 

เคร่ืองมือแพทย์

65/4  หมู่ท่ี 7 ต.ค าเนียม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130

4300 0335563000190 บจ.ไซเบอร์ทอร่ี จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       47411 ประกอบกิจการร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์

50  หมู่ท่ี 2 ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130

4301 0335563000238 บจ.อิงฟ้าบิวต้ีช็อป จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองส าอาง อุปกรณ์

เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้เสริมความงาม

269  หมู่ท่ี 2 ต.ทาม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130

4302 0335563000246 บจ.ไทย เฮลธ์ รีฟอร์ม ฟูดส์ จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       10799 ประกอบกิจการผลิต ขายปลีก ขายส่ง 

อาหารและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพ่ือ

สุขภาพ

102/1  หมู่ท่ี 6 ต.ละเอาะ อ.น้ าเกล้ียง จ.ศรีสะเกษ 33130

4303 0333563000309 หจ.มอร์น่ิง พลัส ชิปป้ิง 26/2/2563 1,000,000       46209 ประกอบกิจการค้าพืชผลทางการเกษตร

ทุกชนิด

411  หมู่ท่ี 8 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140

4304 0335563000220 บจ.ลัคก้ี เอ็นซี จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการจ าหน่าย เคร่ืองส าอาง 

ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ผลิตภัณฑ์เสริม

อาหาร อาหารบ ารุงสุขภาพ ยาและ

เวชภัณฑ์

184  หมู่ท่ี 14 ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140

4305 0333563000198 หจ.รุ่งเจริญทรัพย์ อินเตอร์เทรด 4/2/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการค้า อุปกรณ์เคร่ืองมือและ

เคร่ืองใช้เสริมความงาม

144  หมู่ท่ี 15 ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150

4306 0333563000228 หจ.แสงตะวันขุนหาญ ปิโตรเลียม 11/2/2563 1,000,000       47300 ประกอบกิจการ ขายปลีกเช้ือเพลิงยาน

ยนต์ในร้านค้าเฉพาะ (สถานีป๊ัม)

149  หมู่บ้าน บ้านอารางใหม่พัฒนา หมู่ท่ี

 20

ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150

4307 0335563000211 บจ.เอ็ม.บี.เค.ตกแต่งและก่อสร้าง 

จ ากัด

5/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้าง 

ออกแบบ ตกแต่ง อาคาร ทุกประเภท

123  หมู่ท่ี 8 ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160

4308 0335563000297 บจ.กุมุท โปรดักส์ (2020) จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       10293 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย น้ าปลาร้า 119  หมู่ท่ี 8 ต.ส าโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170

4309 0333563000295 หจ.แนน-แอน เภสัช 25/2/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัช

ภัณฑ์เคมีภัณฑ์เคร่ืองมือแพทย์

145  หมู่ท่ี 6 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240

4310 0333563000236 หจ.อัครโชคชัย 12/2/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 219  หมู่ท่ี 5 ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250

4311 0333563000244 หจ.กมลกิจ คอนสตรัคช่ัน กรุ๊ป 14/2/2563 900,000          41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 54/135  หมู่ท่ี 14 ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110

4312 0345563000351 บจ.ชนะชัยเขมราฐ จ ากัด 6/2/2563 36,000,000      47300 ประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง 51  หมู่ท่ี 8 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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4313 0345563000491 บจ.แสนสุข ออโตโมบิล จ ากัด 28/2/2563 30,000,000      45101 ประกอบกิจการค้ารถยนต์และอะไหล่

รถยนต์ทุกชนิด

246  หมู่ท่ี 2 ต.แสนสุข อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 34190

4314 0345563000467 บจ.อุบลไบโอเอ็นเนอร์จ้ีพลัส จ ากัด 26/2/2563 10,200,000      19202 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายก๊าซ

ชีวภาพเพ่ือใช้ในการผลิตไฟฟ้า การขนส่ง

คมนาคมและอุตสาหกรรมท่ัวไป

313  หมู่บ้าน บ้านกุดลาดใต้ หมู่ท่ี 9 ต.กุดลาด อ.เมือง

อุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี 34000

4315 0343563000589 หจ.ดวงดีย่ิงเจริญ 5/2/2563 5,000,000       47214 ประกอบกิจการการขายส่งข้าวและ

ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการโรงสีข้าว

159/1  หมู่บ้าน บ้านนาเมือง หมู่ท่ี 2 ต.ไร่น้อย อ.เมือง

อุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี 34000

4316 0345563000416 บจ.ฟาร์มไซโล แทรกเตอร์ แอนด์ 

แมชชีนเนอร่ี จ ากัด

20/2/2563 5,000,000       46530 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองจักร อุปกรณ์และ

เคร่ืองใช้ทางการเกษตร รถแทรคเตอร์และ

อุปกรณ์ต่อพ่วง

159  หมู่ท่ี 2 ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130

4317 0343563000643 หจ.ธีร์ธัญญะไรซ์มิลล์ 11/2/2563 5,000,000       10611 ประกอบกิจการโรงสีข้าว 373  หมู่บ้าน หนองแสงใต้ หมู่ท่ี 5 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160

4318 0345563000378 บจ.ลักซ์ เว็ลเนสส์ คลับส์ จ ากัด 18/2/2563 5,000,000       70209 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นท่ีปรึกษาและ

ให้ค าแนะน าปัญหาเก่ียวกับด้าน

บริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 

รวมท้ังปัญหาการผลิต การตลาดและจัด

จ าหน่าย

60/2  ถนนทหาร ต.วารินช าราบ อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 34190

4319 0345563000386 บจ.ลักซ์ เว็ลเนสส์ ครีเอช่ันส์ จ ากัด 18/2/2563 5,000,000       70209 รับเป็นท่ีปรึกษา และให้ค าแนะน าปัญหา

เก่ียวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม 

อุตสาหกรรม ปัญหาการผลิต การตลาด

60/2  ถนนทหาร ต.วารินช าราบ อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 34190

4320 0343563000619 หจ.บุญมากผลเจริญ 7/2/2563 5,000,000       46209 ประกอบกิจการรับซ้ือ จ าหน่าย น าเข้า 

ส่งออก พืชผลทางการเกษตรทุกชนิด

191  หมู่บ้าน บ้านโคกใหญ่ หมู่ท่ี 14 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280

4321 0345563000424 บจ.บ้านไร่ภูตะวัน พร๊อพเพอร์ต้ี 

แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด

21/2/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือขายท่ีดิน 

อสังหาริมทรัพย์และรับเหมาก่อสร้าง

310  หมู่ท่ี 10 ต.ตาเกา อ.น้ าขุ่น จ.อุบลราชธานี 34280

4322 0343563000783 หจ.หรรษา ก่อสร้างและการเกษตร 25/2/2563 3,000,000       46209 ประกอบกิจการจ าหน่ายผลผลิตทางการ

เกษตร รวมถึง สินค้าทางการเกษตร ทุก

ชนิด

274  หมู่ท่ี 8 ต.โนนผ้ึง อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 34190

4323 0343563000678 หจ.เคเอส การเกษตร 12/2/2563 2,000,000       01121 ประกอบกิจการท านา ท าสวน ท าไร่ 234  หมู่ท่ี 2 ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 34000

4324 0345563000360 บจ.เพอร์เฟคท์ ลอว์ 2020 จ ากัด 13/2/2563 2,000,000       69100 ประกอบกิจการบริการด้านกฎหมาย รับ

ว่าความฟ้องร้องคดีแพ่งอาญา

169  หมู่ท่ี 2 ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110

4325 0343563000741 หจ.จิรณวัตร 999 19/2/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 145  หมู่ท่ี 2 ต.กุดยาลวน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130
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4326 0343563000759 หจ.สตาร์ทอัพ คอนสตรัคช่ัน 20/2/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน เข่ือน อุโมงค์ และ

งานก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับ

ท างานโยธาทุกประเภท

299/33  หมู่บ้าน ภณาสิริ หมู่ท่ี 4 ต.ค าน้ าแซบ อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 34190

4327 0343563000597 หจ.ฉัตรวิไล 963 6/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งสินค้าและคน

โดยสารท้ังทางบกทางน้ าและทางอากาศท้ัง

ในประเทศและระหว่างประเทศ

80/222  หมู่ท่ี 23 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง

อุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี 34000

4328 0343563000686 หจ.ทีเอ็มทีเพาเวอร์ไลน์ 12/2/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจการด้านการออกแบบท่ีปรึกษา

 รับเหมา งานระบบไฟฟ้า เคร่ืองกล และ

งานสาธารณูปโภคต่างๆ

223  หมู่ท่ี 2 ต.ปทุม อ.เมือง

อุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี 34000

4329 0343563000716 หจ.วัชระเดชคุณากรณ์ คอน

สตรัคช่ัน

14/2/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน เข่ือน อุโมงค์

222  หมู่ท่ี 21 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง

อุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี 34000

4330 0343563000732 หจ.ส.สารสิทธ์ิ 17/2/2563 1,000,000       43221 ประกอบกิจการรับก่อสร้างท่อประปา ซ่ึง

เป็นท่อเมนและท่อย่อย การก่อสร้างระบบ

ชลประทาน (คลองส่งน้ า)

320  ถนนอุปลีสาน ต.ในเมือง อ.เมือง

อุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี 34000

4331 0343563000813 หจ.มิวนิค สตีล คอร์ปอเรช่ัน 28/2/2563 1,000,000       46639 ประกอบกิจการจ าหน่ายปลีก-ส่ง แผ่น

เมทัลชีท พร้อมท้ังประอุปกรณ์

250/24  หมู่ท่ี 14 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง

อุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี 34000

4332 0345563000319 บจ.แสนสุข ซิลเวอร์ สปูน จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       64991 ประกอบธุรกิจบริการเป็นผู้จัดการและ

ดูแลผลประโยชน์เก็บผลประโยชน์และ

จัดการทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืน

385  หมู่ท่ี 5 ถนนชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมือง

อุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี 34000

4333 0345563000327 บจ.เอกซ์แพท ทีชเชอร์ส ฟอร์ไทย 

จ ากัด

5/2/2563 1,000,000       96309 ประกอบกิจการบริการรับท าวีซ่าและ

ใบอนุญาตท างาน

218/3  ถนนพโลชัย ต.ในเมือง อ.เมือง

อุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี 34000

4334 0345563000394 บจ.แพร์พอล เอสเธติก จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       86202 ประกอบกิจการศัลยกรรมความงาม ดูแล

ปรับรูปหน้าให้ดูดี มีมาตรฐาน มีการ

บริการท่ีดีส าหรับดูแลลูกค้า

425/24  ถนนอุปลีสาน ต.ในเมือง อ.เมือง

อุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี 34000

4335 0345563000459 บจ.โฮมโมเดล จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 49  หมู่ท่ี 1 ซอยสมเด็จ 4 ถนนสมเด็จ ต.ปทุม อ.เมือง

อุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี 34000

4336 0345563000475 บจ.เอสเอส แอนิมอล (ไทยแลนด์) 

จ ากัด

27/2/2563 1,000,000       10801 ประกอบกิจการผลิตอาหารส าเร็จรูป

ส าหรับสัตว์เล้ียง

6/4  ซอยชยางกูร 12.3 ถนนชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง

อุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี 34000
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4337 0345563000483 บจ.เอเชีย เมดิ ไซเอนซ์ จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการค้า บริการให้เช่า บริการ

ซ่อมบ ารุง เคร่ืองมือ และอุปกรณ์

การแพทย์ทุกชนิด

88/36  หมู่บ้าน เดอะริเวอร์อาร์ค หมู่ท่ี 1 ต.แจระแม อ.เมือง

อุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี 34000

4338 0343563000571 หจ.พีทู บ้านสถาปนิก ออกแบบ

และก่อสร้าง

3/2/2563 1,000,000       41001 การก่อสร้างอาคารท่ีเป็นท่ีพักอาศัยทุก

ประเภท การดัดแปลงหรือการปรับปรุง

อาคารท่ีอยู่อาศัยเดิม

9/4  ถนนวิพากย์ ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110

4339 0343563000694 หจ.สโนเต เจน 13/2/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจการค้าอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ 

เคร่ืองด่ืมชงและเคร่ืองบริโภคอ่ืนทุกชนิด

1  หมู่ท่ี 6 ต.บ้านแขม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110

4340 0343563000635 หจ.ศรีตะวัน2509 7/2/2563 1,000,000       46313 ค้าพืชผลทางการเกษตร 80  หมู่ท่ี 13 ต.หนองเมือง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140

4341 0343563000708 หจ.โฟร์ดีคอฟฟ่ี 13/2/2563 1,000,000       46318 ประกอบธุรกิจจ าหน่ายเมล็ดกาแฟค่ัว 

บริการค่ัวกาแฟ ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวกับกาแฟ

11/1  หมู่บ้าน บ้านสว่าง หมู่ท่ี 5 ต.เข่ืองใน อ.เข่ืองใน จ.อุบลราชธานี 34150

4342 0345563000441 บจ.เอสพีเค ดร้ิงค์ จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       11041 การผลิตน้ าด่ืมบริสุทธ์ิและน้ าแร่บรรจุขวด 229  หมู่ท่ี 9 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160

4343 0343563000554 หจ.อ.อุบลรุ่งเรือง 3/2/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 239  หมู่ท่ี 5 ต.คูเมือง อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 34190

4344 0343563000601 หจ.จงเจริญ (2020) 7/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม

235  หมู่บ้าน บ้านดอนกลางใต้ หมู่ท่ี 8 ต.ธาตุ อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 34190

4345 0343563000724 หจ.ก าพลธุรกิจ2020 17/2/2563 1,000,000       62012 ประกอบกิจการรับพัฒนาซอฟแวร์ 299  หมู่ท่ี 4 ต.เมืองศรีไค อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 34190

4346 0343563000791 หจ.อุบลชัยศิริขนส่ง 26/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า 

ภายในประเทศ

239  หมู่บ้าน บ้านน้ าค า หมู่ท่ี 6 ต.แสนสุข อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 34190

4347 0345563000335 บจ.สมาน อีเล็คทริคอล ซิสเต็มส์ 

จ ากัด

5/2/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการบริการออกแบบ ติดต้ัง 

และให้ค าปรึกษาระบบไฟฟ้า ทุกประเภท 

บ้าน ท่ีพักอาศัย อาคาร ท่ีท าการ

175  หมู่ท่ี 8 ต.คูเมือง อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 34190

4348 0345563000408 บจ.ปัญญาธนเศรษฐ์ จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการค้าขายผลิตภัณฑ์เสริม

ความงาม ผลิตภัณฑ์ส าหรับบ ารุงสุขภาพ

และอาหารเสริม

173  หมู่ท่ี 9 ต.แสนสุข อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 34190

4349 0343563000562 หจ.บี.เอ.พาวเวอร์ ซัพพลาย 3/2/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการรับเหมาติดต้ังข้อต่อและ

การเดินสายไฟฟ้า

22  หมู่ท่ี 2 ต.แก้งกอก อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250

4350 0343563000767 หจ.เจริญชัย คอร์ปอเรช่ัน 21/2/2563 1,000,000       11041 ประกอบกิจการผลิตน้ าด่ืมบริสุทธ์ิและ

น้ าแร่บรรจุขวด

135  หมู่ท่ี 8 ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250
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4351 0343563000660 หจ.มีชัย69 12/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี 

ท าการ ถนน สะพาน เข่ือน อุโมงค์ และ

งานก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับ

ท างานโยธาทุกประเภท

69  หมู่ท่ี 1 ต.บ้านกอก อ.เข่ืองใน จ.อุบลราชธานี 34320

4352 0345563000343 บจ.โพธ์ิไทร เทเลคอม แอนด์ 

เน็ตเวิร์ค จ ากัด

5/2/2563 1,000,000       46522 จ าหน่ายเคร่ืองโทรศัพท์ ซิมการ์ด บัตรเติม

เงิน อุปกรณ์เก่ียวกับโทรศัพท์ทุกชนิด

79  หมู่ท่ี 7 ต.โพธ์ิไทร อ.โพธ์ิไทร จ.อุบลราชธานี 34340

4353 0345563000432 บจ.ไพวงค์ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       31001 ประกอบกิจการ รับท าเฟอร์นิเจอร์ ตู้ เตียง

 ตู้โชว์ เคาน์เตอร์บาร์ งานบิวท์อินตามแบบ

 ออกแบบ ซ่อมแซม

130  หมู่ท่ี 7 ต.โนนกาเล็น อ.ส าโรง จ.อุบลราชธานี 34360

4354 0343563000627 หจ.ล.แมคคานิค 7/2/2563 600,000          41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ สถานท่ีท าการ ถนน 

สะพาน อุโมงค์

77/79  หมู่บ้าน ดอนแค หมู่ท่ี 6 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง

อุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี 34000

4355 0343563000651 หจ.พงษ์พัฒน์ฟู้ด 11/2/2563 500,000          46204 ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เน้ือสัตว์

ช าแหละ เน้ือสัตว์แช่แข็ง และเน้ือสัตว์

บรรจุกระป่อง

17  หมู่บ้าน บ้านค าผ่าน หมู่ท่ี 7 ต.ระเว อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110

4356 0343563000775 หจ.ป.มากมายการเกษตร 24/2/2563 500,000          46209 ประกอบกิจการค้าวัตถุดิบทางการเกษตร 

พืชผลทางการเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป

ทุกชนิด

72  หมู่ท่ี 7 ต.ค าเจริญ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130

4357 0343563000805 หจ.ส.รุ่งรัศมี ขนส่ง 28/2/2563 500,000          49339 ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทุกประเภท

ทางถนนโดยยานพาหนะ

156  หมู่ท่ี 3 ต.สีวิเชียร อ.น้ ายืน จ.อุบลราชธานี 34280

4358 0353563000147 หจ.นิกโก้ไทย คอนสตรัคช่ัน 4/2/2563 5,000,000       42101 ประกอบกิจการก่อสร้าง ถนน สะพานและ

อุโมงค์

146  หมู่ท่ี 3 ต.ส าราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000

4359 0355563000114 บจ.ไอบีซี สร้างสุข จ ากัด 11/2/2563 5,000,000       47190 ประกอบกิจการขายสินค้าอุปโภคบริโภค

และบริโภคทุกชนิด

527/22  ถนนวิทยะธ ารงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000

4360 0355563000092 บจ.พูลพัฒนกิจค้าข้าว จ ากัด 11/2/2563 5,000,000       46315 ประกอบกิจการขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์

จากโรงสีข้าว

205  หมู่ท่ี 2 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120

4361 0355563000165 บจ.กัญญาแลนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ 

จ ากัด

20/2/2563 5,000,000       68101 ซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการพักอาศัย 300  หมู่ท่ี 17 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140

4362 0355563000122 บจ.เจริญชัยโกลด์ จ ากัด 12/2/2563 4,000,000       47732 ร้านขายปลีกเคร่ืองประดับ 42  หมู่ท่ี 4 ต.โพธ์ิไทร อ.ป่าต้ิว จ.ยโสธร 35150
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4363 0353563000155 หจ.เกียรติไพศาลการโยธา 4/2/2563 3,000,000       42101 ประกอบกิจการก่อสร้างถนน สะพานและ

อุโมงค์

226/1  หมู่ท่ี 3 ต.กระจาย อ.ป่าต้ิว จ.ยโสธร 35150

4364 0355563000131 บจ.กิมชุนปิโตรเลียม ทรายมูล จ ากัด 17/2/2563 3,000,000       47300 ประกอบกิจการจ าหน่ายน้ ามันเช้ือเพลิง 200  หมู่ท่ี 3 ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 35170

4365 0353563000201 หจ.รุ่งโรจน์ ข้าวก้นบาตร 17/2/2563 1,500,000       24311 ประกอบกิจการบริการหล่อเหล็กและ

เหล็กกล้าในโรงหล่อ

1221  หมู่ท่ี 2 ต.ลุมพุก อ.ค าเข่ือนแก้ว จ.ยโสธร 35110

4366 0353563000236 หจ.กล่ินแก้ว ทรานสปอร์ต1982 27/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

รวมถึงคนโดยสาร

218  หมู่ท่ี 1 ต.เข่ืองค า อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000

4367 0353563000261 หจ.ปวรดา 28/2/2563 1,000,000       41001 การก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 106  ถนนสหพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000

4368 0355563000084 บจ.ร่มร่ืนช่ืนใจ จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       41001 การก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 82  หมู่ท่ี 4 ต.หนองคู อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000

4369 0355563000181 บจ.ดราก้อน ไอซ์ 2020 จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       10795 การผลิตน้ าแข็งเพ่ือการบริโภค 409-411  ถนนเล่ียงเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000

4370 0353563000139 หจ.อินทรากรุ๊ป619 3/2/2563 1,000,000       20221 ประกอบกิจการรผสมสีรถยนต์ 46  หมู่ท่ี 7 ต.ลุมพุก อ.ค าเข่ือนแก้ว จ.ยโสธร 35110

4371 0353563000228 หจ.เคพีเอส บิสซิเนส โกรว์ 25/2/2563 1,000,000       26201 ประกอบกิจการผลิตคอมพิวเตอร์และ/

หรือการประกอบคอมพิวเตอร์

6  หมู่บ้าน หนองกบ หมู่ท่ี 8 ต.กู่จาน อ.ค าเข่ือนแก้ว จ.ยโสธร 35110

4372 0353563000252 หจ.วรบุญคอนสตรัคช่ัน 27/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 1  หมู่ท่ี 5 ต.กุดกุง อ.ค าเข่ือนแก้ว จ.ยโสธร 35110

4373 0353563000163 หจ.ทรายวิทยา เซ็นเตอร์ 6/2/2563 1,000,000       47612 ประกอบกิจการร้านขายปลีกเคร่ืองเขียน

และเคร่ืองใช้ส านักงาน

195  หมู่ท่ี 6 ถนนชยางกูร ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120

4374 0353563000171 หจ.พิชญ์ภูมิ คอนสตรัคช่ัน 11/2/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 86  หมู่ท่ี 5 ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120

4375 0355563000106 บจ.เลิงนกทา คอนกรีต จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       46631 ประกอบกิจการขายส่งอิฐหินปูนทรายและ

ผลิตภัณฑ์คอนกรีต

294  หมู่ท่ี 3 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120

4376 0355563000157 บจ.สุริยัน ทรานสปอร์ต 2020 

จ ากัด

20/2/2563 1,000,000       49323 ขนส่งสินค้าและคนโดยสาร 76  หมู่ท่ี 9 ต.ค าไผ่ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120

4377 0353563000244 หจ.ขวัญข้าวคอนสตรัคช่ัน 27/2/2563 1,000,000       42101 ประกอบกิจการก่อสร้างถนน สะพานและ

อุโมงค์

42  หมู่ท่ี 8 ต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140

4378 0353563000180 หจ.ทองทวีฟาร์ม 13/2/2563 1,000,000       46206 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารสัตว์ 

ปุ๋ยเคมี วัสดุทางเกษตร

174/2  หมู่ท่ี 12 ต.โพธ์ิไทร อ.ป่าต้ิว จ.ยโสธร 35150

4379 0355563000149 บจ.299  คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย

47  หมู่ท่ี 4 ต.ศรีฐาน อ.ป่าต้ิว จ.ยโสธร 35150

4380 0355563000173 บจ.ศิริธรรมชัย จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์ 194  หมู่ท่ี 2 ต.กระจาย อ.ป่าต้ิว จ.ยโสธร 35150

4381 0353563000210 หจ.บุญน้อมทรัพย์เจริญ การโยธา 17/2/2563 1,000,000       42901 ประกอบกิจการรับเหมาท่ัวไป งานขุดลอก

ทุกชนิด

197  หมู่ท่ี 7 ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160
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4382 0353563000198 หจ.ทอร์นาโด พาวเวอร์เซอร์วิส 14/2/2563 700,000          47595 จ าหน่าย ขายปลีก ขายส่ง เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

วัสดุและอุปกรณ์ทุกชนิด

499/10  ถนนวิทยะธ ารงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000

4383 0363563000201 หจ.รวงข้าวพาณิชย์ 2020 12/2/2563 5,000,000       47591 ประกอบกิจการจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ชนิด

ใช้ในครัวเรือน

316/2  หมู่ท่ี 3 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

4384 0363563000325 หจ.วิเชียรรวมช่างแก้งคร้อ 24/2/2563 5,000,000       46622 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองเหล็กทุก

ชนิด

169/10  หมู่ท่ี 9 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150

4385 0363563000261 หจ.นันท์ทองดี 3 18/2/2563 3,000,000       47732 ประกอบกิจการจ าหน่าย ทองรูปพรรณ 

ประเภทสร้อยคอ สร้อยข้อมือ ก าไล จ้ี 

ต่างหู เงิน เคร่ืองประดับพลอย

425  หมู่ท่ี 1 ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120

4386 0363563000180 หจ.รักษ์พานิชย์ 12/2/2563 3,000,000       47525 ประกอบกิจการจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง อุป

การณ์ไฟฟ้า ประปา ทุกชนิด

26  หมู่ท่ี 9 ต.บ้านชวน อ.บ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160

4387 0363563000236 หจ.สาครฟาร์มปลา 17/2/2563 3,000,000       03221 ประกอบกิจการ เล้ียง ขยาย จ าหน่าย 

พันธ์ุปลาน้ าจืดทุกชนิด

136  หมู่ท่ี 2 ต.โคกเพชรพัฒนา อ.บ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160

4388 0365563000297 บจ.เอซีซี โซลูช่ัน เซอร์วิส จ ากัด 27/2/2563 3,000,000       35101 ประกอบกิจการผลิตและการส่งไฟฟ้า 113/2  หมู่ท่ี 2 ซอยเสมอใจ ถนนรุ่งเรือง

ศรี

ต.บ้านชวน อ.บ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160

4389 0363563000279 หจ.อ้วนธงชัย 19/2/2563 3,000,000       47112 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าอุปโภค

บริโภค เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ทุกชนิด

1111/7  หมู่ท่ี 1 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230

4390 0365563000211 บจ.สินทวีวัสดุก่อสร้าง จ ากัด 13/2/2563 2,100,000       47524 ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์

และเคร่ืองมือก่อสร้าง

400/22  หมู่ท่ี 9 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

4391 0365563000289 บจ.กฤษณ์พณิชย์ 5159 จ ากัด 25/2/2563 2,000,000       47640 ประกอบกิจการจ าหน่ายของเล่นทุกชนิด 

ขายปลีก - ขายส่ง

108  หมู่ท่ี 3 ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 36250

4392 0363563000287 หจ.ดีดี ทรัพย์เพ่ิมพูน 2020 19/2/2563 1,000,000       82990 ประกอบกิจการรับจ้างท าความสะอาด ขับ

รถยนต์และรักษาความปลอดภัย

552  หมู่ท่ี 8 ต.หนองนาแซง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

4393 0365563000238 บจ.โชติกา 2020 จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม

 ต่อเติมและดัดแปลง อาคารท่ีพักอาศัย 

อาคารส านักงาน อาคารพาณิชย์

2/3  หมู่ท่ี 10 ต.ห้วยต้อน อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

4394 0365563000301 บจ.บ๊ิกโกลด์ เน็ทเวิร์ค พลัส จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง 171/52  หมู่ท่ี 4 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

4395 0363563000163 หจ.ชิน บุญชู เจแปน 11/2/2563 1,000,000       47749 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้ามือสอง

น าเข้าจากต่างประเทศ

813  หมู่ท่ี 1 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
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4396 0365563000181 บจ.ลอร่า คอสเมต จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าอาหารเสริม

 ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ และเคร่ืองส าอาง

17  หมู่ท่ี 10 ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110

4397 0365563000220 บจ.เกียรติศักด์ิ บ้านสวย จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน

322  หมู่ท่ี 16 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110

4398 0365563000254 บจ.อุดมทรัพย์ ซีวิล จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน อุโมงค์

178  หมู่ท่ี 2 ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120

4399 0365563000262 บจ.เอ็นพีเค เทรดด้ิง โกลบอล เอ็น

เตอร์ไพรส์ จ ากัด

24/2/2563 1,000,000       46101 น าเข้า ส่งออก สินค้าเกษตร 1809  หมู่ท่ี 1 ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120

4400 0363563000198 หจ.โซล่าร์ช็อป เจริญ อิเล็กทริค 12/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 54/2  หมู่ท่ี 10 ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ 36130

4401 0363563000244 หจ.มารุ แบรนด์ 18/2/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองแต่งกาย 

เส้ือผ้า เคร่ืองส าอาง สินค้าอุปโภคบริโภค 

ท้ังหน้าร้านและออนไลน์

229/14  หมู่ท่ี 2 ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130

4402 0363563000317 หจ.บ้านน็อคดาวน์ ชัยภูมิ 21/2/2563 1,000,000       68101 ประกอบกิจการสร้างและจ าหน่าย

บ้านน็อคดาวน์

115  หมู่ท่ี 4 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130

4403 0365563000190 บจ.พี.เค. ฟาร์ม แอนด์ ฟูดส์ จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       01499 ประกอบกิจการเก่ียวกับการเกษตร ฟาร์ม

เล้ียงสัตว์ อาหารสัตว์ พันธ์ุสัตว์ และ

ผลิตภัณฑ์เก่ียวกับสัตว์ทุกชนิด

442  หมู่ท่ี 2 ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130

4404 0363563000309 หจ.ธงชัย บาดาล 20/2/2563 1,000,000       42201 ประกอบกิจการ บริการขุดเจาะน้ าบาดาล 22  หมู่ท่ี 7 ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150

4405 0365563000246 บจ.เคเคเอส เซอร์วิส เซ็นเตอร์ 

จ ากัด

17/2/2563 1,000,000       79909 ประกอบกิจการรับจองต๋ัวเคร่ืองบิน รับท า

เอกสารวีซ่า

29  หมู่ท่ี 10 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150

4406 0363563000171 หจ.พร้อมมิตร แอมบูแลนซ์ ซัพ

พอร์ต (ไทยแลนด์)

11/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการขาย โอน จ านอง จ าน า 

แลกเปล่ียน และจ าหน่ายทรัพย์สิน โดย

ประการอ่ืน

16  หมู่ท่ี 2 ต.โคกเริงรมย์ อ.บ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160

4407 0363563000228 หจ.เพชรรุ่งเรืองการไฟฟ้า 17/2/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการรับเหมางานระบบไฟฟ้า/

ส่ือสารทุกชนิด

53  หมู่ท่ี 16 ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180

4408 0365563000203 บจ.ดับบลิว. เอส. ที. อินโนเวช่ัน 

จ ากัด

12/2/2563 1,000,000       72109 การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้าน

วิศวกรรมและเทคโนโลยีอ่ืนๆ ซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

81  หมู่ท่ี 5 ต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
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4409 0363563000155 หจ.สามกอก่อสร้าง 4/2/2563 700,000          41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 111  หมู่ท่ี 8 ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120

4410 0363563000252 หจ.นาคราชวิศวกรรม 18/2/2563 700,000          41002 รับเหมาก่อสร้าง 90  หมู่บ้าน ซับสายออ หมู่ท่ี 9 ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 36130

4411 0363563000210 หจ.จิเฮ็ดดี 17/2/2563 500,000          46109 ประกอบกิจการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับ

ตกแต่งสถานท่ี จัดเล้ียง สัมมนา จัดหา

อาหาร เคร่ืองด่ืมทุกประเภท

50/1  หมู่ท่ี 2 ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180

4412 0363563000333 หจ.ฟ้าภักดี 26/2/2563 500,000          47190 ขายปลีก ขายส่ง สินค้าอุปโภค บริโภค 

และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

70/1  หมู่ท่ี 6 ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260

4413 0365563000271 บจ.วิสดอม อินฟินิต้ี โซลูช่ัน จ ากัด 25/2/2563 300,000          46510 ประกอบกิจการจ าหน่ายโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

712/26-27-28ก  ถนนโนนม่วง ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

4414 0363563000341 หจ.อทินันท์รุ่งเรือง 27/2/2563 220,000          41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 78  หมู่ท่ี 4 ต.ถ้ าวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210

4415 0363563000295 หจ.มิสพีคอสเมติกส์ 20/2/2563 200,000          47723 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองส าอาง อุปกรณ์

เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้เสริมความงาม

272/26  หมู่ท่ี 7 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

4416 0373563000155 หจ.อรกัญญา เอ็นจิเนียร่ิง 26/2/2563 5,000,000       41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

และงานก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด

102  หมู่ท่ี 1 ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อ านาจเจริญ 37240

4417 0375563000050 บจ.ไลน์วัน ดิจิตอล เซอร์วิส แอนด์ 

โซลูช่ัน จ ากัด

11/2/2563 2,000,000       63111 ประกอบกิจการให้บริการบันทึกและ

วิเคราะห์ข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

246  หมู่ท่ี 2 ต.อ านาจ อ.ลืออ านาจ จ.อ านาจเจริญ 37000

4418 0373563000112 หจ.ปรียาเจริญทรัพย์ 18/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 138  หมู่ท่ี 12 ต.บุ่ง อ.เมือง

อ านาจเจริญ

จ.อ านาจเจริญ 37000

4419 0373563000104 หจ.ทรัพย์จานลานก่อสร้าง 17/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

สถานท่ีท าการ ถนน สะพาน และงาน

ก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด

125  หมู่ท่ี 9 ต.จานลาน อ.พนา จ.อ านาจเจริญ 37180

4420 0375563000068 บจ.สะพาน กรีน โปรดักส์ จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       01262 ประกอบกิจการท าการเกษตร ท าสวน

มะพร้าวและท าสวนมะเขือเทศ

62  หมู่ท่ี 10 ต.พนา อ.พนา จ.อ านาจเจริญ 37180

4421 0373563000091 หจ.ส. มหาทรัพย์ 2020 13/2/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าทุกประเภท

ผ่านระบบออนไลน์

107  หมู่ท่ี 12 ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อ านาจเจริญ 37210

4422 0373563000139 หจ.ทา ทา รับเหมาก่อสร้าง 21/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 97  หมู่ท่ี 9 ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อ านาจเจริญ 37240

4423 0373563000121 หจ.ฤทธิวรรณเคร่ืองช่ัง 20/2/2563 500,000          46599 ประกอบกิจการจ าหน่ายรถบรรทุก เคร่ือง

ช่ังดิจิตอล เคร่ืองช่ังน้ าหนัก

55  หมู่ท่ี 13 ต.เปือย อ.ลืออ านาจ จ.อ านาจเจริญ 37000

4424 0373563000147 หจ.ต้ัม ต๋ึง เจริญทรัพย์ 24/2/2563 500,000          41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 183  หมู่ท่ี 13 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง

อ านาจเจริญ

จ.อ านาจเจริญ 37000
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4425 0373563000082 หจ.แพน คอนเนอร์ 4/2/2563 300,000          62022 ประกอบกิจกรรมการให้ค าปรึกษา

ทางด้านซอฟต์แวร์

122  หมู่ท่ี 10 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อ านาจเจริญ 37180

4426 0383563000112 หจ.บุตรอินทร์ 12/2/2563 3,000,000       47411 ประกอบกิจการค้า คอมพิวเตอร์ 

โทรศัพท์มือถือ และสินค้าไอที อุปกรณ์ต่อ

พ่วงทุกชนิด

146  หมู่ท่ี 2 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 38000

4427 0385563000068 บจ.อาร์ บี พี โปรดักส์ จ ากัด 18/2/2563 1,200,000       20231 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายน้ ายา

ล้างจาน น้ ายาถูกพ้ืน น้ ายาปรับผ้านุ่ม

250  หมู่ท่ี 9 ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000

4428 0383563000147 หจ.สุพรรณ เพชรเจริญ 20/2/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์/พักอาศัย

 สถานท่ีท าการ-งานก่อสร้าง

47  หมู่ท่ี 3 ต.โป่งเปือย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000

4429 0385563000050 บจ.รักษาความปลอดภัย บึงกาฬ 

คลีนน่ิง กรุ๊ป จ ากัด

17/2/2563 1,000,000       81210 ประกอบกิจการรับจ้างท าความสะอาดและ

รักษาความปลอดภัย

85  หมู่ท่ี 2 ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000

4430 0385563000076 บจ.ทรัพย์นาคา 2563 จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       08103 ประกอบกิจการระเบิดหินและย่อยหิน 58  หมู่ท่ี 6 ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 38000

4431 0385563000092 บจ.ขุนวัง เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้าง เขียน

แบบทดสอบวัสดุทางวิศวกรรม

89  หมู่ท่ี 4 ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 38000

4432 0383563000104 หจ.เอส พี ทู อลูมิเนียมแอนด์กลาส 12/2/2563 1,000,000       43309 ประกอบกิจการบริการออกแบบ ติดต้ัง

งานกระจกอะลูมิเนียม หน้าต่างอะลูมิเนียม

 ประตูอะลูมิเนียม

472  หมู่ท่ี 16 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150

4433 0383563000139 หจ.เฉลิมชัย ลิสซ่ิง 19/2/2563 1,000,000       47595 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

เช่น ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง เคร่ืองล้างจาน เคร่ือง

ซักผ้า เคร่ืองดูดฝุ่น

14  หมู่ท่ี 1 ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 38180

4434 0385563000041 บจ.หน้าบ้าน 20 จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       47190 ประกอบธุรกิจพ่ือจ าหน่ายสินค้าอุปโภค

และบริโภค

8  หมู่ท่ี 7 ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 38180

4435 0383563000121 หจ.คูเซอร์วิส 12/2/2563 900,000          46900 การขายส่งสินค้าท่ัวไป 197  หมู่ท่ี 10 ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 38000

4436 0383563000091 หจ.ชุมภูพรขนส่ง 6/2/2563 500,000          49339 ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทุกประเภท 

ท่ัวราชอาณาจักร

162  หมู่ท่ี 3 ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 38000

4437 0385563000084 บจ.วิหค การโยธา 2020 จ ากัด 20/2/2563 500,000          46109 ประกอบกิจการ น าเข้าส่งออกสินค้าไปยัง

ต่างประเทศ

333  หมู่ท่ี 6 ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000

4438 0395563000068 บจ.เอ็มเอ็มซี อินทีเรีย จ ากัด 18/2/2563 3,000,000       74101 กิจกรรมการออกแบบและตกแต่งภายใน

(Interior decorators activities)

63  หมู่ท่ี 3 ต.หนองบัว อ.เมือง

หนองบัวล าภู

จ.หนองบัวล าภู 39000
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4439 0393563000139 หจ.เปเล่แบรนด์ 6/2/2563 1,000,000       46493 ประกอบกิจการจ าหน่ายกระเป๋าเดินทาง 

กระเป๋สเดินทางแฟช่ัน เป๋าเดินทางสะพาย

 กระเป๋าเดินทางล้อลาก

131  หมู่ท่ี 11 ต.บ้านพร้าว อ.เมือง

หนองบัวล าภู

จ.หนองบัวล าภู 39000

4440 0393563000171 หจ.นาโกย่า - คอนสตรัคช่ัน 27/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างและงาน

โยธาทุกชนิด

192  หมู่ท่ี 10 ต.นามะเฟือง อ.เมือง

หนองบัวล าภู

จ.หนองบัวล าภู 39000

4441 0395563000050 บจ.รุ่งอุรา จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษา ฝึกอบรม 

รับจัดการธุรกิจเก่ียวกับการบริหารงาน

ขายและการขยายตลาด การฝึกอบรมและ

ให้ค าแนะน าในด้านการขายและการขยาย

ตลาด

48  หมู่ท่ี 12 ต.บ้านขาม อ.เมือง

หนองบัวล าภู

จ.หนองบัวล าภู 39000

4442 0393563000163 หจ.อายส์ ออน มี 19/2/2563 500,000          47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองแต่งกาย 

เส้ือผ้า เคร่ืองส าอาง เคร่ืองประดับ

สร้อยคอ ท้ังหน้าร้านและออนไลน์

135  หมู่ท่ี 1 ต.หัวนา อ.เมือง

หนองบัวล าภู

จ.หนองบัวล าภู 39000

4443 0395563000041 บจ.ไพรบูรณ์การช่าง จ ากัด 7/2/2563 500,000          46593 ค้า และ ติดต้ัง เคร่ืองจักร อุปกรณ์ เค่ือ

งมือเคร่ืองใช้ เพ่ือใช้ในงานอุตสาหกรรม 

เกษตรกรรมทุกประเภท

75  หมู่ท่ี 11 ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวล าภู 39140

4444 0393563000147 หจ.คูณตาค าคอนสทรัคช่ัน 12/2/2563 300,000          41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 88  หมู่บ้าน สิบเก้าโปร่ง หมู่ท่ี 3 ต.โนนม่วง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล าภู 39180

4445 0393563000155 หจ.ปัดถา ฟาร์ม 17/2/2563 100,000          01450 ประกอบกิจการเล้ียงสุกร 152  หมู่ท่ี 12 ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวล าภู 39170

4446 0405563000661 บจ.เจริญธัญทิพ จ ากัด 3/2/2563 5,000,000       10619 ผลิตและจ าหน่ายน าเข้าส่งออกเมล็ด

ธัญพืชสดและอบแห้งทุกชนิด

88  หมู่ท่ี 5 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4447 0405563000695 บจ.แม่ทองหล่อ ขอนแก่น จ ากัด 5/2/2563 5,000,000       47732 ประกอบกิจการจ าหน่ายทองค า 90/433  หมู่ท่ี 4 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4448 0405563000857 บจ.พีอาร์.พร้อพเพอร์ต้ี เดเวลล็อป

เมนท์ จ ากัด

19/2/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

สถานท่ีท าการ สะพาน อุโมงค์และงาน

ก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด

45/58  ถนนพิมพสุต ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4449 0405563001004 บจ.แคนซัน-เมเดฮ์ล(ประเทศไทย) 

จ ากัด

28/2/2563 5,000,000       10419 การผลิตน้ ามันพืชชนิดอ่ืน ๆ ซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

217/53  ถนนรอบเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4450 0403563000715 หจ.ทรัพย์ธรณี ก่อสร้าง 14/2/2563 5,000,000       41002 การก่อสร้างอาคารท่ีไม่ใช่ท่ีพักอาศัย 14  หมู่ท่ี 12 ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160

4451 0405563000822 บจ.บาวเวิร์คคอนสตรัคช่ัน จ ากัด 17/2/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย หรือ 

สถานท่ีท าการ

223  หมู่ท่ี 6 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
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4452 0405563000831 บจ.ช้างประทาน ดีเวลลอปเมนต์ 

จ ากัด

17/2/2563 4,500,000       41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

หมู่บ้านจัดสรร ท่ีพักอาศัย

111  หมู่ท่ี 5 ถนนมิตรภาพ ต.ส าราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4453 0405563000644 บจ.มินท์ อินดัสเทรียล ออโตเมช่ัน 

จ ากัด

3/2/2563 4,000,000       72109 การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้าน

วิศวกรรมและเทคโนโลยีอ่ืนๆ ซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

456/371  หมู่ท่ี 7 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4454 0403563000766 หจ.วัสดุปรับปรุงดินศรีเมืองทอง 19/2/2563 3,000,000       20121 ประกอบกิจการผลิตวัสดุปรับปรุงดิน 181  หมู่ท่ี 17 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4455 0405563000865 บจ.อินดัสเทรียล รีเสิร์ช แอนด์ อิน

โนเวช่ัน ครีเอทีฟ จ ากัด

19/2/2563 2,500,000       72109 ประกอบกิจการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลอง

ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอ่ืนๆ ซ่ึงมิได้

จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

106/125  หมู่ท่ี 6 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4456 0403563000928 หจ.นารากรุ๊ป คอนสตรัคช่ัน 27/2/2563 2,000,000       42101 ประกอบกิจการก่อสร้างถนน สะพานและ

อุโมงค์

456/200  หมู่บ้าน พฤกษา หมู่ท่ี 7 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4457 0403563000791 หจ.วายเอ็ม (2019) 20/2/2563 2,000,000       85491 การเรียน การสอนภาษาและการฝึกทักษะ

 การพูด การเขียน การอ่านและทักษะด้าน

วิชาการอ่ืนๆ

195  หมู่ท่ี 8 ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110

4458 0403563000600 หจ.พงษ์ธนันชัย ทรานสปอร์ต 7/2/2563 2,000,000       50120 ขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสารท้ัง

ทางบกและจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

61  หมู่ท่ี 5 ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150

4459 0403563000898 หจ.กฤชนนท์ แกรนด์ 26/2/2563 2,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 393  หมู่ท่ี 4 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170

4460 0403563000545 หจ.เดอะริช เพ่ิมพูน ค้าส่ง 4/2/2563 2,000,000       46313 ประกอบกิจการค้าส่งมันหวานญ่ีปุ่น 148  หมู่ท่ี 6 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180

4461 0403563000537 หจ.ชัยชวกร 4/2/2563 2,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งสินค้า 94  หมู่ท่ี 4 ต.บริบูรณ์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220

4462 0403563000804 หจ.ทีอาร์เอ็น ฮาร์ดแวร์ 20/2/2563 2,000,000       31002 การผลิตเฟอร์นิเจอร์โลหะ 221  หมู่ท่ี 5 ต.ม่วงหวาน อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น 40310

4463 0405563000652 บจ.พีพีเอ็น กรุ๊ป เอ็นจิเนียร่ิง 

แอนด์ เซอร์วิสเซส จ ากัด

3/2/2563 1,500,000       43222 รับเหมางานติดต้ังและร้ือถอน งานท่อใน

โรงงานไฟฟ้าและโรงงานไฟฟ้าในโรงงาน

อุตสาหกรรมต่างๆ

184  หมู่ท่ี 1 ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250

4464 0403563000511 หจ.เอ็น.อี.ที. คอนสตรัคช่ัน 2019 3/2/2563 1,000,000       43221 ท าโตรงสร้างระบบน้ าประปา รับเดินท่อ

ระบบน้ าประปารับผลิตถังกรองน้ า

444/74  หมู่ท่ี 3 ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4465 0403563000553 หจ.มาเฮง 5/2/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมและต่อ

เติม อาคาร บ้านเรือน โรงงานและ

สาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา

112  หมู่ท่ี 28 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4466 0403563000570 หจ.พรีม แอนด์ เพลง คอนสตรัคช่ัน 6/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 120  หมู่ท่ี 8 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4467 0403563000588 หจ.นานาซัพพลาย2020 7/2/2563 1,000,000       47721 ค้าอุปกรณ์การแพทย์ วัสดุการแพทย์ 456/351  หมู่ท่ี 7 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
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4468 0403563000626 หจ.ซุปเปอร์ทรัพย์ 64 11/2/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการขายสินค้าอุปโภคและ

บริโภค

88/11  หมู่บ้าน 22 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4469 0403563000693 หจ.หิรัญธาร 14/2/2563 1,000,000       47222 ขายเคร่ืองด่ืมร้อนและเย็น 333  หมู่ท่ี 7 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4470 0403563000723 หจ.ขอนแก่นแบตเตอร่ี 17/2/2563 1,000,000       45301 ประกอบกิจการขายแบตเตอร่ีปลีก ส่ง 239/1  หมู่ท่ี 20 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4471 0403563000731 หจ.โกรว์ คอนสตรัคช่ัน แอนด์ ซัพ

พลาย

18/2/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 12/29  หมู่ท่ี 6 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4472 0403563000758 หจ.โมน่ี แฟช่ัน 18/2/2563 1,000,000       47711 ขายเส้ือผ้า เคร่ืองแต่งกาย แฟช่ัน รองเท้า 

กระเป๋า

456  หมู่ท่ี 12 ถนนมิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4473 0403563000774 หจ.ทีดีโฮม 19/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 77  หมู่บ้าน โนนสว่าง หมู่ท่ี 11 ต.ส าราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4474 0403563000782 หจ.ณัฐวีณ์ การก่อสร้าง 19/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 142/151  หมู่ท่ี 2 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4475 0403563000812 หจ.789เอ็นทีวาย คอนสตรัคช่ัน 21/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการก่อสร้าง 150/94  หมู่ท่ี 6 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4476 0403563000821 หจ.รุ่งเรืองศิริวิศวกรรม 24/2/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 456  หมู่ท่ี 1 ต.ดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4477 0403563000863 หจ.ธนันท์ชัย คอร์ปอเรช่ัน 25/2/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการจ าหน่ายกระเป๋าและ

เคร่ืองหนัง รวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภค 

ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต(ขายสินค้า

ออนไลน์)

92  หมู่ท่ี 10 ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4478 0403563000901 หจ.จีเอ็น โฮม บิลด้ิง 26/2/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษา ค าแนะน า

ด้านวิศวกรรม บริหารโครงการและการ

พาณิชย์อุตสาหกรรม

22  หมู่บ้าน หนองไผ่ หมู่ท่ี 21 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4479 0403563000944 หจ.ดวงดี อินฟินิต้ี 28/2/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ 

อาคารท่ีพักอาศัย สถาานท่ีท าการ ถนน 

สะพาน

529/29  หมู่ท่ี 3 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4480 0405563000679 บจ.วัฒนาแลนด์ จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       68104 ประกอบกิจการให้เช่า ซ้ือ ขาย โอน 

แลกเปล่ียน จัดสรรและพัฒนาท่ีดินและ

อสังหาริมทรัพย์

99/107  หมู่ท่ี 9 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4481 0405563000709 บจ.ฉมาดล แพลนท์ จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       47190 ค้าเคร่ืองส าอางค์ อาหารเสริม เคร่ืองใช้

เสริมความงาม

499/127  หมู่ท่ี 2 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4482 0405563000717 บจ.สกายเฮ้าส์777 จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       68101 กิจกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ 94  หมู่ท่ี 6 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4483 0405563000741 บจ.เอ็นดับบลิว อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       46443 ขายปลีก ส่ง เคร่ืองส าอาง รวมถึงครีม

บ ารุงผิว โลช่ัน ยาสีฟัน สบู่ ผลิตภัณฑ์สปา

199/66  หมู่ท่ี 14 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4484 0405563000750 บจ.เค โอ เอ็ม เอ็นเนอร์จี จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       47300 ซ้ือขายน้ ามันเช้ือเพลิงพร้อมขนส่ง 78  หมู่ท่ี 14 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
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4485 0405563000768 บจ.ริชทีน กรุ๊ป จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       47723 การผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย

เคร่ืองส าอางค์ เพ่ือความสวยความงามทุก

ชนิด

199/61  หมู่ท่ี 14 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4486 0405563000776 บจ.นอร์ทอีสเทิร์น พร็อพเพอร์ต้ี 

แมนเนจเม้นท์ จ ากัด

11/2/2563 1,000,000       68104 ประกอบกิจการท าการจัดสรรให้เช่าและ

จ าหน่ายท่ีดิน อาคารท่ีพักอาศัย ตึกแถว 

อาคารพาณิชย์และอาคารชุด

267  หมู่ท่ี 17 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4487 0405563000792 บจ.อังกาบพัฒนา จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       68103 ประกอบกิจการให้บริการเช่าห้องพัก

รายวันและรายเดือน

124/141  หมู่ท่ี 14 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4488 0405563000806 บจ.กิมมิค โกรท จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการร้านขายปลีกเคร่ืองส าอาง 883/200  ช้ันท่ี 8  ห้องเลขท่ี B813 หมู่ท่ี

 27

ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4489 0405563000814 บจ.อนุวัฒน์ พาร์ทบัสแอนด์ทรัค 

จ ากัด

14/2/2563 1,000,000       45201 ให้บริการซ่อมแซม ติดต้ัง แก้ไข อุปกรณ์

ส าหรับยานยนต์

999/256,999/257  หมู่ท่ี 12 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4490 0405563000849 บจ.อิเล็กทรอนิก ฟิกซ์ จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       33122 การซ่อมเคร่ืองจักรท่ีใช้งานเฉพาะอย่าง 345/224  หมู่บ้าน สายฝน 1 หมู่ท่ี 2 

ถนนมิตรภาพ

ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4491 0405563000873 บจ.ทริปเป้ิล ดับเบ้ิล ดิจิตอล แอนด์

 แอพแพเรล จ ากัด

21/2/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจการค้าเส้ือผ้าส าเร็จรูป 111/64  หมู่ท่ี 14 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4492 0405563000920 บจ.เอ อาร์ เอ็ม เฟอร์ติไลเซอร์ 

จ ากัด

26/2/2563 1,000,000       20121 จ าหน่ายปุ๋ย 441  หมู่ท่ี 19 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4493 0405563000938 บจ.คลีนดี2020 จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       47111 ประกอบกิจการซุปเปอร์มาร์เก็ต 46  หมู่ท่ี 7 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4494 0405563000946 บจ.บลูเวฟ เทคโนโลยี แอนด์ อิน

โนเวช่ัน จ ากัด

27/2/2563 1,000,000       46691 ประกอบกิจการขายส่งเคมีภัณฑ์ทาง

อุตสาหกรรม

555/31  หมู่บ้าน เลอนีโอ เล่ียงเมือง-ศรี

จันทร์ หมู่ท่ี 8 ถนนเล่ียงเมือง-ศรีจันทร์

ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4495 0405563000989 บจ.เฟิร์ส เน็ตเวิร์ค คอมมูนิเคช่ัน 

จ ากัด

28/2/2563 1,000,000       46522 การขายส่งโทรศัพท์และอุปกรณ์การส่ือสาร

โทรคมนาคม

14  หมู่ท่ี 9 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4496 0405563000997 บจ.วิช ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       55101 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 56  ถนนกลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4497 0403563000596 หจ.เอ็นแอนด์อี คอร์ปอเรช่ัน 7/2/2563 1,000,000       52291 กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการขนส่ง

และสถานท่ีเก็บสินค้า

901/16-17  หมู่ท่ี 3 ถนนเจนจบทิศ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110

4498 0405563000903 บจ.เอ็นเจ อินเตอร์เนช่ันแนล ซัพ

พอร์ต กรุ๊ป จ ากัด

25/2/2563 1,000,000       78300 ประกอบกิจการบริการการจัดหาบุคลากร 79  หมู่ท่ี 14 ต.โคกส าราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 40110

4499 0403563000529 หจ.พอเพียง เอ็นจิเนียร่ิง 2019 3/2/2563 1,000,000       45203 รับเหมาก่อสร้าง 14  หมู่ท่ี 1 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

4500 0403563000839 หจ.ห้างทองสมบูรณ์ทรัพย์ 25/2/2563 1,000,000       47732 ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร 

พลอย และอัญมณีอ่ืน

112/3  หมู่ท่ี 3 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
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4501 0405563000784 บจ.พีบีเอส ไฮสแตนดาร์ด จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       63113 ประกอบกิจการขายส่งและขายปลีก

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้สินค้าอุปโภค บริโภค

โดยวิธีใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

229  หมู่ท่ี 10 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

4502 0403563000855 หจ.สยาม บี เรท 25/2/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าอุปโภค

บริโภค

66  หมู่ท่ี 7 ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160

4503 0405563000890 บจ.โชคอ านวย เซ็นเตอร์ จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       33200 ประกอบกิจการออกแบบ ติดต้ัง ซ่อมบ ารุง

 อุปกรณ์ ช้ินส่วน อะไหล่ เคร่ืองจักรกล 

เคร่ืองยนต์ อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ

149  หมู่ท่ี 11 ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160

4504 0403563000642 หจ.เอสเอ็มอาร์ สว่างมารวย เอ็นจิ

เนียร่ิง

13/2/2563 1,000,000       28299 ประกอบกิจการผลิตเคร่ืองจักร ประเภท

เคร่ืองเย็บท่ีนอน หมอน และผ้าห่ม

51  หมู่ท่ี 13 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170

4505 0403563000880 หจ.ช้างน้อยม่ังมีทรัพย์ 26/2/2563 1,000,000       46493 ประกอบกิจการจ าหน่ายกระเป๋า สินค้า

เกษตรทุกชนิดทุกประเภท

18  หมู่ท่ี 12 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170

4506 0405563000725 บจ.วัน-ดี 99 จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการค้าส่ง ค้าปลีก ทางเภสัช

ภัณฑ์และเวชภัณฑ์

144  หมู่ท่ี 13 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170

4507 0405563000881 บจ.แดน เอ เค  อินเตอร์เนช่ันแนล 

(ไทยแลนด์) จ ากัด

21/2/2563 1,000,000       47113 ประกอบกิจการร้านสะดวกซ้ือ/มินิมาร์ท 

จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมและสินค้า

อุปโภคบริโภค

121/1  หมู่ท่ี 10 ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180

4508 0405563000911 บจ.ศรัณย์ แบรนด์ จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       47511 ประกอบกิจการขายปลีกผ้าท่ีท าจากเส้นใย

ธรรมชาติ

116/1  หมู่ท่ี 2 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180

4509 0403563000561 หจ.เอ็ม แอนด์ เอ็น คอนดัคช่ัน 5/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจารรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย  สถานท่ี

ท าการ  ถนน สะพาน  เข่ือน

95  หมู่ท่ี 13 ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210

4510 0403563000936 หจ.เจริญอาภรณ์บิวต้ี 27/2/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองส าอางและอาหาร

เสริม

250  หมู่บ้าน หนองโก หมู่ท่ี 2 ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220

4511 0405563000962 บจ.ดีบิซซอฟต์ จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       62022 กิจกรรมการให้ค าปรึกษาทางด้าน

ซอฟต์แวร์

167  หมู่ท่ี 12 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230

4512 0403563000651 หจ.159บัวสวรรค์ทรานสปอร์ต 13/2/2563 1,000,000       49339 ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทุกประเภท 138  หมู่ท่ี 21 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
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4513 0405563000636 บจ.นครชาววัง ก่อสร้าง2 จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์

เเละเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการก่อสร้าง 

เคร่ืองมือช่างทุกประเภท สี

178  หมู่ท่ี 4 ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270

4514 0405563000954 บจ.กรีนเพาเวอร์แทงค์ จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       02100 ป่าไม้ การท าไม้และปลูกสวนป่า 205  หมู่ท่ี 8 ถนนมะลิวัลย์ ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270

4515 0405563000971 บจ.เวิลด์เทรดเอ็นเนอร์จี จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       35102 โรงผลิตพลังงานไฟฟ้าทุกประเภทได้แก่ 

โรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้าพลัง

ความร้อนร่วม

205  หมู่ท่ี 8 ถนนมะลิวัลย์ ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270

4516 0403563000707 หจ.พีทีอาร์ อิเล็คทริคคอล 14/2/2563 1,000,000       74909 รับจ้างเหมาแรงงานท่ัวไปทุกประเภท 128  หมู่ท่ี 3 ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 40280

4517 0403563000618 หจ.สหยางยนต์ ออโต้ไทร์ 11/2/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจการจ าหน่าย ยางรถยนต์ ล้อ

รถยนต์ ล้อแม็กซ์ แบตเตอร่ีรถยนต์ 

รวมท้ังอุปกรณ์และอะไหล่

9/9-11  หมู่ท่ี 9 ถนนมิตรภาพ ต.กุดน้ าใส อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น 40310

4518 0403563000847 หจ.ทีเอสเค คอนสตรัคช่ัน 2020 25/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน เข่ือ อุโมงค์

404  หมู่ท่ี 1 ต.กุดน้ าใส อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น 40310

4519 0403563000502 หจ.พระบุการเกษตร 3/2/2563 1,000,000       46692 จ าหน่าย ปุ๋ย เมล็ดพันธ์ุควบคุม อาหารสัตว์

 เคมีภัณฑ์ สารเคมี วัตถุอันตราย วัสดุ

อุปกรณ์เกษตร

204  หมู่ท่ี 1 ต.พระบุ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320

4520 0405563000733 บจ.ท่อ พีอี (อีสาน) จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       22230 ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก

ส าเร็จรูป

370  หมู่ท่ี 17 ถนนโยธาธิการสายพระ

ยืน-หนองแวง

ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320

4521 0403563000669 หจ.เจ.พี. สร้างบ้าน 13/2/2563 500,000          41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 133  หมู่ท่ี 2 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4522 0405563000628 บจ.มีให้กรุ๊ป จ ากัด 3/2/2563 500,000          73101 กิจกรรมของบริษัทโฆษณา 168/136  หมู่ท่ี 4 ถนนประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4523 0403563000740 หจ.พี.พี.เจ. มาร์เก็ตต้ิง 18/2/2563 300,000          47732 ขายปลีกเคร่ืองประดับ 83/33  หมู่ท่ี 3 ซอย2 ถนนมิตรภาพ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110

4524 0403563000871 หจ.วันชัยการบัญชี 25/2/2563 300,000          69200 ประกอบกิจการบริการท่ีปรึกษา บริการ

ทางด้านบัญชี

639/11-12  หมู่ท่ี 1 ถนนเจนจบทิศ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110

4525 0403563000910 หจ.เพลินพลัสเพลย์แอนด์เลิร์น 26/2/2563 200,000          85903 สถาบันกวดวิชา 690/7  ถนนหน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4526 0405563000687 บจ.อ.ซีวิล ซัพพลาย แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

5/2/2563 200,000          42909 การก่อสร้างโครงการวิศวกรรมโยธาอ่ืนๆ

ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

47  หมู่บ้าน กลางฮุง หมู่ท่ี 6 ต.โนนท่อน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

4527 0403563000634 หจ.เบสท์โฟน 2563 12/2/2563 100,000          47413 จ าหน่ายโทรศัพท์มือถือ ฟิล์มกันรอย ซอง

โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์

353/12  หมู่ท่ี 2 ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
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4528 0403563000677 หจ.ภูมินทร์การบัญชี 14/2/2563 100,000          69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีการท าบัญชีและการ

ตรวจสอบบัญชี การให้ค าปรึกษาด้านภาษี

30  หมู่ท่ี 3 ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150

4529 0403563000685 หจ.เพชรไพศาลการค้า 14/2/2563 50,000           46318 ขายกาแฟสมุนไพรทุกชนิด 111  หมู่ท่ี 2 ถนนบ้านฝาง ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270

4530 0415563000261 บจ.เอเซเว่น พรีคาสท์ จ ากัด 5/2/2563 5,000,000       16220 ประกอบกิจการผลิตโครงสร้างท่ีใช้ในการ

ก่อสร้าง

898/14  หมู่บ้าน บ้านถ่อน หมู่ท่ี 4 ต.บ้านเล่ือม อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4531 0415563000296 บจ.เอ็น เอ็น ไทร์ จ ากัด 7/2/2563 5,000,000       38300 ประกอบกิจการค้า ยางรถยนต์ รวมท้ังยาง

นอก ยางใน ส าหรับยานพาหนะทุกประเภท

77  ถนนประชารักษา ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4532 0415563000334 บจ.ชัยปิโตรนาดี จ ากัด 13/2/2563 5,000,000       46612 ประกอบกิจการขายส่งและขายปลีกน้ ามัน

เช้ือเพลิงและแก๊ส ส าหรับยานยนต์และ

จักรยานยต์

429/1-2  ถนนโพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4533 0415563000393 บจ.ห้างทอง ย่ิงเจริญ เยาวราช 

บ้านผือ จ ากัด

18/2/2563 5,000,000       47732 ประกอบกิจการค้าทองค าแท่งและ

ทองรูปพรรณ หินมีค่า นาก เงิน อัญมณี

อ่ืนๆ

105/1  หมู่ท่ี 10 ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160

4534 0413563000596 หจ.เคแอนด์พี แลนด์สเคป 2020 20/2/2563 5,000,000       81300 ประกอบกิจการรับจัดสวน ดูแลสวน ปลุก

ต้นไม้เพ่ือขาย จ าหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ

342/1  หมู่ท่ี 1 ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250

4535 0415563000474 บจ.ส. สมัยย่ิงเจริญรุ่งเรือง กรุ๊ป 

จ ากัด

26/2/2563 5,000,000       43120 ประกอบกิจการรับจ้างขุดลอก ห้วย หนอง

 คลองบึง เข่ือ ฝาย และงานถนน

208  หมู่ท่ี 2 ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280

4536 0415563000415 บจ.ธนาทิพย์ 2020 จ ากัด 18/2/2563 4,500,000       55101 ประกอบกิจการโรงแรมรีสอร์ทและห้องชุด 99/9 ศูนย์การค้ายูดี ทาวน์  อาคารโอ  

ห้องเลขท่ี โอหน่ึง ถนนทองใหญ่

ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4537 0413563000421 หจ.เฟริน์เชีย คอนสตรัคช่ัน 11/2/2563 3,000,000       41002 ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

บ้านพักอาศัย

128  หมู่ท่ี 10 ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280

4538 0413563000651 หจ.พี.ดี.ดับบลิว. คอนสตรัคช่ัน 

2020

27/2/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน เข่ือน อุโมงค์

268  หมู่ท่ี 5 ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4539 0415563000377 บจ.เจ.บี. เกสต์เฮ้าส์ จ ากัด 14/2/2563 2,000,000       55101 ประกอบกิจการให้บริการท่ีอยู่อาศัย ท่ีพัก 

เกสต์เฮ้าส์ รีสอรท์ โรงแรม

187/20  หมู่บ้าน ดงอุดม หมู่ท่ี 5 ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4540 0413563000502 หจ.จุฬาลักษณ์การเกษตร 13/2/2563 1,500,000       46206 ประกอบกิจการค้าอาหารสัตว์ 185  หมู่ท่ี 3 ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250
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4541 0413563000391 หจ.ปูคาร์เรนท์ อุดร 5/2/2563 1,000,000       77101 ประกอบกิจการให้เช่ารถยนต์น่ังส่วน

บุคคลขับเองและให้บริการเช่ารถยนต์

พร้อมคนขับ

15/1  หมู่ท่ี 1 ซอยบ้านนาดี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4542 0413563000405 หจ.บ้านเน็กซ์เจน 7/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 333/36  หมู่บ้าน หนองใส 2 หมู่ท่ี 17 ต.หนองนาค า อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4543 0413563000413 หจ.เทพธราทรัพย์ 11/2/2563 1,000,000       82990 ประกอบกิจการเร่งรัดหน้ีสินให้กับสถาน

บันการเงิน

154/11  หมู่ท่ี 5 ซอยบ้านหนองเตาเหล็ก ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4544 0413563000430 หจ.โอเค คาเฟ่ 11/2/2563 1,000,000       47222 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม กาแฟ 

ชา เคร่ืองด่ืมทุกชนิดรวมถึงขนมเค้ก คุกก้ี

และของพรีเม่ียมทุกชนิด

91/5  ถนนข้างอ าเภอ ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4545 0413563000448 หจ.ป.ยานยนต์ อุดรธานี 11/2/2563 1,000,000       45401 ประกอบกิจการจ าหน่ายจักรยานยนต์ใหม่

 รถจักรยานยนต์ท่ีใช้แล้วและรับจัด

ไฟแนนซ์

595  หมู่ท่ี 2 ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4546 0413563000481 หจ.ชี ยีนส์ 12/2/2563 1,000,000       47711 ขายปลีก ส่ง เส้ือผ้า กางเกง เคร่ืองแต่งกาย

 กระเป๋าและเคร่ืองประดับ

70/6  ถนนโพนพิสัย ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4547 0413563000499 หจ.พาวเวอร์ มัม 12/2/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจการจ าหน่ายสมุนไพรเพ่ือแม่

หลังคลอด รวมท้ังผ่านทางออนไลน์

504  หมู่ท่ี 7 ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4548 0413563000511 หจ.บลู พลัส คอฟฟ่ี เฮ้าส์ 14/2/2563 1,000,000       47222 ประกอบกิจการค้ากาแฟส าเร็จรูปพร้อมด่ืม

 และจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม น้ าด่ืม น้ าผลไม้ทุก

ชนิด

363  หมู่ท่ี 6 ต.บ้านขาว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4549 0413563000545 หจ.วีออโต้2020 17/2/2563 1,000,000       45103 ประกอบกิจการขายยานยนต์เก่า 103  ถนนรอบเมือง(โครงการบ้านสิทธา

รมย์)

ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4550 0413563000588 หจ.ทีแอนด์ที เซอร์วิส คัลเลอร์คาร์ 20/2/2563 1,000,000       45202 เปิดอู่ซ่อมรถ ท าสีรถยนต์ 481  หมู่บ้าน บ้านเซ หมู่ท่ี 3 ต.หนองขอนกว้าง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4551 0413563000600 หจ.อาริยาทรัพย์ทวี 21/2/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการขายปลีกเส้ือผ้าเคร่ืองแต่

งายและส่วนประกอบของเคร่ืองแต่งกาย 

เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ และเคร่ืองใช้

ส านักงานทุกชนิด

588/6  หมู่บ้าน หนองบุ หมู่ท่ี 14 ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4552 0413563000618 หจ.พีเจ มิลเล่ียน กรุ๊ป 21/2/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้าทอจากใย

สังเคราะห์ เส้ือผ้าส าเร็จรูป เคร่ืองแต่งกาย

382  หมู่ท่ี 1 ต.นาข่า อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4553 0413563000626 หจ.วังพิศาล กรุ๊ป 21/2/2563 1,000,000       47591 ประกอบกิจการค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ ชนิด

ใช้ในครัวเรือน

232  หมู่ท่ี 2 ต.บ้านเล่ือม อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
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4554 0413563000642 หจ.นงพร 26/2/2563 1,000,000       47114 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าเบ็ตเตล็ด

ท่ัวไปและสินค้าก๊ิฟช้อป

998/49  หมู่ท่ี 4 ต.บ้านจ่ัน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4555 0415563000253 บจ.โอ ไทน่ี คลาวด์ จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 288/5  หมู่ท่ี 5 ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4556 0415563000270 บจ.มาทวี โอพีเอลก้า จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       68101 ประกอบกิจการซ้ือและกิจการขาย

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเองเพ่ือการ

พักอาศัย

419/38  หมู่ท่ี 7 ซอยบ้านเก่าน้อย ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4557 0415563000300 บจ.อีซ่ี วอช ซัพพลาย จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       96202 ประกอบกิจการบริการติดต้ังระบบเคร่ือง

ซักผ้าและเคร่ืองอบผ้า

998/114  หมู่ท่ี 4 ต.บ้านจ่ัน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4558 0415563000318 บจ.เดอะ รีแลกซ์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       46442 ประกอบกิจการจ าหน่ายน้ ามันหอมระเหย

 สบู่ ยาสีฟัน สมุนไพร และอ่ืนๆท่ี

เก่ียวข้องทุกประเภท

888/197  หมู่ท่ี 6 ต.กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4559 0415563000326 บจ.เคที ดีไซน์ พรีเม่ียม จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       15121 ประกอบกิจการออกแบบ ผลิต จ าหน่าย 

กระเป๋าผ้าทุกชนิดพร้อมสกรีน ตกแต่ง 

และจ าหน่ายสินค้าพรีเม่ียม

54/78  หมู่ท่ี 3 ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4560 0415563000342 บจ.บ้านนายช่าง2518 จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 144  หมู่ท่ี 17 ต.หนองนาค า อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4561 0415563000351 บจ.แมนดิเทล จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       74101 ประกอบกิจการออกแบบตกแต่งภายใน

พ้ืนท่ีอาคาร ท่ีอยู่อาศัย อาคารสาธารณะ 

พ้ืนท่ีแสดงสินค้า นิทรรศการ

741/87  หมู่ท่ี 7 ซอยบ้านดอนอุดม ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4562 0415563000385 บจ.ซีนเซียร์ โลจีสติกส์ จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       49329 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ ท้ังภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศ

2/2  ถนนเพาะนิยม ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4563 0415563000407 บจ.เจเค เดเวลอป ฟู้ด จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       46102 น าเข้าและส่งออก ผลิต และจ าหน่าย 

อาหาร ขนม เคร่ืองปรุงรส เคร่ืองด่ืม ผลไม้

 ผัก

225/154  หมู่บ้าน แวร์ซาย หมู่ท่ี 6 ซอย

บ้านเด่ือ

ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4564 0415563000431 บจ.เพชรอีสานฟู๊ด จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหารให้บริการจัด

เล้ียง ประชุมสัมมนาและจ าหน่ายอาหาร

และเคร่ือมด่ืมทุกชนิด

235/14  หมู่ท่ี 6 ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4565 0415563000440 บจ.โลกอุดร 888 จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจการเป็นผู้ผลิต กล่ัน สกัด แปร

สภาพ ผสม บรรจุ สะสม ส ารอง เก็บ

รักษาและจ าหน่ายเคร่ืองส าอางค์

430/7  หมู่ท่ี 1 ซอยบ้านหนองบัว ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
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4566 0415563000458 บจ.ไลน์โฮเทลอุดรธานี จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       55101 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 48  ถนนนิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4567 0415563000466 บจ.บุญลี โฟรเซ่น จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       46204 ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เน้ือสัตว์

ช าแหละเน้ือสัตว์แช่แข็ง และเน้ือสัตว์

บรรจุกระป๋อง

120/128  ถนนบ้านเหล่า ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4568 0415563000482 บจ.พิมพิลาเจริญทรัพย์ จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุก

ประเภทและรับท างานโยธาทุกประเภท

12  หมู่ท่ี 12 ต.บ้านขาว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4569 0415563000504 บจ.กฎหมายสุรวัสส์ จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       69100 ประกอบกิจการรับว่าความท่ัว

ราชอาณาจักร ประกอบกิจการรับติดตาม

ทวงถามหน้ี และยึดทรัพย์

51/90  ถนนวัฒนานุวงศ์ ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4570 0415563000512 บจ.บราวน์ บับเบ้ิล จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร บริการด้าน

อาหาร จัดเล้ียง บาร์ ไนท์คลับ และ

ศูนย์การค้า

555/58  หมู่บ้าน บ้านรชยา บ้านช้าง หมู่

ท่ี 3 ซอยบ้านช้าง

ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4571 0415563000521 บจ.ธรรมชนานิน จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       46322 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมทุก

ประเภท รวมถึงสินค้าพรีเม่ียมทุกชนิด

19/12  ถนนโภคานุสรณ์ ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4572 0415563000423 บจ.อีซ่ี ฟาสท์ เพย์ จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการให้บริการโฆษณาทาง

อินเตอร์เน็ต

223/1  หมู่ท่ี 1 ต.เวียงค า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

4573 0413563000553 หจ.แชมพากา เฮ้าส์ 18/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน เข่ือน

36  หมู่ท่ี 5 ต.โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี 41130

4574 0413563000537 หจ.พ.พิพัฒน์พงษ์ 2020 17/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 73  หมู่ท่ี 13 ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150

4575 0415563000491 บจ.ที.วาย. คอร์ปอเรท จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       16101 ประกอบกิจการแปรรูปไม้ด้วยเคร่ืองจักร 

เพ่ือผลิตเป็นช้ินไม้สับ

19  หมู่ท่ี 16 ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150

4576 0413563000375 หจ.คลังโฟรเซ่น 3/2/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารทะเล 

เน้ือสัตว์แช่แข็ง

354/2  หมู่ท่ี 4 ตรอกอาสาพัฒนา 2 ถนน

บริบาลด าริ

ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190

4577 0413563000456 หจ.สมชาย ค้ าคูนดี 2020 11/2/2563 1,000,000       45401 ประกอบกิจการค้า ซ้ือ ขาย แลกเปล่ียน

โอน รับโอน เช่า ให้เช่า ซ่อม ดูแลรักษา 

รถจักรยายนต์ รถยนต์ รถกระบะและรถ

อ่ืนทุกชนิด ท่ีใช้แล้ว

371  หมู่ท่ี 7 ตรอกทุ่งธนไพศาล ถนน

บริบาลด าริ

ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190

4578 0415563000288 บจ.ศักด์ิเจริญคาร์เซอร์วิส จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       45202 ประกอบกิจการซ่อมสีและตัวถัง 169  หมู่ท่ี 9 ตรอกศรีอุดม ถนนวิญญู ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190
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4579 0415563000539 บจ.พัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่ จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       73200 เพ่ือวิจัยและพัฒนานวัตกรรมส่ือการเรียนรู้

 และเผยแพร่ส่ือนวัตกรรมการเรียนรู้

141  หมู่ท่ี 6 ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190

4580 0413563000669 หจ.นานา ช็อป 28/2/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจการจ าหน่ายเส้ือผ้าส าเร็จรูป 384/1  หมู่ท่ี 2 ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330

4581 0415563000369 บจ.เคเอส-ไนน์ต้ีไนน์ จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       02200 ประกอบกิจการค้าถ่าน,ถ่านอัดแท่ง และ

วัสดุแปรรูปจากถ่าน

84  หมู่ท่ี 6 ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330

4582 0413563000383 หจ.มาสเตอร์ไอที 2561 5/2/2563 500,000          47411 ประกอบกิจการจ าหน่าคอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองใช้ส านักงาน

499/85  หมู่บ้าน โนนพิบูลย์ หมู่ท่ี 7 

ซอยบ้านโนนพิบูลย์

ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4583 0413563000634 หจ.อุดร 99 ทราฟฟิค 25/2/2563 500,000          42101 ประกอบกิจการรับเหมาตีเส้นจราจร 303/65  หมู่บ้าน ปราณทองวิลเลจ หมู่ท่ี 

2 ซอย3 ถนนรอบเมือง

ต.บ้านจ่ัน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4584 0413563000677 หจ.ซีเอ็มจี 2020 28/2/2563 500,000          41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 669/150  หมู่ท่ี 2 ซอยบ้านโพธ์ิสว่าง ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4585 0413563000472 หจ.เอ็นที2020 เทรดด้ิง 12/2/2563 500,000          46206 ประกอบกิจการขายอาหารสัตว์และ

อุปกรณ์ทางการเกษตร

64  หมู่บ้าน ค่ายเสรี หมู่ท่ี 11 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 41290

4586 0413563000561 หจ.เส้ือยืด คอตตอน ซี.32 18/2/2563 200,000          47711 ประกอนกิจการจ าหน่ายเคร่ืองแต่งกาย 

เส้ือผ้า บุรุษ สตรี เด็กและเด็กอ่อน ชุดนอน

 ท้ังหน้าร้านและออนไลน์

323/2  ถนนประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4587 0413563000464 หจ.ข.ไข่ ของเรา 12/2/2563 100,000          47219 ประกอบกิจการขายไข่ ไก่ เป็ด นก 651  หมู่ท่ี 7 ซอยบ้านดอนอุดม ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4588 0413563000570 หจ.เอส.เอ็ม คราวน์ ซัคเซส 19/2/2563 100,000          47112 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าอุปโภค

บริโภค และบริหารงานขาย

507  หมู่ท่ี 2 ซอยบ้านโพธ์ิสว่าง ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

4589 0413563000529 หจ.ขวัญบุญ 14/2/2563 100,000          42202 การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภค

เก่ียวกับสายส่งไฟฟ้าก าลังและ

สายสัญญาณส่ือสาร

132  หมู่ท่ี 10 ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปา

คม

จ.อุดรธานี 41110

4590 0425563000091 บจ.กิจพัฒนา ก่อสร้าง จ ากัด 6/2/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ

189  หมู่ท่ี 3 ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120

4591 0425563000121 บจ.สหเมืองแมน จ ากัด 12/2/2563 5,000,000       47300 ประกอบกิจการด้านน้ ามันเช้ือเพลิงและ

สถานีบริการน าน้ ามันเช้ือเพลิง

488  หมู่ท่ี 1 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย 42150

4592 0425563000148 บจ.ทรี คอนเซปต์ (2020) จ ากัด 18/2/2563 4,000,000       68101 ขายอสังหาริมทรัพย์ บ้าน ตึกแถว หอพัก 

และท่ีอยู่อาศัย ทุกประเภท

51/1  ถนนเสริฐศรี ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
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4593 0423563000189 หจ.เคพีเอ็มมาร์เก็ตต้ิง 13/2/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการขายปลีก ส่ง ตู้หยอด

เหรียญทุกชนิด อาทิ ตู้น้ าด่ืม ตู้น้ ามัน ตู้ซัก

ผ้า ตู้น้ าแข็ง ฯลฯ

7/1  ถนนเลย - ด่านซ้าย ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

4594 0423563000197 หจ.คาซ่า ดี เลย 19/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบการค้าอสังหาริมทรัพย์ 328  หมู่ท่ี 4 ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

4595 0425563000105 บจ.สกุลเพชร 159 จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       82199 การเตรียมเอกสารและกิจกรรมเฉพาะด้าน

อ่ืนๆท่ีสนับสนุน ส านักงาน

303  หมู่ท่ี 13 ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

4596 0425563000130 บจ.เหล่าเอ้ียป๋อห่อ จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       86201 ประกอบกิจกรรมคลินิกโรคท่ัวไป 7/1  ถนนนกแก้ว ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

4597 0425563000156 บจ.ดีเลยอีวี(ไทยแลนด์) จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       45402 ประกอบกิจการ จ าหน่ายรถจักรยานยนต์ 

รถยานยนต์ไฟฟ้า และอะไหล่ของสินค้า

ดังกล่าว  ด้านสินเชือ รับจัดไฟแนนท์

154/1  หมู่ท่ี 6 ถนนเลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

4598 0425563000164 บจ.เลยค้าหิน-ทราย จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่ง ขนถ่ายสินค้าและ

คนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทางอากาศ 

ท้ังในและระหว่างประเทศ

124/1  ถนนเลย-เชียงคาน ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

4599 0425563000113 บจ.202 ดีไซน์ สตูดิโอ จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       74101 ประกอบกิจการให้บริการรับเหมาท า

เฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน รับเหมา

งานตกแต่งภายใน

51  หมู่ท่ี 7 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120

4600 0423563000146 หจ.เลยรถดี 6/2/2563 1,000,000       45201 ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม 

บ ารุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ ายากัน

สนิมส าหรับยานพาหนะ ทุกประเภท

รวมท้ังบริการติดต้ัง ตรวจสอบและแก้ไข

อุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท

225  หมู่ท่ี 12 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130

4601 0425563000083 บจ.รินลดาแฟช่ันสไตล์ จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       46414 ประกอบกิจการขายส่งเส้ือผ้า 97  หมู่ท่ี 3 ต.โคกขม้ิน อ.วังสะพุง จ.เลย 42130

4602 0423563000171 หจ.ภูเรือสปอร์ตคลับ 12/2/2563 1,000,000       93111 บริการให้เช่าสนามกอล์ฟ  รีสอร์ท ท่ีพัก

รายวัน รายเดือน

140  หมู่ท่ี 9 ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย 42160

4603 0425563000075 บจ.พีพี ช็อปโคลทต้ิง จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้า ชุด 

อุปกรณ์แม่และเด็กฯ

202  หมู่ท่ี 3 ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180

4604 0423563000162 หจ.วาสนา เอ็นจิเนียร่ิง 2020 12/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน อุโมงค์

129  หมู่ท่ี 5 ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย 42240

4605 0423563000154 หจ.เค.ที จิระพงศ์กิตติ 11/2/2563 500,000          47723 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง 432  หมู่ท่ี 1 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
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4606 0435563000237 บจ.แสงตะวัน คิง กรุ๊ป จ ากัด 21/2/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ฯ

242  หมู่ท่ี 3 ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

4607 0435563000253 บจ.ดับเบ้ิลยูเค อินเตอร์เทรดด้ิง 

จ ากัด

24/2/2563 5,000,000       46209 ประกอบกิจการ จ าหน่ายผลิตผล 

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

795  หมู่ท่ี 9 ต.โพธ์ิชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

4608 0435563000202 บจ.เอ็มจี โคเรีย (ไทยแลนด์) จ ากัด 13/2/2563 2,000,000       47190 ประกอบกิจการ จ าหน่ายเคร่ืองส าอาง 

เส้ือผ้า อาหารเสริม เส้ือผ้าแม่และเด็ก 

อุปกรณ์เด็กท้ังหน้าร้านและออนไลน์

207  หมู่ท่ี 6 ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130

4609 0435563000164 บจ.มิลินซีฟู๊ด2020 จ ากัด 3/2/2563 1,500,000       10751 ประกอบกิจการผลิตอาหารแช่เย็น 708/6  หมู่ท่ี 7 ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

4610 0433563000162 หจ.เจริญกิจ2019 13/2/2563 1,000,000       47612 ประกอบกิจการร้านขายปลีกเคร่ืองเขียน

และเคร่ืองใช้ส านักงาน

144/4  หมู่ท่ี 4 ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

4611 0433563000189 หจ.เว็ลธ์เอเจ้นต์ 24/2/2563 1,000,000       46101 ประกอบกิจการเป็นนายหน้าจัดหา จัดซ้ือ 

จ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร

419  หมู่ท่ี 4 ต.โพธ์ิชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

4612 0433563000201 หจ.โซคอน สาม สาม หน่ึง โฮม 

แอนด์ ดีไซน์

28/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ เขียนแบบ 331  หมู่ท่ี 10 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

4613 0435563000181 บจ.ซีบีวาย แบรนด์ จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       47711 จ าหน่ายเส้ือผ้าส าเร็จรูป 47  หมู่ท่ี 12 ต.หาดค า อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

4614 0435563000199 บจ.ฟีลเนเชอร์ จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       10799 ผลิตและจ าหน่ายขนม อาหาร 93/2  หมู่ท่ี 9 ต.โพธ์ิชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

4615 0435563000211 บจ.เก่ง ธุรกิจชิปป้ิงและขนส่ง จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งสินค้า 292  หมู่ท่ี 11 ต.หาดค า อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

4616 0435563000245 บจ.พีเจ หนองคาย เทรดด้ิง จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก แบตเตอร่ี 

ทุกชนิด

221/4  หมู่ท่ี 5 ต.โพธ์ิชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

4617 0435563000261 บจ.ส าลี บีแอนด์ดับบลิว 2020 

จ ากัด

27/2/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการจ าหน่าย สินค้า อุปโภค

บริโภค

160  หมู่ท่ี 10 ต.หาดค า อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

4618 0433563000111 หจ.ป้องบุญ ก่อสร้าง 4/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 29  หมู่ท่ี 2 ต.บ้านว่าน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110

4619 0435563000172 บจ.เอสดับบลิวเอช เอนเนอร์จี 

จ ากัด

5/2/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 389/21  หมู่ท่ี 1 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110

4620 0433563000146 หจ.ค าสว่าง อิฐบล็อค 2020 13/2/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจการจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างทุก

ชนิด

96  หมู่ท่ี 13 ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120

4621 0433563000171 หจ.หงษ์ทองสว่างคอนกรีต 21/2/2563 1,000,000       23951 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายคอนกรีต

ส าเร็จ

219  หมู่ท่ี 19 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120

4622 0433563000197 หจ.ปรารินทร์ ฟู้ดส์ โปรดักส์ 24/2/2563 1,000,000       47219 จ าหน่ายน้ าปลาร้าปรุงรส 198  หมู่ท่ี 3 ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

4623 0435563000229 บจ.นารา เซ็นเธอร์ไลฟ์ จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       47912 จ าหน่ายเคร่ืองส าอางและสินค้าอุปโภค 

บริโภค ทุกชนิด

30  หมู่ท่ี 3 ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120

4624 0433563000154 หจ.เอสพี รวยรุ่งเรือง 13/2/2563 500,000          46103 ประกอบกิจการน าเข้าและส่งออกท่ีนอน 

หมอน ผ้าห่ม

227  หมู่ท่ี 5 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

4625 0433563000138 หจ.จันทร์เพ็ง กรุ๊ป 12/2/2563 500,000          41002 รับเหมาก่อสร้าง 125  หมู่ท่ี 4 ต.บ้านผือ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120

4626 0433563000120 หจ.ออดิท และ แอคเคาท์ 7/2/2563 300,000          69200 ประกอบกิจการบริหารทางบัญชี 769/1  หมู่ท่ี 2 ถนนประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

4627 0445563000253 บจ.เสริมไทย เอ็นเนอร์จี จ ากัด 28/2/2563 18,000,000      35101 ผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 

เพ่ือขายหรือจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับ

หน่วยงานเอกชน บุคคลท่ัวไป คณะผู้สนใจ

76/1  ถนนนครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง

มหาสารคาม

จ.มหาสารคาม 44000

4628 0445563000245 บจ.โฮมทัช เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 28/2/2563 5,000,000       47591 ประกอบกิจการค้า ขายปลีก ขายส่ง 

อะไหล่ เฟอร์นิเจอร์ ของมีคม เคร่ืองเคห

ภัณฑ์ เคร่ืองแก้ว เคร่ืองครัว

427  หมู่ท่ี 10 ต.แวงน่าง อ.เมือง

มหาสารคาม

จ.มหาสารคาม 44000

4629 0445563000181 บจ.เอ.เอ. โฮม คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 5/2/2563 3,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ีท าการ 

ถนน สะพาน เข่ือน อุโมงค์ และงาน

ก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกทุกชนิด รวมท้ังรับ

ท างานโยธาทุกประเภท

560  หมู่ท่ี 1 ต.ท่าสองคอน อ.เมือง

มหาสารคาม

จ.มหาสารคาม 44000

4630 0443563000332 หจ.ทวิเลิศ 28/2/2563 3,000,000       47591 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าในครัวเรือน

 เฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด

1  หมู่ท่ี 14 ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

4631 0445563000199 บจ.เจบีเอส.บิวต้ีคลาส จ ากัด 6/2/2563 2,000,000       46443 ประกอบกิจการขายส่งเคร่ืองส าอาง 51  หมู่ท่ี 1 ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180

4632 0443563000324 หจ.ภูขวัญรุ่งเรืองกิจ 17/2/2563 1,250,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 45  หมู่ท่ี 15 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

4633 0445563000202 บจ.ดี เอนเนอร์จี แอนด์ รีเทล จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการการค้าส่งและค้าปลีกการ

ให้บริการการเช่าพ้ืนท่ี

99  ถนนสารคาม-วาปีปทุม ต.ตลาด อ.เมือง

มหาสารคาม

จ.มหาสารคาม 44000

4634 0445563000229 บจ.มหาสารคาม การช่าง จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       42101 ประกอบกิจการก่อสร้าง ถนน สะพานและ

อุโมงค์

30  ถนนผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง

มหาสารคาม

จ.มหาสารคาม 44000

4635 0445563000237 บจ.เดอะ สตาร์ โฟกัส จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการธุรกิจขายตรง ขายของ

ออนไลน์

356  หมู่ท่ี 14 ต.แวงน่าง อ.เมือง

มหาสารคาม

จ.มหาสารคาม 44000

4636 0443563000316 หจ.ชุ่มกลาง คอนสตรัคช่ัน 17/2/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างท่ีพักอาศัย

 ถนน

66  หมู่ท่ี 4 ต.เหล่า อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140

4637 0443563000260 หจ.ย่ิงเจริญ  คูลล่ิง 11/2/2563 1,000,000       52101 ประกอบกิจการรห้องเย็น เช่าฝาก 125/1  หมู่ท่ี 12 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี
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4638 0443563000308 หจ.เอ็นทีเอ็น ก่อสร้าง แอนด์ รีโน

เวทบ้านสวย

17/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ

11  หมู่ท่ี 2 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

4639 0445563000211 บจ.อาคมมิวเซียม จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       23932 ผลิตจ าหน่ายออกแบบผลิตภัณฑ์

ประติมากรรมของตกแต่งจากเซรามิ

จัดสร้างงานและพระพุทธศิลป์จิตกรรม

326  หมู่ท่ี 4 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

4640 0443563000235 หจ.ฟาร์มเห็ดทวีทรัพย์ 4/2/2563 1,000,000       46313 ประกอบกิจการจ าหน่ายเช้ือเห็ดและ

อุปกรณ์เพาะเห็ดหลินจือและเห็ดอ่ืนๆทุก

ประเภท

126  หมู่ท่ี 6 ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180

4641 0445563000172 บจ.ศรีคิรินทร์ แลบ จ ากัด 3/2/2563 500,000          47723 จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง บริการให้

ค าแนะน าข้อมูลเก่ียวกับสินค้า

227/32  หมู่บ้าน วิลล่า นารา 2 หมู่ท่ี 8 ต.เก้ิง อ.เมือง

มหาสารคาม

จ.มหาสารคาม 44000

4642 0443563000286 หจ.มิลค์มี คอฟฟ่ีบาร์ 13/2/2563 500,000          56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม

113  หมู่บ้าน หนองบอน หมู่ท่ี 7 ต.หนองบอน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140

4643 0443563000243 หจ.เอ็มแอนด์เอ็ม เน็ทเวิร์ค 6/2/2563 500,000          43210 ประกอบกิจการติดต้ังและซ่อมบ ารุง ระบบ

 INTERNET และระบบ NETWORK

147  หมู่ท่ี 5 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

4644 0443563000278 หจ.เชษฐ์ อิเล็คทริค 2020 12/2/2563 500,000          43210 ประกอบกิจการรับเหมาติดต้ังข้อต่อและ

การเดินสายไฟฟ้า

359/11  หมู่ท่ี 7 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

4645 0443563000251 หจ.กรวิชญ์ โยธา 7/2/2563 400,000          41002 รับเหมาก่อสร้าง 171  หมู่ท่ี 4 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

4646 0443563000294 หจ.แซ่ฮวง รุ่งเรืองกิจ 14/2/2563 150,000          82110 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงานเก่ียวกับ

ด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การตลาด

 และการจัดจ าหน่าย

154  หมู่ท่ี 1 ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160

4647 0455563000202 บจ.โพนทอง  รับเบอร์ จ ากัด 12/2/2563 5,000,000       46693 ประกอบกิจการจัดซ้ือ จ าหน่าย น าเข้า 

และส่งออกยางพารา

63  หมู่ท่ี 4 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110

4648 0455563000229 บจ.เพชรประกายก่อสร้าง จ ากัด 19/2/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย

315  หมู่ท่ี 2 ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170

4649 0455563000245 บจ.รักษาความปลอดภัย วี.ที.การ์ด

 จ ากัด

21/2/2563 5,000,000       80100 ประกอบกิจการให้บริการทางด้านรักษา

ความปลอดภัยในทรัพย์สินและให้ความ

คุ้มครองป้องกัน

55  หมู่บ้าน เหล่ากลาง หมู่ท่ี 9 ต.บัวค า อ.โพธ์ิชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230

4650 0453563000367 หจ.เซ่งฮะเซียง คอนสตรัคช่ัน 18/2/2563 3,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร 

อาคารพาณิชย์ สถานท่ีท าการ ถนน 

สะพาน เข่ือน งานโยธาทุกประเภท

194  หมู่ท่ี 6 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
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4651 0453563000464 หจ.ที.พี เซอร์วิส 1970 27/2/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 83  หมู่ท่ี 6 ต.หนองแวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150

4652 0453563000251 หจ.ทรัพย์เพ่ิมพูล(2020) 3/2/2563 1,000,000       46322 ประกอบกิจการขายส่งเคร่ืองท่ีไม่มี

แอลกอฮอล์ เคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลัง

30/4  หมู่ท่ี 6 ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

4653 0453563000260 หจ.แอทเทนเมนท์ เทเลคอม 4/2/2563 1,000,000       61101 ประกอบกิจการให้บริการอินเทอร์เน็ตบน

โครงข่ายระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการ

อินเทอร์เน็ต

69  หมู่ท่ี 10 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

4654 0453563000359 หจ.น้องแนน โฮลเซล ฟอร์ รีเทล 18/2/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจการจ าหน่ายเส้ือผ้าส าเร็จรูป

และสินค้าเบ็ตเตล็ดทุกชนิด

163  ถนนปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

4655 0453563000456 หจ.ท่างามร้อยเอ็ดรุ่งเรือง 24/2/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 89  หมู่ท่ี 6 ต.ยางใหญ่ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000

4656 0453563000472 หจ.ห้องเย็นโอเล่ปลาทะเล ร้อยเอ็ด 27/2/2563 1,000,000       46311 ประกอบกิจการค้าเน้ือสัตว์ช าแหละ

เน้ือสัตว์แช่แข็ง

55  ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

4657 0453563000481 หจ.ปัญญานันท์ พร็อพเพอร์ต้ี 28/2/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย

561  หมู่ท่ี 5 ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

4658 0455563000199 บจ.บ้านปรุงรส จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       46319 ประกอบธุรกิจขายส่งเคร่ืองปรุงอาหารทุก

ชนิด

410  หมู่ท่ี 6 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

4659 0455563000270 บจ.บีบี เฮ้าส์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       74101 รับออกแบบและรับตกแต่งภายในตกแต่ง

เฟอร์นิเจอร์

49  หมู่ท่ี 13 ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000

4660 0453563000375 หจ.ตรอ.สามเฮง 20/2/2563 1,000,000       71202 ให้บริการตรวจสภาพรถ 150  หมู่บ้าน บ้านขม้ิน หมู่ท่ี 8 ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110

4661 0453563000294 หจ.ศิริภณาทรัพย์ เอส.เอ.พี 988 6/2/2563 1,000,000       46209 ประกอบกิจการค้าวัตถุดิบทางการเกษตร 

พืชผลทางการเกษตรสินค้าเกษตรแปรรูป

ทุกชนิด

52  หมู่ท่ี 2 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

4662 0455563000237 บจ.วินเนอร์ 1995 จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       47523 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองส าอาง อุปกรณ์

เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้เสริมความงาม และ

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

354/1  หมู่ท่ี 14 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

4663 0453563000324 หจ.คิทแคท ช๊อป 13/2/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการจ าหน่ายเส้ือผ้าแฟช่ัน 

เคร่ืองส าอาง อาหารเสริม สินค้าออนไลน์ 

ตามสินค้าในวัตถุประสงค์

270  หมู่ท่ี 4 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130

4664 0455563000253 บจ.กนกนภา คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 333  หมู่ท่ี 3 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140

4665 0455563000261 บจ.กนกนภาคอนกรีต จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       46631 ประกอบกิจการการขายส่งอิฐหินปูนทราย

และผลิตภัณฑ์คอนกรีต

333  หมู่ท่ี 3 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
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4666 0453563000286 หจ.โชคณัฐกิตต์ิ 101 ก่อสร้าง 4/2/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการท าการประมูลเพ่ือขาย

สินค้าตามวัตถุท่ีประสงค์ให้แก่บุคคล 

คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและ

องค์การของรัฐ

1  หมู่ท่ี 16 ต.บ้านฝาง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150

4667 0453563000405 หจ.กนิษฐา พาณิชย์ 99 20/2/2563 1,000,000       47512 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองนอน 6  หมู่ท่ี 4 ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160

4668 0453563000278 หจ.ออร์แกนิค คอร์ด้ีลิส 4/2/2563 1,000,000       46209 ประกอบกิจการค้าด้านเกษตรแปรรูปเป็น

อาหารท่ีใช้วัตถุดิบทางการเกษตร

5  หมู่ท่ี 11 ต.พลับพลา อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 45170

4669 0453563000308 หจ.อุ่นใจ๑๐๑ 7/2/2563 1,000,000       52213 บริการรับฝากรถยนต์ รถจักรยานยนต์ 

และบริการท่ีเก่ียวข้อง

114/1  หมู่ท่ี 1 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170

4670 0453563000383 หจ.ฟ้ารุ้งการเกษตรรุ่งเรือง 20/2/2563 1,000,000       46692 ขายปุ๋ยเคมีทางการเกษตร ขายเมล็ดพันธ์ุ

พืชควบคุม และวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร

70  หมู่ท่ี 6 ต.ทุ่งเขาหลวง อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 45170

4671 0453563000430 หจ.ใบตอง สตูดิโอ 101 20/2/2563 1,000,000       47742 ประกอบกิจการขายรองเท้าแบร์นแท้มือ

สองทุกชนิดท้ังปลีกและส่ง

43  หมู่ท่ี 1 ต.ศรีโคตร อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180

4672 0453563000332 หจ.นาโน พาณิชย์ 99 14/2/2563 1,000,000       47512 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองนอน 15  หมู่ท่ี 9 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190

4673 0453563000391 หจ.อลิสา เคร่ืองนอน 20/2/2563 1,000,000       47512 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองนอน 28  หมู่ท่ี 10 ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190

4674 0453563000421 หจ.มะลิ เคร่ืองนอน 20/2/2563 1,000,000       47512 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองนอน 95  หมู่ท่ี 10 ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190

4675 0453563000316 หจ.สิริยากร คอนสตรัคช่ัน 1828 11/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างต่างๆ 122  หมู่ท่ี 3 ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210

4676 0455563000211 บจ.มูนมัง 2020 จ ากัด 18/2/2563 500,000          49329 ประกอบกิจการขนส่งผู้โดยสารทางบก

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

296  หมู่ท่ี 11 ถนนร้อยเอ็ด-กาฬสินธ์ุ ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

4677 0453563000502 หจ.เอส.ที.ซี. ดีไซน์ 28/2/2563 500,000          22299 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่ายผลิตภัณฑ์

เก่ียวกับอะคริลิค พลาสติกอะคริลิค

9  หมู่ท่ี 5 ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170

4678 0453563000413 หจ.พร ช็อป99 20/2/2563 400,000          47723 ขายสินค้า อุปกรณ์เสริมความงาม และ

สินค้าเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ

102  หมู่ท่ี 4 ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130

4679 0453563000341 หจ.มูนมังฟาร์ม 18/2/2563 200,000          46201 การขายส่งข้าวเปลือกและธัญพืชอ่ืนๆ 115  หมู่ท่ี 11 ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

4680 0453563000499 หจ.เก่งพันล้าน 28/2/2563 100,000          46900 ประกอบกิจการขายสินค้าเพ่ือการอุปโภค 

บริโภค ตัวแทนจ าหน่ายชุดช้ันในปรับสรีระ

 เคร่ืองส าอาง เคร่ืองดูแลความงาม 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

258  หมู่ท่ี 15 ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150

4681 0453563000448 หจ.ไพศาลกระเทียมด า 24/2/2563 100,000          46209 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าเกษตร 

สินค้าเกษตรแปรรูป

3  หมู่ท่ี 5 ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
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4682 0463563000430 หจ.รุ่งรัศมี 21/2/2563 5,000,000       01136 ประกอบกิจการปลูกเห็ดจ าหน่ายก้อนเห็ด

ผลผลิตเช้ือเห็ด

176  หมู่บ้าน เริงนาแก หมู่ท่ี 6 ต.ไผ่ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ จ.กาฬสินธ์ุ 46000

4683 0463563000316 หจ.ดีเย่ียมการเกษตร 6/2/2563 5,000,000       47733 ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่งตัวแทน

จ าหน่ายปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืช 

ยาบ ารุงพืชเคมีภัณฑ์

257/1  หมู่ท่ี 10 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธ์ุ 46110

4684 0463563000383 หจ.สมมอเตอร์ 13/2/2563 5,000,000       45404 ประกอบกิจการขายส่งและขายปลีก

ช้ินส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของ

จักรยานยนต์

134  หมู่ท่ี 2 ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธ์ุ 46160

4685 0465563000172 บจ.หูกโฮม จ ากัด 26/2/2563 5,000,000       13999 ผลิตและจ าหน่ายส่ิงทอ อุปกรณ์ตกแต่ง 222  หมู่ท่ี 2 ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธ์ุ 46160

4686 0465563000148 บจ.เด่นภูมิ การช่าง (2020) จ ากัด 6/2/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาท่ัวไป ก่อสร้าง

อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ีท าการ ถนน 

สะพาน และงานก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด

79  หมู่ท่ี 7 ต.ส าราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธ์ุ 46180

4687 0463563000391 หจ.ดิทญา (2020) 13/2/2563 2,000,000       47591 ประกอบกิจการ จ าหน่ายเคร่ืองเรือน 

เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

21  หมู่ท่ี 14 ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธ์ุ 46130

4688 0463563000219 หจ.ส.อุดมทรัพย์ (2020) 4/2/2563 1,000,000       82990 ประกอบกิจการรับเหมาท่ัวไป 153  หมู่ท่ี 1 ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธ์ุ 46000

4689 0463563000235 หจ.วี.เอส  การโยธา 4/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 2/2  ถนนกมลชัยพัฒนา ต.กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ จ.กาฬสินธ์ุ 46000

4690 0463563000243 หจ.วัชรพงศ์  ซัพพลาย  2020 4/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 165/2  ถนนเล่ียงเมืองทุ่งมน ต.กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ จ.กาฬสินธ์ุ 46000

4691 0463563000260 หจ.วี  เทรดด้ิง 2020 4/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 2/2  ถนนกมลชัยพัฒนา ต.กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ จ.กาฬสินธ์ุ 46000

4692 0463563000324 หจ.อู่ช่างต๋ีสมเด็จ 6/2/2563 1,000,000       45202 ประกอบกิจการบริการเคาะซ่อมพ่นส่

รถยนต์

88  หมู่ท่ี 15 ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธ์ุ 46000

4693 0463563000332 หจ.คมกริชรุ่งเรืองทรัพย์ 6/2/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการติดต้ังขยายระบบไฟฟ้า 

ประปา และโทรศัพท์ท้ังภาครัฐและเอกชน

41/1  ถนนดงปอ ต.กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ จ.กาฬสินธ์ุ 46000

4694 0463563000367 หจ.บีบีออโต้ เพ้นท์ 11/2/2563 1,000,000       45301 ประกอบกิจการขายส่งช้ินส่วนและ

อุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์

450/13  หมู่ท่ี 4 ต.หลุบ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ จ.กาฬสินธ์ุ 46000

4695 0463563000472 หจ.ป.แสนทรัพย์วิศวกรรม 28/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ซ่อมบ ารุง

ไฟฟ้า ซ่อมบ ารุงเคร่ืองยนต์

155  หมู่ท่ี 15 ต.หลุบ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ จ.กาฬสินธ์ุ 46000

4696 0463563000308 หจ.เพียวพราว ก่อสร้าง 5/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 75  หมู่ท่ี 8 ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธ์ุ 46110

4697 0465563000130 บจ.ไมดาส 2562 จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจการค้า จัดจ าหน่าย 

ภายในประเทศและส่งออกนอกประเทศ 

ผลิตภัณฑ์น้ าปลาร้าบรรจุกระป่อง ขวด

17  หมู่ท่ี 3 ต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธ์ุ 46110
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4698 0463563000341 หจ.ฟาร์มดีฟู้ด 7/2/2563 1,000,000       46102 การขายส่งอาหารเคร่ืองด่ืมและยาสูบโดย

ได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

148  หมู่ท่ี 9 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธ์ุ 46120

4699 0463563000464 หจ.ไพบูลย์ทรานสปอร์ต2020 26/2/2563 1,000,000       49339 ประกอบกิจการรับส่งสินค้าทางถนน 138  หมู่ท่ี 6 ต.นาเชือก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธ์ุ 46120

4700 0463563000251 หจ.โอ.พี.ริช ท็อป 4/2/2563 1,000,000       82110 ประกอบกิจการรับเป็นผู้บริหารงาน

เก่ียวกับด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 

การตลาด การจัดจ าหน่าย

260  หมู่ท่ี 9 ต.ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธ์ุ 46130

4701 0463563000278 หจ.วังหินรุ่งเรืองทรัพย์ 4/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 38  หมู่ท่ี 4 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธ์ุ 46130

4702 0463563000286 หจ.ร่วมเจริญ  2020 4/2/2563 1,000,000       41002 ประกิจการรับเหมาก่อสร้าง 38  หมู่ท่ี 4 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธ์ุ 46130

4703 0463563000294 หจ.เอส.เค.  รุ่งเรืองกิจ 4/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 38  หมู่ท่ี 4 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธ์ุ 46130

4704 0463563000375 หจ.เรือนไทยซุปเปอร์มาร์เก็ต 12/2/2563 1,000,000       47222 ประกอบกิจการค้า ขายปลีก ขายส่ง

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด และสินค้าเบ็ดเตล็ดทุก

ประเภท

118  หมู่ท่ี 1 ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธ์ุ 46130

4705 0463563000421 หจ.ช.วีรพงษ์เอ็นจิเนียร่ิง 19/2/2563 1,000,000       25941 ประกอบกิจการรับท าเหล็กถังสแตนเลส 23  หมู่ท่ี 4 ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธ์ุ 46140

4706 0463563000359 หจ.ทรัพย์ไพศาล วู้ดเทค 11/2/2563 1,000,000       16220 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายไม้แปร

รูปวงกบ ประตู

200  หมู่ท่ี 4 ต.ล าห้วยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธ์ุ 46150

4707 0463563000227 หจ.สมานมิตรสโตร์ 4/2/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการขายปลีก-ขายส่งสินค้า

อุปโภคบริโภคทุกชนิด

33  หมู่ท่ี 15 ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธ์ุ 46170

4708 0463563000448 หจ.เคพีดี เวิลด์ไวด์ 21/2/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้าและส่งออกทางการ

แพทย์วิตามินชนิดต่างๆและเคร่ืองส าอางค์

113  หมู่ท่ี 9 ต.ค าใหญ่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธ์ุ 46170

4709 0463563000456 หจ.เอเอ็ม เคเบ้ิล เน็ตเวิร์ค 21/2/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการให้บริการติดต้ัง ซ่อมบ ารุง

ระบบอินเทอร์เน็ตและจานดาวเทียม 

รวมท้ังจ าหน่ายอุปกรณ์และอะไหล่ของ

สินค้าดังกล่าว

101/7  หมู่ท่ี 14 ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธ์ุ 46170

4710 0465563000156 บจ.อาร์ อาร์ เคมีคอล โซลูช่ัน จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน เข่ือน

74  หมู่ท่ี 3 ต.พิมูล อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธ์ุ 46170

4711 0465563000181 บจ.อินเทค คอเปอร์เรช่ัน จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน เข่ือน

208  หมู่ท่ี 3 ต.ดงสมบูรณ์ อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธ์ุ 46190



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

4712 0465563000164 บจ.ไทยหนองบัว ค้าผ้า จ ากัด 24/2/2563 700,000          13921 ผลิตและจ าหน่ายท่ีนอน หมอน ผ้าห่ม 

และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ เก่ียวกับชุดเคร่ืองนอน

ทุกชนิด

244  หมู่ท่ี 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธ์ุ 46130

4713 0463563000405 หจ.ส.พานิชย์รุ่งเรืองกิจ 14/2/2563 500,000          46692 ประกอบกิจการค้าปุ๋ย เคมี ภัณฑ์ทาง

เกษตร เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ปุ๋ย ยาปราบ

ศัตรูพืชและสัตว์ทุกชนิด

377  หมู่ท่ี 9 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธ์ุ 46120

4714 0463563000413 หจ.เอทีซัคเซส เซอร์วิส 17/2/2563 500,000          47413 ประกอบกิจการขายปลีกและส่งซิมมือถือ 

โทรศัพท์มือถือและรับช าระบิล ติดต้ัง

อินเตอร์เน็ต

158/1  หมู่ท่ี 1 ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธ์ุ 46130

4715 0473563000243 หจ.สกลนครพิโกลิสซ่ิง 6/2/2563 5,000,000       64929 ประกอบกิจการให้สินเช่ืออ่ืนๆกิจกรรมการ

ให้กู้ยืมเงินนอกระบบธนาคาร

333/1  ถนนนิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

4716 0475563000156 บจ.วายเจ มันน่ี จ ากัด 3/2/2563 5,000,000       64922 การให้สินเช่ือเพ่ือการอุปโภคบริโภค 1302/2  ถนนสุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

4717 0475563000199 บจ.ต.เพ่ิมพูน จ ากัด 6/2/2563 5,000,000       46209 การขายส่งวัตถุดิบอ่ืนๆทางการเกษตรซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

207  หมู่ท่ี 3 ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120

4718 0475563000318 บจ.เชลล์องุ่นพันธ์ จ ากัด 28/2/2563 5,000,000       47300 ประกอบกิจการขายปลีกเช้ือเพลิงยานยนต์

ในร้านค้าเฉพาะสถานีป๊ัม

183/5  หมู่ท่ี 4 ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120

4719 0475563000270 บจ.ใจกว้าง 2020 จ ากัด 25/2/2563 5,000,000       47114 ประกอบกิจการร้านขายของช า 382  หมู่ท่ี 8 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160

4720 0475563000229 บจ.เคแพค 2020 จ ากัด 20/2/2563 5,000,000       46639 การขายส่งวัสดุก่อสร้างอ่ืน ๆ ซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

30  หมู่ท่ี 5 ต.ค าตากล้า อ.ค าตากล้า จ.สกลนคร 47250

4721 0475563000237 บจ.เคโฮม 2020 จ ากัด 20/2/2563 5,000,000       46639 การขายส่งวัสดุก่อสร้างอ่ืนๆ ซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

228  หมู่ท่ี 16 ต.ค าตากล้า อ.ค าตากล้า จ.สกลนคร 47250

4722 0473563000278 หจ.เอส.เอส. คอนสตรัคช่ัน (2020) 12/2/2563 3,000,000       68102 ประกอบกิจการจัดซ้ือ และจัดสรรท่ีดิน

เปล่าเพ่ือแบ่งขาย

563/2  ซอยธรรมอักษร ถนนรัฐบ ารุง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

4723 0473563000383 หจ.ใบบุญรุ่งเรืองกิจ 27/2/2563 3,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 125  หมู่ท่ี 11 ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280

4724 0473563000359 หจ.ทรีดีอินโนเวช่ันแอนด์เทคโนโลยี 20/2/2563 2,000,000       47190 ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง ไฟฟ้า 

อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์

411/1  ซอยเจริญทรัพย์ ถนนนิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

4725 0475563000245 บจ.เอิร์ท โปรดักส์ แล็บโบราโทร่ี 

จ ากัด

21/2/2563 2,000,000       46101 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออกเมล็ดพันธ์ุ

พืช รวมท้ังเคร่ืองมือเเละอุปกรณ์ทางการ

เเพทย์เพ่ือใช้ในการผลิต

205  ถนนเจริญเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
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4726 0473563000341 หจ.บี.เอ็น. สปีด ออโต้คาร์ 17/2/2563 2,000,000       45103 ประกอบกิจการขายยานยนต์เก่าชนิด

รถยนต์น่ังส่วนบุคคลรถกระบะและรถ

ขนาดเล็กท่ีคล้ายกัน

634/6  หมู่ท่ี 1 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160

4727 0473563000235 หจ.บุญธิดาเพาเวอร์ กรุ๊ป 5/2/2563 1,000,000       43210 การติดต้ังไฟฟ้า 327/9  ถนนสุขาวดี ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

4728 0473563000286 หจ.รสนิยม สกล 13/2/2563 1,000,000       47221 ประกอบกิจการขายปลีกเคร่ืองด่ืมท่ีมี

แอลกอฮอล์

272/84  ถนนนิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

4729 0473563000324 หจ.คิงเซอร์วิส โซลูช่ัน 17/2/2563 1,000,000       63113 ประกอบกิจการให้บริการวางแผนการซ้ือ 

ขายส่ือโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์

ต่างๆโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญา

จ้าง

333  ถนนเล่ียงเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

4730 0473563000332 หจ.พรพรหม 2020 17/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างท่ัวไป 234  หมู่ท่ี 10 ต.ง้ิวด่อน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

4731 0473563000367 หจ.เบสท์วอเตอร์ แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน

25/2/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองกรองน้ า 

อุปกรณ์กรองน้ า เคมีภัณฑ์ท่ีใช้กับน้ า

456/9  ถนนนิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

4732 0473563000405 หจ.ย่ิงเจริญซีฟุ๊ด 28/2/2563 1,000,000       47212 ร้านขายปลีกปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 597/5  ถนนประชาอุทิศ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

4733 0475563000148 บจ.ไอทีทู ดีวีลอป คอร์ปอเรช่ัน 

(ประเทศไทย) จ ากัด

3/2/2563 1,000,000       62012 ประกอบกิจการพัฒนาระบบ และ

ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์

1851/32  ถนนสุขสวัสด์ิ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

4734 0475563000172 บจ.สถาปนิกไทบ้าน จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ และงานก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด

232  หมู่ท่ี 15 ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

4735 0475563000181 บจ.นิวโรนาบิส จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       86909 ประกอบกิจกรรมอ่ืน ๆ ด้านสุขภาพของ

มนุษย์ ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

1477 / 6-7  ถนนยุวพัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

4736 0475563000202 บจ.ซีพี-เมจิ สกลนคร จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจการค้านมสด นมแปรรูป

ผลิตภัณฑ์เก่ียวกับนมทุกชนิด

662/13  ถนนประชาอุทิศ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

4737 0475563000253 บจ.หลี เฮง หลง พานิชย์ จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       56302 ประกอบกิจการ บริการเคร่ืองด่ืมแบบ

พร้อมบริโภค คอฟฟ่ีช็อป ร้านกาแฟ ร้าน

น้ าผลไม้

198/13  ถนนสกลนคร-นาแก ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

4738 0475563000288 บจ.จิวเล็กทวีทรัพย์ จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       46695 ประกอบกิจการขายส่งของเสียและเศษ

วัสดุเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่

141  หมู่ท่ี 10 ต.ง้ิวด่อน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

4739 0475563000296 บจ.วิคตอร่ี ดิจิตอล คอนซัลท์ จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       80200 รับจัดท าระบบความปลอดภัยในข้อมูล

สารสนเทศท้ังในด้านองค์กรและเทคโนโลยี

170/2  ซอย17 (ธาตุดุม 2) ถนนไอ.ที.ยู ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
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4740 0472563000013 หส.บ๊ิก เชฟ 4/2/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง 

อาหารแปรรูป รวมถึงการผลิต น าเข้าและ

ส่งออก

1093  หมู่ท่ี 11 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

4741 0473563000294 หจ.สว่างประตูม้วน 13/2/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจการขายปลีกวัสดุก่อสร้างอ่ืน ๆ

 และเมทัลชีททุกชนิด

253  หมู่ท่ี 2 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

4742 0475563000164 บจ.มูนไลท์2019 จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการปลูกสร้างบ้านและ

จ าหน่ายบ้านพักอาศัยพร้อมท่ีดิน

297/2  หมู่ท่ี 2 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

4743 0473563000375 หจ.โชคเสริมสุข 2020 27/2/2563 1,000,000       46209 ประกอบกิจการรับซ้ือ ขายส่งปาล์มน้ ามัน 

ยางพารา และวัตถุดิบทางการเกษตรอ่ืนๆ

ทุกชนิด

261  หมู่ท่ี 7 ต.คอนสวรรค์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120

4744 0475563000261 บจ.สุริยา เอ็นจิเนียร่ิง ดีเวลลอป

เม้นท์ จ ากัด

25/2/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีเป็นท่ีพัก

อาศัย บ้านเด่ียว อาคารสูง

120  หมู่ท่ี 2 ต.หนองแวง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120

4745 0473563000391 หจ.ณัฐกิจ 27/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ คูคลอง เข่ือน และงาน

ก่อสร้างท่่่ัวไป

47  หมู่ท่ี 8 ต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130

4746 0473563000251 หจ.อุ้มศิริทรานสปอร์ต 11/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ

154  หมู่ท่ี 2 ต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140

4747 0473563000316 หจ.บุญรักษ์ชูทรัพย์ 14/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ คู คลอง เข่ือน และงาน

ก่อสร้างท่ัวไป

59  หมู่ท่ี 6 ต.ดงหม้อทอง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140

4748 0473563000219 หจ.จีราภา ทรานสปอร์ต 1688 4/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

รวมถึงคนโดยสาร

179  หมู่ท่ี 1 ต.ค้อเขียว อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150

4749 0473563000308 หจ.โตเจริญหลังคาเหล็กและวัสดุ

ก่อสร้าง

13/2/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจการขายปลีกวัสดุก่อสร้างอ่ืนๆ

และเมทัลชีททุกชนิด

377  หมู่ท่ี 1 ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร 47180

4750 0475563000300 บจ.จันทวงศ์ศรี ดีไซน์ จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้าง อาคาร

ส านักงาน ท่ีอยู่อาศัย

126  หมู่ท่ี 17 ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180

4751 0473563000421 หจ.ประคองทรัพย์เจริญ 28/2/2563 1,000,000       46321 ประกอบกิจการค้าสุรา เบียร์ น้ าด่ืม และ

เคร่ืองบริโภคอ่ืน

212  หมู่บ้าน ไทยเจริญ หมู่ท่ี 10 ต.นาแต้ อ.ค าตากล้า จ.สกลนคร 47250

4752 0473563000260 หจ.ชัยมงคล ๒ 12/2/2563 1,000,000       47114 ร้านขายของช า 1/1  หมู่ท่ี 2 ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280
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4753 0475563000211 บจ.ซีเค อินเตอร์เนช่ันแนล (2019)

 จ ากัด

14/2/2563 700,000          85491 รับจัดอบรมให้ความรู้ภาษาอังกฤษ 

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ติว

สอบโทอิค โทเฟล ไอเอล ดนตรี ติดต่อ

ประสานงานให้ค าปรึกษาคนท่ีไปเรียน

และท างานต่างประเทศ

446/1  หมู่ท่ี 17 ต.อากาศ อ.อากาศอ านวย จ.สกลนคร 47170

4754 0473563000413 หจ.ศิริภากร2020 28/2/2563 400,000          41001 รับเหมาก่อสร้าง 101  หมู่ท่ี 1 ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190

4755 0473563000227 หจ.ซีเคที พลัส กรุ๊ป 4/2/2563 300,000          53200 กิจกรรมการรับส่งเอกสาร ส่ิงของ 289  หมู่ท่ี 1 ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

4756 0483563000162 หจ.ไทนคร (2020) 6/2/2563 5,000,000       64929 ประกอบกิจการให้สินเช่ืออ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

350/14  ถนนเฟ่ืองนคร ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000

4757 0483563000243 หจ.นครคนมันจัย 28/2/2563 5,000,000       43210 บริการรับเหมา ออกแบบ ติดต้ัง ปรับปรุง

ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ า หม้อ

แปลงไฟฟ้า

163  หมู่ท่ี 6 ต.นาขม้ิน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190

4758 0483563000138 หจ.เอส แอนด์ ที โชคบุญทวีก่อสร้าง 4/2/2563 2,500,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 326  หมู่ท่ี 1 ต.นาทราย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000

4759 0483563000201 หจ.สุวัฒน์วิศวกรรม 24/2/2563 2,000,000       41001 การก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 121  หมู่ท่ี 6 ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160

4760 0483563000146 หจ.เมืองใหม่ 168 ซูเปอร์มาร์เก็ต 4/2/2563 1,000,000       47111 ประกอบกิจการซุปเปอร์มาร์เก็ต 157  หมู่ท่ี 1 ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000

4761 0483563000171 หจ.ไจแอนท์ คอนกรีต 11/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน อุโมงค์

55  หมู่ท่ี 9 ต.ดงขวาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000

4762 0485563000067 บจ.เอ็นเคพี ซัพพลาย แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

6/2/2563 1,000,000       77101 ประกอบกิจการให้เช่าและให้เช่าแบบ

ลิสซ่ิงยานยนต์ชนิดน่ังส่วนบุคคล รถ

กระบะรถตู้และรถขนาดเล็กท่ีคล้ายกัน

144/1  ถนนนครพนม-ท่าอุเทน ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000

4763 0485563000083 บจ.บี เกรท โลจิสติกส์ จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       52292 กิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดการขนส่ง

สินค้าและตัวแทนออกของ (ตัวแทน

ด าเนินพิธีการศุลกากร)

362/8  ถนนเฟ่ืองนคร ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000

4764 0485563000091 บจ.ทีเค คอนสตรัคช่ัน แอนด์ ดี

เวลลอปเม้นท์ จ ากัด

18/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน เข่ือน

131  หมู่ท่ี 4 ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
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4765 0485563000121 บจ.อันล็อค พีเพิล จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       63113 การบริการเป็นตลาดกลางในการซ้ือขาย

สินค้าหรือบริการ โดยวิธีใช้ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต

290  หมู่ท่ี 11 ถนนชยางกูร ต.ฝ่ังแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110

4766 0483563000235 หจ.ภัคโภคิน 28/2/2563 1,000,000       46492 ประกอบกิจการค้า นาฬิกา นาฬิกาข้อมือ 

อะไหล่และอุปกรณ์เสริม

244  หมู่ท่ี 10 ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 48130

4767 0485563000075 บจ.นคร20 ก่อสร้าง จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุก

ประเภท รับเหมาต่อเติมรีโนเวทภายใน

และภายนอก

433  หมู่ท่ี 3 ถนนรัตน์มาลี ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 48130

4768 0483563000227 หจ.รวมทวีเกษตร 27/2/2563 1,000,000       46692 ประกอบกิจการขายส่ง ปลีกปุ๋ย เคมีภัณฑ์

และอุปกรณ์ทางการเกษตร

105  หมู่ท่ี 3 ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม 48140

4769 0483563000219 หจ.พีทูพี เอ็นเตอร์ไพร์ส 25/2/2563 1,000,000       46522 ประกอบกิจการขายส่งโทรศัพท์และ

อุปกรณ์การส่ือสารโทรคมนาคม

92  หมู่ท่ี 1 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160

4770 0485563000113 บจ.ทีเจ เอ็กซ์เพิร์ทคอนสตรัคช่ัน 

จ ากัด

24/2/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ 

อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ีท าการ ถนน 

สะพาน เข่ือน อุโมงค์ เเละงานก่อสร้าง

อย่างอ่ืนทุกชขนิด รวมท้ังรับท างานโยธา

ทุกประเภท

34/1  หมู่ท่ี 11 ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160

4771 0483563000197 หจ.พี แอนด์ เอ็น เทรดด้ิง 20/2/2563 500,000          46108 การขายส่งสินค้าเฉพาะอย่างอ่ืนๆซ่ึงมิได้

จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืนโดยได้รับ

ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

466  หมู่ท่ี 10 ซอยพลรัตน์ ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110

4772 0483563000189 หจ.สหพัฒน์วรกิจ 11/2/2563 400,000          46319 ประกอบกิจการขายส่งผลิตภัณฑ์อาหาร

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

109  หมู่ท่ี 2 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110

4773 0483563000154 หจ.ขุนเขา เทรล คอนสตรัคช่ัน 4/2/2563 200,000          33149 การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

52  หมู่ท่ี 9 ต.นางัว อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140

4774 0485563000105 บจ.เคเอ็นพี แอคเคาน์ต้ิง จ ากัด 24/2/2563 100,000          69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีการท าบัญชีและการ

ตรวจสอบบัญชี การให้ค าปรึกษาด้านภาษี

92  หมู่ท่ี 6 ต.นาขม้ิน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190

4775 0495563000041 บจ.บูรพาธนทรัพย์ จ ากัด 4/2/2563 5,000,000       45101 ประกอบกิจการจ าหน่าย ให้เช่า รถยนต์ 

และยานพาหนะทุกประเภท

217  ถนนพิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

4776 0495563000059 บจ.วิลล่า ทิวา จ ากัด 18/2/2563 5,000,000       55101 ประกอบกิจการโรงแรม 479  หมู่ท่ี 6 ถนนเล่ียงเมือง ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
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4777 0493563000162 หจ.ถูกซูเปอร์ 2020 24/2/2563 2,000,000       47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด 

สินค้าอุปโภค บริโภคทุกชนิด

160  หมู่ท่ี 5 ต.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 49150

4778 0493563000146 หจ.บุญอยากให้ 7/2/2563 1,500,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน เข่ือน

62/5  ถนนมุกดาหาร-ดอนตาล ต.ศรีบุญเรือง อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

4779 0493563000120 หจ.พิมพ์นารา2020 6/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

เข่ือน และงานก่อสร้างอ่ืนๆ ทุกชนิด

149  หมู่บ้าน นาทอง หมู่ท่ี 12 ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

4780 0495563000075 บจ.วงษ์พาณิชย์ มุกดาหาร จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       46695 ประกอบกิจการรับซ้ือของเก่าทุกชนิด 99/5  ถนนชยางกูร ข ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

4781 0493563000111 หจ.ฮุ้งเฮิงกิจ การช่าง 4/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 38  หมู่ท่ี 8 ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49110

4782 0495563000067 บจ.ซี เอฟ มี 777 จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       46493 ประกอบกิจการขายส่งกระเป๋า กระเป๋าถือ

 กระเป๋าเอกสาร กระเป๋าใส่เงิน กระเป๋าใส่

ของทุกชนิด

73  หมู่ท่ี 8 ต.นิคมค าสร้อย อ.นิคมค าสร้อย จ.มุกดาหาร 49130

4783 0493563000171 หจ.รุ่งโรจน์เคร่ืองจักรกลเกษตร 26/2/2563 700,000          41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ ถนน

123  หมู่ท่ี 2 ต.ค าชะอี อ.ค าชะอี จ.มุกดาหาร 49110

4784 0493563000138 หจ.น็อกซ์ เอนเตอร์เทนเม้นท์ 6/2/2563 300,000          55101 ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ 

ไนท์คลับ เธค ผับ

28  ถนนมุกดาหาร-ดอนตาล ต.ศรีบุญเรือง อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

4785 0493563000154 หจ.บุญเดือนสาม 21/2/2563 50,000           71103 ประกอบกิจการบริการด้านงานแผนท่ี

ภาษี/ภูมิศาสตร์/สารสนเทศ

68  หมู่ท่ี 7 ต.หนองบัว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 49140

4786 0505563002182 บจ.ยูจัน ไฮแลนด์ จ ากัด 7/2/2563 40,000,000      01132 ประกอบกิจการปลูกพืชผักกินผล 177  หมู่ท่ี 2 ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130

4787 0505563002671 บจ.เรือนไทยวิลล่า จ ากัด 18/2/2563 13,000,000      55101 ประกอบกิจการโรงแรม ห้องชุด ท่ีพักให้

เช่าแบบรายเดือน รายวัน รายสัปดาห์ 

อพาร์ทเม้น เกสต์เฮ้าส์ รีสอร์ท

136/1  ถนนก าแพงดิน ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

4788 0505563001941 บจ.สยาม อินโนเวช่ัน แมเนจเม้นท์

 ซีเคียวริต้ี พลัส จ ากัด

3/2/2563 5,000,000       46104 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จ าหน่าย 

ซ่อมแซม และประยุกต์ซ่ึงซอฟแวร์และ

ฮาร์แวร์ท่ีเก่ียวข้อง

91/207  หมู่ท่ี 4 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

4789 0505563002131 บจ.เอ็น.เอส เชียงใหม่ จ ากัด 6/2/2563 5,000,000       47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้ึง 

 ของฝาก ของท่ีระลึก และสินค้าเบ็ดเตล็ด

8/7  หมู่ท่ี 5 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

4790 0505563002611 บจ.มิตรเก้ือเจริญ (เชียงใหม่) จ ากัด 17/2/2563 5,000,000       64929 ประกอบกิจการให้สินเช่ืออ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

208  หมู่ท่ี 4 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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ไปรษณีย์

4791 0505563002786 บจ.ออเรนทอล เมอซ่ี เมเนจเม้นท์ 

จ ากัด

19/2/2563 5,000,000       46109 ประกอบกิจการส่ังเข้ามาจ าหน่ายใน

ประเทศและส่งออกไปจ าหน่ายยัง

ต่างประเทศซ่ึงสินค้าตามท่ีก าหนดใน

วัตถุประสงค์

222/59  หมู่ท่ี 6 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

4792 0505563002069 บจ.โมทาน่า ฮิลล์ จ ากัด 5/2/2563 5,000,000       68201 ประกอบกิจการ ซ้ือ ขาย เช่าซ้ือ ฝากขาย 

สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ทุก

ประเภท

206/72  หมู่ท่ี 3 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

4793 0505563003081 บจ.โอเมก้า เวิลด์ คอร์เปอเรช่ัน 

จ ากัด

24/2/2563 5,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งผู้โดยสาร ขนส่ง

สินค้า ทางอากาศท่ีมีตารางเวลา

211/41  หมู่ท่ี 2 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

4794 0505563002417 บจ.ออลเวย์ คันทร่ีโฮม จ ากัด 12/2/2563 5,000,000       46439 ประกอบกิจการส่งออกผลิตภัณฑ์สินค้า

ของท่ีระลึก อาหารแห้ง ผลไม้แห้ง และ

หมอนยางพารา

99/32  หมู่ท่ี 1 ต.ต้นเปา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 50130

4795 0505563002514 บจ.เดอะ เบสท์ เพอร์ซัน จ ากัด 14/2/2563 5,000,000       46439 ประกอบกิจการส่งออก ผลิตภัณฑ์สินค้า

ของท่ีระลึกอาหารแห้งผลไม้แห้งและ

หมอนยางพารา

99/32  หมู่ท่ี 1 ต.ต้นเปา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 50130

4796 0505563002565 บจ.บีทวีน อาร์ท จ ากัด 17/2/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขายเช่าให้เช่า

อสังหาริมทรัพย์ รวมท้ังจัดสรรท่ีดิน

12/67  หมู่ท่ี 3 ต.สันกลาง อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 50130

4797 0503563000935 หจ.เอ็น.เอส.ไอ คอนสตรัคช่ัน 5/2/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการและอ่ืน ๆทุกชนิด

9/7  หมู่ท่ี 7 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

4798 0505563002328 บจ.เคแอลเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด 11/2/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจการค้าท่ีดิน ท าการจัดสรร

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างการจัดหาท่ีดิน และ

ส่ิงปลูกสร้าง

130/67 ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

4799 0505563003103 บจ.ฮิดเดน เอเจนด้า จ ากัด 25/2/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจการค้าท่ีดิน ท าการจัดสรร

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง การจัดหาท่ีดิน และ

ส่ิงปลูกสร้าง

130/67  หมู่ท่ี 2 ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

4800 0505563001925 บจ.บ้านสวน พร็อพเพอร์ต้ีส์ จ ากัด 3/2/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย จัดสรร พัฒนา ให้

เช่า อสังหาริมทรัพย์

6/3  หมู่ท่ี 9 ต.ข้ีเหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150

4801 0505563002654 บจ.สตรีท วิว ลานนา จ ากัด 18/2/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจการ ซ้ือ-ขาย และให้เช่า บ้าน 

ท่ีดิน อาคาร และห้องชุด

111/5  หมู่ท่ี 1 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

4802 0505563002981 บจ.ชิว เชียน น่า จ ากัด 21/2/2563 5,000,000       68104 ประกอบกิจการให้เช่าสถานท่ี 29/1  ถนนสิงหราช ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
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4803 0505563002735 บจ.เพาะรัก คาเฟ่ จ ากัด 19/2/2563 5,000,000       56302 ประกอบกิจการร้านขายปลีกอาหารและ

เคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟ  ชาและชาชง

สมุนไพรพร้อมด่ืม เช่น ร้านกาแฟ

555/61  หมู่ท่ี 2 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

4804 0505563002344 บจ.เดอะ จีออกราฟเฟอร์ส เฮาส์ 

จ ากัด

11/2/2563 5,000,000       55101 ประกอบกิจการให้บริการท่ีพัก เกสท์เฮ้าส์ 

โรงแรม บังกะโล

143  หมู่ท่ี 6 ต.ตลาดขวัญ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

4805 0503563000901 หจ.สน่ัน ออโต้ 4/2/2563 5,000,000       64911 ประดกอบกิจการให้บริการสินเช่ือ เช่าซ้ือ 

และจัดไฟแนนซ์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 

และรถทุกประเภท

233/100  หมู่ท่ี 10 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

4806 0505563002743 บจ.จ้ิงอัน เชียงใหม่ จ ากัด 19/2/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจการรับพัฒนาธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์

323/381  หมู่ท่ี 2 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

4807 0505563003014 บจ.จิน สเตช่ัน จ ากัด 21/2/2563 5,000,000       47300 ประกอบกิจการขายปลีกเช้ือเพลิง 110  หมู่ท่ี 10 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

4808 0505563003286 บจ.ซีทีเอฟ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 27/2/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารท่ี

พักอาศัย สถานท่ีท าการ และงานก่อสร้าง

อย่างอ่ืน ทุกชนิด

225/390  หมู่ท่ี 5 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

4809 0505563003341 บจ.ซิมโฟนี เอสเตท จ ากัด 28/2/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือขาย พัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ ท่ีพักอาศัย บ้าน อาคาร

ชุด อาคารพาณิชย์

119  หมู่ท่ี 4 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

4810 0505563002557 บจ.บลัวเซีย จ ากัด 14/2/2563 5,000,000       55101 ประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ท สปา นวด

แผนโบราณ ภัตตาคาร บาร์ไนท์คลับ

358  หมู่ท่ี 11 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

4811 0505563003146 บจ.ซีทีเคคิท กรุ๊ป 9319 (ไทย

แลนด์) จ ากัด

25/2/2563 4,200,000       68101 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย บ้านท่ีดิน 111/5  หมู่ท่ี 1 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

4812 0505563003383 บจ.เดอะ ไฟเตอร์แอนด์บ็อกซ่ิง 

โปรโมช่ัน จ ากัด

28/2/2563 4,000,000       93111 สถานท่ีฝึกสอนมวยไทย มวยสากล มวย

เอ็มเอ็มเอ สปอร์ตคลับ ฟิสเนส ชาวน่า 

สนุกเกอร์

157/2  หมู่ท่ี 5 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

4813 0505563001887 บจ.เชียงใหม่ แอล ลาเท็กซ์ จ ากัด 3/2/2563 4,000,000       47512 จ าหน่ายท่ีนอน หมอน ยางพารา และ

เคร่ืองอุปโภคอ่ืน

172  หมู่ท่ี 2 ต.ต้นเปา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 50130

4814 0505563002816 บจ.ดีไทย เชียงใหม่ จ ากัด 20/2/2563 4,000,000       81300 ประกอบกิจกรรมออกแบบและจัดสวน 

และท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสวน

111/90  หมู่ท่ี 8 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

4815 0505563003090 บจ.เชียงใหม่ เอชคิวเวล พร็อพ

เพอร์ต้ี จ ากัด

25/2/2563 4,000,000       46421 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก และ

จ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า

63/3  หมู่ท่ี 4 ต.ตลาดขวัญ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
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4816 0505563003332 บจ.จงฮุ้ย ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 28/2/2563 4,000,000       46109 ประกอบกิจการค้า การส่งออกน าเข้า ท้ัง

ในประต่างประเทศ

234/126  หมู่ท่ี 3 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

4817 0505563002255 บจ.เอ เค หน้าปร้ินส์ จ ากัด 7/2/2563 3,000,000       45103 ประกอบกิจการซ้ือขาย รถยนต์ 

รถจักรยานยนต์ มือสอง

132/2  ถนนแก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

4818 0505563002158 บจ.อาร์จีเอส ฮอสพิทาลิต้ี จ ากัด 6/2/2563 3,000,000       68103 ประกอบกิจการอพาร์ทเม้นท์  หอพัก 

ห้องพักรายวัน ห้องพักรายเดือน ห้องเช่า 

แมนช่ัน

5  ถนนคชสาร ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

4819 0505563002310 บจ.ฮูพล่า เทคโนโลยี จ ากัด 11/2/2563 3,000,000       58202 ประกอบกิจการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล

ประเภทย่อยบริการทางด้านดิจิทัล  โดย

การให้บริการทางด้านแพลตฟอร์ส าหรับใช้

ฝึกภาษา หรือภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ

20/1  หมู่ท่ี 7 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

4820 0503563001095 หจ.ไอดินเบบ้ีโคลทส์ 7/2/2563 3,000,000       47723 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง 9  หมู่ท่ี 3 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190

4821 0505563002271 บจ.พรแอนด์ชัย วัสดุภัณฑ์ 2020 

จ ากัด

11/2/2563 3,000,000       47524 ประกอบกิจการจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง 

เคร่ืองมือช่างและรับซ่อมเคร่ืองมือช่าง

192  หมู่ท่ี 2 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

4822 0503563001150 หจ.เอสเค ไมน่ิง37 11/2/2563 3,000,000       09900 ประกอบกิจกรรมท่ีสนับสนุนการท าเหมือง

แร่และเหมืองหินอ่ืนๆ

199/397  หมู่ท่ี 9 ต.สันผีเส้ือ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

4823 0503563001061 หจ.บาริสโทร แอด เทรน สเตช่ัน 7/2/2563 2,000,000       56101 จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 46  ถนนรถไฟ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

4824 0505563002077 บจ.จันทร์นันนา จ ากัด 5/2/2563 2,000,000       21001 ประกอบกิจการผลิตสินค้าทางเภสัชกรรม 

เวชภัณฑ์ เคร่ืองส าอาง และเคร่ืองหอม 

ทุกชนิด ทุกประเภท

199/85  หมู่ท่ี 2 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

4825 0505563002620 บจ.เรด บาร์น กรุ๊ป (ประเทศไทย) 

จ ากัด

17/2/2563 2,000,000       46108 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก ผลิตภัณฑ์

ทางการเกษตรในประเทศ เช่น ปุ๋ยเคมี

เกษตร อุปกรณ์การเกษตร

411/42  ถนนมหิดล ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

4826 0503563000951 หจ.เอสจีลานนาคอนสตรัคช่ัน 6/2/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 50/1  หมู่ท่ี 6 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

4827 0505563001950 บจ.ท็อปไฟท์ ดีไซน์ จ ากัด 3/2/2563 2,000,000       73101 ออกแบบกราฟิก ท าโฆษณา โฆษณา

ออนไลน์ ตัดต่อวีดีโด ถ่ายภาพสินค้า

500/17  หมู่ท่ี 2 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

4828 0505563001976 บจ.ม่ิงฟ้า คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 4/2/2563 2,000,000       46109 ประกอบกิจการน าเข้าและส่งออกสินค้า

ภายในและภายนอกประเทศทุกชนิด

128/2  หมู่ท่ี 1 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

4829 0505563002573 บจ.คาซ่า เวสป้า จ ากัด 17/2/2563 2,000,000       55109 ประกอบกิจการให้บริการห้องพัก รายวัน 

รายเดือน

86  ถนนวัวลาย ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
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4830 0505563002832 บจ.เอ สตา พร็อพเพอร์ต้ี เดเวลล

อปเมนท์  แอนด์ อินเตอร์

เนชันแนล เทรดด้ิง จ ากัด

20/2/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง บ้าน 

หอพัก อาร์ทเม้นท์ ถนน ฯลฯ รวมถึงการ

ก่อสร้างทุกชนิด

243/10  ถนนมหิดล ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

4831 0505563002484 บจ.สร้อยวงค์ จ ากัด 14/2/2563 2,000,000       46209 ประกอบกิจการค้า พืชผลทางการเกษตร 53/2  หมู่ท่ี 9 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120

4832 0505563001895 บจ.สเปซ เชียงใหม่ จ ากัด 3/2/2563 2,000,000       56101 จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกชนิด 172  หมู่ท่ี 2 ต.ต้นเปา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 50130

4833 0505563002301 บจ.บลูสกาย 2020 จ ากัด 11/2/2563 2,000,000       45203 ประกอบกิจการบริการล้างรถ การป้องกัน

สนิมการขัดสีเคลือเงา

146/16  หมู่ท่ี 7 ต.ทรายมูล อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 50130

4834 0503563001354 หจ.เทียร์น่ี เธอราปี 19/2/2563 2,000,000       86909 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษาด้านจิตใจ 

สร้างความผ่อนคลายทางจิตใจ ด้วย

โปรแกรมสมาธิบ าบัด การฝึกโยคะ

22/164  หมู่ท่ี 3 ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

4835 0505563002298 บจ.1994 ขนส่ง จ ากัด 11/2/2563 2,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้า

ภายในประเทศ ทุกชนิด

194  หมู่ท่ี 9 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160

4836 0505563001992 บจ.อัพทู.คอฟฟ่ี จ ากัด 4/2/2563 2,000,000       10761 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายเมล็ด

กาแฟอบแห้ง

10/5  ซอย5 ถนนมูลเมือง ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

4837 0505563002093 บจ.จานา. พาณิชย์ จ ากัด 5/2/2563 2,000,000       41001 การก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย โรงแรมรี

สอร์ทและห้องชุด

248/99  ถนนมณีนพรัตน์ ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

4838 0505563003278 บจ.สิโนไทย เอ็ดดูเคช่ันเทคโนโลยี 

จ ากัด

27/2/2563 2,000,000       85491 ประกอบกิจการอบรมด้านหลักสูตร

การศึกษา และด้านภาษา หลักสูตร

ฝึกอบรมออนไลน์ ให้ค าปรึกษาด้านข้อมูล

การศึกษา

10  หมู่ท่ี 3 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

4839 0505563001968 บจ.อินโฮมแคร์เชียงใหม่ จ ากัด 3/2/2563 2,000,000       86901 ประกอบกิจการบริการจัดหาผู้ช่วย

พยาบาลส าหรับดูแลผู้สูงอายุให้ไปดูแล

ตามบ้านของลูกค้า

8/23  หมู่ท่ี 6 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

4840 0505563002450 บจ.เนรมิกซ์  โปรดักช่ัน จ ากัด 14/2/2563 2,000,000       18119 ประกอบกิจการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ทุกชนิด 

รวมท้ัง รับจัดงานอีเว้นท์ งานให้ความ

บรรเทิง และอ่ืน ๆ

555/57  หมู่ท่ี 2 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

4841 0505563002883 บจ.อาร์ติมา จ ากัด 21/2/2563 2,000,000       47591 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองเคหภัณฑ์เคร่ือง

เรือน เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองแก้ว เคร่ืองครัว

ผลิตภัณฑ์ไม้ กระเป๋า

59  หมู่ท่ี 6 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

4842 0505563001917 บจ.รีจูว่ี จ ากัด 3/2/2563 2,000,000       68104 ประกอบกิจการให้เช่า ซ้ือขาย อสังการิม

ทรัพย์

234  หมู่ท่ี 6 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
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4843 0505563002115 บจ.เอ็ม พี 2020 จ ากัด 6/2/2563 2,000,000       10711 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายขนมเบ

เกอร่ีและเคร่ืองด่ืม

333/244  หมู่ท่ี 3 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

4844 0503563001044 หจ.รัณฎรินทร์ โฮม 7/2/2563 2,000,000       68101 การซ้ือและการขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็น

ของตนเองเพ่ือเป็นท่ีพักอาศัย

288  หมู่ท่ี 4 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

4845 0505563002018 บจ.เชียงใหม่ ฮิดเด้นชาร์ม ทราเวล

 จ ากัด

4/2/2563 2,000,000       79120 ประกอบกิจการน าเท่ียว 253  หมู่ท่ี 1 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

4846 0505563002522 บจ.เทรวาติ จ ากัด 14/2/2563 2,000,000       93112 การด าเนินงานของสถานท่ีออกก าลังกาย 348/10-13  หมู่ท่ี 5 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

4847 0505563003154 บจ.แฮร์ร่ี วิลล์ จ ากัด 25/2/2563 2,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า ท่ีดิน 224/723  หมู่ท่ี 3 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

4848 0505563002026 บจ.เมดิคอล เฮลธ์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 4/2/2563 2,000,000       46441 ประกอบกิจการจ าหน่ายและน าเข้า 

อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทางการแพทย์

499/10  หมู่ท่ี 6 ต.สันผีเส้ือ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

4849 0505563002352 บจ.กรีน เอเนอจ่ี แอนด์ เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ากัด

12/2/2563 2,000,000       47593 ประกอบกิจการซ้ือ จ าหน่าย น าเข้า 

ส่งออก อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด

436  หมู่ท่ี 6 ต.สันผีเส้ือ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

4850 0505563002956 บจ.แอนิมอล แอดเวนเจอร์ ทัวร์ 

จ ากัด

21/2/2563 2,000,000       79120 ประกอบกิจการน าเท่ียว 30  ซอย2 (ถนนราชวงศ์) ถนนราชวงศ์ ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

4851 0503563001168 หจ.วิทย์ดีไซน์ป้ายเชียงใหม่ 11/2/2563 1,500,000       73101 ประกอบกิจการผลิตป้ายโฆษณาป้าย

ประกาศและออกแบบกราฟฟิคป้าย

โฆษณา ป้ายประกาศ

115/23  หมู่ท่ี 12 ต.สันก าแพง อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 50130

4852 0505563002034 บจ.เอ็มเจ 32 จ ากัด 4/2/2563 1,500,000       86203 ประกอบกิจการคลีนิคทันตกรรม 201  หมู่ท่ี 6 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

4853 0503563000889 หจ.ฟาสท์ปร้ินท์ 3/2/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการรับผลิต ติดต้ัง และให้เช่า

ส่ือโฆษณาทุกชนิด

156/187   ห้องเลขท่ี 817 หมู่ท่ี 4 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

4854 0503563001222 หจ.เพ่ือน กัน ดีเวลล้อปเม้นท์ 13/2/2563 1,000,000       68104 ประกอบกิจการให้เช่า อสังหาริม่รัพย์ 

อาคารพาณิชย์ ท่ีพักอาศัย ตึก อาคาร 

ห้องชุดต่าง ๆ

18  ถนนกองทราย ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

4855 0505563002085 บจ.ฟิวเจอร์เฮ้าส์คอนสตรัคช่ัน 

แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด

5/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร ท่ี

พักอาศัย  สถานท่ีท าการและงานก่อสร้าง

อย่างอ่ืนทุกชนิด

40  หมู่ท่ี 3 ต.หนองป่าคร่ัง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

4856 0505563002221 บจ.คงเผ่าพิพัฒน์ จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       41001 การก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 17/2  ซอยต๋าเหิน ถนนเมืองสาตร ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

4857 0505563002948 บจ.วิช่ันซอฟต์โซลูช่ัน จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       47412 ประกอบกิจการจ าหน่ายโปรแกรมส าเร็จรูป 80  ช้ันท่ี 4 หมู่ท่ี 5 ต.หนองป่าคร่ัง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
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4858 0505563003162 บจ.ดีเอส แมนเนจเม้นท์ คอนซัล

แตนท์ จ ากัด

25/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการให้บริการให้ค าปรึกษา

และการจัดการระบบงาน ของกิจการ

ร้านอาหารและกิจการท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับ

ร้านอาหาร โดยการบริหารจัดการและให้

ค าปรึกษาทุกมิติ ทุกแผนก

183/5  หมู่ท่ี 6 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

4859 0505563003260 บจ.เคเอส รีแพร์ แอนด์ เซอร์วิส 

จ ากัด

27/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม

 ต่อเติม อาคารสถานท่ีต่าง ๆ

195/37(ช้ัน 2)  หมู่ท่ี 5 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

4860 0505563003375 บจ.คาร์โก้ มอลล์ จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสาร

8  ซอย8(ถนนเจริญเมือง) ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

4861 0505563002662 บจ.คอซ คอนสตรัคช่ัน แอนด์ 

ดีไซน์ จ ากัด

18/2/2563 1,000,000       71102 ให้ค าปรึกษา ออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง

การโยธาท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างบ้าน ตึก 

อาคารพาณิชย์ทุกชนิด

2/9  ถนนประชาสัมพันธ์ ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

4862 0505563002808 บจ.เชียงใหม่ร่มโพธ์ิทอง จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 111/339  หมู่ท่ี 5 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

4863 0505563003006 บจ.ออสเดสทินี จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       82990 กิจกรรมการบริการอ่ืนๆเพ่ือสนับสนุน

ธุรกิจซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ ในท่ีอ่ืน

135/60  หมู่ท่ี 12 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

4864 0505563003219 บจ.หวังต้าซานหม่า จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       86202 ประกอบกิจการสถานพยาบาล คลินิก 

คลินิกเสริมความงาม

92/13  ถนนศรีดอนไชย ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

4865 0505563003367 บจ.แคส ค็อกไนเซอร์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

28/2/2563 1,000,000       62012 ประกอบกิจการและให้บริการเขียน

ซอฟแวร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ

เว็บไซต์ต่างๆ

58/4  หมู่ท่ี 7 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

4866 0503563001478 หจ.หาญเจริญเฟอร์นิเจอร์โฮม 25/2/2563 1,000,000       47591 ประกอบกิจการจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ทุก

ชนิด ท้ังขายปลีกและขายส่ง

99  หมู่ท่ี 20 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110

4867 0505563002051 บจ.ด๊อกเตอร์บี จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       86201 ประกอบธุรกิจให้บริการคลีนิค และ

สถานพยาบาล

298/3  หมู่ท่ี 9 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110

4868 0503563001486 หจ.ครัวจันทร์แจ่ม 25/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

120  หมู่ท่ี 12 ต.สันก าแพง อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 50130

4869 0503563001508 หจ.ช่างเสริม เฟอร์นิเจอร์ 27/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสรางทุกชนิด 154  หมู่ท่ี 13 ต.บวกค้าง อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 50130

4870 0505563002204 บจ.หมูใจดี ช็อป จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       10112 การผลิตเน้ือสัตว์สด (ยกเว้น สัตว์ปีก) แช่

เย็นหรือแช่แข็ง ท่ีน ามาตกแต่งหรือตัดเป็น

ส่วนๆ

24/2  หมู่ท่ี 10 ต.สันก าแพง อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 50130
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4871 0505563002212 บจ.หมูใจดี ฟู้ดส์ จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       10112 การผลิตเน้ือสัตว์ (ยกเว้น สัตว์ปีก) แช่เย็น

หรือแช่แข็ง ท่ีน ามาตกแต่งหรือตัดเป็น

ส่วนๆ

24/2  หมู่ท่ี 10 ต.สันก าแพง อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 50130

4872 0505563002239 บจ.เดอะใจดีพอร์ค จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       10112 การผลิตเน้ือสัตว์สด (ยกเว้น  สัตว์ปีก)  แช่

เย็นหรือแช่แข็ง ท่ีน ามาตกแต่งหรือตัดเป็น

ส่วนๆ

14  หมู่ท่ี 9 ต.สันก าแพง อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 50130

4873 0505563002247 บจ.หมูใจดี โฟรเซ่นฟู้ดส์ จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       10112 การผลิตเน้ือสัตว์สด (ยกเว้น สัตว์ปีก) แช่

เย็นแช่แข็ง ท่ีน ามาตกแต่งหรือตัดเป็นส่วนๆ

14  หมู่ท่ี 9 ต.สันก าแพง อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 50130

4874 0505563002531 บจ.เชียงใหม่ เออร์เบน แอร์ จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       95220 การซ่อมเคร่ืองใช้ในครัวเรือนและอุปกรณ์

ส าหรับบ้านและสวน

61/2  หมู่ท่ี 3 ต.บวกค้าง อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 50130

4875 0505563002760 บจ.ริจิด เฟรมเวิร์ก คอนสตรัคช่ัน 

จ ากัด

19/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ีท าการ

และอ่ืน ๆ ทุกชนิด

148/2  หมู่ท่ี 14 ต.สันก าแพง อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 50130

4876 0505563002778 บจ.หิรัณย์ล้านนา จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       46612 ประกอบกิจการจ าหน่ายน้ ามันเช้ือเพลิง 

และน้ ามันต่าง ๆ

242/11  หมู่ท่ี 3 ต.ต้นเปา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 50130

4877 0505563002859 บจ.เส็ง คอร์ป 2020 จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       86902 ประกอบกิจการค้ากายภาพบ าบัด 88  หมู่ท่ี 6 ต.สันกลาง อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 50130

4878 0505563002891 บจ.ทีแอล ออร์แกนิค ฟาร์ม จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       03222 ประกอบกิจการประเภทฟาร์มกุ้งทุกชนิด 117  หมู่ท่ี 7 ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130

4879 0505563003243 บจ.รัชวัตร์ คาร์เซ็นเตอร์ จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       49339 ประกอบกิจการขนส่งรถยนต์ รถเทรนเลิร์ 

รถยก และยานพาหนะทุกชนิด

147/18-19  หมู่ท่ี 3 ต.สันกลาง อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 50130

4880 0503563001265 หจ.รุ่งเรืองการช่าง เชียงใหม่ 14/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 

ทุกประเภท

75/2  หมู่ท่ี 8 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

4881 0505563002425 บจ.เอ็กซ์เอส คอมเมอร์เชียล จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการออกแบบและผลิตส่ือท่ีใช้

ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์

555/97  หมู่ท่ี 4 ต.หนองผ้ึง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

4882 0505563002468 บจ.วงดีรีไซเคิล จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       46695 การขายส่งและช้ินส่วนโลหะและอโลหะ 

เพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่

179  หมู่ท่ี 5 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

4883 0505563002590 บจ.มีดี อิเล็กตริค แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน จ ากัด

17/2/2563 1,000,000       46521 ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด

227/5  หมู่ท่ี 1 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

4884 0505563002701 บจ.เชียงใหม่ออร์แกนิค วิสาหกิจ

เพ่ือสังคม จ ากัด

18/2/2563 1,000,000       28199 ผลิตและจ าหน่ายหรือให้เช่าเคร่ืองมือ

เคร่ืองจักรและผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับ

นวัตกรรม เช่นตัวควบคุมระบบน้ า

388  หมู่ท่ี 1 ต.หนองผ้ึง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
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4885 0505563003049 บจ.ไคลเอนต์ แท็ก จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       62012 ประกอบกิจการให้บริการพัฒนาโปรแกรม

ระบบ ขายสต๊อก และโปรแกรมอ่ืน ๆ

21/1  หมู่ท่ี 9 ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

4886 0505563003294 บจ.สันติศิลปะโลก จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       23932 ประกอบกิจการรับงานป้ัน รูปหล่อ กรอบ

รูปเฟอร์นิเจอร์ ผลงานท่ีเป็นศิลปะของ

ตกแต่งศิลปะ

52/3  หมู่ท่ี 9 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

4887 0503563001362 หจ.ชัยทวีการ 19/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 160  หมู่บ้าน ทุ่งสีทอง หมู่ท่ี 10 ต.ข้ีเหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150

4888 0503563001451 หจ.ภาสินีแม่แตง 25/2/2563 1,000,000       45401 ประกอบกิจการจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ 

พร้อมท้ังอะไหล่รถจักรยานยนต์ทุกชนิด

333/9  หมู่ท่ี 2 ต.ข้ีเหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150

4889 0503563001192 หจ.มือทอง ก่อสร้าง 2020 12/2/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง งานก่อสร้าง อย่างอ่ืนทุก

ชนิด รวมท้ังรับท างานโยธาทุกประเภท

56  หมู่ท่ี 5 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160

4890 0503563001320 หจ.เชียงใหม่ชนะศักด์ิ 18/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง และงาน

โยธาทุกประเภท และงาน ขุด เจาะ ขน

ย้าย ถมดิน หิน ทราย

136/1  หมู่ท่ี 19 ต.สบเต๊ียะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160

4891 0505563002042 บจ.พุดซ้อน ผ้าฝ้ายงาม จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       14120 ประกอบกิจการโรงงานตัดเย็บเส้ือผ้า 66/2  หมู่ท่ี 1 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160

4892 0503563001427 หจ.เชียงดาวค้าเหล็ก 21/2/2563 1,000,000       46622 ประกอบกิจการจ าหน่ายเหล็กทุกประเภท 333  หมู่ท่ี 8 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170

4893 0503563001176 หจ.ภูดินออร์แกนิกเฮิร์บ 11/2/2563 1,000,000       20232 การผลิตเคร่ืองหอม เคร่ืองส าอาง และ

ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ า

30  หมู่ท่ี 3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

4894 0503563001184 หจ.ไทยออร์แกนิกเฮิร์บ 11/2/2563 1,000,000       01131 ประกอบกิจการปลูกพืชผักกินใบและ

พืชผักกินต้น รวมถึงการเพาะเมล็ดพันธ์ุผัก

348  หมู่ท่ี 3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

4895 0505563003359 บจ.พาย้ิมเอสเตท จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการค้า ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์

 เช่นท่ีดิน อาคาร  โรงงาน โรงเรียน แฟลต

 อพาร์ตเม้นท์ ทาวเฮ้าส์

254/1  หมู่ท่ี 8 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

4896 0503563001419 หจ.พี.ควีน คลีนอัพ 21/2/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจการค้าผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ดมือฆ่า

เช้ือ ชนิดพกพา

11/5  ซอย4 (ถนนช้างเผือก) ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

4897 0503563001532 หจ.เดอะ ทริปเปิล 2017 28/2/2563 1,000,000       55101 ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ 

ไนท์คลับ

8/2  ซอยจ าปี ถนนศิริมังคลาจารย์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

4898 0505563001984 บจ.เหมืองทอง โอสถ จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       46318 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้า ชา กาแฟ 40  ซอย12 (ถนนนิมมานเหมินทร์) ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
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4899 0505563002140 บจ.มีฟินน์เทคโนโลยี จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบธุรกิจให้บริการเทคโนโลยี

ทางด้านการบริหารจัดการงานพาณิชยก

รรม อุตสาหกรรมการผลิต

15/16  ถนนชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

4900 0505563002174 บจ.สเตช่ัน 81 จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร 25/9-10  ถนนราชวิถี ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

4901 0505563002492 บจ.ที เอ็น บิซ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีการท าบัญชีและการ

ตรวจสอบบัญชี การให้ค าปรึกษาด้านภาษี

31  หมู่ท่ี 6 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

4902 0505563002638 บจ.เฌอเมคเกอร์สตูดิโอ จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       71101 ประกอบกิจการออกแบบสถาปัตยกรรม 

สถาปัตยกรรมภายใน แลนด์สเคป

122/164  หมู่ท่ี 6 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

4903 0505563002697 บจ.แม่เพ็ญซีฟู๊ด นิมมาน จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืมทุกประเภท

2  ซอย5 ถนนนิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

4904 0505563002751 บจ.248 เมกา โฮสเทล จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       55101 ประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ท และห้อง

ชุด เกสต์เฮ้าส์

242/13  ถนนมณีนพรัตน์ ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

4905 0505563002921 บจ.แฟมเรียลเอสเตท จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษา แนะน า

เก่ียวกับความรู้ ความเข้าใจในเร่ือง

อสังหาริมทรัพย์

9/2  ซอย7(ถนนนิมมานเหมินทร์) ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

4906 0505563002930 บจ.แพลนท์ เบอร์เกอร์ จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการผลิต และจ าหน่ายอาหาร 

เคร่ืองด่ืมและเบอร์เกอร์สูตรเฉพาะของ

ทางร้าน

45  ถนนพระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

4907 0505563003120 บจ.เอวาสกินแคร์ เชียงใหม่ จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       86201 ประกอบกิจการสถานพยาบาล 120/71  หมู่ท่ี 10 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

4908 0505563003201 บจ.อีซีย์ อีซีย์ จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการ บริการรับเป็นท่ีปรึกษา 

และรับสอน การผลิต การตลาด และจัด

จ าหน่าย การท าการค้าบนออนไลน์

213  อาคารเพรสทีจ ห้อง 1166 ถนน

ห้วยแก้ว

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

4909 0505563003251 บจ.ลัคก้ี เซอร์วิส 2020 จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       49329 ประกอบกิจการให้บริการเช่า ยานพาหนะ

ทุกชนิด พร้อมคนขับท้ังประจ าทางและไม่

ประจ าทาง

10/725  หมู่ท่ี 3 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

4910 0503563000960 หจ.อินทิเมท ริชพลัส 6/2/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จ าหน่าย

เคร่ืองส าอาง เวชส าอางอาหารเสริม

333/225  หมู่ท่ี 3 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

4911 0503563001087 หจ.พันธมิตร999 7/2/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจการจ าหน่ายขนมขบเค้ียว 287/38  หมู่ท่ี 4 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

4912 0505563002280 บจ.ซีฟู้ด คอนเนคช่ันส์ จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       47211 ประกอบกิจการขายปลีกและส่งอาหาร

ทะเลทุกชนิด

336/34  หมู่ท่ี 6 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
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4913 0505563002581 บจ.โฮม แอซเซ็ท คอนสตรัคช่ัน 

จ ากัด

17/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย และงาน

ก่อสร้างอ่ืนๆทุกชนิด

279  หมู่ท่ี 6 ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

4914 0505563002719 บจ.บีชัวร์ เซอร์เวย์ จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       66210 การประเมินความเส่ียงภัยและมูลค่าความ

เสียหาย

201/142  หมู่ท่ี 9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

4915 0505563002727 บจ.ดรีม เฮ้าส์ ดีไซน์ แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน จ ากัด

19/2/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารท่ี

เป็นท่ีพักอาศัยทุกประเภท

114/171  หมู่ท่ี 2 ต.สันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

4916 0505563002867 บจ.ดิอานเซอร์คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย

343/6  หมู่ท่ี 4 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

4917 0505563002905 บจ.อินเตอร์ซู 1968 จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       46101 ประกอบกิจการ น าเข้า ส่งออก สัตว์ทุก

ประเภท

322/99  หมู่ท่ี 4 ซอย9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

4918 0505563002972 บจ.ดีเฮ้าส์ สโตร์ จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจการจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง 386  หมู่ท่ี 10 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

4919 0505563002999 บจ.ดีเฮ้าส์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       47524 ประกิจการจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง 17  หมู่ท่ี 1 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

4920 0505563003031 บจ.นานวารี จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       11041  ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายน้ าด่ืม 99/635  หมู่ท่ี 5 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

4921 0505563003111 บจ.กรีน  โกลด์  โกลบอล จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการท่ีปรึกษา ท าการตลาด 

และซ้ือขาย พืชผลทางการเกษตร

299  หมู่ท่ี 2 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

4922 0505563003138 บจ.เอสเคเจ เรียลเอสเตท กรุ๊ป 

จ ากัด

25/2/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจการรับฝากขายบ้าน ท่ีดิน ให้

ค าปรึกษาสินเช่ือธนาคาร

399/9  หมู่ท่ี 4 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

4923 0505563003197 บจ.ออฟฟิศ เรดด้ี จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       68104 ปนะกอบกิจการให้เช่า ส านักงาน อาคาร 

เพ่ือการท่องเท่ียวและกิจกรรมส านักงาน

ในรูปแบบอ่ืน

334/7 โครงการพิมุกต์ 4  หมู่ท่ี 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

4924 0503563001206 หจ.เชอร่ี เฮาส์ 13/2/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจการร้านขายปลีกเส้ือผ้า 259  หมู่ท่ี 2 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

4925 0503563001273 หจ.ทีพี คอนสตรัคท์ 14/2/2563 1,000,000       41002 การก่อสร้างอาคารท่ีไม่ใช่ท่ีพักอาศัย 144/5  หมู่ท่ี 7 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

4926 0505563002841 บจ.นอร์ทเอ็นจิเนียร่ิงทีม 2020 

จ ากัด

20/2/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย

79/237  หมู่ท่ี 2 ต.ตลาดขวัญ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

4927 0503563000862 หจ.ซีเอ็มพันธ์ุไม้ 3/2/2563 1,000,000       47733 ประกอบกิจการจ าหน่ายพันธ์ุไม้ ต้นไม้ 

สินค้าทางการเกษตร และอุปกรณ์ทางการ

เกษตร

222/10  หมู่ท่ี 3 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

4928 0503563001001 หจ.พี.ดับบลิว.เอ ทรานสปอร์ต 6/2/2563 1,000,000       46631 ประกอบกิจการ ซ้ือและจ าหน่าย กรวด 

หิน ดิน ทราย

189/15  หมู่ท่ี 1 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
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4929 0503563001079 หจ.ย่ือ เซ้ีย 7/2/2563 1,000,000       79120 ประกอบกิจการน าเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับการน าเท่ียวทุกชนิด ให้เช่ารถ

ท่องเท่ียว บริการรถเช่าพร้อมคนขับ

194/2  หมู่ท่ี 9 ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

4930 0503563001460 หจ.ภูผา เพอร์เฟคท์ พร็อพเพอร์ต้ี 25/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง รับท างาน

ไม้ และตกแต่งภายในทุกชนิด

322/1  หมู่ท่ี 3 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

4931 0505563002000 บจ.เจ แอนด์ พี เมดิคอลแคร์ จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       96104 ประกอบกิจการให้บริการดูแลรักษาด้าน

สุขภาพและความงาม

169/68  หมู่ท่ี 4 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

4932 0505563002395 บจ.แนวทางดี วิศวกรรม แอนด์ 

ซัพพลาย จ ากัด

12/2/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการรับเหมาติดต้ังอุปกรณ์

ไฟฟ้า  งานประปาทุกชนิด ท้ังภายในและ

นอกอาคารและงานก่อสร้างทุกชนิด

1  หมู่ท่ี 9 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

4933 0505563002549 บจ.ไบโอแคร์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       21002 ผลิตและจ าหน่ายอาหารเสริม สมุนไพร

และสารสกัดจากพืช

231/1  หมู่ท่ี 3 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

4934 0505563002603 บจ.สเปเชียล เวิลด์ เทรดด้ิง จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารแห้ง 

อาคารบรรจุกระป๋อง เคร่ืองปรุงรสอาหาร

 น้ าซอส เคร่ืองบริโภคอ่ืน

287/2  หมู่ท่ี 3 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

4935 0505563002913 บจ.ลานนา ดอท เทค จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       62011 ประกอบกิจการออกแบบแอฟพลิเคช่ัน

โทรศัพท์ รวมถึงการออกแบบเว็บไซต์และ

เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

165  หมู่ท่ี 5 ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

4936 0505563003022 บจ.234  บิลด้ิง  แอนด์  ดีไซน์ 

จ ากัด

21/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างพร้อมให้

ค าปรึกษา เก่ียวกับงานก่อสร้างทุกประเภท

234  หมู่ท่ี 4 ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

4937 0505563003073 บจ.เอส. สโลน แอนด์ สต๊อคทัน 

(ประเทศไทย) จ ากัด

24/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการรับวางแผนพัฒนาธุรกิจ ท่ี

ปรึกษาการจัดท าธุรกิจในด้านต่างๆ

224/484  หมู่ท่ี 3 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

4938 0505563003171 บจ.เอส เอ พี พาวเวอร์ ไลน์ จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการโรงงานไฟฟ้า โรงงาน

ไฟฟ้าชีวะมวล

178/675  หมู่ท่ี 7 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

4939 0505563003316 บจ.ลาวแคน แคปิตอล จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง 177  หมู่ท่ี 1 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

4940 0503563001516 หจ.อุดมการเกษตร (นาฟ่อน) 27/2/2563 1,000,000       46209 ประกอบกิจการค้าพืชผลทางการเกษตร

ทุกชนิด

188  หมู่ท่ี 4 ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240

4941 0505563002166 บจ.ปล้ืมปร่ิม จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการค้า เบเกอร่ี กาแฟ อาหาร

และเคร่ืองด่ืม

400  หมู่ท่ี 10 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240

4942 0505563003065 บจ.พูนสินการเกษตร 2555 จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       46692 ประกอบกิจการค้าปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยา

บ ารุงเพืช ทุกชนิด

253  หมู่ท่ี 2 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
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4943 0503563001401 หจ.เอ็กซ์โปรคอนสตรัคช่ัน189 21/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 189/87  หมู่ท่ี 6 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

4944 0505563002689 บจ.เอ็นพี ออนไลน์ มาร์เก็ตต้ิง 

จ ากัด

18/2/2563 1,000,000       46499 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองมือเคร่ืองใช้

ในครัวเรือนเคร่ืองใช้ไฟฟ้าบรรจุภัณฑ์เบเก

อร่ีกล่องใส่อาหาร

84/3  หมู่ท่ี 5 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

4945 0503563000919 หจ.ฮูเร่ เอดูเคช่ัน เซอร์วิสเซส 4/2/2563 1,000,000       85500 ประกอบกิจการแนะแนวการศึกษาต่อ 8/38  หมู่ท่ี 3 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

4946 0503563000994 หจ.ทีพี เอ็นจิเนียร่ิง ซิสเต็ม 6/2/2563 1,000,000       80200 ประกอบกิจการบริการรับปรึกษา ติดต้ัง 

ซ่อมแซมและปรับปรุง ระบบกล้องวงจรปิด

 รวมถึงจ าหน่ายอะไหล่

61  ซอย7 ถนนสุขเกษม ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

4947 0503563001109 หจ.ทันทวีธรณ์ 7/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการรับจ้างบรรทุก หิน ดิน 

ทรายเพ่ือการขนส่ง

177  ถนนป่าตัน ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

4948 0503563001346 หจ.ช.ชัยโย เคร่ืองครัวสเตนเลส 19/2/2563 1,000,000       24109 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย ออกแบบ 

ติดต้ัง งานสเตนเลส งานเหล็กทุกประเภท

201/95  หมู่ท่ี 2 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

4949 0503563001397 หจ.เพอร์เฟค เคอร์เท่น แอนด์ เด

คอร์

21/2/2563 1,000,000       43301 ประกอบกิจการติดต้ังส่วนประกอบอาคาร

และการตกแต่งภายใน

432  หมู่ท่ี 6 ต.สันผีเส้ือ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

4950 0503563001559 หจ.ศตชีวา เฮลท์แคร์ 28/2/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

อาหารเพ่ือสุขภาพ

127/20  หมู่ท่ี 2 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

4951 0505563001909 บจ.ซันชายน์ โกลบอล คอร์ปอเรช่ัน

 จ ากัด

3/2/2563 1,000,000       68103 ประกอบกิจการห้องพักให้เช่ารายเดือน 

รายวัน

16  ถนนสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

4952 0505563002361 บจ.ซัน ซิต้ี ทัวร์ แอนด์ ทราเวล 

จ ากัด

12/2/2563 1,000,000       79120 ประกอบกิจการน าเท่ียว 682  หมู่ท่ี 2 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

4953 0505563002379 บจ.สิงห์โตตะปบไทยสองห้าหกสาม

 จ ากัด

12/2/2563 1,000,000       70202 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษาด้านการเงิน 3  หมู่ท่ี 3 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

4954 0505563002476 บจ.อีเอ็ม ไลฟ์ จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       47221 จ าหน่ายสุรา เคร่ืองด่ืมผสมเเอลกอฮอล์ 

อาหารสดเเละอาหารปรุงเเต่ง

436  หมู่ท่ี 6 ต.สันผีเส้ือ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

4955 0505563002646 บจ.ดังใจ ดิเวลล็อปเมนท์ จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร ท่ี

พักอาศัย สถานท่ีท าการ และงานก่อสร้าง

อย่างอ่่ืนทุกชนิด

399/190  หมู่ท่ี 2 ต.สันผีเส้ือ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

4956 0505563002824 บจ.เปร้ียวปาก 2517 อินเตอร์

เนช่ันแนล จ ากัด

20/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการภัตตาคาร ร้านอาหาร ผลิต

 น าเข้า เพ่ือจ าหน่าย และกิจการค้า

อาหารทุกชนิด

58  ถนนเทวัญ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
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4957 0505563003189 บจ.ชูใจ โซเชียล จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการผลิต สร้างสรรค์ เผยแพร่ 

ข้อมูลต่าง ๆโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า 

รายการส่งเสริมการขาย

16  ซอย4 ถนนป่าตัน ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

4958 0505563003227 บจ.คิงคอง เอนเนอร์จี 2020 จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       47222 จัดจ าหน่ายกาแฟพร้อมด่ืม น้ าผลไม้พร้อม

ด่ืม และเคร่ืองด่ืมชูก าลังพร้อมด่ืม

499/22  หมู่ท่ี 6 ต.สันผีเส้ือ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

4959 0503563000897 หจ.เคเอ็มฟาร์ม 3/2/2563 1,000,000       01629 ประกอบกิจการเล้ียงสัตว์(รับจ้างเล้ียงไก่

เน้ือ)

75  หมู่ท่ี 14 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50320

4960 0503563001028 หจ.นพกร999 ทรานสปอร์ต 6/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้า

และคนโดยสาร ท้ังทางบก ทางน้ า ท่ัว

ประเทศ

87  หมู่ท่ี 6 ต.ปงต า อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320

4961 0503563000986 หจ.เชียงใหม่มาสสาจ แอนด์ โฮมส

เตย์

6/2/2563 900,000          85496 ประกอบกิจการสอนนวดแผนไทย และสปา 171  หมู่ท่ี 1 ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120

4962 0503563001524 หจ.พาชนะ2020 27/2/2563 700,000          47592 ประกอบกิจการร้านขายปลีกเคร่ืองดินเผา

เคร่ืองแก้วและเคร่ืองครัว

63  ถนนข่วงเมรุ ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

4963 0503563001117 หจ.ก้าวเฟ่ืองฟูการช่าง 7/2/2563 600,000          43301 การติดต้ังส่วนประกอบอาคารและตกแต่ง

ภายใน

88/1  หมู่บ้าน กาญจน์กนก 21 ถนน

เชียงใหม่-หางดง

ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

4964 0505563003308 บจ.บุนนาคทองทวี จ ากัด 27/2/2563 600,000          47691 ประกอบกิจการจ าหน่ายของท่ีระลึกทุก

ชนิด ทุกประเภท รวมท้ังการน าเข้าสินค้า

จากต่างประเทศ

111/2  หมู่บ้าน กุลพันธ์วิลล์ 9 หมู่ท่ี 11 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

4965 0503563001231 หจ.แครบแครบ สโตร์ 13/2/2563 500,000          47190 ประกอบกิจการค้าสินค้าอุปโภค 21/1  ถนนตรัสวงค์ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

4966 0505563002263 บจ.ส านักพิมพ์มอเตอร์ไซค์สีแดง 

จ ากัด

7/2/2563 500,000          18119 ประกอบกิจการส่ือส่ิงพิมพ์ 87/9  อาคารสตาร์เวิร์ค ห้อง 402 ถนนทุ่ง

โฮเต็ล

ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

4967 0505563002123 บจ.ลานนาไวน์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 6/2/2563 500,000          47190 ประกอบกิจการค้า สุราเบียร์ ไวน์ โซดา 

บุหร่ี น้ า น้ าแข็ง น้ าอัดลม และเคร่ืองด่ืม

ทุกชนิด

211/10  ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

4968 0505563002964 บจ.ปืนยืนย่าง จ ากัด 21/2/2563 500,000          56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม

52  ถนนประชาสัมพันธ์ ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

4969 0503563001338 หจ.ซีเอ็ม ฟาร์มาซี 18/2/2563 500,000          47721 ขายขายสามัญประจ าบ้าน 74  หมู่ท่ี 5 ต.สันกลาง อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 50130

4970 0505563002506 บจ.ฝันดีมีสุข จ ากัด 14/2/2563 500,000          55109 ท่ีพัก 3/11-12  หมู่ท่ี 2 ถนนสุขเกษม ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

4971 0503563001036 หจ.เธียรพิจิกา 7/2/2563 500,000          47723 จ าหน่ายผลิตภัณฑ์แชมพู 276  หมู่ท่ี 4 ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
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4972 0503563001371 หจ.ทรัพย์สยาม เทรนน่ิง แอนด์ 

เซอร์วิส

20/2/2563 500,000          82301 ฝึกอบรมการท างานและกู้ภัยในท่ีสูง กู้ภัย

ในท่ีอับอากาศ การดับเพลิงเบ้ืองต้น การ

อพยพหนีไฟ และการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น

213/13  หมู่ท่ี 2 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

4973 0503563001443 หจ.ดีไซน์ 180 เฟอร์นิเจอร์ 24/2/2563 500,000          74101 รับเหมา ออกแบบ ตกแต่งภายใน บ้าน 

อาคารส านักงานและอ่ืน ๆ

180  หมู่ท่ี 4 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

4974 0503563000978 หจ.พอใจ ดีใจ ศูนย์ประกันภัย 

เชียงใหม่

6/2/2563 500,000          70209 ประกอบกิจการ บริการเป็นท่ีปรึกษา 

ติดต่อ กิจการนายหน้า ตัวแทน และ

ตัวแทนการค้าในธุรกิจต่างๆ

79/330  หมู่ท่ี 8 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

4975 0505563002433 บจ.วี อาร์ ดี เมดิคอล จ ากัด 13/2/2563 500,000          96104 ประกอบกิจการบริการเเสริมความงาม 

บริการดูแลผิวพรรณ รักษาสิว ฝ้า กระ จุด

ด่างด า

79/134  หมู่ท่ี 8 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

4976 0505563002794 บจ.ชาฐิมา จ ากัด 19/2/2563 500,000          14112 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายเส้ือผ้า

ส าเร็จรูปและจ าหน่ายผ้าไหม ผ้าใยกัญชง

และผ้าทุกชนิด

90  หมู่ท่ี 6 ต.ส าราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

4977 0503563000871 หจ.463 กรุ๊ป 3/2/2563 500,000          10619 ประกอบกิจการ ผลิต จ าหน่าย น าเข้า 

ส่งออก อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ

53/2  ถนนมหาโชค ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

4978 0503563001311 หจ.พัทธ์พรรณี 18/2/2563 500,000          46411 จ าหน่ายค้าหน้ากากอนามัยสินค้าอุปโภค

บริโภคท่ัวไป

81  ซอย12 ถนนสุขเกษม ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

4979 0505563001933 บจ.อิลกัสโต้ จ ากัด 3/2/2563 500,000          47219 ประกอบกิจการและจ าหน่ายอาหาร 8/4  ถนนพัฒนาช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

4980 0505563003057 บจ.น่านฟ้าฟาร์ม จ ากัด 24/2/2563 500,000          46209 ประกอบกิจการรับซ้ือขายสินค้าและ

พืชผลทาการเกษตรทุกชนิด

45/1  ถนนศิรินธร ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

4981 0505563003235 บจ.เอ็นทีเอ็นที 3479 จ ากัด 27/2/2563 500,000          46414 ประกอบกิจการขายส่ง และขายปลีก 

เส้ือผ้าส าเร็จรูป เคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองแต่ง

กาย เคร่ืองประดับกาย

27  ถนนไปรษณีย์ ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

4982 0505563002441 บจ.แคนนาไลฟ์ จ ากัด 13/2/2563 400,000          10309 ประกอบกิจการผลิตซ้ือมา ขายไป น าเข้า 

ส่งออก และแปรรูป สินค้าทางการเกษตร

และสมุนไพร

138  หมู่ท่ี 6 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

4983 0505563003324 บจ.อนาคตใหม่ จ ากัด 28/2/2563 300,000          10769 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายสมุนไพร

ทุกชนิด

159/2  หมู่ท่ี 1 ต.บวกค้าง อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 50130

4984 0503563001389 หจ.บีบี อินฟินิต้ี บิลเล่ียนแนร์ 20/2/2563 300,000          47723 ประกอบกิจการขายปลีก เคร่ืองส าอาง 112  หมู่ท่ี 4 ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
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รหัส

ไปรษณีย์

4985 0503563001303 หจ.เอฟดีซีโอ เอเจนซ่ี 17/2/2563 300,000          73101 ประกอบกิจการรับจ้างวางแผนส่ือ

ประชาสัมพันธ์ และจัดงานออกาไนซ์

119/48  หมู่ท่ี 5 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

4986 0503563001257 หจ.เค วาย โอ คอนสตรัคช่ัน 14/2/2563 300,000          41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 81  หมู่ท่ี 3 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

4987 0505563002387 บจ.อานนท์ มีเดีย จ ากัด 12/2/2563 250,000          25999 ประกอบกิจการรับจัดท าป้าย 40  หมู่ท่ี 15 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

4988 0503563001249 หจ.คอสท์ ควอลิท้ี ไทม์ 13/2/2563 250,000          33200 ประกอบกิจการธุรกิจรับเหมา ติดต้ังระบบ

เคร่ืองกล งานปรับอากาศงานประปางาน

ระบายอากาศ และงานดับเพลิง

115  หมู่ท่ี 13 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360

4989 0503563001010 หจ.พอยท์ทูพอยท์ ทรานสปอร์ต 6/2/2563 200,000          49323 ประกอบกิจการ บริการขนส่งผู้โดยสาร 

และขนส่งอ่ืน โดยอาศัยยานพาหนะทุก

ประเภท

139/3  หมู่ท่ี 2 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

4990 0503563001567 หจ.เบลสซ่ิง คอร์ทหยาด 28/2/2563 200,000          55109 ประกอบกิจการ บริการท่ีพักแรมแบบให้

เช่าเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ส าหรับผู้

ท่ีมาพักแรมระยะส้ัน

50/26-27  หมู่ท่ี 1 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

4991 0505563002409 บจ.อังเคิล  อู๋ จ ากัด 12/2/2563 200,000          56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม

43 ห้องวี 1101,1201  ถนนนิมมานเหมิ

นทร์

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

4992 0505563002336 บจ.แคทวูแมน จ ากัด 11/2/2563 200,000          47734 ประกอบกิจการค้าขายสัตว์ อุปกรณ์ 

อาหาร และยาสัตว์ทุกชนิด

99  หมู่ท่ี 10 ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

4993 0503563001214 หจ.ซอมพอ 2019 13/2/2563 200,000          56210 ประกอบกิจการบริการรับจัดงานเล้ียง 

รวมท้ังอาหาร เเละเคร่ืองด่ืมทุกชนิด

178  หมู่ท่ี 1 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

4994 0503563001141 หจ.หม่าชาหม่าล่า 11/2/2563 150,000          10799 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย พริก

หม่าล่าและซอสปรุงรส

309/2  ถนนป่าตัน ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

4995 0505563002875 บจ.บีเอ็นที โฮลด้ิง จ ากัด 21/2/2563 100,000          70209 ประกอบกิจการเป็นท่ีปรึกษาและบริหาร

จัดการในบริษัทจ ากัดและบริษัทมหาชน

114/29  หมู่ท่ี 4 ต.หนองป่าคร่ัง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

4996 0503563001052 หจ.ศีภัทร เฮิร์บ 7/2/2563 100,000          46103 ประกอบกิจการตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

เพ่ือสุขภาพท้ังปลีกและส่ง และท า

การตลาดออนไลน์

55/237  หมู่ท่ี 12 ต.สันก าแพง อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 50130

4997 0503563001281 หจ.บรีสโฮมแล็บ 17/2/2563 100,000          72109 ประกอบกิจการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลอง

ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอ่ืนๆ ซ่ึงมิได้

จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

61/23  หมู่ท่ี 1 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

4998 0505563002191 บจ.เอ็นทีแอคเคาน์ (ไทยแลนด์) 

จ ากัด

7/2/2563 100,000          69200 ส านักงานบัญชี 888/155  หมู่ท่ี 4 ต.หนองผ้ึง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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4999 0503563001435 หจ.เลเจ้นด์ เอ็นจีเนียร่ิง 24/2/2563 100,000          41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 111/1  หมู่ท่ี 6 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150

5000 0503563001541 หจ.บ้านถาปัด 28/2/2563 100,000          71102 ประกอบกิจการบริการร้บจ้างออกแบบ

เขียนแบบ แบบบริหารงานก่อสร้าง ด้าน

วิศวกรรม สถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน

121/26  หมู่ท่ี 4 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

5001 0503563001290 หจ.เค.ที. 2020 คอนสตรัคช่ัน 17/2/2563 100,000          41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร 

สถานท่ี งานก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด

92/30  หมู่ท่ี 4 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

5002 0505563003391 บจ.คราฟท์ โซ โลจ้ี จ ากัด 28/2/2563 100,000          11049 การผลิตเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์อ่ืนๆ

ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

285  หมู่ท่ี 5 ซอยบ้านสหกรณ์นิคม 4 

ถนนเชียงใหม่-พร้าว

ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

5003 0503563000927 หจ.ไทย เฮิร์บ อินเตอร์ไพร์ส 5/2/2563 80,000           47721 ประกอบกิจการซ้ือ ขายจัดหารวบรวม

สมุนไพรและแห้งผลิตภัณฑ์แปรรูป

สมุนไพรทุกชนิด

189/101  หมู่ท่ี 5 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

5004 0503563001133 หจ.ไมนิจิ เอฟเวอร่ีเดย์ 7/2/2563 60,000           47711 ร้านขายปลีกเส้ือผ้าส าเร็จรูป เคร่ืองตกแต่ง

เส้ือผ้า ส าหรับบุ่รุษ สตรี

191 โครงการบ้าน  ข้างวัด  ซอยวัดอุโมงค์

 ถนนสุเทพ

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

5005 0503563001494 หจ.เอ็กซ์พีเรียนซ์ ทรานส์ 25/2/2563 50,000           49329 ประกอบกิจการให้เช่าเหมารถโดยสาร 459/317  ถนนเจริญเมือง ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

5006 0505563002107 บจ.ริต้า อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด 5/2/2563 50,000           47912 การขายสินค้าออนไลน์ 66/158  หมู่ท่ี 3 ต.สันก าแพง อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 50130

5007 0503563000943 หจ.เอ็นแอนด์เจ การบัญชีและภาษี 5/2/2563 50,000           69200 ประกอบกิจการเก่ียวกับบัญชี ท าบัญชี  

และการตรวจสอบบัญชี  การให้ค าปรึกษา

ด้านภาษี

269/50  หมู่ท่ี 3 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

5008 0515563000198 บจ.กองเงินพาณิชย์ จ ากัด 11/2/2563 5,000,000       10762 ประกอบกิจการผลิต ปลูก สกัด รับซ้ือและ

จ าหน่ายชา กาแฟ เหม้ียง ลูกไหม มัคคาเด

เมียและพีชผลการเกษตรอ่ืนๆทุกชนิด

343/748  หมู่ท่ี 6 ต.เหมืองง่า อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51000

5009 0515563000244 บจ.มิตรเก้ือเจริญ (ล าพูน) จ ากัด 17/2/2563 5,000,000       64929 ประกอบกิจการให้สินเช่ืออ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

177  หมู่ท่ี 13 ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51000

5010 0515563000228 บจ.กนกฟรุต จ ากัด 12/2/2563 4,600,000       46313 ประกอบกิจการค้าล าไยอบแห้งและพืชผล

ทางการเกษตรอ่ืนทุกชนิด

123  หมู่ท่ี 4 ต.หนองหนาม อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51000

5011 0515563000368 บจ.มิราเคิลมอเตอร์ จ ากัด 27/2/2563 3,000,000       45101 ประกอบกิจการจ าหน่าย ตัวแทนจ าหน่าย

ศูนย์บริการซ่อมแซม ดูแลรักษารถยนต์ทุก

ชนิด

95/5  หมู่ท่ี 10 ต.บ้านกลาง อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51000
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5012 0515563000384 บจ.สหเมทัล อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

28/2/2563 3,000,000       46695 ประกอบกิจการรับซ้ือเเละอัดเศษโลหะทุก

ชนิดเพ่ือจ าหน่ายในประเทศเเละส่งออก

258  หมู่ท่ี 10 ต.ริมปิง อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51000

5013 0515563000163 บจ.ห้างทอง ทองใหม่เยาวราช 

จ ากัด

4/2/2563 3,000,000       47732 ประกอบกิจการรับซ้ือและผลิต เพชร 

พลอย ทองค า ทองค าขาว เงิน นาก ไข่มุก

 และอัญมณีอ่ืนทุกชนิด

120/16  หมู่ท่ี 6 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ล าพูน 51170

5014 0513563000188 หจ.เอ็ม.วาย.อินโนเวช่ันมาร์เก็ตต้ิง 24/2/2563 2,000,000       47190 ประกอบกิจการซ้ือ ขายสินค้าทุกประเภท

ท้ังปลีกและส่ง

71/6  หมู่ท่ี 7 ต.ต้นธง อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51000

5015 0515563000261 บจ.อัครพัฒนกิจออนไลน์ จ ากัด 19/2/2563 2,000,000       73101 ประกอบกิจการออกแบบ ผลิต โฆษณา 84/7  หมู่ท่ี 1 ต.ต้นธง อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51000

5016 0515563000287 บจ.หม่านฟุ้ง จ ากัด 21/2/2563 2,000,000       77101 ประกอบกิจการให้เช่ายานพาหนะทุก

ประเภท

31  หมู่ท่ี 8 ต.เหมืองจ้ี อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51000

5017 0515563000295 บจ.โปรเวิร์ก เอสเตท จ ากัด 21/2/2563 2,000,000       68101 ประกอบกิจการซ้ือและการขาย

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเองเพ่ือการ

พักอาศัย

179/28  หมู่ท่ี 9 ต.ป่าสัก อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51000

5018 0513563000111 หจ.เอ็ม แอนด์ เอ็ม กู้ดส์ แอนด์ 

เซอร์วิส

3/2/2563 1,000,000       47691 ผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 19  หมู่ท่ี 14 ต.เหมืองจ้ี อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51000

5019 0513563000129 หจ.ที ฟอร์ ทรี กู้ดส์ แอนด์ เซอร์วิส 3/2/2563 1,000,000       47691 ผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 19  หมู่ท่ี 14 ต.เหมืองจ้ี อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51000

5020 0513563000137 หจ.45 แอร์ 5/2/2563 1,000,000       45201 ประกอบกิจการซ่อมรถยนต์และระบบแอร์

 พร้อมท้ังจ าหน่ายอะไหล่รถยนต์และ

อะไหล่แอร์

4/14  หมู่ท่ี 4 ต.เหมืองจ้ี อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51000

5021 0513563000153 หจ.บุญมาการไฟฟ้า 2020 14/2/2563 1,000,000       33141 ประกอบกิจการค้า ซ่อมแซม บ ารุงรักษา

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า เคร่ืองมือช่าง

 เคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์

33/3  หมู่ท่ี 10 ต.เหมืองง่า อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51000

5022 0513563000161 หจ.อดิศรการก่อสร้าง 20/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 239  หมู่ท่ี 4 ต.เวียงยอง อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51000

5023 0515563000155 บจ.ฟู้ดล า จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการบริการขนส่งิสนค้า 92  หมู่ท่ี 15 ต.ป่าสัก อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51000

5024 0515563000180 บจ.ใบโชค คาร์วอซ จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       45203 ประกอบกิจการ บริการล้างสี ดูดฝุ่น อบ

โอโซน ล้างห้องเคร่ือง ซักเบาะ ซักพรม 

เคลือบเงา เคลือบแก้ว และขัดสี 

ยานพาหนะทุกประเภท

314  หมู่ท่ี 1 ต.ต้นธง อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51000

5025 0515563000210 บจ.ทศธรรมพลัส จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 261  ถนนเจริญราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

5026 0515563000252 บจ.ส านักงานกฏหมาย สุชาติ

ทนายความ จ ากัด

19/2/2563 1,000,000       69100 ประกอบกิจการรับว่าความ ย่ืนค าขอ ค า

ร้อง รับด าเนินคดี ว่าต่าง แก้ต่างและ

ให้บริการด้านอรรถคดีในศาล ทุกประเภท

คดี ท่ัวราชอาณาจักร รวมท้ังการสืบทรัพย์

 ยึดทรัพย์ บังคับคดีให้เป็นไปตามค า

พิพากษาหร่ือค าส่ังศาล

84/8  ถนนช่างฆ้อง ต.ในเมือง อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51000

5027 0515563000279 บจ.แม็กซ์ เวลธ์ บิสซิเนส จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       32111 การผลิตเคร่ืองประดับจากอัญมณีและ

โลหะมีค่า

75  หมู่ท่ี 7 ต.เหมืองจ้ี อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51000

5028 0515563000309 บจ.ซีเอ็นเอส อโกร จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       47733 ประกอบกิจการค้า ผลิตภัณฑ์ทาง

การเกษตร ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช อาหาร

สัตว์ ยาบ ารุงพืช และพืชผล

159/71  หมู่ท่ี 10 ต.บ้านกลาง อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51000

5029 0515563000317 บจ.พีรกิจพรอพเพอร์ต้ี จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       68101 ประกอบกิจการซ้ือและการขาย

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเองเพ่ือการ

พักอาศัย

95  หมู่ท่ี 6 ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51000

5030 0515563000333 บจ.เลด้ีโฮม จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       68101 ประกอบกิจการซ้ือและขาย

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเองเพ่ือการ

พักอาศัย

58/46  หมู่ท่ี 4 ต.บ้านกลาง อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51000

5031 0515563000341 บจ.กรศรัณย์ พรอพเพอร์ต้ี จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       68101 ประกอบกิจการซ้ือและการขาย

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเองเพ่ือการ

พักอาศัย

282/1  หมู่ท่ี 6 ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51000

5032 0515563000350 บจ.พีรกิจโฮม จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       68101 ประกอบกิจการซ้ือและการขาย

อสังหาริมทรัพย์ทีเป็นของตนเองเพ่ือการ

พักอาศัย

107  หมู่ท่ี 2 ต.บ้านกลาง อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51000

5033 0515563000376 บจ.สมาร์ท ทนายความและธุรกิจ 

จ ากัด

28/2/2563 1,000,000       69100 ประกอบกิจการทางด้านกฎหมาย 68  หมู่ท่ี 8 ต.บ้านกลาง อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51000

5034 0513563000170 หจ.พงษ์เจริญฟาร์ม 21/2/2563 1,000,000       46209 ประกอบกิจการจ าหน่ายซากสัตว์และแปร

รูป

133  หมู่ท่ี 3 ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ล าพูน 51120

5035 0513563000196 หจ.ยู.พี.97 คอนสตรัคช่ัน 24/2/2563 1,000,000       41001 การก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 15/1  หมู่ท่ี 1 ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ล าพูน 51120

5036 0513563000218 หจ.บอกต่อพาณิช 27/2/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการขายส่งเคร่ืองจักร และ

อุปกรณ์อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

75/2  หมู่ท่ี 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ล าพูน 51120

5037 0515563000201 บจ.เจ บี คอมเมิร์ซ จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       47912 การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต 1  หมู่ท่ี 7 ต.บ้านเรือน อ.ป่าซาง จ.ล าพูน 51120
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5038 0515563000325 บจ.เจ เค เอ็นเนอร์จ้ี ไดร์ฟ จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       33200 ประกอบกิจการออกแบบ ติดต้ัง ซ่อมแซม

 ดูแลรักษาเคร่ืองจักรอุตสาหกรรม และ

อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องทุกชนิด

64  หมู่ท่ี 5 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน 51130

5039 0513563000145 หจ.จ าลอง ฟาร์ม 11/2/2563 1,000,000       01450 ประกอบกิจการให้บริการเล้ียงสัตว์สุกร

และจ าหน่ายสัตว์

183  หมู่ท่ี 10 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ล าพูน 51140

5040 0515563000171 บจ.พี ฟู้ดส์ อินเตอร์ เทรด จ ากัด 6/2/2563 500,000          10619 ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จาก

เมล็ดธัญพืชซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

99  หมู่ท่ี 3 ต.ป่าไผ่ อ.ล้ี จ.ล าพูน 51110

5041 0513563000200 หจ.โมเดิร์นพี คอนสตรัคช่ัน 26/2/2563 500,000          41002 ประกอบกิจการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง

อาคาร ถนน สะพาน รวมท้ังงานโยธาทุก

ประเภท

103  หมู่ท่ี 6 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ล าพูน 51140

5042 0515563000236 บจ.ไมน่ิง การ์เด้น จ ากัด 17/2/2563 100,000          58202 ประกอบกิจการจัดท าซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป 

(ยกเว้นซอฟต์แวร์เกมส าเร็จรูป)

116/2  หมู่ท่ี 10 ต.บ้านกลาง อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51000

5043 0523563000226 หจ.เอส แอนด์ อาร์ ศรีวิลัย 13/2/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

ถนน โรงงาน และงานก่อสร้างทุกประเภท

56  หมู่ท่ี 6 ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง 52220

5044 0523563000200 หจ.พิชัยยุทธ์ แทรคเตอร์ 5/2/2563 3,000,000       45201 บ ารุงรักษาและการซ่อมระบบเคร่ืองยนต์

และช้ินส่วนยานยนต์

47/19  หมู่ท่ี 14 ต.พิชัย อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 52000

5045 0523563000269 หจ.เจียมอาร์ตสตูดิโอ 19/2/2563 2,000,000       74101 ประกอบกิจการออกแบบ ตแกต่งภายใน 

รับเหมาก่อสร้างบ้าน ระบบไฟ-น้ า รับท า

เฟอร์นิเจอร์ งานศิลปะ

1/2  หมู่ท่ี 9 ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ล าปาง 52110

5046 0525563000180 บจ.เอ.โอ.เอ็ม. แอดวานซ์ จ ากัด 7/2/2563 2,000,000       47721 ประกอบกิจการค้าอุปกรร์การแพทย์ 

ผลิตภัณฑ์ท าลายเช้ือ เคร่ืองมือแพทย์ และ

เวชภัณฑ์ทางการแพทย์

83  หมู่ท่ี 1 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 52190

5047 0523563000242 หจ.เดฌา-วูว์ ไมซ์ อีเว้นท์ 14/2/2563 1,000,000       82302 การจัดแสดงทางธุรกิจและแสดงสินค้า 729  ถนนไฮเวย์-ล าปาง-งาว ต.หัวเวียง อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 52000

5048 0523563000307 หจ.ล าปางวงศ์ชุมภูก่อสร้าง 26/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 263  หมู่ท่ี 1 ต.กล้วยแพะ อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 52000

5049 0523563000251 หจ.เอสเอสซี สยามสิริคอนสตรัคช่ัน 14/2/2563 1,000,000       95210 รับซ่อม ทรัพย์สินต่างๆ ติดต้ังซ่อมแซมงาน

เก่ียวกับกล้องวงจรปิด เสาไฟ และงานอ่ืนๆ

5  ถนนนาก่วมเหนือ ต.ชมพู อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 52100

5050 0523563000285 หจ.มงคลมณี คอร์ปอเรช่ัน 20/2/2563 1,000,000       45101 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย จ าหน่ายรถยนต์

และอะไหล่

66/10  ถนนประสานไมตรี ต.สบตุ๋ย อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 52100

5051 0523563000315 หจ.อาชิเต็ตโต้ โฮม ดีไซน์ 27/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง งานไฟฟ้า

 สุขาภิบาล

175  หมู่ท่ี 6 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 52100
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5052 0525563000198 บจ.พินโน่ เซอร์วิส กรุ๊ป จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       79909 ประกอบกิจการให้บริการจองต๋ัวเคร่ืองบิน

โดยสาร ท้ังในและนอกประเทศรับจอง

โรงแรมจัดหาพาหนะ

320/234  หมู่ท่ี 8 ต.ชมพู อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 52100

5053 0525563000210 บจ.ทีพีเจ ไทยซิลค์ จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       46411 ประกอบกิจการค้า ผ้าไทยทุกประเภท 170  หมู่ท่ี 9 ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ล าปาง 52130

5054 0523563000277 หจ.เด่นราวีพัชร์ 19/2/2563 1,000,000       01450 ประกอบกิจการการเล้ียงและการ

เพาะพันธ์ุสุกร

275/1  หมู่ท่ี 1 ต.น้ าโจ้ อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 52150

5055 0523563000323 หจ.ศรีนิวัฒน์ 28/2/2563 1,000,000       56101 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/

ร้านอาหาร

65  หมู่ท่ี 5 ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 52150

5056 0525563000201 บจ.สยามแฟร์เทรด จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       01121 ประกอบกิจการท านา ท าสวน ท าไร่ 2/2  หมู่ท่ี 5 ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ล าปาง 52230

5057 0525563000228 บจ.หมอสนิท  จะโต จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก ผลิต และ

จัดจ าหน่าย สินค้าสมุนไพร ยาสมุนไพร 

ทุกชนิด

93  หมู่ท่ี 2 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ล าปาง 52240

5058 0523563000218 หจ.ณัฐกิจการ กรุ๊ป 11/2/2563 700,000          47524 ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง 106/11  อาคารเดอะ แฮปป้ีเนส 

คอนโดมิเนียม ช้ันท่ี 1  ห้องเลขท่ี 102 

ถนนไฮเวย์-ล าปาง-งาว

ต.พระบาท อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 52000

5059 0523563000234 หจ.บาระมีเซรามิค 14/2/2563 500,000          23101 ประกอบกิจการโรงงานแก้ว โรงงานผลิต

เซรามิค และเคร่ืองเคลือบ โรงานผลิต

เคร่ืองป้ันดินเผา

14/1  หมู่ท่ี 8 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ล าปาง 52130

5060 0523563000196 หจ.ไทยทอยส์ ล าปาง 3/2/2563 350,000          46900 ประกอบกิจการค้าสินค้าอุปโภคทุกชนิด 52/1  ถนนท่าคราวน้อย ต.สบตุ๋ย อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 52100

5061 0523563000293 หจ.สุณิชา โลจิสติกส์ 24/2/2563 200,000          49339 ประกอบขนส่งสินค้า พืชไร่การเกษตร 37  หมู่ท่ี 2 ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ล าปาง 52140

5062 0535563000082 บจ.พีร์ภากร จ ากัด 6/2/2563 5,000,000       46900 ประกอบกิจการธุรกิจขายตรง เว้นแต่จะ

ได้รับการจดทะเบียนให้ประกอบธุรกิจ

ดังกล่าวจากส านักงานคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค

91  หมู่ท่ี 7 ต.ง้ิวงาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000

5063 0533563000145 หจ.ฝายหลวง 14/2/2563 5,000,000       43210 ประกอบกิจการรับติดต้ังขยายเขตและวาง

ระบบไฟฟ้าเดินสายไฟฟ้าภายนอกและ

ภายในอาคารติดต้ังและยกเสาไฟฟ้า

2/12  หมู่ท่ี 13 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130

5064 0535563000091 บจ.ฮอมขวัญญ์ จ ากัด 14/2/2563 5,000,000       46900 การขายส่งสินค้าท่ัวไป 27/2  หมู่ท่ี 2 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130

5065 0533563000111 หจ.นอร์  คอนสตรัคช่ัน 7/2/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 111/18  หมู่ท่ี 4 ต.ป่าเซ่า อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000

5066 0533563000129 หจ.บารมีกระทิงทอง 13/2/2563 2,000,000       46201 ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มัน

ส าปะหลัง พืชไร่

113/2  หมู่ท่ี 3 ต.หาดกรวด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000
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5067 0533563000188 หจ.ต.พลอย 25/2/2563 1,500,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าทุก

ชนิด

85/1  หมู่ท่ี 6 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53170

5068 0533563000102 หจ.เอกดีไซน์ แอนด์ แอดเวอร์ไทซ่ิง 4/2/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการท าป้ายโฆษณา ป้ายไวนิล 

ป้ายผ้า ป้ายไฟและป้ายทุกชนิด สต๊ิกเกอร์

91/13  หมู่ท่ี 1 ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000

5069 0533563000161 หจ.เรด เฮอริเทจ 17/2/2563 1,000,000       55101 ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ 

ไนท์คลับ

200/24  ถนนบรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000

5070 0533563000137 หจ.พีดีพีพีเอ 14/2/2563 1,000,000       43299 การติดต้ังส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

106/2  หมู่บ้าน เสาหิน หมู่ท่ี 7 ต.ท่ามะเฟือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120

5071 0533563000153 หจ.ดับเบ้ิลเอ็นแอนด์ทริปเป้ิลเอ็มท

รานสปอร์ต

14/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการบริการขนส่งท่ัวประเทศ 40/6  หมู่ท่ี 5 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120

5072 0533563000170 หจ.บัดด้ีพลาซ่า 21/2/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองแต่งกาย 

เส้ือผ้า เคร่ืองส าอาง สินค้าอุปโภคบริโภค 

ท้ังหน้าร้านและออนไลน์

350/9  หมู่ท่ี 3 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120

5073 0533563000196 หจ.ศิริซัพพลาย  2020 26/2/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการค้าออกแบบติดต้ังซ่อม

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์และระบบ

พลังงานทดแทนทุกชนิด

71/2  หมู่ท่ี 3 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53170

5074 0533563000200 หจ.เจริญสุขแสนสุขโข 28/2/2563 40,000           41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 475  ถนนส าราญร่ืน ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000

5075 0543563000161 หจ.สายทองค า 18/2/2563 2,000,000       35101 จ าหน่ายและติดต้ัง อุปกรณ์ ช้ินส่วน ผลิต

พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซล)

160  หมู่ท่ี 5 ต.วังธง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

5076 0543563000102 หจ.ดาวรุ่งแบรนด์ 11/2/2563 1,000,000       14120 ประกอบกิจการผลิต ตัด เย็บ ถัก ปัก

เส้ือผ้า เคร่ืองนุ่งห่ม เส้ือผ้าส าเร็จรูป 

กระเป๋า เคร่ืองอุปโภคอ่ืนๆ

196/1  หมู่ท่ี 4 ต.ร่องฟอง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

5077 0543563000111 หจ.ออล สตูดิโอ 12/2/2563 1,000,000       74200 ประกอบธุรกิจให้บริการสตูดิโอ รับ

ถ่ายภาพท่ัวไป ถ่ายภาพพรีเวดด้ิง 

ถ่ายภาพสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ

701/28  หมู่ท่ี 9 ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

5078 0543563000145 หจ.ชดามีทรัพย์แพร่ 14/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 10/1  หมู่ท่ี 4 ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

5079 0545563000066 บจ.ภาวนาเอ็นจิเนียร่ิงกรุ๊ป จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       43223 ประกอบกิจการติดต้ัง ซ่อมแซมและ

บ ารุงรักษางานสาธารณูปโภค เช่น งาน

ระบบเคร่ืองปรับอากาศ ระบบท่อ

100  หมู่ท่ี 12 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54000
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5080 0545563000074 บจ.โคตรถูก พลัส จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       16101 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ไม้สัก ไม้แปรรูป ไม้พ้ืน ไม้ฝา 

ส าหรับปลูกสร้างบ้านเรือน

96  หมู่ท่ี 7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54000

5081 0543563000129 หจ.ณ.ณลิณณ์ 2020 13/2/2563 1,000,000       47912 ประกอบธุรกิจจ าหน่ายสินค้าอุปโภค 

บริโภคทุกชนิด ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต

281/4  หมู่ท่ี 2 ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140

5082 0543563000137 หจ.ทรัพย์เดชา ทรานสปอร์ต 14/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการ ขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

ท้ังภายในและระหว่างประเทศ

32  หมู่ท่ี 2 ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140

5083 0543563000170 หจ.ตฤณต์ทรานสปอร์ต 2014 28/2/2563 1,000,000       49323 ขนส่ง 137/1  หมู่ท่ี 8 ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ 54150

5084 0543563000153 หจ.จ าเริญทรัพย์รุ่งเรือง 18/2/2563 500,000          16101 ผลิตและจ าหน่ายไม้แปรรูปและไม้อย่าง

อ่ืนทุกชนิด โรงงานไสไม้และอบไม้

123  หมู่ท่ี 12 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54000

5085 0543563000099 หจ.อาร์ พี ซี ทรานสปอร์ต 7/2/2563 120,000          49339 การขนส่งสินค้าอ่ืนๆทางถนนซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

124/4  หมู่ท่ี 1 ต.บ้านปง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130

5086 0555563000147 บจ.สมหวัง เทรดด้ิง จ ากัด 19/2/2563 3,000,000       46209 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย พืชผลทาง

การเกษตร

2  ถนนหน่อค า ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000

5087 0555563000112 บจ.นินจา ซิกาแรต จ ากัด 12/2/2563 2,000,000       46323 ประกอบกิจการค้าบุหร่ี และสินค้าอุปโภค

บริโภคทุกชนิด

22  ซอย1 พระเนตร ถนนสุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000

5088 0555563000121 บจ.อินฟินิท ไฟเบอร์ จ ากัด 14/2/2563 2,000,000       62023 ประกอบกิจการวางระบบเครือข่าย

ทางด้านการส่ือสาร โทรคมนาคม และ

ระบบอินเตอร์เน็ตแบบครบวงจร

22  หมู่ท่ี 9 ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000

5089 0553563000081 หจ.นกน้อย อินเตอร์กรุ๊ป 18/2/2563 1,000,000       69200 ประกอบกิจการรับท าบัญชี 44  หมู่ท่ี 1 ต.เรือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000

5090 0553563000102 หจ.ส เจริญกิจชัย 20/2/2563 1,000,000       47522 ประกอบกิจการค้าสีทุกชนิด น้ ามันชักเงา 

และแลกเกอร์

545/1  หมู่ท่ี 4 ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000

5091 0555563000091 บจ.คีรี ครีเอช่ัน จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       82302 ให้บริการจัดการแสดงทางธุรกิจ การแสดง

สินค้า การสาธิตและแสดงนิทรรศการ

898  หมู่ท่ี 4 ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000

5092 0555563000104 บจ.วรรณา กรุ๊ป แฟคทอร่ี จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       32111 ผลิตเคร่ืองประดับจากอัญมณีเพชร พลอย 

โลหะมีค่าและไข่มุก การผลิตเงิน ทอง นาก

 รูปพรรณ

870  หมู่ท่ี 4 ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000

5093 0555563000155 บจ.กู๊ด ซิลเวอร์ 999 จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       24201 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายเงิน ทอง 

โลหะ

78  หมู่ท่ี 3 ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
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5094 0555563000163 บจ.อาร์ เอ เค อินเตอร์คอสแล็บ 

จ ากัด

21/2/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจการโรงงานผลิตเคร่ืองส าอาง 

อุปกรณ์เคร่ืองมือ และเคร่ืองใช้เสริมความ

งาม

300/48  หมู่ท่ี 6 ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000

5095 0555563000180 บจ.ยูโร่ ดับเบิลยู จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       46319 การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอ่ืน ๆซ่ึงมิได้

จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

300/188  หมู่ท่ี 6 ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000

5096 0555563000198 บจ.โลเวล มัสเซิล จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารเสริมเวย์

โปรตีนออนไลน์

300/198  หมู่ท่ี 6 ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000

5097 0555563000201 บจ.ซีเอสโซลูช่ัน 2020 จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       32501 ประกอบกิจการผลิต ประกอบ จัดเก็บและ

จ าหน่ายเคร่ืองมือเวชภัณฑ์ ยา ทาง

การแพทย์และทันตกรรม

36  หมู่ท่ี 1 ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000

5098 0553563000072 หจ.บุญธนาสุทธิคุณ 14/2/2563 1,000,000       69200 กิจการบริการทางด้านการบัญชี 169/4  หมู่ท่ี 4 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110

5099 0555563000139 บจ.วันใหม่ เน็ตเวิร์ค เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ากัด

17/2/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการให้บริการติดต้ังระบบ

อินเตอร์เน็ตและระบบเน็ตเวิร์คทุกประเภท

177/4  หมู่ท่ี 3 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120

5100 0553563000099 หจ.น่านคอฟฟ์โรสเตอร่ี 19/2/2563 1,000,000       46318 ประกอบกิจการค้าเมล็ดกาแฟดิบ เมล็ด

กาแฟค่ัว เมล็ดกาแฟค่ัวบด

84  หมู่ท่ี 6 ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140

5101 0555563000171 บจ.เอส ไอ อลูมิน่ัม กลาส จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       43309 รับติดต้ังออกแบบ งานกระจกอลูมิเนียม 

ประตู หน้าต่าง มุ้งลวด งานฟ้าเพดาน

3  หมู่ท่ี 4 ต.ริม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140

5102 0553563000129 หจ.เฮือนค าแก้ว อลังการผ้าซ่ิน 

วิเศษ นาน้อย น่าน

27/2/2563 1,000,000       14112 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายผ้าถุง 

รวมถึงผลิตภัณฑ์จกส่ิงทอทุกชนิด

170  หมู่ท่ี 3 ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน 55150

5103 0555563000082 บจ.ไทยนาโนเฮิร์บ อินโนเวช่ัน 

จ ากัด

3/2/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย ส่งออก 

อาหารเสริมและเคร่ืองส าอาง

578  หมู่ท่ี 5 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160

5104 0553563000111 หจ.ผ้าทอไทล้ือบ้านห้วยโก๋น 24/2/2563 600,000          47511 จ าหน่ายผ้าทอมือ เส้ือ กระเป๋า ท้ังปลีก

และส่ง

562  หมู่ท่ี 5 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160

5105 0563563000129 หจ.วันเพ็ญ รีไซเคิล สตีล 19/2/2563 3,000,000       46622 ประกอบกิจการขายส่งเหล็กเก่าทุกชนิด 52  หมู่ท่ี 13 ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000

5106 0563563000153 หจ.สามวันร้อยแอร์ดักท์ 25/2/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 132  หมู่ท่ี 2 ต.ห้วยลาน อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 56120

5107 0563563000145 หจ.ที อินก่อสร้าง 21/2/2563 1,010,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 87  หมู่ท่ี 6 ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110

5108 0563563000099 หจ.สิริกาญจน์ 888 คอนสตรัคช่ัน 6/2/2563 1,000,000       43909 ประกอบกิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้าน

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

54  หมู่ท่ี 10 ต.จ าป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000

5109 0563563000102 หจ.เมษา พร็อพเพอร์ต้ี 17/2/2563 1,000,000       71101 ประกอบกิจการบริการออกแบบ

สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตย์และออกแบบ

ตกแต่งภายในพร้อมติดต้ังอุปกรณ์

17/24  ถนนพหลโยธิน ต.แม่ต๋ า อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
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5110 0565563000074 บจ.พงษ์นรินทร์ การ์เด้น จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       81300 ประกอบกิจการบริการดูลและรักษาภูมิทัศน์ 194  หมู่ท่ี 3 ต.บ้านสาง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000

5111 0565563000082 บจ.ไนน์  ครีเอทีฟ จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       71101 บริการงานเขียนแบบ 98/2  หมู่ท่ี 1 ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000

5112 0563563000137 หจ.เอ็น เค เมดิคอล อินสทรูเมนท์

เซ็นเตอร์

20/2/2563 1,000,000       46599 จ าหน่ายอะไหล่ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ทางการแพทย์

166  หมู่ท่ี 17 ถนนพิศาล ต.ฝายกวาง อ.เชียงค า จ.พะเยา 56110

5113 0563563000161 หจ.ยงเจริญรุ่งเรืองกิจ 26/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย

66  หมู่ท่ี 6 ต.ร่มเย็น อ.เชียงค า จ.พะเยา 56110

5114 0563563000170 หจ.โกลเฮาส์ พาณิชยการ 28/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 116/3  หมู่ท่ี 6 ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา 56150

5115 0563563000111 หจ.เค เค ปางออยล์ 18/2/2563 500,000          47300 ค้าน้ ามันเช้ือเพลิง ผลิตภัณฑ์ท่ีก่อให้เกิด

พลังงาน-สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง

252  หมู่ท่ี 9 ต.คือเวียง อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 56120

5116 0563563000072 หจ.สุนันต๊ะ คอนสตรัคช่ัน 2020 4/2/2563 500,000          41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 256  หมู่ท่ี 1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130

5117 0563563000081 หจ.พีที แดร่ีพลัส 5/2/2563 200,000          46206 ประกอบกิจการขายส่งอาหารสัตว์

ส าเร็จรูปส าหรับเล้ียงปศุสัตว์ในฟาร์ม

131  หมู่ท่ี 7 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 56120

5118 0575563000597 บจ.เชียงราย เฮมพ์ เวลเนส จ ากัด 27/2/2563 5,000,000       01289 ประกอบกิจการปลูกพืชสมุนไพรทุกชนิด

เพ่ือจ าหน่าย และน ามาสกัดหรือแปรรูป

เป็นอาหารเสริมหรือบ ารุงร่างกาย โดย

กรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์แพทย์แผนไทย

หรือประยุกต์

555  หมู่ท่ี 18 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

5119 0573563000668 หจ.แม่สรวยเคมีเกษตร 18/2/2563 5,000,000       46692 ประกอบกิจการค้าปุ๋ยและเคมีภัณฑ์

ทางการเกษตร

278  หมู่ท่ี 3 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180

5120 0573563000561 หจ.ดนัยวัฒน์คอนสตรัคช่ัน 12/2/2563 5,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ 

อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ีท าการ ถนน 

สะพาน เข่ือน

201  หมู่ท่ี 1 ต.หนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย 57230

5121 0573563000803 หจ.พี.เฮ้าส์ พร็อพเพอร์ต้ี 25/2/2563 4,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย แลกเปล่ียน ขาย

ฝาก ให้เช่า เช่าซ้ือ จ านอง หรือจ าหน่าย

ถ่ายโอนด้วยประการใดๆซ่ึง

อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิใเๆท้ังในและ

นอกประเทศ

209/3  หมู่ท่ี 23 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

5122 0575563000503 บจ.ซิงหัวไท้ จ ากัด 17/2/2563 4,000,000       46109 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก สินค้าทุก

ประเภทเพ่ือจ าหน่ายท้ังในประเทศและ

นอกราชอาณาจักร

130/2  หมู่ท่ี 3 ต.เวียงพางค า อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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5123 0573563000765 หจ.สวนกล้วยพญาเม็งราย 21/2/2563 4,000,000       01225 ประกอบกิจการปลูกพืชผลทางการเกษตร

 ประเภทกล้วยทุกชนิด

254  หมู่ท่ี 3 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290

5124 0573563000714 หจ.ธนกฤต ทีเอ็น คอนสทรัคช่ัน 20/2/2563 3,000,000       47524 ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง 4  หมู่ท่ี 15 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

5125 0573563000412 หจ.มดบิวต้ี แอนด์ คอสเมติกส์ 3/2/2563 2,000,000       47723 ประกอบกิจการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

เคร่ืองส าอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิด เส้นผม

 เวชส าอาง อุปกรณ์เสริมสวยทุกชนิด

447  ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

5126 0575563000520 บจ.อีโค   เรียล   เอสเตท จ ากัด 21/2/2563 2,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือและขายอสังหาริมทรัพย์ 280/1  หมู่ท่ี 8 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

5127 0575563000562 บจ.เคเค เมทัลชีท เชียงราย จ ากัด 25/2/2563 2,000,000       25111 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

โครงสร้างท่ีใช้ในการก่อสร้างและเคร่ือง

ประกอบอาคาร หลังคาเหล็ก

311  หมู่ท่ี 2 ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

5128 0575563000490 บจ.เอวา อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 14/2/2563 2,000,000       47221 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองแอลกอฮอล์

 สุรา เบียร์ น้ าอัดลม น้ าด่ืม เคร่ืองด่ืมทุก

ชนิด

95  หมู่ท่ี 12 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

5129 0573563000510 หจ.นภัทร เชียงราย 7/2/2563 2,000,000       68102 ประกอบกิจการท าธุรกิจจัดสรรท่ีดิน บ้าน 

อาคาร ห้องชุด และอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

12  หมู่ท่ี 1 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110

5130 0575563000554 บจ.ดี.ซี.นัท จ ากัด 24/2/2563 2,000,000       47213 ประกอบกิจการจ าหน่ายเกาลัด 783/1  หมู่ท่ี 9 ต.เวียงพางค า อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

5131 0573563000838 หจ.ชาป้าหม่ี 26/2/2563 2,000,000       10762 โรงงานผลิตและจัดจ าหน่าย พร้อมบรรจุ

สินค้า ประเภท ชา กาแฟ และพืชผล

ทางการเกษตรทุกชนิด

498/1  หมู่ท่ี 8 ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150

5132 0573563000391 หจ.ทีทีเอ็น ไฮเปอร์สปอร์ต 3/2/2563 1,500,000       47711 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองแต่งกาย 

เคร่ืองส าอางค์ เส้ือผ้า สินค้าอุปโภคและ

บริโภค

296/4  หมู่ท่ี 9 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

5133 0573563000587 หจ.ทินภัทร คอนสตรัคช่ัน 2020 12/2/2563 1,500,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 38  หมู่ท่ี 17 ต.ง้ิว อ.เทิง จ.เชียงราย 57230

5134 0573563000404 หจ.ทรัพย์นาคราช  คอนสตรัคช่ัน 3/2/2563 1,000,000       68201 ตัวแทนนายหน้าขายสังหาริมทรัพย์และ

อสังหาริมทรัพย์

278/7  หมู่ท่ี 24 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

5135 0573563000421 หจ.วัฒนชัย โห่ศิริ และพวก ก่อสร้าง 4/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 299/3  หมู่ท่ี 2 ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

5136 0573563000447 หจ.ณภัทร.อนันตสิน 5/2/2563 1,000,000       81300 การบริการดูแลและบ ารุงรักษาภูมิทัศน์ 67  หมู่บ้าน หนองหม้อใหม่ หมู่ท่ี 19 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
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5137 0573563000595 หจ.มงคลกิตต์ิวัฒนะ 13/2/2563 1,000,000       55901 ประกอบกิจการบริการห้องพักหรือท่ีพัก

อาศัยส าหรับนักเรียน/นักศึกษา

378  หมู่ท่ี 1 ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

5138 0573563000617 หจ.ทีเค 399 13/2/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์

และเคร่ืองทือใช้ในการก่อสร้า เคร่ืองมือ

ช่างทุกประเภท

35/46  หมู่ท่ี 22 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

5139 0573563000706 หจ.เดอะ 9 พร็อพเพอร์ต้ี ซีอาร์ 20/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือขายท่ี จัดสรรท่ีดินและ

จัดสร้างสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวข้อง

326  หมู่ท่ี 4 ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

5140 0573563000854 หจ.เอสทีพีเวลเนส 28/2/2563 1,000,000       55109 ประกอบกิจกรรมท่ีพักแรมระยะส้ันอ่ืนๆ 

ซ่ืงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

15/106  หมู่ท่ี 24 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

5141 0575563000422 บจ.เชียงราย เพอร์เฟ็คท์โฮม จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง อาคาร บ้าน เรือน 

สถานท่ี รวมท้ังระบบสาธารณูปโภคท่ี

เก่ียวข้องทุกชนิด

362  หมู่ท่ี 10 ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

5142 0575563000465 บจ.พี ที เอ็น อินเตอร์เนช่ันแน

ลกรุ๊ป จ ากัด

7/2/2563 1,000,000       96309 กิจกรรมการบริการอ่ืน ๆ ส่วนบุคคลซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

273/12  หมู่ท่ี 3 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

5143 0575563000473 บจ.ดีใจ สตูดิโอ จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       72200 ประกอบกิจการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลอง

ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

53/43  หมู่ท่ี 13 ซอยข้างโรงเรียนเทศบาล

 4 ถนนดอยพระบาท

ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

5144 0575563000511 บจ.เชียงรายค้าข้าวโลจิสติกส์ จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ ท้ังภายในประเทศ และระหว่าง

ประเทศ

121/1-2  ถนนไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

5145 0573563000471 หจ.เจเอส.คอนสตรัคช่ัน 1978 5/2/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ 

อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ีท าการทุกชนิด

30  หมู่ท่ี 4 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

5146 0573563000684 หจ.เดอะ ควีน เมดิคัล คลินิก 19/2/2563 1,000,000       86202 ประกอบกิจการคลินิกเวชกรรม เพ่ือรักษา

เก่ียวกับผิวหน้า ผิวพรรณ ลดความอ้วน 

ประเภทสถาพยาบาลไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

113  หมู่ท่ี 4 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

5147 0573563000773 หจ.ทริพพลิท ฟีล เทรดด้ิง 24/2/2563 1,000,000       47912 ประอบกิจการซ้ือขายสินค้าและให้บริการ

เก่ียวกับเคร่ืองส าอางค์ และอาหารเสริม

ทุกประเภท โดยวิธีการใช้ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต (โดยมิใช่การประกอบธุรกิจ

ขายตรงหรือธุรกิจแบบตรง)

300/5  หมู่ท่ี 6 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
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5148 0575563000431 บจ.วี.อาร์.ซี. เซอร์วิส แอนด์ ซัพ

พลาย จ ากัด

6/2/2563 1,000,000       74101 ประกอบกิจการรับออกแบบ ตกแต่ง 

จัดสรร วิเคราะห์แบบแปลนห้องครัวทุก

ประเภท

40/7  หมู่ท่ี 4 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

5149 0575563000546 บจ.โกลเดน เอส แอสเสท จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างบ้าน ให้

ค าปรึกษาตรวจรับบ้าน รวมท้ังเป็น

นายหน้าในการซ้ือขายบ้าน

555/10  หมู่ท่ี 19 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

5150 0573563000722 หจ.สตาร์ ทรูช้อป แม่จันเชียงราย 20/2/2563 1,000,000       47413 จ าหน่ายโทรศัพท์มือถือรวมท้ังอะไหล่และ

อุปกรณ์

15/2  หมู่ท่ี 3 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110

5151 0575563000406 บจ.ไอเชิร์ช จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       62090 ประกอบกิจกรรมการบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศและคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ

178  หมู่ท่ี 8 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110

5152 0575563000414 บจ.สุวรรณ รับเบอร์ จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       46693 ประกอบกิจการค้ายางพาราผลิตภัณฑ์จาก

ยางพารา

592  หมู่ท่ี 10 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 57110

5153 0575563000449 บจ.สอนการช่าง จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 243  หมู่ท่ี 5 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110

5154 0573563000439 หจ.มิตรภาพ พืชผล 4/2/2563 1,000,000       46209 ประกอบกิจการค้าขายสินค้าเกษตร 247  หมู่ท่ี 17 ต.ม่วงค า อ.พาน จ.เชียงราย 57120

5155 0573563000544 หจ.ไซน์ เพลส 63 11/2/2563 1,000,000       55101 ประกอบกิจการ ห้องพักประเภทรีสอร์ท 

อพาร์ทเม้นท์ รายวันและรายเดือน

114  หมู่ท่ี 12 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

5156 0573563000609 หจ.พรไพริน วิลล่า 13/2/2563 1,000,000       55101 ประกอบกิจการให้เช่าท่ีพัก หอพัก คอนโด

 และโรงแรม

888  หมู่ท่ี 8 ต.เวียงพางค า อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

5157 0573563000731 หจ.ศรัณรัตน์ การเกษตร 21/2/2563 1,000,000       46692 ประกอบกิจการค้า ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช 

ยาบ ารุงพืชและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทาง

การเกษตรทุกชนิด

271  หมู่ท่ี 1 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

5158 0573563000811 หจ.เจริญกิจ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต 25/2/2563 1,000,000       46105 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก 

เคร่ืองจักรกลทางการเกษตร เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

142  หมู่ท่ี 2 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

5159 0573563000749 หจ.เชียงแสนเอ็นเนอร์จี 21/2/2563 1,000,000       47300 ประกอบกิจการจ าหน่ายน้ ามันเช้ือเพลิง 198  หมู่ท่ี 8 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150

5160 0573563000579 หจ.แม็คโมบายล์1 12/2/2563 1,000,000       47413 ค้าโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์

ต่อพ่วง และซิมการ์ดทุกย่ีห้อ ปลีก ส่ง

177  หมู่ท่ี 12 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180

5161 0573563000650 หจ.ธัญธดี โฮม 18/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการจัดสรรท่ีดินแปลงใหญ่แล้ว

น ามาแบ่งแยกเป็นแปลงเล็ก เพ่ือท าการ

ปลูกสร้างบ้าน อาคารพาณิชยื อาคารชุด 

คอนโดมิเนียม แฟลต หอพัก อาร์พาร์ท

เม้นท์ บ้านจัดสรร

225  หมู่ท่ี 1 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210
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5162 0575563000457 บจ.บัดด้ีสแน็ค จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและขนม 113  หมู่ท่ี 9 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210

5163 0573563000625 หจ.อุดมทรัพย์ 789 14/2/2563 1,000,000       43120 รับเหมาขุด เจาะ ลอก คู คลอง ล าเหมือง 

หนองบึง ขุดดิน ถมดิน ขุดสระ ขุดบ่อ 

รับเหมาก่อสร้าง

273  หมู่ท่ี 2 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57240

5164 0575563000481 บจ.ธนโชติ ก่อสร้าง 2020 จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท างาน ถนน สะพาน เข่ือนฯ

5  หมู่ท่ี 4 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250

5165 0575563000538 บจ.ไทยเฮมพ์ แอนด์ ซี บี ดี จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       01289 ประกอบกิจการปลูกพืชสมุนไพรทุกชนิด

เพ่ือจ าหน่าย และน ามาสกัดหรือแปรรูป

เป็นอาหารเสริมหรือบ ารุงร่างกายโดย

กรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์แพทย์แผนไทย

หรือประยุกต์

28  หมู่ท่ี 7 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250

5166 0575563000601 บจ.วศินีโฮม 9999 จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารท่ี

พักอาศัย

31  หมู่ท่ี 12 ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250

5167 0573563000641 หจ.แม่ขะจานยูสคาร์ 14/2/2563 1,000,000       45103 ขายรถยนต์มือสอง 222  หมู่ท่ี 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260

5168 0573563000498 หจ.สรภัชช่าง 6/2/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 6  หมู่ท่ี 17 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290

5169 0573563000528 หจ.บีบีพลัส เอ็นจิเนียร่ิง 7/2/2563 1,000,000       47413 ประกอบกิจการจ าหน่าย ออกแบ 

ให้บริการติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV)

108  หมู่ท่ี 2 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290

5170 0573563000790 หจ.บางกรวย แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 25/2/2563 1,000,000       47595 ประกอบกิจการจ าหน่าย 

เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองท าความเย็น 

เเละอะไหล่เก่ียวกับเคร่ืองปรับอากาศ 

เคร่ืองท าความเย็นทุกชนิด

132  หมู่ท่ี 20 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340

5171 0575563000571 บจ.กนิษ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 25/2/2563 500,000          56101 ประกอบกิจการบริการจัดอาหารให้แก่

ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นแบบให้บริการท่ีโต๊ะ

หรือแบบบริการตนเอง

205/1  หมู่ท่ี 13 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

5172 0573563000463 หจ.ภัทรานี 5/2/2563 500,000          47711 จ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมืองเส้ือผ้าเคร่ือง

ตกแต่งท่ีท าจากวัสดุส่ิงทอ เคร่ืองประดับ

เงินแท้ หยกพลอย อัญมณีรูปพรรณาต่างๆ

 ทุกชนิดทุกประเภท

121/546  หมู่ท่ี 3 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

5173 0573563000757 หจ.ชมภูฟาร์ม 21/2/2563 500,000          46206 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารสัตว์ ปุ๋ย 

ยาเคมีภัณฑ์ ยาปราบศัตรูพืช ยาฆ่าแมลง

456  หมู่ท่ี 15 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
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5174 0573563000781 หจ.กาแฟชาวอาข่า 24/2/2563 500,000          01271 ประกอบกิจการเก่ียวกับการปลูกชา กาแฟ

 พืชผัก แปรรูป ชาและกาแฟ เพ่ือส่งออก 

ท้ังในและต่างประเทศ

128/87  หมู่ท่ี 3 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

5175 0573563000846 หจ.ดิ อัลติเมท เทรนน่ิง 27/2/2563 500,000          63111 ประกอบกิจการจัดเก็บข้อมูล รวบรวม

ข้อมูล จัดท าองค์กรความรู้ และบริการ

จัดท างานวิจัย

98  หมู่ท่ี 5 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

5176 0573563000455 หจ.เพ็ญรุ่ง ก่อสร้าง 5/2/2563 500,000          41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 3  หมู่ท่ี 6 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

5177 0573563000480 หจ.ศรีบุญญาทวีทรัพย์ 5/2/2563 500,000          47219 ประกอบกิจการ จ าหน่าย อาหาร 

เคร่ืองด่ืม และสินค้าอุปโภค บริโภค ท่ี

จ าเป็นต่อชีวิตประจ าวันทุกชนิด

127  หมู่ท่ี 3 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210

5178 0573563000676 หจ.ออพติมอล เน็ตเวิร์ค พลัส 18/2/2563 500,000          61101 ประกอบกิจการขาย และ บริการ

อินเตอร์เน็ตบ้านของทรูมูป

180  หมู่ท่ี 4 ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย 57250

5179 0573563000692 หจ.โรสเตอร์ บีนส์ คอฟฟ่ี 19/2/2563 200,000          46209 ประกอบกิจการค้าขายสินค้าทางการเกษตร 322  หมู่ท่ี 13 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

5180 0573563000536 หจ.โทอิค วันเดย์ 7/2/2563 200,000          85491 ประกอบกิจการให้บริการทางด้าน

การศึกษา การเรียนการสอน และส่งเสริม

การเรียนรู้ทางด้านภาษา เม่ือได้รับ

อนุญาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องแล้ว

530/1  หมู่ท่ี 6 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

5181 0573563000633 หจ.เทพค าปลิว 14/2/2563 200,000          46323 จ าหน่ายบุหร่ีอ่ืน 50/1  หมู่ท่ี 1 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

5182 0575563000589 บจ.ชับบ้ีส์ อเมริกันไดเนอร์ จ ากัด 26/2/2563 200,000          56101 ประกอบกิจการ บริการด้านอาหาร 

เคร่ืองด่ืม ห้องพัก โฮมสเตย์ และห้องเช่า

46/3  หมู่ท่ี 12 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140

5183 0573563000382 หจ.กุลภัช รุ่งเรืองกิจ 3/2/2563 200,000          47912 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าทาง

ออนไลน์ ประเภทวัตถุมงคล ท้ังน้ีไม่ใช่

ธุรกิจตลาดแบบตรง

156  หมู่ท่ี 3 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150

5184 0573563000820 หจ.เค แอนด์ จี 168 25/2/2563 200,000          47912 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าทาง

ออนไลน์ ประเภทวัตถุมงคลทุกชนิด 

ประเภทเคร่ืองส าอางทุกชนิด ประเภท

สินค้าอุปโภค บริโภคทุกชนิด ท้ังน้ีไม่ใช่

ธุรกิจตลาดแบบตรง

38  หมู่ท่ี 3 ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57270

5185 0573563000552 หจ.เอสเอ็นจี โปรดักส์ 11/2/2563 100,000          20232 ประกอบกิจการผลิต และจ าหน่ายอาหาร

เสริม บ ารุงผิว แลเะสริมความงาม

135  หมู่ท่ี 3 ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย 57120
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5186 0573563000501 หจ.ไอซีพี โอเว่อร์ซี 6/2/2563 100,000          46109 ประกอบกิจการบริการน าเข้า ส่งออกสินค้า

 ตามวัตถุประสงค์

80  หมู่ท่ี 3 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250

5187 0583563000129 หจ.พอเพียง ปางมะผ้า 18/2/2563 5,000,000       11041 ผลิตและจ าหน่ายน้ าด่ืม น้ าแข็ง เคร่ืองด่ืม 61/1  หมู่ท่ี 3 ต.ถ้ าลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 58150

5188 0585563000066 บจ.ปาย สกู๊ตเตอร์ แอนด์ มอเตอร์

ไซเคิล เร้นเทิล จ ากัด

6/2/2563 4,000,000       70209 ประกอบกิจการให้บริการค าปรึกษา  แนะ

แนว และช่วยเหลือในการด าเนินงาน

เก่ียวกับการวางแผนกลยุทธ์

114/1  หมู่ท่ี 5 ต.แม่ฮ้ี อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130

5189 0585563000074 บจ.ยง แอนด์ อีเอ็นจี จ ากัด 19/2/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคาร อาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ีท าการ

662/4  หมู่ท่ี 8 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130

5190 0583563000102 หจ.บ้านโมสาร์ท 11/2/2563 1,000,000       47594 ประกอบกิจการค้าขายเคร่ืองดนตรีและ

บริการจัดงานดนตรีทุกประเภท

153/2  หมู่ท่ี 5 ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000

5191 0583563000111 หจ.ศ.สกุลชัยเจริญ 18/2/2563 1,000,000       41002 การก่อสร้าง การก่อสร้างอาคาร/

ส่ิงก่อสร้างท่ีไม่ใช่ท่ีพักอาศัยทุกประเภท

37/14  ถนนปางล้อนิคม ต.จองค า อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000

5192 0605563000286 บจ.เงินเสริมสุข นครสวรรค์ จ ากัด 11/2/2563 5,000,000       64922 ประกอบกิจการให้สินเช่ือเพ่ือการอุปโภค

บริโภค

668/1  หมู่ท่ี 6 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150

5193 0603563000217 หจ.พีอาร์ออดิโอ 4/2/2563 3,000,000       26403 ประกอบกิจการผลิดไมโครโฟนล าโพงและ

เคร่ืองขยายเสียง

36/4  หมู่ท่ี 1 ต.บึงเสนาท อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

5194 0603563000390 หจ.ไพบูลย์ กรุ๊ป เซอร์วิส 25/2/2563 3,000,000       96309 ประกอบกิจการบริการจดทะเบียนรถยนต์ 

รถจักรยายยนต์ รถบรรทุกและรถทุกชนิด

348/48  หมู่ท่ี 3 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110

5195 0603563000276 หจ.ส.เสกสรร ขนส่ง 14/2/2563 2,000,000       49339 ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทุกประเภท

ทางถนนโดยยานพาหนะ

46/213  หมู่ท่ี 11 ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110

5196 0603563000306 หจ.สยามวินเนอร์ ทรานสปอร์ต 18/2/2563 2,000,000       49323 ประกอบกิจารขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ

71  หมู่ท่ี 3 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ 60150

5197 0603563000225 หจ.บี ดับบลิว แพลนน่ิง 5/2/2563 1,300,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 83/3  หมู่ท่ี 9 ต.หนองเต่า อ.เก้าเล้ียว จ.นครสวรรค์ 60230

5198 0603563000314 หจ.ภา แอนด์ ภา ฟอร์ เคมีคอล 18/2/2563 1,000,000       46691 ขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม 568/1  หมู่ท่ี 9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

5199 0603563000322 หจ.ทรัพย์สุรี การโยธา 20/2/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 46/2  หมู่ท่ี 5 ต.บึงเสนาท อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

5200 0603563000349 หจ.โฮมไลท์ แอนด์ โซลาร์เซลล์ 20/2/2563 1,000,000       71102 ออกแบบจ าหน่ายระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 36/31  ถนนโกสีย์ใต้ ต.ปากน้ าโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

5201 0603563000381 หจ.บ้านสวนสวรรค์ 24/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ หรือขาย

อสังหาริมทรัพย์ และรับเหมาก่อสร้าง

999  หมู่ท่ี 2 ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

5202 0603563000403 หจ.ฟ้าสดใสทรานสปอร์ตเตอร์ 27/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 89/42  หมู่ท่ี 6 ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
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5203 0605563000243 บจ.ที.เค.สตีล จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       46695 ประกอบกิจการรับซ้ือขายเศษเหล็กและ

กระดาษของเก่าทุกชนิด

148/110  ถนนธรรมวิถี ต.ปากน้ าโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

5204 0605563000251 บจ.เจ.เอส.เค.สตีล จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       46695 ประกอบกิจการรับซ้ือขายเศษเหล็กและ

กระดาษของเก่าทุกชนิด

148/110  ถนนธรรมวิถี ต.ปากน้ าโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

5205 0605563000294 บจ.ซีเค ทรานสปอร์ต แอนด์ ทรา

เวล จ ากัด

11/2/2563 1,000,000       49209 ประกอบกิจการด้านการบริการขนส่ง

ผู้โดยสารประจ าทางรถตู้ รถบัส มินิบัส รถ

สาธารณะ

23/2  หมู่ท่ี 5 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

5206 0605563000308 บจ.ธามดีแอซเซ็ท จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการจัดสรรท่ีดิน ซ้ือและขาย

อสังหาริมทรัพย์

95/123  หมู่ท่ี 9 ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

5207 0605563000324 บจ.เอส.พี.ไอเดีย ดีไซน์ จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       47739 ประกอบกิจการค้า วัสดุอุปกรณ์ส าหรับท า

ส่ือ และป้ายโฆษณา ทุกชนิด

118/441  หมู่ท่ี 14 ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

5208 0605563000375 บจ.สุขนิยม 2020 จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       10619 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย น าเข้า

และส่งออก ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กาแฟ 

สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ

95/101  หมู่ท่ี 9 ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

5209 0605563000413 บจ.แอลพี เรสเตอรองท์ จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม

1/80-83  ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ าโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

5210 0603563000357 หจ.แม่พารวย โลจิสติกส์ 21/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งอาหารสดไก่ หมู 

เน้ือสัตว์อาหารแห้ง อาหารแปรรูป ผัก 

ผลไม้

57  หมู่ท่ี 4 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110

5211 0605563000332 บจ.แอลบีเอ็นการช่าง จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน เข่ือน ฯ

169/4  หมู่ท่ี 8 ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110

5212 0603563000179 หจ.ท่าข้าวร้อยล้าน 3/2/2563 1,000,000       46201 ประกอบกิจการ รับซ้ือ-ขาย ข้าวเปลือก 

และสินค้าเกษตรทุกชนิด

152  หมู่ท่ี 3 ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120

5213 0605563000367 บจ.ฐานม่ันคงดี จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       43901 ประกอบกิจการรับตอกเสาเข็ม ป่ันจ่ัน 

บริการรถยก รถกระเช้า

99  หมู่ท่ี 9 ต.ท่าไม้ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120

5214 0605563000260 บจ.เอ็นซิกม่า จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       73200 ประกอบกิจการให้บริการด้านการ

วิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูล เพ่ือใช้

ในการพัฒนาศักยภาพของการด าเนินงาน

51/2  หมู่ท่ี 8 ต.เนินมะกอก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130

5215 0605563000359 บจ.น.ณิชาก่อสร้าง จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 

รวมท้ังงานโยธาทุกประเภท

12/5  หมู่บ้าน เนินฝอยทอง หมู่ท่ี 3 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
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5216 0603563000187 หจ.โพธ์ิเจริญการช่างแมชชีนเนอร่ี 3/2/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจการจ าหน่ายอะไหล่ เก่ียวกับ

การเกษตร

252  หมู่ท่ี 11 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140

5217 0605563000341 บจ.นันทิรัตน์ จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารท่ี

พักอาศัย อาคารส านักงาน โรงงาน งาน

โครงสร้าง งานต่อเติม

138/1  หมู่ท่ี 2 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140

5218 0603563000411 หจ.หินเทินคอนสทรัคช่ัน 27/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 115  หมู่ท่ี 5 ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 60150

5219 0605563000278 บจ.ปลายโมบายล์ จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       47413 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ซ่อม 

โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริม ทุกชนิด

139/1  หมู่ท่ี 5 ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 60150

5220 0605563000405 บจ.มันน่ีโฟน จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       47413 ร้านขายปลีกอุปกรณ์การส่ือสาร

โทรคมนาคม

269  หมู่ท่ี 5 ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150

5221 0603563000268 หจ.ทรัพย์สมบูรณ์ฟาร์ม 2020 13/2/2563 1,000,000       46204 ประกอบกิจการ น าเข้า และส่งออก โค 

กระบือ

14  หมู่ท่ี 18 ต.ส าโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220

5222 0603563000209 หจ.โอชิน นครสวรรค์ 3/2/2563 1,000,000       01302 ประกอบกิจการเพาะปลูกเมล็ดพันธ์ุพืชทุก

ชนิดและต้นกล้าพันธ์ข้าว

92  หมู่ท่ี 8 ต.เขาดิน อ.เก้าเล้ียว จ.นครสวรรค์ 60230

5223 0605563000391 บจ.เจเอสเค ปิโตรเลียม จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       47300 ประกอบกิจการค้า น้ ามันเช้ือเพลิง สถานี

บริการน้ ามันเช้ือเพลิง

405  หมู่ท่ี 4 ต.มหาโพธิ อ.เก้าเล้ียว จ.นครสวรรค์ 60230

5224 0603563000250 หจ.แม่ประนอมมาร์ท 13/2/2563 1,000,000       47111 ประกอบกิจการซุปเปอร์มาเก็ต(ร้านค้า) 58/3  หมู่ท่ี 14 ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240

5225 0605563000316 บจ.วรรณกิจ พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ 

คอนสตรัคช่ัน จ ากัด

12/2/2563 1,000,000       68101 ขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเองเพ่ือ

การพักอาศัย

349/2  หมู่ท่ี 7 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240

5226 0605563000383 บจ.อัพคันทรีโซล่าร์เอ็นเนอร์จี จ ากัด 25/2/2563 500,000          35101 ประกอบกิจการให้บริการติดต้ัง และซ่อม

บ ารุงระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์

84/2  หมู่ท่ี 9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

5227 0603563000331 หจ.โลหะไพบูลย์ 2020 20/2/2563 500,000          47190 การขายปลีกสินค้าอ่ืนๆ ในร้านค้าท่ัวไป 520  หมู่ท่ี 1 ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180

5228 0603563000292 หจ.ทรายทรัพย์มังกรทอง 17/2/2563 500,000          47524 ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง 124  หมู่ท่ี 5 ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190

5229 0603563000365 หจ.ทีเจ เอเจนซ่ี สตัดด้ี อะบรอด 

แอนด์ เวิร์ค

24/2/2563 400,000          85499 ประกอบธุรกิจให้ค าปรึกษา วางแผน และ

แนะน าการศึกษาต่อต่างประเทศ

129/1  หมู่ท่ี 2 ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170

5230 0603563000195 หจ.อชิรา เอสพี 3/2/2563 300,000          46109 ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน 

ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุก

ประเภทเว้นแต่ธุรกิจประกันภัยการหา

สมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

166/1  หมู่ท่ี 5 ต.บึงเสนาท อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

5231 0603563000373 หจ.มุทิตาอุปกรณ์การแพทย์ 24/2/2563 100,000          47721 ขายอุปกรณ์การแพทย์ เคร่ืองมือแพทย์ 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ทางวิทยาศาสตร์

13/3  ถนนแสงมณี ต.ชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120
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5232 0603563000233 หจ.ก้อนทองดี 11/2/2563 100,000          46692 ประกอบกิจการขายปุ๋ย เคมีภัณฑ์ ยา

ปราบศัตรูพืช รวมถึงเมล็ดพันธ์ุทาง

การเกษตร

88/99  หมู่ท่ี 8 ต.ตาขีด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180

5233 0603563000241 หจ.ดีทองหน่ึง 12/2/2563 100,000          41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 15  หมู่ท่ี 1 ซอยต้นไทร ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190

5234 0603563000284 หจ.ก๊ิฟ ฟรอม เดอะ ฮาร์ท 14/2/2563 100,000          46900 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าเพ่ือสุขภาพ

 สินค้าจากธรรมชาติ

168  หมู่ท่ี 5 ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190

5235 0613563000063 หจ.จินตนา เข็มเจาะ 24/2/2563 2,000,000       43901 ขุดเจาะเสาเข็ม 80/1  หมู่ท่ี 10 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120

5236 0613563000039 หจ.เอ็มดี อะไหล่ยนต์ ค้าของเก่า 3/2/2563 2,000,000       45301 ประกอบธุรกิจรับซ้ือ - ขายอะไหล่ รถยนต์ 

เศษเหล็ก โลหะ และเคร่ืองมืองานหนักทุก

ชนิด

2/7  หมู่ท่ี 2 ต.วังหิน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180

5237 0613563000047 หจ.บิวต้ีมาร์ท อุทัยธานี 12/2/2563 1,000,000       47723 ขายอุปกรณ์เสริมความงาม,ผลิตภัณฑ์

เสริมความงาม และอาหารเสริมทุกชนิด

123  ถนนเติบสิริ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000

5238 0613563000021 หจ.ภัสศวัส คอนสตรัคช่ัน 3/2/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์

และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการก่อสร้าง 

เคร่ืองมือช่างทุกประเภท

8/3  หมู่ท่ี 7 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140

5239 0613563000055 หจ.ยู.ดี.พืชผล 17/2/2563 1,000,000       46209 ประกอบกิจการซ้ือขายเหง้ามันส าปะหลัง 

ใบอ้อย ซังข้าวโพด

88  หมู่ท่ี 2 ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140

5240 0613563000071 หจ.ปทุมทองก่อสร้าง๙๙ 26/2/2563 500,000          81300 ประกอบกิจการออกแบบสวนทุกชนิด รับ

จัดสวนทุกชนิด

39/3  หมู่ท่ี 5 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120

5241 0625563000201 บจ.เจริญทรัพย์พืชผล888 จ ากัด 18/2/2563 5,000,000       46201 การขายส่งข้าวเปลือกและธัญพืชอ่ืนๆ 25/26  หมู่ท่ี 2 ต.นครชุม อ.เมือง

ก าแพงเพชร

จ.ก าแพงเพชร 62000

5242 0623563000241 หจ.พงศพัศการจราจร 4/2/2563 3,000,000       41002 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีไม่ใช่ท่ีพัก

อาศัย

364/2  ถนนเทศา 2 ต.ในเมือง อ.เมือง

ก าแพงเพชร

จ.ก าแพงเพชร 62000

5243 0625563000162 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนคลองขลุง จ ากัด 11/2/2563 3,000,000       35101 ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า 999  หมู่ท่ี 8 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร 62120

5244 0623563000268 หจ.พงษ์ศิธร 18/2/2563 1,000,000       41002 การก่อสร้างอาคารท่ีไม่ใช่ท่ีพักอาศัย 48/1  หมู่ท่ี 4 ต.นครชุม อ.เมือง

ก าแพงเพชร

จ.ก าแพงเพชร 62000

5245 0625563000227 บจ.เอ็ม ที เอ็น ชิปป้ิง เซอร์วิส 

จ ากัด

20/2/2563 1,000,000       46209 ประกอบกิจการค้าพืชผลและสินค้าทางการ

เกษตร ผลไม้ สินค้าอุตสาหกรรม และ

สินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิด

87/1  หมู่ท่ี 6 ต.นิคมทุ่งโพธ์ิทะเล อ.เมือง

ก าแพงเพชร

จ.ก าแพงเพชร 62000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

5246 0625563000235 บจ.พี.ซี. โลจิสติกส์ เวิร์ค จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ ท้ังภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศ

87/1  หมู่ท่ี 6 ต.นิคมทุ่งโพธ์ิทะเล อ.เมือง

ก าแพงเพชร

จ.ก าแพงเพชร 62000

5247 0625563000260 บจ.เอ็น.เค.โอ. ซิสเท็ม เอ็นจิเนียร่ิง

 จ ากัด

24/2/2563 1,000,000       46593 ประกอบกิจการน าเข้า และจ าหน่าย

อะไหล่ให้กับโรงงาน ผลิตและซ่อมบ ารุง

เคร่ืองจักรโรงงาน

170  หมู่ท่ี 11 ต.คณฑี อ.เมือง

ก าแพงเพชร

จ.ก าแพงเพชร 62000

5248 0623563000250 หจ.เคพีเอ็นโปรเกรส 14/2/2563 1,000,000       46105 ค้าอุปกรณ์ส านักงาน 105/1  หมู่ท่ี 4 ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย จ.ก าแพงเพชร 62110

5249 0623563000292 หจ.ทีเอสเค.2019 26/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง งานวาง

ท่อเหล็ก งานสแตนเลส และงานท่อทุกชนิด

309  หมู่ท่ี 4 ต.วังบัว อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร 62120

5250 0625563000219 บจ.จีแอนด์จี เนเชอรัลส์ เฮิร์บ

แอนด์คอสเมติก จ ากัด

20/2/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าอุปโภคและ

บริโภค เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองส าอาง ท้ัง

หน้าร้านและออนไลน์

365  หมู่ท่ี 1 ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร 62120

5251 0625563000251 บจ.วีเอ็น โซลูช่ัน จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์ติดตามรถ

(GPS) ทุกชนิด พร้อมบริการติดต้ังและ

จ าหน่ายอุปกรณ์สะท้อนแสงเพ่ือความ

ปลอดภัย

1188  หมู่ท่ี 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร 62120

5252 0623563000276 หจ.เจริญเขตกัน 25/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการรับจ้างขนส่ง 142/1  หมู่ท่ี 6 ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก าแพงเพชร 62140

5253 0625563000243 บจ.แก่นทอง โฮม ดีไซน์ จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจการให้บริการออกแบบ

บ้านน๊อคดาวน์ รับสร้างบ้านน๊อคดาวน์

49/1  หมู่ท่ี 2 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.ก าแพงเพชร 62170

5254 0625563000171 บจ.ท่าทรายธรรมรัตน์ จ ากัด 13/2/2563 500,000          46631 ประกอบกิจการจ าหน่ายทราย หิน ดิน 

กรวด และวัสดุก่อสร้าง

524/2 ถนนเจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง

ก าแพงเพชร

จ.ก าแพงเพชร 62000

5255 0625563000197 บจ.ภัทร วรปัตย์ จ ากัด 13/2/2563 300,000          41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 3/275  หมู่ท่ี 13 ต.นครชุม อ.เมือง

ก าแพงเพชร

จ.ก าแพงเพชร 62000

5256 0623563000284 หจ.เวฬุ การก่อสร้าง 25/2/2563 200,000          41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

สถานท่ีท าการ และงานก่อสร้างอย่างอ่ืน

ทุกชนิด รวมท้ังท าโยธาทุกประเภท

48  หมู่ท่ี 3 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก าแพงเพชร 62130

5257 0635563000103 บจ.เอ็มวัน โฮลด้ิง จ ากัด 4/2/2563 134,995,800    64202 ประกอบกิจการบริษัทโฮลด้ิงท่ีถือครอง

สินทรัพย์ของบริษัทในเครือ

68/2  ถนนสายเอเชีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

5258 0635563000138 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนวังประจบ จ ากัด 13/2/2563 5,000,000       35101 ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า 222  หมู่ท่ี 1 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

5259 0635563000146 บจ.บ๊ิกบานโปรคอนกรีต จ ากัด 14/2/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ

74/1  หมู่ท่ี 7 ต.น้ ารึม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000

5260 0635563000162 บจ.โยโยฟาน จ ากัด 17/2/2563 5,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งสินค้า 89/10  ถนนสายเอเซีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

5261 0635563000197 บจ.เอวาลิน เมทัลชีท จ ากัด 20/2/2563 5,000,000       47524 ประกอบกิจการจ าหน่ายแผ่นหลังคาเหล็ก

เมทัลชีท

1168  หมู่ท่ี 2 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

5262 0635563000201 บจ.ทรานส์-เอเชีย อินเตอร์เนช่ัน

แนล โฮลด้ิง กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากัด

24/2/2563 5,000,000       47190 ประกอบกิจการขายส่งสินค้าท่ัวไป 91/124  ถนนสายเอเซีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

5263 0635563000171 บจ.แม่กุบริการ จ ากัด 19/2/2563 4,500,000       46612 ประกอบกิจการขายส่งเช้ือเพลิงท่ีเป็น

ของเหลว

144  หมู่ท่ี 6 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

5264 0635563000219 บจ.อุ่นใจการเกษตร จ ากัด 24/2/2563 3,000,000       46692 ประกอบกิจการจ าหน่ายปุ๋ย ยา เคมีเกษตร

 ทุกชนิด

311  หมู่ท่ี 10 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

5265 0633563000209 หจ.สุขวสา 6/2/2563 2,000,000       46206 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารสัตว์ทุกชนิด 21/14  ถนนแม่สอด-แม่ตาว ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

5266 0633563000217 หจ.ทรัพย์วรโชติ 6/2/2563 2,000,000       46209 ประกอบกิจการค้าพืชผลทางการเกษตร 409  หมู่ท่ี 1 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

5267 0633563000250 หจ.พีพีแอนด์พี เอ็นจิเนียร่ิง 

เน็ตเวิร์ค

26/2/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการรับติดต้ัง ตัวแทนจ าหน่าย 

ร้ือถอน โครงข่ายอินเตอร์เน็ต

105/16  ถนนสมัครสรรพการ ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

5268 0633563000268 หจ.เคดีพี ทรัพย์คูณ 27/2/2563 1,000,000       46101 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก สินค้าทาง

การเกษตรทุกชนิด

239/1  หมู่ท่ี 2 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

5269 0635563000111 บจ.บัวคล่ีโลจิสติกส์ จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งสินค้า 383  หมู่ท่ี 1 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

5270 0635563000120 บจ.มัปปะ ฟู้ด แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 754  หมู่ท่ี 2 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

5271 0635563000154 บจ.วี.เอ็น ทรัพย์ไพศาล การ์เม้นท์ 

จ ากัด

14/2/2563 1,000,000       14112 ประกอบกิจการรับผลิตเส้ือผ้าครบวงจร 774/2  หมู่ท่ี 1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

5272 0635563000189 บจ.บีพีเอสพี จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       46101 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จ าหน่าย

อาหารสัตว์ทุกชนิด

869  ถนน1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

5273 0635563000227 บจ.ม่ังมีการเกษตร จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       46101 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก สินค้าทาง

การเกษตรทุกชนิด

104/101  ถนนชิดวนา ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

5274 0633563000241 หจ.วริทธ์ิวรนันท์ ทรานสปอร์ต 13/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

รวมถึงคนโดยสาร

30/2  หมู่ท่ี 12 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
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5275 0633563000225 หจ.พรมแดน ทัวร์ 6/2/2563 500,000          49321 ประกอบกิจการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถยนต์

รับจ้างขนาดเล็ก

329/3  หมู่ท่ี 2 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

5276 0633563000233 หจ.ทีเอ็มเอสแอล อินเตอร์เซอร์วิส 11/2/2563 500,000          52292 ประกอบกิจการให้บริการด้านศุลกากร

และผ่านพิธีการศุลกากร

237/1  ถนนประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

5277 0633563000195 หจ.เอส.ไอ.เอ็ม. ไอที โมไบล์ 5/2/2563 300,000          47413 ประกอบกิจการค้าปลีก ค้าส่ง 

โทรศัพท์มือถือ ซิมการ์ด และ

อุปกรณ์เสริมทุกชนิด

77/35  ถนนสองแคว ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

5278 0645563000081 บจ.ไทเป่า หยิว เย้ อิมพอร์ต เอ็กซ์

พอร์ต จ ากัด

25/2/2563 10,000,000      01302 ประกอบกิจการท าสวนเกษตรเพาะปลูก

เมล็ดพันธ์ น าเข้าและส่งออกเพ่ือจ าหน่าย

ต่างประเทศ

65/1  หมู่ท่ี 2 ต.บ้านใหม่ไชย

มงคล

อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย 64230

5279 0645563000065 บจ.ขวัญใจบุญชุบ จ ากัด 7/2/2563 2,000,000       46315 ประกอบกิจการค้าข้าว ข้าวโพด และ

พืชผลการเกษตร

58/4  หมู่ท่ี 5 ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64210

5280 0643563000128 หจ.เอสพีอะไหล่สุโขทัย 19/2/2563 1,500,000       45401 ประกอบกิจการขายส่งและขายปลีก

จักรยานยนต์ ต้ังใหม่และท่ีใช้แล้ว

342/18  หมู่ท่ี 9 ต.ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000

5281 0645563000057 บจ.ไร่กิตติกาญจน์ จ ากัด 6/2/2563 1,500,000       46109 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จ าหน่ายท้ัง

ในและต่างประเทศ ซ่ึงสินค้ท่ีระบุไว้ใน

วัตถุประสงค์

36 หมู่ท่ี 5 ถนนสวรรคโลก- เถิน ต.บ้านใหม่ไชย

มงคล

อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย 64230

5282 0643563000098 หจ.จันทโรภาสพืชผล 3/2/2563 1,000,000       46209 ซ้ือขายพืชผลการเกษตร 78  หมู่ท่ี 3 ต.วังไม้ขอน อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110

5283 0643563000136 หจ.ธนาธิป ทรานสปอร์ต 25/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบธุรกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า

และคนโดยสาร

261/1  หมู่ท่ี 12 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110

5284 0645563000049 บจ.อู๊ดสุโขทัย จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       45102 ประกอบกิจการซ้ือขายแลกเปล่ียน 

รถบรรทุก และรถยนต์ทุกชนิด

29/2  หมู่ท่ี 2 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110

5285 0643563000101 หจ.มีสุขเกษตร 6/2/2563 1,000,000       46692 ประกอบกิจการค้าปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยา

บ ารุงพืชและสัตว์ทุกชนิด

281/1  หมู่ท่ี 2 ต.หาดเส้ียว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130

5286 0643563000144 หจ.ทรัพย์จักรวาลบันดาลโชค 28/2/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทนค้า

ต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่

ในธุรกิจประกันภัย

575  หมู่ท่ี 1 ต.หาดเส้ียว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130

5287 0645563000090 บจ.กูดเทค พาร์ท จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       25922 ประกอบกิจการค้า รับงานกลึง งานกัด 

งานเช่ือม งานเจียร ผลิตและจ าหน่าย

อะไหล่ท่ีเก่ียวข้อง

45/2  หมู่ท่ี 2 ต.ศรีคีรีมาศ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160

5288 0643563000110 หจ.กตัญญู เอ ไอซ์ พาณิชย์ 18/2/2563 1,000,000       70209 ให้ค าปรึกษาด้านธุรกรรมออนไลน์ 36  หมู่ท่ี 7 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180
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5289 0645563000073 บจ.ทีพี เวิลด์ เมดดิคอล จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       86201 ประกอบกิจการสถานพยาบาล ศูนย์ไต

เทียม ให้บริการฟอกเลือด คลินิกโรคท่ัวไป

234/2  หมู่ท่ี 1 ต.บ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64220

5290 0655563000413 บจ.โรงสีไฟสิงหวัฒน์ จ ากัด 13/2/2563 21,500,000      46315 ประกอบกิจการค้าข้าว ขายส่งข้าว และ

ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากข้าว จากโรงสีข้าว

16,18-20  ถนนเจ้าพระยาจักรี ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5291 0653563000403 หจ.เหรียญทอง โชคมาวุธ 20/2/2563 5,000,000       46315 ประกอบกิจการค้า ข้าว ผัก ผลไม้ พืชผล

ทางการเกษตรอ่ืนทุกชนิด

31  หมู่ท่ี 8 ต.บางระก า อ.บางระก า จ.พิษณุโลก 65140

5292 0655563000456 บจ.จี แอนด์ ที การโยธา จ ากัด 17/2/2563 4,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย

99/4  ถนนพระองค์ขาว ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5293 0655563000499 บจ.เดอะแบ็กยาร์ด ดีเวลลอปเม้นท์

 จ ากัด

25/2/2563 3,000,000       55901 หอพัก โฮมสเตย์ สถานท่ีให้เช่าถ่ายพรีเว

ดด้ิง

85/2  หมู่ท่ี 4 ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5294 0655563000405 บจ.ปรีญาภรโซปแอนด์สปา จ ากัด 12/2/2563 3,000,000       20231 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย น าเข้า 

ส่งออก สบู่สมุนไพร และเคร่ืองหอมทุกชนิด

275/3  หมู่ท่ี 3 ต.ปลักแรด อ.บางระก า จ.พิษณุโลก 65140

5295 0653563000322 หจ.เคเค 2020 7/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 

ทุกประเภท

459/413  หมู่ท่ี 7 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5296 0653563000349 หจ.เอส.ไอ. ธุรกิจ 7/2/2563 1,000,000       46204 ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เน้ือสัตว์

ช าแหละ เน้ือสัตว์แช่แข็ง และเน้ือสัตว์

บรรจุกระป๋อง

265  ถนนศรีธรรมไตรปิฏก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5297 0653563000411 หจ.ส. รุ่งเรือง 1975 21/2/2563 1,000,000       47612 ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์การเรียน 

เคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ ทุกประเภท

329/219  หมู่ท่ี 4 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5298 0653563000462 หจ.ขันแก้ว03 28/2/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าอุปโภค

บริโภค

627/4  ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5299 0655563000367 บจ.พี.เจ.คอลเลคช่ัน จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       82990 ประกอบกิจการรับติดตามทวงถามหน้ี 57  ถนนสีหราชเดโชชัย ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5300 0655563000375 บจ.คลาวด์ ฟิช จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       59111 ประกอบกิจการผลิตภาพยนตร์ 959/3  ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5301 0655563000421 บจ.โกลด์ สตาร์ ไลฟ์ เซลส์ แอนด์ 

เซอร์วิส 2020 จ ากัด

13/2/2563 1,000,000       47732 ประกอบกิจการขายทองค ารูปพรรณ 

ทองค าแท่ง ท้ังเงินสดและเงินผ่อน

72/27  หมู่ท่ี 7 ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5302 0655563000448 บจ.ดารัณ กรุ๊ป จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าอุปโภค-

บริโภคท่ีใช้ในครัวเรือน

44/14  หมู่ท่ี 3 ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5303 0655563000464 บจ.เอสเท็น โปร จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       85492 ประกอบกิจการให้บริการอบรม ให้

ค าปรึกษา สร้าง พัฒนา วิเคราะห์ 

ออกแบบระบบงานซอฟต์แวร์ต่างๆ

321/52  หมู่ท่ี 7 ต.ท่าโพธ์ิ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
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5304 0655563000481 บจ.พิษณุโลกเมืองน่าอยู่ จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       46204 ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เน้ือสัตว์

ช าแหละ เน้ือสัตว์ บรรจุกระป๋อง

123  หมู่ท่ี 7 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5305 0655563000511 บจ.ชม มาร์เก็ตต้ิง (ไทยแลนด์) 

จ ากัด

26/2/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองส าอาง อุปกรณ์

เคร่ืองใช้และเคร่ืองมือเสริมความงาม 

สินค้าอุปโภคบริโภค

28/14  หมู่ท่ี 5 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5306 0655563000529 บจ.ป.ทรัพย์ในดิน จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       43120 ประกอบกิจการรับจ้างถมดินและปรับ

สภาพพ้ืนดิน

32/5  ถนนสีหราชเดโชชัย ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5307 0655563000537 บจ.เดอะเบเกอร่ีช็อป พิษณุโลก 

จ ากัด

26/2/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจการจ าหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ 

และวัตถุดิบในการประกอบอาหารและขนม

337/30-31  ถนนสีหราชเดโชชัย ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5308 0655563000430 บจ.คารีทิส ครีเอช่ัน จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

เคร่ืองส าอาง

33  หมู่ท่ี 9 ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110

5309 0655563000383 บจ.โรงงานพรรณทิพย์ จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       10712 ประกอบกิจการโรงงานผลิตขนมอบกรอบ

ส าเร็จรูป

2/3  หมู่บ้าน หนองเตาอิฐ หมู่ท่ี 3 ต.ท่าหม่ืนราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130

5310 0653563000357 หจ.เอสพี ออยล์ 88 11/2/2563 1,000,000       47300 ประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง 189  หมู่ท่ี 11 ต.นิคมพัฒนา อ.บางระก า จ.พิษณุโลก 65140

5311 0653563000390 หจ.เดอะซัน ยนตรการ 20/2/2563 1,000,000       45103 ประกอบกิจการขายรถยนต์เก่าชนิด

รถยนต์น่ังส่วนบุคคล ระกระบะ รถตู้ และ

รถขนาดเล็ก

204/2  หมู่ท่ี 2 ต.บางระก า อ.บางระก า จ.พิษณุโลก 65140

5312 0655563000391 บจ.วุฒิชัย เจริญพานิชย์ จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจการจ าหน่ายวัสดุ และอุปกรณ์

ก่อสร้างทุกชนิด เหล็ก ไม้ อิฐ ปูน หิน ดิน

 ทราย สี

25/6  หมู่ท่ี 2 ต.หนองกุลา อ.บางระก า จ.พิษณุโลก 65140

5313 0653563000284 หจ.โพธิวรรณ์ ขนส่ง 3/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าท้ัง

ทางบก ทางน้ า ท้ังภายในและระหว่าง

ประเทศทุกชนิด

51/1  หมู่ท่ี 5 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190

5314 0653563000420 หจ.สองเอ็น เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

เซอร์วิส

25/2/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการจ าหน่าย ติดต้ัง ซ่อม งาน

ระบบไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เช่น 

ระบบพลังานแสงอาทิตย์ โซล่าเซลล์ 

ระบบควบคุมลดน้ า(สปริงเกอร์)

99/3  หมู่ท่ี 3 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220

5315 0653563000454 หจ.จตุชานก 26/2/2563 500,000          46315 ประกอบกิจการขายส่งข้าวโพดและขายส่ง

ธัญพืช

45  หมู่ท่ี 3 ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส

ไปรษณีย์

5316 0655563000502 บจ.ภักดีแผ่นดิน เมืองสองแคว 

จ ากัด

26/2/2563 500,000          47912 ประกอบกิจการจ าหน่าย น าเข้า ขายปลีก 

ขายส่ง สินค้าของเล่น ของใช้แม่และเด็ก 

ของใช้ภายในบ้าน อาหาร เคร่ืองด่ืม 

สินค้าอุปโภค บริโภค ผ่านช่องทางออนไลน์

188/49  หมู่ท่ี 7 ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5317 0653563000292 หจ.เอ็ม.ที เวลธ์ริช 6/2/2563 500,000          46443 ประกอบกิจการขายเคร่ืองส าอาง อาหาร

เสริม ครีมบ ารุงผิว โลช่ัน

43/2  หมู่ท่ี 3 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130

5318 0653563000306 หจ.สองแปด เทรดริช 6/2/2563 500,000          46443 ประกอบกิจการขายเคร่ืองส าอาง อาหาร

เสริม ครีมบ ารุงผิว

388  หมู่ท่ี 7 ต.บางระก า อ.บางระก า จ.พิษณุโลก 65140

5319 0653563000381 หจ.จารุภารับสร้างบ้าน 18/2/2563 200,000          41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย

61/1  หมู่ท่ี 5 ต.ท่าโพธ์ิ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5320 0653563000314 หจ.ชาวฟ้า รถยนต์บริการ 6/2/2563 100,000          49329 ประกอบกิจการขนส่งผู้โดยสารรถยนต์

รับจ้าง

195/2  หมู่ท่ี 8 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5321 0655563000472 บจ.ซัมเมอร์ทีม จ ากัด 21/2/2563 100,000          20231 ประกอบกิจการผลิตเเละจ าหน่าย 

เคมีภัณฑ์ ท าความสะอาด เเละขจัดกล่ิน

43/2  หมู่ท่ี 3 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5322 0655563000359 บจ.โชติอนันต์ ก่อสร้าง 999 จ ากัด 4/2/2563 100,000          41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 175  หมู่ท่ี 4 ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130

5323 0653563000373 หจ.ทรัพย์ภู่ทิม ทรานสปอร์ต 2019 14/2/2563 100,000          49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 58  หมู่ท่ี 4 ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230

5324 0653563000365 หจ.ใบเฟิร์นดับเบ้ิล แบ็ก 14/2/2563 90,000           46493 ประกอบกิจการขายส่งกระเป๋า กระเป๋าถือ

 กระเป๋าเอกสาร กระเป๋าใส่เงิน กระเป๋าใส่

ของทุกชนิด

73/4  หมู่ท่ี 2 ต.บางระก า อ.บางระก า จ.พิษณุโลก 65140

5325 0653563000331 หจ.ดี สกินแคร์ (ไทยแลนด์) 7/2/2563 5,000             47723 ขายปลีกและส่งสินค้าเคร่ืองส าอาง 290/39  หมู่ท่ี 7 ต.ท่าโพธ์ิ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

5326 0665563000090 บจ.วิทยา แคนวาส แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน จ ากัด

3/2/2563 5,000,000       47512 ประกอบกิจการค้า ผ้าใบคลุมของ ผ้าใบ

บังแดด ผ้าใบคลุมรถ เต้นท์โกดัง  พร้อมท้ัง

ให้บริการให้เช่า

174/2  หมู่ท่ี 5 ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000

5327 0665563000120 บจ.ทีเคบี แบร่ิงวอล จ ากัด 14/2/2563 5,000,000       23953 ประกอบกิจการผลิตภัณฑ์คอนกรีต

ส าเร็จรูป  ผนังงานส าเร็จ บ้านส าเร็จรูป  

ก าแพงดินส าเร็จรูป และงานอย่างอ่ืน

เก่ียวกับการผลิตส าเร็จรูปทุกชนิด

101  หมู่ท่ี 1 ต.ท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000

5328 0663563000110 หจ.กระทิงทองรุ่งเรืองกิจ 17/2/2563 3,000,000       46201 ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มัน

ส าปะหลัง พืชไร

94  หมู่ท่ี 7 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66220
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5329 0665563000103 บจ.จ๊อบ ออฟ คอร์ท จ ากัด 12/2/2563 2,000,000       69100 บริการให้การปรึกษาด้านกฎหมายทุก

ประเภท  รับจ้างด าเนินคดี  ติดตามทวง

ถามหน้ี

118  หมู่ท่ี 3 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000

5330 0663563000128 หจ.วรรณกรขนส่ง 18/2/2563 1,000,000       49323 การบริการขนส่ง 41  หมู่ท่ี 9 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150

5331 0665563000138 บจ.เอแอนด์ทีคิดส์ จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายเส้ือผ้า เคร่ืองใช้ 

และของเล่น ส าหรับเด็ก

32  หมู่ท่ี 7 ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 66160

5332 0665563000146 บจ.สุขเจริญรุ่งเรือง 465 จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองส าอาง อาหาร

เสริม ท้ังด้านเส้นผมและผิวพรรณ

30  หมู่ท่ี 6 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180

5333 0663563000101 หจ.เอส.บี. สตาร์ โฮ เซล 7/2/2563 500,000          47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  

ทองรูปพรรณ  โทรศัพท์เคล่ือนท่ี

109  หมู่ท่ี 6 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000

5334 0665563000111 บจ.รัชนก เทรด จ ากัด 12/2/2563 500,000          47723 ประกอบกิจการขายครีมหน้าขาว ครีมทา

ผิวทุกประเภท ยาลดความอ้วน ผ่านระบบ

ออนไลท์ (มิใช่ธุรกิจขายตรง)

13/8  หมู่ท่ี 2 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000

5335 0663563000136 หจ.เลิฟแพชช่ันซิกเนเจอร์ 2020 18/2/2563 500,000          70209 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษา 130  หมู่ท่ี 2 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110

5336 0663563000152 หจ.รถตัดหญ้า เอส.พี. 28/2/2563 500,000          28219 การผลิตเคร่ืองจักรอ่ืนๆท่ีใช้ในทาง

การเกษตรและการป่าไม้ (ยกเว้น

แทรกเตอร์ท่ีใช้ในทางการเกษตรและงาน

ป่าไม้)

11  หมู่ท่ี 1 ต.ล าประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120

5337 0663563000144 หจ.สหนันท์ 19/2/2563 40,000           41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 356/4  หมู่ท่ี 1 ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 66160

5338 0673563000233 หจ.วิเชียรไอซ์ 11/2/2563 5,000,000       11049 ประกอบกิจการ ผลิตและจ าหน่าย

เคร่ืองด่ืมบริสุทธ์ิ

639/1  ถนนเพชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000

5339 0675563000235 บจ.ศรีศุกร์ศิริโสภาพงษ์ จ ากัด 17/2/2563 5,000,000       55109 ประกอบกิจการท่ีพักแรมแบบให้เช่าเป็น

รายวันหรือรายสัปดาห์ส าหรับผู้ท่ีมาพัก

แรมระยะส้ัน

34  ถนนเพชรพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000

5340 0675563000243 บจ.พีบี คอนเนคท์ จ ากัด 17/2/2563 5,000,000       47413 ประกอบกิจการซ้ือ ขายอุปกรณ์ ส่ือสาร

แบบมีสารและไม่มีสาย อุปกรณ์อ่ืนๆ 

เก่ียวกับโทรคมนาคม

200  หมู่ท่ี 10 ต.ชอนไพร อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000

5341 0673563000161 หจ.นอร์ทเทิร์น เวนเจอร์ 3/2/2563 5,000,000       01289 ประกอบกิจการปลูกพืช ขิง ข่า ตะไคร้ 

ขม้ิน และเคร่ืองเทศอ่ืนๆการผลิต

เคร่ืองแกงส าเร็จรูปท้ังชนิด ชนิดแห้ง หรือ

 ท าเป็นผง

37/7  หมู่ท่ี 13 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
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5342 0673563000217 หจ.แสงเจริญพานิช  2020 11/2/2563 3,500,000       47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม อาหาร 

และสินค้าอุปโภคบริโภค ทุกชนิด

197/1  หมู่ท่ี 11 ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160

5343 0675563000294 บจ.ดี-พร้อมพ์ อะโกร โปรดักส์ 

จ ากัด

24/2/2563 3,000,000       46209 ประกอบกิจการรับซ้ือและจ าหน่ายพืชผล

ทางการเกษตร

515  หมู่ท่ี 12 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130

5344 0673563000209 หจ.นพพร คอนสตรัคช่ัน 2020 11/2/2563 3,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร 

ท่ีพักอาศัย

35  หมู่ท่ี 11 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150

5345 0675563000316 บจ.เสรีไทย บี.ไอ.จี มาร์เก็ตต้ิง กรุ๊ป

 พีวีที จ ากัด

28/2/2563 2,000,000       46209 ประกอบกิจการจัดจ าหน่ายสินค้าทางการ

เกษตรและทางด้านอุตสาหกรรม

98  หมู่ท่ี 9 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140

5346 0673563000195 หจ.ห้างทองย่ิง เฮง เฮง 7/2/2563 1,000,000       47732 ประกอบกิจการค้าทอง ทองค าแท่ง 

ทองรูปพรรณ เคร่ืองเพชรพลอย และอัญ

มณี อ่ืนๆ

8/7  ถนนสันคูเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000

5347 0675563000162 บจ.อ่ิมสุขศรี อินซานี จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       46209 ประกอบกิจการค้าพืชทางการเกษตรทุก

ชนิด

372/2  ถนนเพชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000

5348 0675563000260 บจ.ไดมอนด์ แอพ จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       62011 ประกอบกิจการให้บริการออกแบบและ

พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเว็บไซต์

238  หมู่ท่ี 3 ต.ชอนไพร อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000

5349 0675563000197 บจ.บีทูเอ็น เทรดด้ิง จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       14112 ประกอบกิจการ ผลิต และจ าหน่ายเส้ือผ้า

ส าเร็จรูปทุกชนิด

6  หมู่ท่ี 3 ต.บ้านต้ิว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

5350 0675563000201 บจ.ดิ อีเว้นท์ เอ็มไพร์ จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการ ให้บริการด้านการวาง

แผนการใช้ส่ือ จัดกิจกรรมทางการตลาด

และประชาสัมพันธ์องค์กร

24  หมู่ท่ี 4 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

5351 0675563000219 บจ.บ๊ิก อภิรดา จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

เคร่ืองส าอาง ส่วนผสมของเคร่ืองส าอาง 

อุปกรณ์และเคร่ืองใช้ในการเสริมความงาม

 รวมท้ังอะไหล่และสินค้าท่ีเก่ียวข้องทุก

ชนิดทุกประเภท

106  หมู่ท่ี 4 ต.บ้านโสก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

5352 0675563000251 บจ.แสงทองค้าไม้ จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้างทุกชนิดทุก

ประเภท

106  หมู่ท่ี 4 ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120

5353 0675563000286 บจ.ภูสิน แลนด์สเคป แอนด์ คอน

สตรัคชัน จ ากัด

24/2/2563 1,000,000       81210 รับเหมาท าความสะอาด 10  หมู่ท่ี 5 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
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รหัส

ไปรษณีย์

5354 0675563000308 บจ.ก.เจริญทรัพย์ 24 จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการและงานก่อสร้างทุกประเภท

51  หมู่ท่ี 7 ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120

5355 0675563000278 บจ.สยามคอร์น โปรดักส์ (ช.

กังวาน) จ ากัด

20/2/2563 1,000,000       46209 ประกอบกิจการับซ้ือพืชไร่ ทุกชนิด 139  หมู่ท่ี 3 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140

5356 0673563000225 หจ.หนองแดงการเกษตร 11/2/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม อาหาร 

และสินค้าอุปโภคบริโภค ทุกชนิด

93  หมู่ท่ี 3 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160

5357 0673563000268 หจ.วรรณรุ่ง 17/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 469  หมู่ท่ี 10 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160

5358 0675563000227 บจ.เท็ดด้ีไบค์ จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       45101 ประกอบกิจการขายยานยนต์และ

จักรยานยนต์ รวมถึงอะไหล่และอุปกรณ์

อ่ืนๆ

106/1-3  หมู่ท่ี 2 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170

5359 0675563000171 บจ.โบหวานแซล จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       01450 ประกอบกิจการฟาร์มสุกร รับจ้างเล้ียงสุกร

 และจ าหน่ายสุกร

226  หมู่ท่ี 1 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220

5360 0673563000250 หจ.ช.ชัยวัฒน์ เอ็นจีเนียร์ร่ิง 13/2/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการรับเหมาติดต้ัง อุปกรณ์

เก่ียวกับระบบไฟฟ้า เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 

ระบบควบคุมระบบไฟฟ้า ตามโรงงาน

117  หมู่ท่ี 1 ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 67240

5361 0673563000241 หจ.โรงขิงเจ๊จัย 12/2/2563 1,000,000       10619 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายสินค้า

ทางการเกษตร ทุกชนิด

45  หมู่ท่ี 7 ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280

5362 0675563000189 บจ.ปิยวิไลเพชรน้ ามัน จ ากัด 7/2/2563 500,000          47300 ประกอบกิจการบริการ และจ าหน่ายน้ ามัน

เช้ือเพลิง

32/1  หมู่ท่ี 2 ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000

5363 0673563000187 หจ.จันทร์ยมฟาร์ม 6/2/2563 400,000          01499 ประกอบกิจการเล้ียงสัตว์ 111  หมู่ท่ี 11 ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120

5364 0673563000276 หจ.เอ เอ็น ที อินฟิไนท์ ค็อนซัลทิง 28/2/2563 200,000          71102 รับประเมินโครงการท่ีเป็นโครงการใน

ลักษณะเชิงสังคม และงานท่ีเก่ียวเน่ืองกับ

การก่อสร้างทุกประเภท

10  ถนนเพชรบูรณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000

5365 0673563000179 หจ.ซุปเปอร์วูแมน เทรดด้ิง 6/2/2563 100,000          51202 ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ 620  หมู่ท่ี 12 ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210

5366 0705563000382 บจ.ทรัพย์เจริญโรจน์  สตีล จ ากัด 12/2/2563 5,000,000       46622 ประกอบกิจการจ าหน่ายเหล็กทุกชนิด 453  หมู่ท่ี 11 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

5367 0705563000421 บจ.เจอาร์ กรุ๊ป 2020 จ ากัด 14/2/2563 5,000,000       49323 ประกอบกิจการรับจ้างขนส่งสินค้าและขน

ย้ายสินค้า

171  หมู่ท่ี 10 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

5368 0705563000455 บจ.นครปฐม โฟร์คลิฟท์ (888) 

จ ากัด

17/2/2563 5,000,000       46592 ประกอบกิจการจ าหน่าย เช่า และบริการ

ซ่อมรถโฟร์คลิฟท์ทุกชนิด ทุกประเภท

231  หมู่ท่ี 13 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
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5369 0705563000536 บจ.ชัยพิพัฒน์ ออโต้พาร์ท จ ากัด 24/2/2563 5,000,000       46599 ประกอบกิจการ เคร่ืองยนต์ เคร่ืองมือกล 

เคร่ืองทุ่นแรง ยายพาหนะ เคร่ืองก าเนิด 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า รวมท้ังอะไหล่และอุปกรณ์

ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น

231  หมู่ท่ี 13 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

5370 0705563000358 บจ.ย่งฮ้ัว น้ าเพชร จ ากัด 7/2/2563 4,900,000       41002 ประกอบกิจการจัดสรรท่ีดิน และก่อสร้าง

อาคารท่ีพักอาศัย อาคารพาณิชย์

46/6  หมู่ท่ี 11 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

5371 0705563000528 บจ.ซ่ังเจ๋อการแพทย์แผนจีน จ ากัด 21/2/2563 2,200,000       46441 ประกอบกิจการจ าหน่ายยา 172  หมู่ท่ี 10 ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

5372 0705563000340 บจ.กราวิต้ีกู๊ด จ ากัด 5/2/2563 2,000,000       47190 จ าหน่ายสินค้าตามวัตถุประสงค์ท้ังหน้า

ร้านและแบบออนไลน์

25/1  ถนนศรีสวัสด์ิ ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120

5373 0703563000178 หจ.ภายศเพ่ิมพูลทรัพย์ 14/2/2563 2,000,000       49339 บรรทุกพืชผลทางการเกษตร 52  หมู่ท่ี 2 ต.วันดาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140

5374 0703563000127 หจ.รุ่งสิน 5/2/2563 1,000,000       47611 ประกอบกิจการอุปกรณ์การเรียนการสอน 124  หมู่ท่ี 6 ต.พิกุลทอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

5375 0703563000186 หจ.มะระ สิริภัณฑ์ 14/2/2563 1,000,000       15121 ผลิตและจ าหน่าย กระเป๋าหนัง เคร่ืองหนัง

 หนังเทียม

96  หมู่ท่ี 4 ต.คุ้งน้ าวน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

5376 0703563000194 หจ.สต๊ีฟจ๊อบขนส่ง 17/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ ท้ังภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศ

38  หมู่ท่ี 5 ต.น้ าพุ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

5377 0703563000232 หจ.สถิตพงศ์ คอนโทรลเลอร์ และ 

ไฟฟ้า

24/2/2563 1,000,000       43210 รับติดต่่ังระบบไฟฟ้า 94/1  หมู่ท่ี 10 ต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

5378 0705563000331 บจ.หลงใหล จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       73102 ประกอบกิจกิจกรรมของตัวแทนขายส่ือ

โฆษณา

154/17  ถนนศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

5379 0705563000366 บจ.เดอะ เทส แคชเชอร์ จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       10711 ประกอบกิจการผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี 182/1  หมู่ท่ี 13 ต.เกาะพลับพลา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

5380 0705563000404 บจ.เอสจี เพสท์ คอนโทรล จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       81293 ประกอบกิจกรรมการฆ่าเช้ือและก าจัด 9  หมู่ท่ี 2 ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

5381 0705563000447 บจ.ต้นถุง จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       46694 ประกอบกิจการจ าหน่าย น าเข้า และ

ส่งออกบรรจุภัณฑ์

88/7  ถนนคฑาธร ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

5382 0705563000510 บจ.แบ็งค็อก ฟิวเนอรัล จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       32909 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย ให้เช่า 

หีบศพ โลงศพทุกประเภท

95/3  หมู่ท่ี 3 ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

5383 0705563000544 บจ.ลีพัฒน์161 จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการขายสินค้าท่ัวไปโดยได้รับ

ค่าตอบแทนเป็นค่านายหน้า

161  ถนนเพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

5384 0703563000267 หจ.บอยดาวเทียม 25/2/2563 1,000,000       47413 ประกอบกิจการจ าหน่าย ติดต้ัง กล้อง

วงจรปิดและจานดาวเทียมทุกประเภท

118  หมู่ท่ี 1 ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
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5385 0703563000283 หจ.ทีเอสเอส ออโต้ เซ็นเตอร์ 28/2/2563 1,000,000       45101 ประกอบกิจการขายส่งและการขายปลีกรถ

ใหม่และรถใช้แล้ว

80/9  หมู่ท่ี 7 ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

5386 0705563000391 บจ.กรีนไบโอเทค พาวเวอร์ จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       35101 การผลิต การส่ง และการจ่ายไฟฟ้า 15  หมู่ท่ี 17 ถนนแสงชูโต ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

5387 0705563000439 บจ.ฟอเรสท์ แอนด์ ซี เทคนิค จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       81210 ประกอบกิจการรับเหมาท าความสะอาด 

อาคาร สถานท่ีราชการ เอกชน

58  ถนนเฉลิมพระเกียรติร.9 ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

5388 0705563000463 บจ.สุขใจโฮม แอสเซท จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการจัดสรรท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง 

และอสังหาริมทรัพย์

53/9  หมู่ท่ี 15 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

5389 0705563000480 บจ.ซีเคเอ็ม.2 บ้านโป่ง กรุ๊ป จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       46311 ประกอบกิจการจ าหน่ายเน้ือสัตว์ช าแหละ 36/1-2  ถนนแสงชูโต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

5390 0705563000498 บจ.ทีเอ็น เมก้า อินเตอร์เทรด จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       46693 ประกอบกิจการจ าหน่ายเม็ดพลาสติก ทุก

ชนิดทุกประเภทและพลาสติกรีไซเคิล

94  หมู่ท่ี 15 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

5391 0705563000501 บจ.แอดวานซ์ แมท โซลูช่ัน จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       46691 ประกอบกิจการ จ าหน่ายวัตถุดิบและ

เคมีภัณฑ์ส าหรับอุตสาหกรรมท่ัวไป

22/3  หมู่ท่ี 5 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

5392 0705563000552 บจ.ทรัพย์ดี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

ซัพพลาย จ ากัด

25/2/2563 1,000,000       24109 ประกอบกิจการ ผลิต ดัดแปลง ประกอบ

ติดต้ัง ซ่อม และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ วัสดุท่ี

เก่ียวกับโลหะ

50  หมู่ท่ี 4 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

5393 0705563000587 บจ.พีเอส.เพาเวอร์ พี จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง และงาน

โยธาทุกประเภท

94  หมู่ท่ี 4 ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

5394 0703563000241 หจ.โอเค ไอที เซอร์วิส แอนด์ ซัพ

พลาย

24/2/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 44/4  หมู่ท่ี 6 ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120

5395 0703563000259 หจ.ชัยบ้านฆ้อง อะไหล่ยนต์ 25/2/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจการค้าอะไหล่ช้ินส่วน 

น้ ามันหล่อล่ืนท่ีเก่ียวกับรถยนต์ทุกประเภท

103  หมู่ท่ี 3 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120

5396 0705563000323 บจ.ทีแซด บิวต้ี คอสเมติก จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการจ าหน่ายปลีกและส่ง 

เคร่ืองส าอาง ทุกชนิด

164  หมู่ท่ี 9 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120

5397 0703563000160 หจ.เล็ก พัฒนา ทรานสปอร์ต 13/2/2563 1,000,000       49339 ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทุกประเภท

ทางถนนโดยยานพาหนะ

98/1  หมู่ท่ี 3 ต.ป่าไก่ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140

5398 0705563000471 บจ.สหกิจวณิชย์ 168 จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       47595 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองปรับอากาศ

 รวมท้ังอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้า

ดังกล่าว

47  หมู่ท่ี 7 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140

5399 0705563000374 บจ.อรุณริช กรุ๊ป จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการสินค้าออนไลน์ ตามใน

วัตถุประสงค์โดยการขายปลีก-ส่งผ่านการ

ส่ังซ้ืองทางไปรษณีย์หรือทางอินเทอร์เน็ต

36  หมู่ท่ี 7 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส
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5400 0703563000135 หจ.ไท่กงเฮง 11/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ีท าการ 

ถนน สะพาน เข่ือน อุโมงค์ และงาน

ก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกทุกชนิด รวมท้ังรับ

ท างานโยธาทุกประเภท

178/11,178/12  หมู่ท่ี 5 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160

5401 0703563000224 หจ.อินฟินิต้ีกลาส 15 24/2/2563 1,000,000       45201 ประกอบกิจการให้บริการเปล่ียนกระจกรถ

 ซ่อมรถ บ ารุงรักษา เปล่ียนน้ ามันเคร่ือง 

รถยนต์ รถโดยสาร และรถประเภทอ่ืนๆ

22/12  หมู่ท่ี 2 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160

5402 0705563000412 บจ.ไร่หวานบัญชา จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       46313 ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีก สัปปะรด

และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

154  หมู่ท่ี 11 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 70180

5403 0705563000579 บจ.พีเอส159 จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       46443 ปะกอบกิจการค้าเคร่ืองส าอาง อุปกรณ์

เคร่ืองมือและเคร่ืองเสริมความงาม

159  หมู่ท่ี 2 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70190

5404 0703563000151 หจ.กล้ิงโพลีแพ็ค 12/2/2563 500,000          46694 ประกอบกิจการค้าปลีก ค้าส่งถุง กระสอบฯ 31/12  หมู่ท่ี 10 ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

5405 0703563000119 หจ.ศูนย์เรียนรู้ สุราพ้ืนบ้าน 4/2/2563 200,000          11029 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย สุราแช่

พ้ืนเมือง สาโท สุราผลไม้ สุราสมุนไพร น้ า

ด่ืม น้ าผลไม้ น้ าสมุนไพรต่างๆ

372  หมู่ท่ี 1 ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

5406 0703563000208 หจ.ศรีมาลาอาหารสัตว์ 20/2/2563 200,000          46206 ประกอบกิจการ จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก 

อาหารสัตว์ทุกประเภทท่ัวราชอาณาจักร

358  หมู่ท่ี 1 ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

5407 0703563000275 หจ.เชโคโค่นัท 27/2/2563 200,000          46313 ประกอบกิจการขายส่งผักและผลไม้ 233/36  หมู่ท่ี 10 ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

5408 0703563000143 หจ.มะลิทอง เฟรชพอร์ค 11/2/2563 200,000          47211 ประกอบกิจการจ าหน่ายเน้ือสุกรและ

ช้ินส่วนเน้ือสุกรทุกชนิด

72  หมู่ท่ี 5 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120

5409 0703563000216 หจ.โชคอุดมผลชัยพัฒนา 20/2/2563 200,000          47211 ประกอบกิจการจ าหน่ายเน้ือสุกรและ

ช้ินส่วนเน้ือสุกรทุกชนิด

92  หมู่ท่ี 5 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120

5410 0705563000561 บจ.ไทย เนช่ันแนล ไซเคิล จ ากัด 27/2/2563 144,000          22299 ประกอบกิจการผลิต จัดจ าหน่ายสินค้า 

วัตถุดิบ ช้ินส่วน เคร่ืองมือเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตมาจากโพลีคาร์บอเนต

59/4  หมู่ท่ี 2 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70190

5411 0715563000447 บจ.ยอดเพ็ชร 2020 จ ากัด 6/2/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 2/124  หมู่ท่ี 3 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

5412 0715563000439 บจ.เจจู ลีดส์ ฟุตบอล จ ากัด 6/2/2563 5,000,000       93120 ประกอบกิจการบริหารจัดการเก่ียวกับ

สโมสรกีฬาฟุตบอลในประเทศไทย

99/177  หมู่ท่ี 3 ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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5413 0715563000455 บจ.เอส.เอฟ.แรนช์ จ ากัด 6/2/2563 5,000,000       01411 ประกอบกิจการเล้ียงและจ าหน่าย โคเน้ือ 95/1  หมู่ท่ี 2 ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160

5414 0715563000595 บจ.มอม้า ฟาร์มแอนด์คาเฟ่ จ ากัด 27/2/2563 3,000,000       56302 ประกอบกิจการร้านคาเฟ่ จ าหน่าย กาแฟ

สด นมสด น้ าผลไม้ เคร่ืองด่ืม ขนม ของ

ฝาก อาหาร ทุกชนิด

944/23  หมู่ท่ี 3 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

5415 0713563000232 หจ.วิทยา  ก่อสร้าง  2020 13/2/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 64/3  หมู่ท่ี 3 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71000

5416 0713563000259 หจ.สามารถ คอนสตรัคช่ัน 2020 14/2/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 23/1  หมู่ท่ี 1 ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

5417 0715563000501 บจ.เดอะ ริช แพลนท์ 959 จ ากัด 11/2/2563 2,000,000       46101 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก สินค้า 

ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ ทางการเกษตร ทุกชนิด

45  หมู่ท่ี 2 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71190

5418 0713563000194 หจ.เพลินกาญจน์ 5/2/2563 1,000,000       55101 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 19/76  หมู่ท่ี 8 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000

5419 0715563000412 บจ.ช. ทรัพย์เพ่ิมพูน จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการค้า น้ ายาท าความสะอาด 

น้ ายาฆ่าเช้ือ น้ ายาซักล้าง เคร่ืองมือแพทย์

 ยา อุปกรณ์ทางการแพทย์

292  ถนนแสงชูโต ต.บ้านใต้ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000

5420 0715563000421 บจ.เจเอ็ม888 ริเวอร์แคว จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       55101 ประกอบกิจการให้บริการโรงแรม ท่ีพัก 

ห้องเช่า รายวัน รายเดือน รับจ่้ดงานเล้ียง 

งานสังสรรค์ งานแต่ง และงานในโอกาส

ต่าง ๆ

9/1  ถนนกัมพูชา ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000

5421 0715563000471 บจ.พีเค824คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 85  หมู่ท่ี 8 ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000

5422 0715563000480 บจ.โคเน็กซ์ โซลูช่ัน จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการท าการประมูลเพ่ือขาย

สินค้าตามวัตถุท่ีประสงค์ให้แก่บุคคล 

คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและ

องค์การของรัฐท้ังภายในและนอกประเทส

203/7  หมู่ท่ี 4 ต.แก่งเส้ียน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000

5423 0715563000498 บจ.กาญจนิกา ทรานสปอร์ต จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งทุกชนิด 47/1  หมู่ท่ี 5 ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000

5424 0715563000510 บจ.กาญจนบุรี  บูติค  โฮเทล จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       55102 ประกอบกิจการ ห้องพักอาศัย 450  ถนนแม่น้ าแคว ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000

5425 0715563000536 บจ.พีโฟร์กรุ๊ป1988 จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการให้บริการขนส่งและขน

ถ่ายสินค้า ท้ังภายในและระหว่างประเทศ

40/9-10  หมู่ท่ี 8 ต.แก่งเส้ียน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000

5426 0715563000544 บจ.กาญจนบุรี อิงลิช แคมป์ จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       85491 ประกอบกิจการให้บริการสอนภาษาไทย

หรือต่างประเทศ

8  ถนนอินโดนีเซีย ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000

5427 0715563000552 บจ.วิสาหกิจเพ่ือสังคม บ้านรักษ์ดิน

 จ ากัด

21/2/2563 1,000,000       10303 ประกอบกิจการผลิตน้ าผลไม้และน้ าผัก 156/51  หมู่ท่ี 9 ซอยอู่ทอง 16 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
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5428 0715563000561 บจ.เคซี รถยก จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       52214 ประกอบกิจการบริการรถยก รถลาก และ

ยกสไลด์ออน และบริการเคล่ือนย้าย

รถยนต์ทุกชนิด

419/3  ถนนแสงชูโตใต้ ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000

5429 0715563000609 บจ.เฮลล์ไฟเออร์ ช็อปเปอร์ส จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       77301 การให้เช่ารถจักรยานยนต์ 

รถจักรยานยนต์ดัดแปลง (choppers) 

และรถยนต์

3/183  หมู่บ้าน พฤกษากาญจน์ 3 หมู่ท่ี 5 ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000

5430 0713563000283 หจ.หนองขาวงานเหล็ก 25/2/2563 1,000,000       82990 ประกอบกิจการประมูลเพ่ือรับจ้างท าของ 

ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วน

ราชการ และองค์การของรัฐ

167/3  หมู่ท่ี 3 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

5431 0715563000404 บจ.รอนด้า เคมมิสทรี จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       46692 ประกอบกิจการค้าปุ๋ย และเคมีภัณฑ์

ทางการเกษตร

137  หมู่ท่ี 2 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

5432 0715563000528 บจ.กิจสังสรรค์กุล อีเล็คโทรนิคส์ 

จ ากัด

12/2/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการรับติดต้ัง อินเตอร์เน็ต บ้าน

 จานดาวเทียม กล้องวงจรปิด

1039/3  หมู่ท่ี 4 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

5433 0713563000208 หจ.สมบัติกาญจน์ 7/2/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจการค้ากรวด หิน ดิน ทราย 

ลูกรัง

9/18  หมู่ท่ี 3 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120

5434 0715563000587 บจ.ทีทีเค ออนไลน์ จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       47912 การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต 153  ถนนพระแท่น ต.ตะคร้ าเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120

5435 0713563000291 หจ.ทรัพย์แสงกล้า กรุ๊ป 28/2/2563 1,000,000       43120 ประกอบกิจการรับเหมาถมท่ี โดยหิน ดิน 

ทราย

75  หมู่ท่ี 16 ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140

5436 0715563000463 บจ.วรนภัสนันท์ การช่าง จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       13929 ประกอบกิจการรับท าผ้าม่าน อลูมิเนียม 

ซักผ้า ติดต้ังระบบไฟฟ้าหม้อแปลง

89  หมู่ท่ี 5 ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140

5437 0713563000224 หจ.ย้ิมใหญ่หลวง 11/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกประเภท 65/6  หมู่ท่ี 7 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160

5438 0713563000216 หจ.กูล แบคโฮ2018 11/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน อุโมงค์

112  หมู่ท่ี 15 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210

5439 0715563000579 บจ.พรหมชนะ ทรานสปอร์ต จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า

รวมถึงคนโดยสาร

18/1  หมู่ท่ี 4 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220

5440 0713563000275 หจ.เอสพีเคทรานสปอร์ต 2020 24/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

ทุกชนิด

10/1  หมู่ท่ี 11 ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี 71260

5441 0713563000241 หจ.ปิโตรเลียมแก๊ส คุณภาพ 13/2/2563 500,000          47300 ประกอบกิจการสถานีจ าหน่าย น้ ามัน

เช้ือเพลิง ก๊าซรถยนต์

83/15  หมู่ท่ี 3 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71000
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5442 0713563000186 หจ.นราสามสิบหาบ 5/2/2563 500,000          41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 26  หมู่ท่ี 4 ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120

5443 0713563000267 หจ.ธนพนธ์ ขนส่ง 20/2/2563 150,000          49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ

309  หมู่ท่ี 2 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160

5444 0725563000331 บจ.เทวา พาณิชย์ จ ากัด 25/2/2563 5,000,000       68101 ประกอบกิจการหมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด-

พาณิชย์  ท่ีดินจัดสรร อสังหาริมทรัพย์ทุก

ประเภท

123/10  หมู่ท่ี 5 ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

5445 0725563000188 บจ.เจ แอนด์ พี เซอร์วิส จ ากัด 4/2/2563 5,000,000       71202 ประกอบกิจการ ให้บริการตรวจสภาพรถ 

(ตรอ)

88/4  หมู่ท่ี 1 ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120

5446 0725563000251 บจ.เฟิร์สพลัส แอสเสท จ ากัด 13/2/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 730  หมู่ท่ี 3 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160

5447 0725563000277 บจ.ณรัตน์63 คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 18/2/2563 5,000,000       41001 การก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 131  หมู่ท่ี 3 ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170

5448 0723563000267 หจ.ยินดี อิเล็คทริค ไบค์ สุพรรณบุรี 20/2/2563 2,000,000       45401 ขายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 99/9  หมู่ท่ี 3 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

5449 0725563000307 บจ.ยิชัย ทรานสปอร์ต จ ากัด 20/2/2563 2,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 29/3  หมู่ท่ี 7 ต.ปากน้ า อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120

5450 0723563000259 หจ.พี.เค. ซุปเปอร์ไรซ์ 19/2/2563 2,000,000       46205 ประกอบกิจการจ าหน่ายพันธ์ุข้าวปลูก 

พืชผลทางการเกษตร

89  หมู่ท่ี 7 ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170

5451 0725563000218 บจ.วี.อาร์.พี. 2020 จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง การ

ก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย

82/6-7  หมู่ท่ี 5 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

5452 0725563000234 บจ.วี.พี. พลัส เทรดด้ิง จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการจ าหน่าย น าเข้า ส่งออก 

วัตถุดิบทุกประเภท สินค้าอุปโภค บริโภค 

สินค้าเบ็ดเตล็ด

194  ถนนขุนเเผน ต.ท่าพ่ีเล้ียง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

5453 0725563000340 บจ.เพ่ือนเกษตรไทย เคมีภัณฑ์ 

จ ากัด

25/2/2563 1,000,000       21001 ประกอบกิจการผลิต ซ้ือ ขายส่ง ขายปลีก 

ยาเคมีภัณฑ์

18/8  หมู่ท่ี 3 ต.โคกโคเฒ่า อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

5454 0725563000358 บจ.365 บิสซิเนส ดีเวลลอปเม้นท์ 

คอนซัลแทนท์ จ ากัด

26/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษาในธุรกิจ 215/26  หมู่ท่ี 6 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

5455 0723563000224 หจ.กฤษฎา เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 13/2/2563 1,000,000       46594 ประกอบกิจการจ าหน่ายขายปลีก ขายส่ง 

ให้เช่า เคร่ืองถ่ายเอกสาร

100  หมู่ท่ี 9 ต.หัวโพธ์ิ อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

5456 0725563000323 บจ.ม.ทรัพย์รุ่งเรือง แมชชีนเนอร่ี 

จ ากัด

24/2/2563 1,000,000       46530 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองจักรผลิต

ปุ๋ยเคมี อินทรีย์ ทุกชนิดทุกประเภท

43/2  หมู่ท่ี 9 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120

5457 0723563000241 หจ.สามชุกเมทัลโปรดักส์ 17/2/2563 1,000,000       46639 ประกอบกิจการขายวัสดุก่อสร้าง 55  หมู่ท่ี 5 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130

5458 0723563000208 หจ.โมสท์เวส์ คอนสตรัคช่ัน 7/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 3  หมู่ท่ี 3 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
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5459 0725563000269 บจ.ศิวิมล สตรีท จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       46411 ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้าทอจากใย

สังเคราะห์ ด้าย ด้ายยางยืด เส้นใยไนล่อน 

ใยสังเคราะห์ เส้นด้ายยืด เคร่ืองนุ่งห่ม 

เส้ือผ้าส าเร็จรูปเคร่ืองแต่งกาย

เคร่ืองประดับถุงเท้า ถุงน่อง เคร่ืองหนัง 

รองเท้า กระเป๋า เคร่ืองอุปโภคอ่ืน

58/1  หมู่ท่ี 4 ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140

5460 0725563000366 บจ.แฉล้ม ออร์แกนิค จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       20121 ประกอบกิจการผลิตและจ านหน่ายท้ังใน

ประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ ซ่ึง

ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ

113/1  หมู่ท่ี 1 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140

5461 0725563000285 บจ.ข้าวโพดอาหารสัตว์สุพรรณบุรี 

จ ากัด

19/2/2563 1,000,000       10802 ประกอบกิจการโรงงานอาหารสัตว์ 95  หมู่ท่ี 1 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160

5462 0725563000315 บจ.สมาร์ท เวลเนส จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจการขาย สินค้าสุขภาพ จ าพวก

อาหาร เคร่ืองด่ืม ชา กาแฟ สมุนไพร 

อาหารเสริม ยาและเวชภัฑ์

29  หมู่ท่ี 4 ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160

5463 0725563000226 บจ.พีบี ไนซ์ จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       47190 การขายปลีกสินค้าอ่ืนๆในร้านค้าท่ัวไป 1818/4  หมู่ท่ี 5 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170

5464 0725563000170 บจ.ดาอะไหล่สด จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจการซ้ือขายอะไหล่เคร่ืองยนต์

และอุปกรณ์เก่ียวกับเคร่ืองยนต์ท้ังมือหน่ึง

และมือสอง

28  หมู่ท่ี 18 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180

5465 0725563000242 บจ.สวนบ้านหลักเมตร จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       46209 ประกอบกิจการค้า พืชผลทางการเกษตร 145  หมู่ท่ี 9 ต.สระแก้ว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230

5466 0725563000293 บจ.เทอร์โบ ซัพพลาย เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ากัด

20/2/2563 1,000,000       37000 ประกอบกิจการออกแบบ ติดต้ัง จ าหน่าย 

รวมท้ังให้ค าปรึกษา แนะน า งานระบบ

บ าบัดน้ าต่างๆ ท้ังน้ าดี น้ าเสีย และเคมี

98  หมู่ท่ี 2 ต.สระแก้ว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230

5467 0725563000374 บจ.กาญจนา ทรานสปอร์ต 2020 

จ ากัด

26/2/2563 1,000,000       49339 การขนส่งผลิตผลทางการเกษตร 55  หมู่ท่ี 7 ต.สระแก้ว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230

5468 0725563000196 บจ.วี ช็อป แมน จ ากัด 4/2/2563 900,000          47190 ประกอบกิจการน าเข้าและจ าหน่ายสินค้า

เส้ือผ้า

289/1  หมู่ท่ี 3 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72250

5469 0723563000232 หจ.บี.พี. เทรดด้ิง แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 14/2/2563 500,000          46592 ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์และค้าวัสดุ

ส้ินเปลือง

140/21  หมู่ท่ี 4 ต.ร้ัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

5470 0725563000200 บจ.ชัยรุ่งโรจน์พาณิชย์ 789 จ ากัด 4/2/2563 500,000          49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 36  หมู่ท่ี 2 ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150

5471 0723563000194 หจ.กบดาวทอง 5/2/2563 500,000          46692 ประกอบกิจการขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์

ทางการเกษตร

7/2  หมู่ท่ี 2 ต.สระแก้ว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
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5472 0723563000275 หจ.ฐานไทการเกษตร 25/2/2563 300,000          46692 ประกอบกิจการขายปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ 70/3  หมู่ท่ี 2 ต.โพธ์ิพระยา อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

5473 0725563000161 บจ.ยูมิโก๊ะ พลัส จ ากัด 3/2/2563 300,000          47219 ประกอบกิจการค้าผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 27  หมู่ท่ี 3 ต.สระพังลาน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72220

5474 0723563000216 หจ.ไลต้ิงเฟิร์ส 7/2/2563 200,000          43210 ประกอบกิจการรับเหมา ติดต้ัง ดูแลระบบ

ไฟฟ้า งานเดินสายไฟระบบจ่ายไฟ และ

งานไฟฟ้าอ่ืนๆ

116  หมู่ท่ี 1 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72250

5475 0735563001851 บจ.ไท้ ฮ่ัว พีอี อินดัสตรี จ ากัด 24/2/2563 10,000,000      20131 ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจ าหน่าย 

โพลีเอทิลีนโฟม เม็ดพลาสติก พลาสติก 

หรือส่ิงอ่ืนซ่ึงมีลักษณะคล้ายคลึงกันท้ังท่ี

อยู่ในสภาพวัตถุดิบ หรือส าเร็จรูป

555/88  หมู่ท่ี 12 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130

5476 0735563001168 บจ.ทีมโปร ดี โลจิสติกส์และคอน

สตรัคช่ัน จ ากัด

4/2/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้าง ส่ิงปลุก

สร้าง อาคาร บ้านพักอาศัย

38  หมู่ท่ี 7 ต.โพรงมะเด่ือ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5477 0735563001273 บจ.เอช.เอช.ดี นครปฐม จ ากัด 7/2/2563 5,000,000       47524 ประกอบกิจการจ าหน่ายและขนส่ง หิน ดิน

 ทราย ลูกรัง และวัสดุก่อสร้างทุกชนิด

116  ถนนทรงพล ต.ล าพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5478 0735563001389 บจ.เอ็น ดับบลิว บี จ ากัด 12/2/2563 5,000,000       47300 ประกอบกิจการค้า น้ ามันเช้ือเพลิง ถ่านหิน

 ผลิตภัณฑ์อย่างอ่ืนท่ีก่อให้เกิดพลังงาน

และสถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง

642/33  ถนนทหารบก ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5479 0735563001486 บจ.วีรยา คอนสตรัคช่ัน 1989 จ ากัด 14/2/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 6/8  ถนนคตกฤช ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5480 0735563001974 บจ.ออกานิกส์ กรีนส์ ฟาร์ม จ ากัด 27/2/2563 5,000,000       01139 ประกอบกิจการเพาะปลูก 78/9  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5481 0735563001214 บจ.อีเมค และ อินโนเวช่ันเทค จ ากัด 6/2/2563 5,000,000       82990 ประกอบกิจการให้บริการรับจ้างท า หรือ

ประกอบตู้สวิซ์บอร์ดเพ่ือการจ าหน่ายใน

ประเทศและต่างประเทศ

9/29  หมู่ท่ี 1 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

5482 0735563001699 บจ.สยามเทค  คอมเพรสเซอร์ จ ากัด 20/2/2563 5,000,000       46599 ประกอบกิจการ น าเข้า ขายส่ง และ

จ าหน่ายป๊ัมลม แอร์คอมเพรสเซอร์ (Air 

Compressor) แอร์ดรายเออร์ (Air Dryer)

 แอร์ ฟิลเตอร์ (Air Filter) แอร์ถัง (Air 

Tank)

69/27  หมู่ท่ี 1 ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

5483 0735563002059 บจ.ทิพย์เจริญ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 28/2/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 140  หมู่ท่ี 4 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130

5484 0735563001745 บจ. ฺบลูฟาโล่ เพ็ทแคร์ จ ากัด 20/2/2563 4,000,000       10801 ประกอบกิจการผลิต รับจ้างผลิต ตัวแทน

จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก ซ้ือ ขาย อาหาร

สัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ทุกชนิด

547  ถนนเพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
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5485 0735563001753 บจ.บลูฟาโล่ โฮลด้ิง จ ากัด 20/2/2563 4,000,000       10801 ประกอบกิจการผลิต รับจ้างผลิต ตัวแทน

จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก ซ้ือ ขาย อาหาร

สัตว์ และผลิคภัณฑ์อาหารสัตว์ทุกชนิด

547  ถนนเพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5486 0733563000313 หจ.ชาดา ประติมากรรม 6/2/2563 4,000,000       24320 ประกอบกิจการรับจ้างหล่องาน 

ประติมากรรม รูปป้ันทองเหลืองทุกชนิด

29/1  หมู่ท่ี 1 ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

5487 0735563001249 บจ.บลูฟาโล่ ฟู้ด โปรดักส์ จ ากัด 6/2/2563 4,000,000       10802 ประกอบกิจการผลิต รับจ้างผลิต ตัวแทน

จ าหน่าย น าเข้าส่งออก ซ้ือขาย อาหารสัตว์

 และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ทุกชนิด

96/6  หมู่ท่ี 9 ต.สระพัฒนา อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 73180

5488 0735563001354 บจ.อินทีเกรทซอลว์ เทคโนโลยี 

จ ากัด

11/2/2563 3,000,000       62011 ประกอบกิจกรรมการจัดท าโปรแกรมเว็บ

เพจและเครือข่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

141/139  หมู่บ้าน มณฑล6 หมู่ท่ี 2 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

5489 0735563001681 บจ.ที ดี อาร์ โกลบอล จ ากัด 20/2/2563 2,500,000       46634 ประกอบกิจการค้า จ าหน่ายท่ออลูมิเนียม 

ท่อสเตนเลสและอุปกรณ์สเตนเลสทุกชนิด

88/8  หมู่ท่ี 1 ต.ท่าพระยา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

5490 0735563001079 บจ.จากาไซ จ ากัด 3/2/2563 2,000,000       46900 ขายสินค้าอุปโภค บริโภค 200  ถนน25 มกรา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5491 0735563001265 บจ.บุญชัยพาณิชย์ขนส่ง จ ากัด 7/2/2563 2,000,000       47524 ประกอบกิจการจ าหน่ายและขนส่ง หิน ดิน

 ทราย ลูกรัง และวัสดุก่อสร้างทุกชนิด

116 ต.ล าพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5492 0735563001281 บจ.เดอะลิส อินเตอร์เฟรท จ ากัด 7/2/2563 2,000,000       47190 ประกอบกิจการจ าหน่าย สินค้าอุปโภค

และบริโภค

98  หมู่ท่ี 6 ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5493 0735563001966 บจ.บีเอ-ยูไนเต็ด จ ากัด 27/2/2563 2,000,000       47190 ประกอบกิจการขายและจ าหน่ายเส้ือผ้า 

เคร่ืองส าอาง สินค้าเก่ียวกับความงามและ

อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน

130/14  หมู่ท่ี 8 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

5494 0735563002008 บจ.เค.ที.พี.  แมชชีนเนอร่ี จ ากัด 27/2/2563 2,000,000       33121 ประกอบกิจการให้บริการซ่อม ติดต้ัง

เคร่ืองจักร ซ้ือขาย เคร่ืองจักรทุกประเภท

47  หมู่ท่ี 4 ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

5495 0735563001460 บจ.มานิตย์ จักรกล จ ากัด 14/2/2563 2,000,000       28199 ประกอบกิจการให้รับออกแบบและผลิต

เคร่ืองจักรกล

3/2  หมู่ท่ี 2 ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130

5496 0735563001672 บจ.สไมล์ กู๊ด 68 จ ากัด 20/2/2563 2,000,000       10762 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย ขายปลีก 

ขายส่ง ผลิตภัณฑ์ชา กาแฟ สมุนไพรแปร

รูป สมุนไพรอบแห้ง

186/59  หมู่ท่ี 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

5497 0735563001940 บจ.เก้าเจริญ 2563 จ ากัด 26/2/2563 2,000,000       20131 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายเม็ด

พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด

44/262  หมู่ท่ี 2 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

5498 0735563002016 บจ.ธัญมาศกวินคอนสตรัคช่ัน จ ากัด 27/2/2563 2,000,000       43120 ประกอบกิจการรับเหมาถมดิน ปรับเกล่ีย

พ้ืนท่ี และบริการขนส่งสินค้าทุกประเภท

25/2  หมู่ท่ี 5 ต.กระตีบ อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 73180
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5499 0735563001303 บจ.ซีเอ็นซี ออโต้พาร์ท เวิลด์ จ ากัด 11/2/2563 2,000,000       46599 ประกอบกิจการค้า อะไหล่  และอุปกรณ์ 

เคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์ เคร่ืองมือกล 

เคร่ืองทุ่นแรง ยานพาหนะ ทุกชนิด

2/112  หมู่ท่ี 8 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

5500 0733563000356 หจ.ทศวัฒน์ 2020 14/2/2563 1,000,000       82110 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงานเก่ียวกับ

ด้านพาณิชยกรรม การตลาดและจัด

จ าหน่าย

46  หมู่ท่ี 5 ต.สามควายเผือก อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5501 0733563000364 หจ.ธนชาด เครน 14/2/2563 1,000,000       46592 จ าหน่ายเครน อะไหล่เครน 5/1  หมู่ท่ี 11 ต.มาบแค อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5502 0733563000402 หจ.เคร่ืองดับเพลิงนครปฐม 18/2/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิง 

พร้อมติดต้ังและซ่อมแซม

120/222  หมู่บ้าน เดอะทาวน์ 2 หมู่ท่ี 8 ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5503 0733563000488 หจ.สุขพัฒน์ ค้าไม้ 28/2/2563 1,000,000       31001 ประกอบกิจการผลิต และจ าหน่าย 

เฟอร์นิเจอร์ และผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากไม้ทุก

ชนิด

31  หมู่ท่ี 9 ต.มาบแค อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5504 0735563001109 บจ.โค้ด-อินเทลลิเจนท์ จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษาและให้

ค าแนะน าปัญหาเก่ียวกับด้านการ

บริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 

รวมท้ังการผลิต การตลาด และการจัด

จ าหน่าย

24/2  ถนนมาลัยแมน ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5505 0735563001125 บจ.อินสไปเรช่ัน ดีไซน์ จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       14112 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย เส้ือผ้า 

หมวก กระเป๋า รองเท้า สินค้าแฟช่ัน ทุก

ชนิด

16/11  ถนนถวิลราษฎรบูรณะ ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5506 0735563001184 บจ.ที เอ็ม เน็ตเวิร์ก เทคโนโลจีส์ 

จ ากัด

5/2/2563 1,000,000       85492 ประกอบกิจการบริการให้ค าปรึกษา

ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี รับ

ท าการสอนและอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์

276  ถนนคตกฤช ต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5507 0735563001257 บจ.ล่ าซ าการยาง จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจการค้า ยางรถยนต์ ล้อแม็กซ์ 

ประดับยนต์ อะไหล่และอุปกณ์ของ

ยานพาหนะทุกประเภท

74  ถนนทรงพล ต.ล าพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5508 0735563001290 บจ.หมูใหญ่ จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       46204 ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เน้ือสัตว์

ช าแหละ เน้ือสัตว์แช่แข็ง

67/3  หมู่ท่ี 4 ต.มาบแค อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5509 0735563001311 บจ.ชมว่าเชย จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       10771 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหารเพ่ือสุขภาพ

200/70  หมู่ท่ี 8 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
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5510 0735563001419 บจ.สุวรรณฟาร์ม แอนด์ ฟู้ดส์ จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       10120 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายเน้ือสัตว์

ปีกสด แช่เย็น หรือ แช่แข็ง

89/22  หมู่ท่ี 12 ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5511 0735563001435 บจ.เอส เอ็ม ซี 168 จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       45201 ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม 

บ ารุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ ายากัน

สนิม ส าหรับเคร่ืองยนต์

9/4  หมู่ท่ี 5 ต.ล าพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5512 0735563001451 บจ.บังกาลอร์คอนเซ็ปต์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

14/2/2563 1,000,000       46412 ประกอบกิจการน าเข้าสินค้าจากประเทศ

อินเดีย เช่นปลอกหมอน ผ้าพันคอ เพ่ือ

จ าหน่ายและผ้าชนิดต่างๆ เพ่ือผลิต แปร

รูป เป็นกระเป๋า และจ าหน่าย

15  ถนนไร่เกาะต้นส าโรง ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5513 0735563001478 บจ.เอ็มซียูแม็กซ์ จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       45301 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จ าหน่าย 

ขายปลีก ขายส่ง สินค้าและอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ เช่น กล่องไฟรถยนต์ (MCU)

74/2  หมู่ท่ี 4 ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5514 0735563001524 บจ.บุตรรดา ฟูดส์ จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       10139 ประกอบกิจการผลิต และจ าหน่ายอาหาร

แปรรูปจากเน้ือสัตว์

37/5  หมู่ท่ี 3 ต.ถนนขาด อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5515 0735563001559 บจ.วชรพัฒน์ (อินเตอร์ ฟู้ด) จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       46311 ประกอบกิจการค้าเน้ือสุกรช าแหละแยก

ช้ินส่วน

61/2  หมู่ท่ี 8 ต.มาบแค อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5516 0735563001591 บจ.นคร  การค้า จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       46206 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารสัตว์ 14-16  ถนนหลังพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5517 0735563001656 บจ.ภีม แอนด์ เภา อิมพอร์ต เอ็กซ์

พอร์ต จ ากัด

19/2/2563 1,000,000       46101 ประกอบกิจการน าเข้าส่งออก ได้แก่ 

ข้าวโพด อ้อย ข้าว รวมท้ังสินค้าประเภท

อ่ืนๆ ทุกประเภท

1  หมู่ท่ี 12 ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5518 0735563001796 บจ.ออล โฮม จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง และ

ตกแต่งภายในอาคาร

1/18  ถนนไผ่เตยใต้ ต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5519 0735563001800 บจ.ม่ิงโชชัยทรานสปอร์ต จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       49339 ประกอบกิจการขนส่ง รถร่วมขนส่งสินค้า

ตามท่ีว่าจ้าง ประเภทรถต่อตู้ห้องเย็น

525/1  ถนนเกษตรสิน ต.ล าพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5520 0735563001842 บจ.ทีเจ ซอฟท์ จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       47411 ประกอบกิจการจ าหน่ายคอมพิวเตอร์ 

ฮาร์ดแวร์ กระดาษ และอุปกรณ์ต่างๆ

88/118  หมู่ท่ี 7 ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5521 0735563001877 บจ.โชคสุดท่ีรัก(ตรีนครา) จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       47211 ประกอบกิจการค้าปลีกเน้ือสุกร 91  หมู่ท่ี 9 ต.มาบแค อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5522 0735563001893 บจ.วีพีเอส2019 อินเตอร์เทรด 

จ ากัด

25/2/2563 1,000,000       46612 ประกอบกิจการขายส่งเช้ือเพลิงเหลว 295/1  ถนนมาลัยแมน ต.หนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
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5523 0733563000453 หจ.เดอะ ซัคเซซ ดีไซน์ 26/2/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารท่ี

พักอาศัย งานเหล็ก งานสเตนเลส งาน

ก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด

10/6  หมู่ท่ี 5 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

5524 0735563001087 บจ.คราฟท์แมน ออดิโอ จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       77299 ประกอบกิจการให้บริการเช่าเคร่ืองเสียง 

เคร่ืองดนตรี

91/23  หมู่ท่ี 2 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

5525 0735563001133 บจ.โฮโกะกรีน เซอร์วิสเซส จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม 

บ ารุงรักษา ท าความสะอาด ตรวจสอบ อัด

ฉีด พ่น อัดน้ ายาฆ่าเช้ือโรค ให้กับสถานท่ี

พักอาศัย บริษัท

88/726  หมู่ท่ี 1 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

5526 0735563001192 บจ.บี.ที.แอล. กรุ๊ป 2020 จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       27200 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายแบตเตอร่ี

 หัวข้ัวแบตเตอร่ี สายพ่วงแบตเตอร่ี คีม

แบตเตอร่ี แหวนแบตเตอร่ี ยางหุ้มหัวข้ัว

แบตเตอร่ี รวมท้ังอุปกรณ์ และะอะไหล่

ช้ินส่วนแบตเตอร่ีทุกชนิดทุกประเภท

89/216  หมู่ท่ี 1 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

5527 0735563001206 บจ.เอกลักษณ์ไทย จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       20232 ประกอบธุรกิจผลิต จ าหน่าย และน าเข้า 

เคร่ืองส าอางค์

22/2  หมู่ท่ี 2 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

5528 0735563001222 บจ.ฟี สตูดิโอ จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       71101 ประกอบกิจการให้บริการออกแบบ

สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม 

ออกแบบตกแต่งภายใน

87/9  หมู่ท่ี 1 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

5529 0735563001320 บจ.ไทยฮง เฟรช ฟรุ๊ต จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       46102 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก ผัก ผลไม้ 

ทุกชนิด

88  หมู่ท่ี 2 ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

5530 0735563001401 บจ.เลอลุค ยูนิฟอร์ม จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจการร้านขายปลีกเส้ือผ้า 91/123  หมู่บ้าน เดอะ บาลานซ์ (ป่ิน

เกล้า-สาย5) หมู่ท่ี 2

ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

5531 0735563001621 บจ.ณปภัช เลด้ีพลัส จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจการค้าปลีก ค้าส่ง สินค้า

ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ดูแล

สุขภาพส าเร็จรูป

119/76  หมู่บ้าน เสนาวิลล์ บรมราชชนนี

 สาย 5 หมู่ท่ี 2

ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

5532 0735563001702 บจ.ประเวทย์ กรีนเนอร่ี ฟาร์ม 

จ ากัด

20/2/2563 1,000,000       01450 ประกอบกิจการเล้ียงและเพาะพันธ์ุสุกร 

ท าฟาร์มสุกรแบบครบวงจร

52/24  หมู่ท่ี 1 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
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5533 0735563001761 บจ.ต้นส้ม-โอ ฟาร์ม จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       46102 ประกอบกิจการน าเข้าส่ง ออก 

ภายในประเทศ / ระหว่างประเทส ด้าน

ผลผลิตผัก ผลไม้ ก่ิงพันธ์ุ

53/3  หมู่ท่ี 1 ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

5534 0735563001931 บจ.แทนคุณวิศวกรรม จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 

เช่น บ้านอาคาร

45/395  หมู่บ้าน บ้านฟ้ากรีนเนอร์ย่ี ป่ิน

เกล้า-สาย 5 หมู่ท่ี 6 ถนนบรมราชชนนี

ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

5535 0735563001982 บจ.ทีที เทรดด้ิง โซลูช่ัน จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       46599 ประกอกบิจการค้า สินค้าเคร่ืองจักรกล 

ของใช้ทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิคส์ เช่น 

เคร่ืองฟอกอากาศ เคร่ืองดูดฝุ่น

70/2  หมู่ท่ี 1 ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

5536 0733563000411 หจ.เค ประสิทธ์ิ วงค์ที แอนด์ 

เซอร์วิส

18/2/2563 1,000,000       46593 จ าหน่ายเคร่ืองจักรอุตสาหกรรม และ 

เมนทัลลิสท์ ท้ังเก่าและใหม่

44/272  หมู่ท่ี 4 ต.ท่าต าหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

5537 0733563000437 หจ.ทีซี วอเตอร์ ซัพพลาย 24/2/2563 1,000,000       47523 ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์ระบบ

ประปา ท่อวาล์น้ า ระบบประปาและบ าบัด

เคร่ืองมือช่างประประปา

15/33  หมู่ท่ี 3 ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

5538 0735563001095 บจ.เอเซีย ฟู้ดส์ พลัส จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       10772 ประกอบกิจการโรงงานผลิตเคร่ืองปรุงรส

อาหาร น้ าซอส น้ าจ้ิม และเคร่ืองบริโภคอ่ืน

94/8  หมู่ท่ี 2 ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

5539 0735563001117 บจ.สไมล์ทอย แอนด์ พรีเม่ียม จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       46434 ประกอบกิการค้าตุ๊กตา ของขวัญ ของ

ช าร่วย ของท่ีระลึกจ าพวกก๊ิฟช็อป

67/8  หมู่ท่ี 4 ต.ท่าต าหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

5540 0735563001729 บจ.อันดาเวดด้ิง จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       96309 ประกอบกิจการให้บริการจัดงานพิธีมงคล

ต่างๆ อาทิ เช่น งานมงคลสมรส งานบวช 

งานท าบุญข้ึนบ้านใหม่ เป็นต้น

114/4  หมู่ท่ี 1 ต.ท่ากระชับ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

5541 0735563001176 บจ.พีม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง รับ

ออกแบบเขียนแบบ ตกแต่งภายใน 

จ าหน่ายวัสดุก่อสร้างทุกชนิด

99  หมู่ท่ี 12 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130

5542 0735563001583 บจ.รวมสุขพลาสติก จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       20131 ประกอบกิจการผลิตเม็ดพลาสติก 1  หมู่ท่ี 14 ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130

5543 0735563001613 บจ.ศรีศิวัช รุ่งเรืองขนส่ง จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       49339 ประกอบกิจการให้บริการขนส่งสินค้าโดย

รถยนต์บรรทุก

111  หมู่ท่ี 4 ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130

5544 0735563001818 บจ.อาร์ วี เอ็น ฟลอร่า ไทยเอ็กซ์

ปอร์ต จ ากัด

21/2/2563 1,000,000       01193 ประกอบกิจการฟาร์มเพาะพันธ์ุกล้วยไม้ 111/1  หมู่ท่ี 9 ต.นิลเพชร อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
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5545 0735563001826 บจ.วรรณวนัช พลาสติก แอนด์ 

โมลด์ จ ากัด

24/2/2563 1,000,000       28230 ประกอบกิจการออกแบบ ผลิต จ าหน่าย 

ขายปลีก ขายส่งสินค้าประเภทพลาสติก

ทุกประเภท แม่พิมพ์พลาสติก

95  หมู่ท่ี 2 ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130

5546 0735563001869 บจ.จอมพล ทรานสปอร์ต จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 111  หมู่ท่ี 6 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130

5547 0733563000429 หจ.โรงหล่อมีตังค์ปฏิมา 21/2/2563 1,000,000       24320 ประกอบกิจการผลิตพระพุทธรูป หล่อ

พระพุทธรูป

144  หมู่ท่ี 10 ต.ห้วยขวาง อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 73140

5548 0735563001664 บจ.กุมภาพันธ์ ช้าง 2020 จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       56210 ประกอบกิจการให้บริการจัดโต๊ะจีน ติดต้ัง

ไฟฟ้างานทุกชนิด

52  หมู่ท่ี 14 ต.ทุ่งลูกนก อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 73140

5549 0735563001958 บจ.เอส.พี.เอ็น. อิเล็คทริค แอนด์ 

โซล่าร์ จ ากัด

26/2/2563 1,000,000       43210 รับจ้างเหมาติดต้ังไฟฟ้าและติดต้ังแผงโซล่าร์ 153  หมู่ท่ี 11 ต.วังน้ าเขียว อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 73140

5550 0733563000518 หจ.เอพีริช888 28/2/2563 1,000,000       47630 ประกอบกิจการค้าสินค้าท่ีเก่ียวกับการ

ท่องเท่ียว การท ากิจกรรมกลางแจ้ง เช่น 

เต๊นท์ ถุงนอน อุปกรณ์แคมป์ป้ิง

6  หมู่ท่ี 1 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150

5551 0735563001141 บจ.โชคส่ีทรัพย์ จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจการ ขุดดิน ทราย เพ่ือจ าหน่าย

 จ าหน่ายดิน ทราย กรวด ลูกรัง

174/1  หมู่ท่ี 2 ต.ดอนรวก อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150

5552 0735563001516 บจ.ก้าวหน้า พีวีซี จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       38300 ประกอบกิจการผลิตพลาสติกใหม่หรือใช้

แล้ว บริการรับคัดแยก บดและรับหลอม

พลาสติก

31  หมู่ท่ี 5 ต.ดอนรวก อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150

5553 0735563001907 บจ.ที-โกร กรีน จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       46692 ประกอบกิจการบรรจุ จ าหน่ายปุ๋ย 

อินทรีย์และเคมีการเกษตร วัสดุปรับปรุงดิน

2/2  หมู่ท่ี 3 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150

5554 0735563001338 บจ.ส.อุษา ขนส่ง จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการรับจ้างขนส่งและขนถ่าย

สินค้า

19/135  หมู่ท่ี 8 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160

5555 0735563001371 บจ.เจ็ก โซล่า พาวเวอร์ จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการ รับติดต้ังโซ่ล่าเซลล์ และ

ระบบไฟฟ้า และอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับโซล่าเซลล์

1/92  หมู่ท่ี 7 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160

5556 0735563001648 บจ.กล้าก้าว เรียลเอสเตท จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 12/65-67  หมู่ท่ี 8 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160

5557 0735563001788 บจ.เอสเคที เรสซ่ิงวีล จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจการค้าปลีก ค้าส่ง ล้อแม็กซ์

รถยนต์เก่าและใหม่ ยางรถยนต์เก่าและ

ใหม่ อุปกรณ์รถยนต์ อะไหล่รถยนต์

48/36  หมู่ท่ี 4 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160
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5558 0735563001915 บจ.พี.เอ็น.ซี.  พันธ์ประภา จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจารรับเหมาติต้ัง เดินสายไฟฟ้า 

และระบบไฟฟ้าภายในและภายนอก

อาคารท่ีพักอาศัย อาคารพาณิชย์ สถานท่ี

ท าการ โรงงาน ให้แก่บุคคล คณะบุคคล 

นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

55/6  หมู่ท่ี 1 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160

5559 0735563001150 บจ.ไอรินทร์ โคลเซ็ทส์ จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจการซ้ือมาขายไปเส้ือผ้าแฟช่ัน 101/1  หมู่ท่ี 1 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

5560 0735563001397 บจ.ไมซนใจ จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการผลิตส่ือเพ่ือใช้ในการ

โฆษณา

1/4  หมู่ท่ี 5 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

5561 0735563001427 บจ.ซูการ์โฮลิค ศาลายา จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       96101 ประกอบกิจการนวดสปา นวดแผนไทย 199/6  หมู่ท่ี 6 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

5562 0735563001630 บจ.เดอะ ไทม์ 24 จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการค้า เช่า ให้เช่า 

อสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์

168/2  หมู่ท่ี 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

5563 0733563000445 หจ.วัฒนกิจ การค้า 24/2/2563 1,000,000       46639 ขายส่งและขายปลีกวัสดุก่อสร้างทุกชนิด 86  หมู่ท่ี 9 ต.สระพัฒนา อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 73180

5564 0735563001737 บจ.มาโมรุ เพ็ท พรีเม่ียม จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       10801 ประกอบกิจการผลิต รับจ้างผลิต ตัวแทน

จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก ซ้ือ ขาย อาหาร

สัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ทุกชนิด

100  หมู่ท่ี 4 ต.ห้วยม่วง อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 73180

5565 0733563000291 หจ.ทีเอส.  อิเล็คทริค 4/2/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการประกอบและติดต้ังตู้

สวิทช์บอร์ด และตู้คอนโทรลมอเตอร์

สตาร์ทเตอร์

52/76  หมู่ท่ี 13 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

5566 0735563001231 บจ.โกแม็กซ์ แพ็กแอนด์เซอร์วิส 

จ ากัด

6/2/2563 1,000,000       28299 ประกอบกิจการรับจ้างสร้างเคร่ืองบรรจุ 

และเคร่ืองห่อฟิล์ม

52/50  หมู่ท่ี 13 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

5567 0735563001494 บจ.ชะตา เนเชอรัล จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการท าธุรกิจเก่ียวกับร้านอาหาร 168  หมู่ท่ี 7 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

5568 0735563001532 บจ.เอส.เอ็ม.เอ.คอนสทรัคช่ัน จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ีท าการ

237/18  หมู่ท่ี 14 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

5569 0735563001575 บจ.ฟูลไบรท์วิช่ัน จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       47731 บริการรับตรวจสายตา จ าหน่ายเคร่ืองมือ-

อุปกรณ์ในการตรวจสายตา ขายอุปกรณ์

แว่นตา

52/4  หมู่ท่ี 7 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

5570 0735563001885 บจ.ทีพี วอลล์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       43291 ประกอบกิจการติดต้ังแผ่นฉนวนห้องเย็น 67/1  หมู่ท่ี 10 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
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5571 0735563002032 บจ.ทูพี อลูมิเนียม จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       25113 การผลิตประตู หน้าต่าง กรอบประตู ประตู

ใหม่ และผลิตภัณฑ์ท่ีคล้ายท่ีกันท่ีท าจาก

ดลหะ

44/66  หมู่ท่ี 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

5572 0735563001346 บจ.บัวค ากลาส จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 95/18  หมู่ท่ี 6 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

5573 0735563001362 บจ.แสงทองเจริญ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       28191 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายห้องเย็น

ทุกชนิด รวมท้ังวัสดุ และอุปกรณ์ท่ี

เก่ียวข้องกับสินค้าดังกล่าว

48/333  หมู่ท่ี 6 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

5574 0735563001443 บจ.เพชรดาว มีเดีย จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       82302 ประกอบกิจการให้บริการ จัดท าแผน

ประชาสัมพันธ์ และออการ์ไนท์เซอร์

59/95  หมู่ท่ี 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

5575 0735563001567 บจ.ทริพเพิลดีเฮ้าส์ จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีอยู่อาศัย เเละงาน

ก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด

94/24  หมู่ท่ี 6 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

5576 0735563001711 บจ.แม็กซ์สต๊ิกเกอร์แอนด์ริบบอน 

จ ากัด

20/2/2563 1,000,000       18112 ประกอบกิจการรับจ้างผลิตฉลากสินค้า 

ป้ายราคา

199/16  หมู่ท่ี 3 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

5577 0735563001770 บจ.333 ทริปเป้ิล ทรี ซัพพลาย 

จ ากัด

21/2/2563 1,000,000       45402 ปรเะกอบกิจการจ าหน่าย ขายส่ง-ขาย

ปลีกสินค้า อุปกรณ์ อะไหล่ทดแทน อะไหล่

เก่า-ใหม่ ส าหรับจักยาน รถจักรยานยนต์ 

รถยนต์ และรถไฟฟ้า

95/37  หมู่ท่ี 6 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

5578 0735563001991 บจ.โอเอ ฟู้ด จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       10799 ประกอบกิจการ ผลิตและจ าหน่ายอาหาร 

ของขบเค้ียว ส าเร็จรูป

58/131  หมู่ท่ี 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

5579 0735563002041 บจ.โพน่ี ออโตเมช่ัน จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       46593 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองจักร แขน

กลใช้ในอุตสาหกรรม และโรงงานทุกชนิด

169/130  หมู่ท่ี 7 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

5580 0733563000372 หจ.คม โชคเจริญ เอ็นจิเนียร่ิง 17/2/2563 750,000          25922 ประกอบกิจการรับงานกลึงอะไหล่ และ

วัสดุโลหะทุกชนิด

23/79  หมู่ท่ี 8 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160

5581 0733563000330 หจ.สเตตัสสไลด์คาร์ 13/2/2563 600,000          52214 ประกอบกิจการ บริการรับจ้างยกรถ และ

บริการรับซ่อมรถจักรยานยนต์ทุกชนิด

5/10  หมู่ท่ี 3 ต.ศรีมหาโพธ์ิ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

5582 0735563001605 บจ.เอ็กซ์ 2 โลจิสติกส์ จ ากัด 19/2/2563 500,000          49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ ท้ังภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศ

19/9  หมู่ท่ี 1 ต.หนองงูเหลือม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
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5583 0733563000321 หจ.ขายดิบ ขายดี 13/2/2563 500,000          47219 ประกอบกิจการขายอาหารแปรรูปและ

ปลีกและส่ง

80/80  หมู่ท่ี 7 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

5584 0733563000305 หจ.ชาริเซ่ แอดวานซ์ คอสเมติกส์ 4/2/2563 500,000          20232 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย 

เคร่ืองส าอาง สกินแคร์ อาหารเสริมลด

น้ าหนัก อุปกรณ์เสริมความงาม

60/475  หมู่ท่ี 5 ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73170

5585 0735563002024 บจ.กล้าหาญ โปรดักช่ันเฮ้าส์ จ ากัด 28/2/2563 500,000          73101 รับออกแบบ จัดท าส่ือโฆษณา/รายการ

โทรทัศน์-วิทยุ งานอีเว้นท์ กราฟฟิคดีไซน์

18/98  หมู่บ้าน พฤกษา 31 หมู่ท่ี 4 ต.มหาสวัสด์ิ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

5586 0735563001508 บจ.มายด์คอร์เนอร์ จ ากัด 17/2/2563 500,000          82301 ประกอบกิจการรับบริการฝึกอบรม จัด

สัมมนา

42/645  หมู่ท่ี 5 ซอยหมอศรี ถนนเพชร

เกษม

ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

5587 0735563001541 บจ.เมเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 18/2/2563 400,100          25921 ประกอบกิจการรับเคลือบผิวโลหะ 

ซ่อมแซมเคร่ืองจักรกลและรับติดต้ัง จัดหา

อะไหล่

44/96  หมู่ท่ี 1 ซอย8 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

5588 0735563001834 บจ.เซิร์ช อินโนแลบ จ ากัด 24/2/2563 250,000          82990 ประกอบกิจการประมูลเพ่ือรับจ้างท าของ 

ตามวัตถุประสงค์ท้ังหมด ให้แก่บุคคล 

คณะบุคคล

19/1  หมู่ท่ี 1 ต.หนองงูเหลือม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

5589 0733563000461 หจ.อินฟินิท ดรีมส์ 27/2/2563 200,000          46109 ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน จัด

จ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค

173  หมู่ท่ี 5 ต.ทุ่งขวาง อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 73140

5590 0733563000348 หจ.บีบีบี ทอยส์ 13/2/2563 200,000          47912 ประกอบกิจการซ้ือมา ขายไป ขายท่ัวไป 

ขายออนไลน์ ประเภทสินค้า ของเล่น ของ

ใช้เด็ก

45/7  หมู่ท่ี 6 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

5591 0733563000399 หจ.เบสท์ พาวเวอร์ บุญเรือง 

ศาลายา

17/2/2563 200,000          47721 ประกอบกิจการร้านขายปลีกสินค้าทาง

เภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์

66/41  หมู่ท่ี 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

5592 0733563000470 หจ.เหมาตัดสต๊อคโรงงาน 27/2/2563 200,000          46414 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองแต่งกาย 

เส้ือผ้า บุรุษ สตรี เด็กและเด็กอ่อน ชุดนอน

 แฟช่ัน

91/11  หมู่ท่ี 3 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

5593 0733563000496 หจ.สีมาเมือง เซอร์วิส 28/2/2563 100,000          43223 ประกอบกิจการรับติดต้ัง ซ่อมบ ารุง 

เคร่ืองปรับอากาศ ห้องเย็น

119/12  หมู่ท่ี 5 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

5594 0735563001923 บจ.ยูนิลอย จ ากัด 25/2/2563 100,000          25992 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองครัว 129  หมู่ท่ี 9 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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5595 0733563000381 หจ.อู่อิสานแท็กซ่ี 17/2/2563 20,000           49321 ประกอบกิจการขนส่งผู้โดยสารโดยรถยนต์

รับจ้าง/แท็กซ่ี

132/14  อาคาร21 ช้ันท่ี 2  ห้องเลขท่ี 14

 หมู่บ้าน เอ้ืออาทรหลังองค์พระ หมู่ท่ี 2 

ซอยวัดญาณ ตรอกวัดญาณ ถนนสาย 4

ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

5596 0745563001834 บจ.โปรเวิร์ค เรียลเอสเตท จ ากัด 21/2/2563 50,000,000      68102 ประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์ 27/19  หมู่ท่ี 1 ต.บางน้ าจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5597 0745563001354 บจ.เจที-สตีดเซฟ เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จ ากัด

13/2/2563 25,000,000      27501 ประกอบกิจการ ผลิต จ าหน่าย ส่งออก

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน และผลิตภัณฑ์

พลาสติกส าหรับอุตสาหกรรม

65/18  หมู่ท่ี 9 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5598 0745563001486 บจ.ศาลา สมุทรสาคร จ ากัด 14/2/2563 20,000,000      10799 ประกอบกิจการผลิตอาหารจากผักผลไม้

แปรรูปทุกชนิด

11/13  หมู่ท่ี 3 ต.บ้านบ่อ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5599 0745563001222 บจ.ซัน ยี นิว แมททีเรียล จ ากัด 11/2/2563 10,000,000      20131 ประกอบโรงงานผลิตเมล็ดพลาสติกและ

น าเข้า-ส่งออกวัสดุท่ีเก่ียวกับพลาสติกทุก

ชนิด

99/84  หมู่ท่ี 2 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

5600 0745563001770 บจ.ทองไทยศิริ (โพธ์ิแจ้) จ ากัด 20/2/2563 6,000,000       47732 ประกอบกิจการจ าหน่ายทองค า 72-72/1-2 หมู่ท่ี 4 ถนนเอกชัย-สมุทรสาคร ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5601 0745563001028 บจ.โรบอท เทคโนโลยี จ ากัด 3/2/2563 5,000,000       28299 ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองจักรท่ีเป็นหุ่นยนต์ 10/80  หมู่ท่ี 6 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5602 0745563001231 บจ.คลินิกรวมทันตแพทย์ จ ากัด 11/2/2563 5,000,000       86203 ประกอบกิจการคลินิกทันตกรรมให้บริการ

ทางทันตกรรม

920/5 ค  ถนนสุรศักด์ิ ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5603 0745563001273 บจ.ชี เค อลูมิเนียม อินกอต จ ากัด 12/2/2563 5,000,000       46422 ประกอบกิจการค้าน าเข้าส่งออกจ าหน่าย

อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด

128/2  หมู่ท่ี 2 ต.บางน้ าจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5604 0745563001362 บจ.เกียวฮา โกลเบิล (ไทยแลนด์) 

จ ากัด

13/2/2563 5,000,000       13922 ประกอบการผลิตและจ าหน่ายผ้าใบ 288/8  หมู่ท่ี 4 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5605 0745563001371 บจ.เอ็กซ์ไฟลท์ ซิมมูเลเตอร์ จ ากัด 13/2/2563 5,000,000       77309 ประกอบกิจการบริการให้เช่าเคร่ืองจ าลอง

การบิน เพ่ือการฝึกบิน

18/7  หมู่ท่ี 3 ต.บางน้ าจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5606 0745563001397 บจ.หย่งชินจีเย่ีย จ ากัด 13/2/2563 5,000,000       68104 ประกอบกิจการให้บริการเช่าอาคาร 

ให้บริการรับจ้างออกแบบ ตกแต่งอาคาร

1/111  หมู่ท่ี 2 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5607 0745563001494 บจ.ตงไท่ อุตสาหกรรม จ ากัด 14/2/2563 5,000,000       46621 ประกอบกิจการซ้ือขายโลหะทองแดง 

อลูมิเนียม

54/4  หมู่ท่ี 1 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5608 0745563001681 บจ.พีดี. ธนวัฒน์ 2019 จ ากัด 20/2/2563 5,000,000       71102 ประกอบกิจการ ท่ีปรึกษา งานโครงสร้าง 

งานก่อสร้าง รวมถึงระบบ และงานโยธา

ทุกประเภท

954/119  ถนนเอกชัย ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
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5609 0745563001761 บจ.ทองไทยนิรันดร์ (พันท้าย) จ ากัด 20/2/2563 5,000,000       47732 ประกอบกิจการจ าหน่ายทองค า 18/1  หมู่ท่ี 5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5610 0745563001788 บจ.ทองไทยศิริ (โคกขาม) จ ากัด 20/2/2563 5,000,000       47732 ประกอบกิจการจ าหน่ายทองค า 22/10-11  หมู่ท่ี 2 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5611 0745563001796 บจ.ทองไทยนิรันดร์ (ตลาดรุ่งนิ

รันดร์) จ ากัด

20/2/2563 5,000,000       47732 ประกอบกิจการจ าหน่ายทองค า 5/5  หมู่ท่ี 4 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5612 0745563001940 บจ.ลิดา โลจิสติกส์ จ ากัด 25/2/2563 5,000,000       52291 ประกอบกิจการให้บริการรับฝากสินค้า 

ขนส่งสินค้า

24/5  หมู่ท่ี 9 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5613 0745563002067 บจ.เพ่ิมพูน สตีล ซัพพลาย จ ากัด 27/2/2563 5,000,000       33141 ประกอบกิจการรับซ่อม ขาย ขายฝาก 

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

200/15  หมู่ท่ี 6 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5614 0745563001001 บจ.เพชรทองค า เอ็นเตอร์เทนเมนท์

 จ ากัด

3/2/2563 5,000,000       90002 ประกอบธุรกิจด้านความบันเทิง รับจัดหา

นักร้อง นักแสดง ชุดนักร้อง ชุดนักแสดง 

จัดหาเคร่ืองมือการแสดง จัดหาไฟแสงสี

เสียง จัดหาความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ

145/51  หมู่ท่ี 6 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

5615 0745563001419 บจ.เอสแอนด์ยู โซลูช่ัน เอ็นจิเนียร่ิง

 จ ากัด

14/2/2563 5,000,000       28199 ออกแบบ สร้าง พัฒนา ปรับปรุง ซ่อม

เคร่ืองจักรและช้ินส่วนทุกประเภท เขียน

โปรแกรม พีแอลซี

144/631  หมู่ท่ี 6 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

5616 0745563001753 บจ.ทองรุ่งศิริ (โพธ์ิแจ้) จ ากัด 20/2/2563 4,000,000       47732 ประกอบกิจการขายทองค า 27/7 หมู่ท่ี 4 ถนนเอกชัย ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5617 0745563002075 บจ.เวสท์การ์ด(ประเทศไทย) จ ากัด 27/2/2563 3,000,000       20113 ประกอบกิจการท าวัตถุดิบทดแทนของออก

ไซค์ 4 ธาตุหลัก (Si,Al,Fe,Ca)

79/22  หมู่ท่ี 2 ต.นาโคก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5618 0743563000411 หจ.ซีพีเอ็น ออโต้ พลัส เซอร์วิส 27/2/2563 2,500,000       71202 ประกอบกิจการให้บริการตรวจสภาพ

รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ สถานท่ีตรวจ

สภาพรถเอกชน

12  หมู่ท่ี 5 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

5619 0745563001541 บจ.แอส แอสตรา แอมมิต้ี จ ากัด 17/2/2563 2,000,000       64912 ประกอบกิจการสัญญาเช่าทางการเงิน

ส าหรับเคร่ืองจักรและอุปกรณ์เพ่ือ การ

ด าเนินธุรกิจ

89/188  หมู่บ้าน สารินซิต้ี เฉลียงจันทร์ 

หมู่ท่ี 6 ซอยN7

ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5620 0745563001664 บจ.เซเว่น ซีส์ สยาม ฟู้ดส์ จ ากัด 19/2/2563 2,000,000       46312 ประกอบกิจการค้าขายอาหารทะเลสดทุก

ชนิด

25/653  หมู่ท่ี 3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5621 0745563002008 บจ.เอวีเอ ประตูและหน้าต่าง จ ากัด 26/2/2563 2,000,000       25113 ผลิต  รับจ้างผลิต  ประตู  หน้าต่าง  วง  

กรอบบานประตูและหน้าต่าง

84/23  หมู่ท่ี 4 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5622 0745563002130 บจ.แพลน-บี คอนซัลทิง เซอร์วิส 

จ ากัด

28/2/2563 2,000,000       70209 ให้ค าปรึกษา แนะน า ประสานงาน 

ระหว่างบริษัทในไทยกับต่างประเทศ

99/414  หมู่ท่ี 1 ต.บางน้ าจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
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5623 0745563002181 บจ.คอร์เทกซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

28/2/2563 2,000,000       46421 การขายส่งเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอินเล็กทรอ

นิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน

55/31  หมู่บ้าน วิเศษสุขนคร หมู่ท่ี 6 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5624 0745563001478 บจ.เทคนิคฟิล์ม โปร จ ากัด 14/2/2563 2,000,000       45301 ประกอบกิจการขายส่งฟิล์มกรองแสง 

อุปกรณ์ติดต้ังฟิล์ม และอุปกรณ์ประดับยนต์

321  หมู่ท่ี 10 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

5625 0745563000986 บจ.วิจิตรพร บรรจุภัณฑ์ จ ากัด 3/2/2563 2,000,000       17020 ประกอบกิจการโรงงานผลิต ซ้ือ ขาย 

แลกเปล่ียน น าเข้า ส่งออก จ้างท าของ 

รับจ้างท าของ ผลิตกล่องกระดาษ

129/691  หมู่ท่ี 4 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

5626 0745563000994 บจ.เอส ที เพ่ิมทรัพย์ การช่าง จ ากัด 3/2/2563 2,000,000       47524 ประกอบกิจการจ าหน่ายกระจกอลูมิเนียม

 กระจกแผ่น กระจกหน้าต่าง กระจกประตู

219/259  หมู่ท่ี 12 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

5627 0743563000283 หจ.บีเอส มาร์เก็ตต้ิง 6/2/2563 1,000,000       47412 ประกอบกิจการจ าหน่าย ซอฟต์แวร์

คอมพิวเตอร์ ฮาร์ตแวร์คอมพิวเตอร์ และ

ส่ือการเรียนการสอนทุกชนิดทุกประเภท

213/2  หมู่ท่ี 7 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5628 0745563001516 บจ.พีรพัฒน์การเกษตร จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       10619 ประกอบกิจการ ผลิตและจ าหน่าย

มะพร้าวสด และพืชผลทางการเกษตรทุก

ชนิด ท้ังจ าหน่ายในประเทศและส่งออกไป

จ าหน่ายยังต่างประเทศ

99/11  หมู่ท่ี 4 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 70210

5629 0745563001818 บจ.ส าราญจิต ซัพพลาย แอนด์ โล

จิสติกส์ จ ากัด

21/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการบริการขนส่งสินค้า แบบโล

จิสติกส์ ทุกประเภท

36/7  หมู่ท่ี 6 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 70210

5630 0743563000330 หจ.เวลเนส ซับพลาย 18/2/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์และ

เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ทุกประเภท

77/139  หมู่ท่ี 5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5631 0743563000356 หจ.ฮันเตอร์ เพสท์ 20/2/2563 1,000,000       20210 ผลิตและจ าหน่ายสารเคมี สารชีวะภาพ 

อุปกรณ์ป้องกันก าจัดแมลงและสัตว์พาหะ

25/10  หมู่ท่ี 3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5632 0743563000364 หจ.เอ็น.ที.อินเตอร์แพคเกจจ้ิง 21/2/2563 1,000,000       46593 ประกอบกิจการจ าหน่ายและรับซ้ืออะไหล่

โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท

19/44  หมู่ท่ี 6 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5633 0743563000372 หจ.อรทัยฟู้ดส์ 21/2/2563 1,000,000       47212 ประกอบกิจการจ าหน่ายปลีก ส่ง อาหาร

ทะเล และอาหารทะเลสดแปรรูป

169/164  หมู่ท่ี 6 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5634 0743563000381 หจ.เอ็มพีที ทรานสปอร์ต 21/2/2563 1,000,000       49322 ประกอบกิจการขนส่ง น้ ามัน และสินค้า

ทุกชนิด

40/2  หมู่ท่ี 9 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5635 0745563001010 บจ.เทอร์มิเนคซ์ จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการ ขายส่งเคร่ืองส าอาง 38/3  หมู่ท่ี 4 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
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5636 0745563001052 บจ.โอ.เอส.ซี.เอส จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       46900 ประกอบธุรกิจน าเข้าสินค้าอุปโภคและ

บริโภค ตามค าส่ังซ้ือของลูกค้าทุกชนิด

200/52  หมู่ท่ี 6 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5637 0745563001061 บจ.เคซีพี ออโต้  กรุ๊ป จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       45202 ประกอบกิจการบริการรับซ่อมแซม เคาะ 

พ่นสี รถยนต์ ทุกชนิด

4/5  หมู่ท่ี 2 ต.บางน้ าจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5638 0745563001079 บจ.เค.แอล.โฟร์คลิฟ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

4/2/2563 1,000,000       45102 ประกอบกิจการจ าหน่ายรถโฟร์คลิฟและ

รถอ่ืนๆ ทุกชนิดทุกประเภท

80/1093  หมู่ท่ี 6 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5639 0745563001087 บจ.มัลติคอน จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       71101 ประกอบกิจการด าเนินกิจการหลัก

เก่ียวกับการให้บริการด้านสถาปัตยกรรม

หลักวิชาชีพสถาปนิก

95/380  หมู่ท่ี 4 ต.บางน้ าจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5640 0745563001095 บจ.นัยน์ปพร ทรานสปอร์ต จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการรับจ้างบรรทุกสินค้าตาม

โรงงาน

80/817  หมู่ท่ี 6 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5641 0745563001109 บจ.เฮลธี ไลฟ์ ฟู้ดส์ จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       10799 ประกอบกิจการโรงงานผลิตอาหาร

ส าเร็จรูป อาหารสุขภาพ โปรตีนหรือสาร

สกัดจากพืชและสัตว์

90/6  หมู่ท่ี 7 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5642 0745563001125 บจ.พงศ์พัทธ์การประมง จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       46312 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย น าเข้า 

ส่งออก อาหารทะเลสด อาหารทะเลแช่

แข็ง และอาหารทุกชนิด

1/111  หมู่ท่ี 1 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5643 0745563001133 บจ.ป้ายดี อิงค์เจ็ท จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย โฆษณา

และส่ือโฆษณาต่าง ๆ

50/25  หมู่ท่ี 7 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5644 0745563001141 บจ.รักษาความปลอดภัย พุทธบารมี

 2020 จ ากัด

6/2/2563 1,000,000       80100 ประกอบกิจการให้บริการรักษาความ

ปลอดภัย ให้แก่ บุคคล คณะบุคคล นิติ

บุคคล ส่วนราชการ องค์การของรัฐ

52/10  หมู่ท่ี 4 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5645 0745563001168 บจ.ทรัพย์ศิริรุ่งเรือง จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขายแลกเปล่ียน ขาย

ฝาก เช่า ให้เช่า เช่าซ้ือ จ านอง หรือ

จ าหน่ายถ่ายโอนด้วยประการใดๆซ่ึง

อสังหาริมทรัพย์ยกเว้นการรับขายฝาก

44/195  หมู่ท่ี 7 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5646 0745563001176 บจ.ยูมี พลัส อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

7/2/2563 1,000,000       10619 ประกอบกิจการรับผลิต และจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

80/10  หมู่ท่ี 2 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5647 0745563001184 บจ.เจ แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       46694 ประกอบกิจการค้าและผลิตวัสดุและ

อุปกรณ์ใช้ในการบรรจุส่ิงของท่ีท าจาก

พลาสติกหรือกระดาษ

38/99  หมู่ท่ี 8 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
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5648 0745563001192 บจ.เอ็ม แอนด์ บี มารีน จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       46591 ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์ ซ่อมแซม

 บ ารุงรักษา เรือและอะไหล่เคร่ืองแบบ

ครบวงจร

54/7  หมู่ท่ี 4 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5649 0745563001206 บจ.กลอร่ี ไลน์ จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       49339 การขนส่งสินค้าท่ีบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์

ทางถนน

99/169  หมู่ท่ี 4 ต.บางน้ าจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5650 0745563001214 บจ.สินสาคร ก าจัดส่ิงปฎิกูล จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       38219 ประกอบกิจการการดูดส้วม และก าจัดส่ิง

ปฏิกูลทุกชนิด

27/302  หมู่ท่ี 4 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5651 0745563001265 บจ.พิณพลอยม่ันคงรุ่งเรือง จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง 

อาหารส าเร็จรูปเคร่ืองกระป๋อง

168  หมู่ท่ี 6 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5652 0745563001281 บจ.พิณญ์แก้วรุ่งเรืองย่ังยืน จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       56302 ประกอบกิจการร้านค้าร้านการแฟ 

จ าหน่ายเคร่ืองด่ืมชาแกแฟ น้ าผลไม้ 

อาหารว่างและขนมต่าง ๆ  รวมท้ังบริการ

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง กับธุรกิจดังกล่าว

168  หมู่ท่ี 6 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5653 0745563001290 บจ.อิสรีย์รุ่งเรืองบริการ จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       47300 ประกอบกิจการขายปลีกน้ ามันเช้ือเพลิง 

สถานีน้ ามันเช้ือเพลิง

168  หมู่ท่ี 6 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5654 0745563001303 บจ.24 กู๊ด แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       73101 รับด าเนินงานประเภท ออกแบบและผลิต 

งานส่ือโฆษณา งานป้าย งานติดต้ังป้าย 

งานตแต่งภายใน งานเฟอร์นิเจอรื งานบูท 

งานโชว์รูม ช็อป ห้าง ร้าน บริษัท งานต่อ

เติม งานก่อสร้าง บ้าน อาคาร งาน

โครงสร้าง

48/12  หมู่ท่ี 1 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5655 0745563001311 บจ.ทรงพล โฮมเบสท์ จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์

และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการก่อสร้างทุก

ชนิด

89/5  หมู่ท่ี 2 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5656 0745563001338 บจ.ซี.เอ็ม.ซี ดีไซน์ แอนด์ เซอร์วิส 

จ ากัด

13/2/2563 1,000,000       47530 ประกอบกิจการซ้ือมา ขายไป ประเภท

สินค้า พรมทอมือ  และพรมทุกประเภท 

ส าหรับบ้าน โรงแรม

108/185  หมู่ท่ี 5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5657 0745563001346 บจ.สมชาย เวลธี พลัส จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการท่ีปรึกษาให้ค าแนะน าด้าน

การขาย

55/381  หมู่ท่ี 6 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
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5658 0745563001401 บจ.อินโนเวช่ัน 2020 จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       46691 จ าหน่ายเคมีภัณฑ์ทุกชนิด ผสมเคมีภัณฑ์

ทุกชนิด ผลิตและจ าหน่ายน้ ายาล้างคราบ

ไขมัน

29/23  หมู่ท่ี 8 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5659 0745563001443 บจ.พี.เค.อินกอต อลูมิเนียม จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       46695 ซ้ือมา - ขายไป เศษ วัตถุรีไซเคิลทุกชนิด 

เหล็ก  กระดาษ พลาสติก ทองเหลือง 

ทองแดง ตะก่ัว น้ ามันเก่า

129/3  หมู่ท่ี 2 ต.บางน้ าจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5660 0745563001451 บจ.บี.เค.เค.รีไซเคิล จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       46695 ซ้ือมา - ขายไป เศษ วัตถุรีไซเคิลทุกชนิด 

เหล็ก  กระดาษ พลาสติก ทองเหลือง 

ทองแดง ตะก่ัว น้ ามันเก่า

4/10  หมู่ท่ี 6 ต.บางน้ าจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5661 0745563001460 บจ.เจเค พาร์ท ดีไซน์ จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       22230 รับผิตต จ าหน่าย ช้ินงาน ช้ินส่วนอะไหล่ 

งานข้ึนรูปช้ินส่วน ทุกชนิดทุกประเภท 

จ าหน่ายอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องออกแบบ

129/292  หมู่ท่ี 6 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5662 0745563001532 บจ.วี ย่ีสิบเจ็ด จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการค้ารับเหมาก่อสร้างอาคาร

ส านักงาน ท่ีพักอาศัย ท่ีท างาน ถนน 

สะพาน ก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด

89/161  หมู่ท่ี 6 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5663 0745563001559 บจ.เฮฮาทีวี โปรดักช่ัน จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการผลิตงานโฆษณาและ

รายการโทรทัศน์ ผ่านส่ือออนไลน์ต่างๆ

108/53  หมู่ท่ี 5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5664 0745563001575 บจ.แก้วกรรญา  ขวัญจิรวดี เคพี 

522 จ ากัด

17/2/2563 1,000,000       82199 ประกอบกิจการรับท าเอกสาร ร่างเอกสาร

 แบบฟอร์มเอกสาร วางระบบเอกสาร

88/29  หมู่ท่ี 4 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5665 0745563001613 บจ.ดี.ซี.เอ็น.ดีไซน์ จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 78/60  หมู่ท่ี 6 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5666 0745563001630 บจ.วิเชียร แอร์ คอน เซอร์วิส จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองปรับอากาศ

 แอร์โรงงานทุกรุ่นทุกย่ีห้อ บริการติดต้ัง 

ล้าง ซ่อม แอร์

168/9  หมู่ท่ี 7 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5667 0745563001656 บจ.เอส อี อาร์ ที จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย งาน

ก่อสร้างอ่ืนทุกชนิด

41/1  หมู่ท่ี 9 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5668 0745563001672 บจ.พี.ที.เอ็กซ์พอร์ต จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการน าเข้าส่งออกสินค้าตามท่ี

ลูกค้าส่ัง

131/2  หมู่ท่ี 4 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5669 0745563001699 บจ.ดีโฮม ดีไซน์แอนด์เดคคอเรช่ัน 

จ ากัด

20/2/2563 1,000,000       43301 รับจ้างออกแบบและติดต้ัง ผ้าม่าน วอลเป

เปอร์ ฉากก้ันห้อง ม่านปรับแสง มุ้งลวด 

เหล็ดดัดรวมท้ังวัสดุอุปกรณ์

99/532  หมู่ท่ี 1 ต.บางน้ าจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
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วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

5670 0745563001702 บจ.เต้ืองเจริญ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ 

อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ีท าการ ถนน 

สะพาน เข่ือน อุโมงค์ งานโยธา

50/36  หมู่ท่ี 7 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5671 0745563001711 บจ.เพก้า เทค จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       62012 ประกอบกิจการ ให้บริการออกแบบ ดูแล 

ให้ค าปรึกษา งานด้านไอที งานเทคโนโลยี

88/8  หมู่ท่ี 4 ต.บางน้ าจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5672 0745563001729 บจ.อีนีดิ (ประเทศไทย) จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       46599 น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย ให้เช่า มอเตอร์

ไฟฟ้า

39/99  หมู่ท่ี 2 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5673 0745563001800 บจ.ยูไทม์ ดี2บี (ไทยแลนด์) จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการ จ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร

เสริม

9/47  หมู่ท่ี 7 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5674 0745563001826 บจ.ออเรนจ์ เซอร์วิส จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       78200 ประกอบกิจการ บริการและรับจ้างท างาน 

รับจ้างแกะกุ้ง รับจ้างแล่ปลา และงานท่ัวไป

44  หมู่ท่ี 6 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5675 0745563001842 บจ.สยาม เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       47593 ประกอบกิจการ จ าหน่าย อุปกรณ์และ

บริการด้าน อเล็คโทรนิคส์ เช่น เคร่ืองใช้

ไฟฟ้า,แบตเตอรร่ี. โซล่าเซลล่์

67/181  หมู่ท่ี 2 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5676 0745563001885 บจ.เอพี สหกิจการค้า จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       25952 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย สกรู 

น๊อต และสลักภัณฑ์ทุกชนิด

74/30  หมู่ท่ี 4 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5677 0745563001915 บจ.คัลเลอริส เทคโนโลยี จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       32909 ประกอบการผลิตและจ าหน่าย งานวิจัย

และพัฒนารวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์

และกระบวนการผลิต

48/400  หมู่ท่ี 1 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5678 0745563001923 บจ.บอสตัน อินดัสเทรียล 1408 

จ ากัด

25/2/2563 1,000,000       27409 ประกอบกิจการ ผลิตและจ าหน่ายโคม

ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมท้ัง

ส่วนประกอบ

15/68  หมู่ท่ี 1 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5679 0745563001958 บจ.ดีเค คาร์เซ็นเตอร์ ยูสคาร์ จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       45101 ประกอบกิจการซ้ือมา-ขายไปรถยนต์เก่า-

รถยนต์ใหม่ทุกประเภท

47/6  หมู่ท่ี 8 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5680 0745563001982 บจ.ทีเคเอ็น การ์เม้นท์ จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       13121 ประกอบกิจการ ทอผ้า ตัดเย็บเส้ือผ้าทุก

ประเภท

6/5  หมู่ท่ี 6 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5681 0745563001991 บจ.จอยเก็ตเธอร์ จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ ามันและ

ไขมันท่ีใช้ในการบริโภค

1/68  หมู่ท่ี 3 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5682 0745563002032 บจ.เอวารี คอฟฟ่ี เฮาส์ จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       56302 ประกอบกิจการร้านกาแฟ จ าหน่ายกาแฟ

สด

814/117  ถนนนรสิงห์ ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
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5683 0745563002059 บจ.พีดีที สตีล จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       38300 ประกอบกิจการโรงงาน คัดแยกส่ิงปฏิกูล

หรือวัสดุท่ีไม่ช้แล้ว

92/6  หมู่ท่ี 3 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5684 0745563002148 บจ.เคเอฟดี กรุ๊ป จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการจ าหน่ายเส้ือทาง

อินเตอร์เน็ต

920/184  ซอยสรศักด์ิ 1 ถนนนรสิงห์ ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5685 0745563002172 บจ.บีเอ็ม หมูป่า จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       74211 ประกอบกิจการจ าหน่าย ปลีก ส่ง เน้ือหมู 

และเน้ือสัตว์ช าแหละ

24/48  หมู่ท่ี 3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5686 0743563000313 หจ.อมรลักษณ์ ไก่สด 11/2/2563 1,000,000       46311 ประกอบกิจการค้าไก่สด และช้ินส่วนต่าง ๆ

 ของไก่ และเน้ือสัตว์ท้ังชนิดสดแช่เย็นหรือ

แช่แข็ง

111  หมู่ท่ี 13 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

5687 0745563001044 บจ.เอ็น แอนด์ เอ เดอะการ์เด้น 

ดีไซน์ จ ากัด

4/2/2563 1,000,000       81300 ประกอบกิจการการบ ารุงดูแลและ

บ ารุงรักษาภูมิทัศน์

1531/35  ถนนเศรษฐกิจ 1 ต.ตลาดกระทุ่ม

แบน

อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

5688 0745563001249 บจ.คิงส์ฟิวเจอร์แอดวานซ์แมนเนจ

เม้นท์ จ ากัด

11/2/2563 1,000,000       78300 ประกอบกิจการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เงินเดือน ประกันสังคม

9/127  หมู่ท่ี 5 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

5689 0745563001257 บจ.ชฎา โอเวอร์ซี จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการบริการด้านอาหารใน

ภัตตาคาร ร้านอาหาร

60/9  หมู่ท่ี 9 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

5690 0745563001320 บจ.เอ.เค พัฒนกิจ 456 จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       46694 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก บรรจุภัณฑ์

 ทุกชนิด

310/55  หมู่ท่ี 2 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

5691 0745563001389 บจ.รีเนน สเตนเลส จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       46495 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองครัว 109/47  หมู่ท่ี 1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

5692 0745563001427 บจ.ซูโม่ คอนเน็คช่ัน จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       20231 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดทุกชนิด

103/12  หมู่ท่ี 3 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

5693 0745563001435 บจ.ปฏิพล บุบผา โลหะกิจ จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       43299 ออกแบบ ติดต้ัง ซ่อมแซมรางน้ า รวมถึง

จ าหน่ยอุปกรณ์เก่ียวกับรางน้ าทุกชนิด

8/82  หมู่ท่ี 6 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

5694 0745563001508 บจ.สยามไฮไลท์ ทราเวล จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       79120 ประกอบธุรกิจจัดน าเท่ียว 161/55  หมู่ท่ี 10 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

5695 0745563001524 บจ.จีเอ็ม แมชเทค จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       46599 การขายส่งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์อ่ืนๆซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

92/24  หมู่ท่ี 5 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

5696 0745563001567 บจ.สเตเบ้ิล เฮ้าส์ จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       68101 ประกอบกิจการบ้านจัดสรร การจัดสรร

ท่ีดิน ซ้ือ ขาย และให้ค าปรึกษา

เก่ียวกับอสังหาริมพรัพย์ทุกชนิด

111/220  หมู่ท่ี 7 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

5697 0745563001583 บจ.ที.พีแอล ให้บริการ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

18/2/2563 1,000,000       33121 ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม 

บ ารุงรักษา ตรวจสอบรถโฟล์คลิฟท์ ทุก

ประเภทรวมท้ังอุปกรณ์และอะไหล่

146/38  หมู่ท่ี 6 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

5698 0745563001591 บจ.ฑิตชาฎา จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       69200 ประกอบกิจการบริการงานด้านบัญชี 

ตรวจสอบบัญชี ย่ืนแบบภาษี จัดท างบ

การเงินประจ าปี

35  หมู่ท่ี 3 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

5699 0745563001737 บจ.คอมแพค สมาร์ท แล็บ จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       20232 การผลิตเคร่ืองหอม เคร่ืองส าอาง และ

ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ า

125  หมู่ท่ี 4 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

5700 0745563001893 บจ.โอฟิซุ จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       46594 ประกอบกิจการค้า เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์

ส านักงาน วัสดุส านักงาน

88/16  หมู่ท่ี 4 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

5701 0745563001966 บจ.จีอี โกลบอล จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       11041 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย น้ าด่ืม 31/24  หมู่ท่ี 7 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

5702 0745563001974 บจ.พีพีแอล พาร์เซล จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการให้บริการขนส่ง และบรรจุ

สินค้าทุกประเภท

92/3  หมู่ท่ี 2 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

5703 0745563002016 บจ.อ.อาทิตย์เจริญยนต์ จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       45103 ประกอบกิจการซ้ือ-ขาย รถยนต์มือสองทุก

ชนิด

331  หมู่ท่ี 10 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

5704 0745563002024 บจ.กู๊ด เทล พลาสติก จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       22299 ประกอบกิจการ รับจ้างผลิตพลาสติก 

หลอมเม็ดพลาสติก

160  หมู่ท่ี 9 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

5705 0745563002041 บจ.ไท ท า กรุ๊ป 2020 จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       25991 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายสุขภัณฑ์

เก่ียวกับเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีเก่ียวกับสแตน

เลส เหล็กและพลาสติก

19/53  หมู่ท่ี 5 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

5706 0745563002083 บจ.หยก อุตสาหกรรม (ไทยเล้ียง) 

จ ากัด

27/2/2563 1,000,000       10303 ประกอบกิจการ ผลิตและจ าหน่ายน้ า

มะนาว

223/162  หมู่ท่ี 2 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

5707 0745563002121 บจ.เวิลด์ นิตต้ิง รีเทล จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       14112 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายเส้ือผ้า

ส าเร็จรูป

314-314/1  หมู่ท่ี 4 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

5708 0745563002199 บจ.อินิกม่า ฟอร์ส จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       62023 กิจกรรมการจัดการส่ิงอ านวยความสะดวก

ด้านคอมพิวเตอร์

141/162  หมู่บ้าน เอเซียนคร หมู่ท่ี 6 

ถนนเศรษฐกิจ

ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

5709 0743563000321 หจ.พี.เอ็ม.ซี.คลีนน่ิง แอนด์ เซอร์วิส 11/2/2563 1,000,000       81292 ประกอบกิจการให้บริการท าความสะอาด 

แยง เคร่ืองก าเนิดไอน้ า ( ฺBoiler)

94  หมู่ท่ี 5 ต.อ าแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120

5710 0743563000429 หจ.รุ่งธนดีการค้า 28/2/2563 1,000,000       10309 การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก

ด้วยวิธีอ่ืนๆซ่ึงมิได้ จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

199/20  หมู่ท่ี 5 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120

5711 0745563001150 บจ.โกลส์ ออน เอดูเคช่ัน คอนซัล

แทนท์ จ ากัด

6/2/2563 1,000,000       85500 ประกอบกิจการให้บริการทางการศึกษา 

พาเด็กนักเรียน ไปเรียนยังต่างประเทศ 

ท าหิจหรรม เข้าค่าย ท้ังในและต่างประเทศ

2  หมู่ท่ี 10 ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
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5712 0745563001621 บจ.พลอยเพชร คลีน จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       81300 ประกอบกิจการรับออกแบบ ตกแต่ง ดูแล

รักษษต้นไม้ สนามหย้าและสวนและ

ให้บริการปรับพ้ืนท่ี

57/2  หมู่ท่ี 5 ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120

5713 0745563002164 บจ.ทรัพย์รุ่งนิรันดร์ จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       18119 โรงพิมพ์ 99/156  หมู่บ้าน โครงการเคซี วิลล์ 4 

หมู่ท่ี 7

ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120

5714 0745563001036 บจ.โน พร็อบเบล็ม คอร์ปอเรช่ัน 

จ ากัด

4/2/2563 1,000,000       10712 ประกอบกิจการผลิตขนมปังกรอบและ

ผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบอ่ืน ๆ

149/331  หมู่ท่ี 13 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

5715 0745563001117 บจ.เอ็ม-เทค วอเตอร์โซลูช่ัน จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจการจ าหน่ายถังน้ า ถังบ าบัดน้ า

เสีย และถังทุกชนิด

268/13  หมู่ท่ี 2 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

5716 0745563001605 บจ.ไนน์ เซอร์วิส เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       46104 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จ าหน่าย 

ขายปลีก ขายส่ง รวมท้ังให้บริการรับเหมา

 ติดต้ัง อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ระบบไฟฟ้า 

ระบบประปา ระบบนิวเมติกส์และไโดรอ

ลิก ระบบส่ือสาร

488/110  หมู่ท่ี 2 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

5717 0745563001907 บจ.บีแอนด์ที   เรียลเอสเตท จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       68201 เป็นตัวแทนซ้ือ-ขายอาคารชุด บ้านจัดสรร

 ท่ีดินจัดสรร

95/9  หมู่บ้าน อี.เค.ทาวน์ หมู่ท่ี 9 ซอย3 

ถนนพุทธมณฑลสาย 4

ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

5718 0745563001931 บจ.อีซ่ีไทร์ 2018 จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจการค้าปลีก ค้าส่ง ล้อเเม็กซ์

รถยนต์เก่าเเละใหม่ ยางรถยนต์เก่าเเละ

ใหม่ อุปกรณ์รถยนต์ อะไหล่รถยนต์

45/2  หมู่ท่ี 11 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

5719 0745563002091 บจ.ซีซีเอส เทค จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       47521 ขายปลีก ขายส่ง น าเข้า ส่งออก เคร่ืองมือ

ช่าง

152/350  อาคารหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 67 

หมู่ท่ี 13

ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

5720 0745563002105 บจ.เคเค สแปร์ พาร์ท แมชชีนเนอร่ี

 จ ากัด

28/2/2563 1,000,000       46599 จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก เคร่ืองจักร 

อะไหล่ช้ินส่วนเคร่ืองจักรทุกชนิด

63/102  หมู่ท่ี 11 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

5721 0743563000291 หจ.เฉลิมกิตต์ิ 888 7/2/2563 500,000          20131 ผลิตและจ าหน่ายเมล็ดพลาสติก พลาสติก 

หรือส่ิงอ่ืนท่ีมีลักษณะและคล้ายคลึงกันท้ัง

ในสภาพวัตถุดิบหรือส าเร็จรูป

9/28  หมู่ท่ี 1 ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5722 0743563000437 หจ.ท่าฉลอมบุ๊คก้ิง 28/2/2563 500,000          79110 บริการจัดหาและจ าหน่ายต๋ัวเคร่ืองบิน 

รวมถึงกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับการ

เดินทางทุกชนิด

159/45  หมู่ท่ี 6 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5723 0745563001851 บจ.ลูกไม้ใต้ต้น จ ากัด 21/2/2563 500,000          53200 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนรับส่งเอกสาร

และส่ิงของทุกชนิด

1/23  หมู่ท่ี 8 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
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5724 0745563001877 บจ.เป็นหน่ึง อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด 24/2/2563 500,000          46622 ประกอบกิจการขายส่ง และขายปลีกเหล็ก 

โลหะ และพลาสติก

8/27  หมู่ท่ี 6 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5725 0743563000402 หจ.พี.เค.แอล วอเตอร์ แอนด์ 

เซอร์วิส

27/2/2563 500,000          46530 ประกอบกิจการซ้ือขายป้ัมน้ า 20/3  หมู่ท่ี 7 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

5726 0743563000445 หจ.ชุมพล การช่าง (2020) 28/2/2563 500,000          24109 ประกอบกิจการรับจ้างกลึง เจาะ เจียรไน 

ตัดเช่ือม ข้ึนรูปเหล็กและโลหะ

81/2  หมู่ท่ี 5 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

5727 0745563001648 บจ.ซี. เอฟ. ธนอุดม จ ากัด 19/2/2563 500,000          41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

สถานท่ีท าการ ถนน สะพาน เข่ือน อุโมงค์

 และงานก่อสร้างทุกชนิด

43/3  หมู่ท่ี 1 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

5728 0743563000348 หจ.เอสที ดีไวซ์ 19/2/2563 500,000          46599 ประกอบกิจการขายส่งเคร่ืองจักรและ

อุปกรณ์อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

198/10  หมู่ท่ี 7 ถนนเพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

5729 0745563002113 บจ.เคพี แฟมิล่ีเทรดด้ิง จ ากัด 28/2/2563 300,000          14112 ผลิต น าเข้า และจ าหน่ายเส้ือผ้า กระเป๋า 

รองเท้า และสินค้าแฟช่ัน ทุกชนิด ทุก

ประเภท

99/195  หมู่ท่ี 4 ต.บางน้ าจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5730 0745563001869 บจ.จีวี แอมมิวเลท จ ากัด 21/2/2563 100,000          47731 ประกอบกิจกานรขายเคร่ืองประดับ เช่น 

ทอง ทองรูป พระเคร่ือง วัตถุมงคล ท้ัง

หน้าร้านและออนไลน์

336/33  ถนนนิคมรถไฟ ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5731 0745563001745 บจ.สินสาคร แอนด์ กรีน ริเวอร์ 

จ ากัด

20/2/2563 100,000          73101 ประกอบกิจการให้บริการด้านการ

ออกแบบ และจัดท าส่ือโฆษณา และการ

ตกแต่งทุกชนิด

253  หมู่ท่ี 10 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

5732 0745563002156 บจ.วิลาวัลย์ บ้านบัญชีและภาษี 

จ ากัด

28/2/2563 100,000          69200 ให้บริการให้ค าปรึกษาด้านงานบัญชีและ

ภาษี จัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรมบัญชี 

อบรมเร่ืองบัญชีและภาษี

89/83  หมู่บ้าน ณิชากร สวนหลวง หมู่ท่ี 5 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

5733 0743563000305 หจ.เนเจอร์ เรสคิว 11/2/2563 50,000           37000 ประกอบกิจการจัดการน้ าเสีย 70/21ช  ถนนเจษฎาวิถี ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5734 0743563000399 หจ.โมนา ยีนส์ 25/2/2563 20,000           46414 ประกอบกิจการขายส่งเส้ือผ้า 139/6  หมู่ท่ี 1 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

5735 0755563000234 บจ.เอฟเอสอาร์ 2020 เจนเนอรัล 

เซอร์วิส จ ากัด

27/2/2563 5,000,000       55101 ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ 1028  ถนนราชญาติรักษา ต.แม่กลอง อ.เมือง

สมุทรสงคราม

จ.สมุทรสงคราม 75000

5736 0755563000099 บจ.จีนี ออร่า เอ็นจิเนียร์ จ ากัด 5/2/2563 2,000,000       43210 รับจ้างติดต้ังงานระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า 

ระบบประปา

69/35  หมู่ท่ี 10 ต.บ้านปรก อ.เมือง

สมุทรสงคราม

จ.สมุทรสงคราม 75000
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5737 0755563000218 บจ.ลังกา เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 25/2/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร  

ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารท่ีพักอาศัย 

โรงงาน คลังสินค้า

40  หมู่ท่ี 6 ต.คลองเขิน อ.เมือง

สมุทรสงคราม

จ.สมุทรสงคราม 75000

5738 0755563000111 บจ.ทองวารี โคโค่นัท จ ากัด 7/2/2563 2,000,000       10309 ประกอบกิจการจ าหน่าย ลูกมะพร้าว น้ า

มะพร้าว เน้ือมะพร้าว และผลไม้ตามฤดูกาล

75/1  หมู่ท่ี 8 ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110

5739 0753563000062 หจ.ธีระการสร้าง 21/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์

73/1  หมู่ท่ี 2 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง

สมุทรสงคราม

จ.สมุทรสงคราม 75000

5740 0755563000081 บจ.อินธารัตน์ จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       46102 ประกอบกิจการน าเข้าและส่งออก

แมงกะพรุน

127/12  ซอยบางจะเกร็ง 3 ต.แม่กลอง อ.เมือง

สมุทรสงคราม

จ.สมุทรสงคราม 75000

5741 0755563000102 บจ.ไชยวัฒน์ ที แอนด์ เอ โลจิ

สติกส์ จ ากัด

6/2/2563 1,000,000       46694 ประกอบกิจการจ าหน่ายกล่องภัสดุภัณฑ์ 

ซองภัสดุภัณฑ์ทุกชนิด

197/24  หมู่ท่ี 5 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง

สมุทรสงคราม

จ.สมุทรสงคราม 75000

5742 0755563000129 บจ.ซีแอลเอ็มวี สมาร์ท จ๊อบ แอนด์

 เมเนจเม้นท์ จ ากัด

11/2/2563 1,000,000       68202 ประกอบกิจการท่ีปรึกษา รับบริหารและ

จัดการ อาคารส านักงาน อาคารศูนย์การค้า

77/13  หมู่ท่ี 1 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง

สมุทรสงคราม

จ.สมุทรสงคราม 75000

5743 0755563000137 บจ.ดอนพัฒน์ จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       47111 ประกอบกิจการร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต 3/3  หมู่ท่ี 4 ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง

สมุทรสงคราม

จ.สมุทรสงคราม 75000

5744 0755563000153 บจ.โซเชียล อิเล็คทรอนิค จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการขายปลีกสินค้าอ่ืนๆใน

ร้านค้าท่ัวไป

10/2  หมู่ท่ี 11 ซอยบ้านปรก 47 ต.บ้านปรก อ.เมือง

สมุทรสงคราม

จ.สมุทรสงคราม 75000

5745 0755563000161 บจ.เกมม่ิงชอป จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       63113 การบริการเป็นตลาดกลางในการซ้ือขาย

สินค้าหรือบริการ โดยวิธีใช้ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต

69/3  หมู่ท่ี 5 ถนนพระราม2 ต.บางขันแตก อ.เมือง

สมุทรสงคราม

จ.สมุทรสงคราม 75000

5746 0755563000200 บจ.รัญจวนทิพรส จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร บริการจัด

อาหารและเคร่ืองด่ืมไว้พร้อมบริโภค

106  ซอยบางจะเกร็ง 2 ถนนราษฎร์

ประสิทธ์ิ

ต.แม่กลอง อ.เมือง

สมุทรสงคราม

จ.สมุทรสงคราม 75000

5747 0755563000226 บจ.แอลทูพี พลาสติก จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       47599 ประกอบกิจการขายปลีก/ส่งผลิตภัณฑ์

พลาสติก

76/2  หมู่ท่ี 6 ต.บางขันแตก อ.เมือง

สมุทรสงคราม

จ.สมุทรสงคราม 75000

5748 0755563000145 บจ.ส านักงานกฎหมาย ที แอนด์ 

เอส จ ากัด

12/2/2563 1,000,000       69100 ประกอบกิจการส านักงานทนายความ 

และด าเนินการในอรรถคดีท่ีเก่ียวข้อง

35  หมู่ท่ี 2 ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110

5749 0755563000188 บจ.จี เอช เซอร์วิส 2020 จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       47732 ประกอบกิจการร้านขายปลีกเคร่ืองประดับ 20/1  หมู่ท่ี 5 ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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5750 0755563000196 บจ.นาวา วิศวกรรม แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน จ ากัด

20/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 139/80  หมู่ท่ี 9 ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110

5751 0755563000170 บจ.พี.ที.โปสเตอร์ จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       25999 ประกอบกิจการรับท าป้ายอ้ิงเจ็ท ป้าย

นีออน ป้ายไฟ

25  หมู่ท่ี 4 ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120

5752 0753563000038 หจ.นิพิฐ  ทรานสปอร์ต 4/2/2563 800,000          49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 169/38  หมู่ท่ี 1 ต.บางแก้ว อ.เมือง

สมุทรสงคราม

จ.สมุทรสงคราม 75000

5753 0753563000089 หจ.คอนสตรัคช่ัน สุดใจ 25/2/2563 500,000          41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างท่ัวไป 79/9  หมู่ท่ี 6 ต.นางตะเคียน อ.เมือง

สมุทรสงคราม

จ.สมุทรสงคราม 75000

5754 0753563000046 หจ.อาย สุมิตรา 11/2/2563 300,000          47732 ประกอบกิจการจ าหน่ายทองค า  

เคร่ืองประดับ

65/1  หมู่ท่ี 12 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง

สมุทรสงคราม

จ.สมุทรสงคราม 75000

5755 0753563000054 หจ.บัวน าโชค  คอนสตรัคช่ัน 18/2/2563 150,000          41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์

19  หมู่ท่ี 10 ต.บางขันแตก อ.เมือง

สมุทรสงคราม

จ.สมุทรสงคราม 75000

5756 0753563000071 หจ.ชัย โคโค่ 24/2/2563 100,000          46209 ประกอบกิจการค้าส่งมะพร้าว น้ ามะพร้าว 89/1  หมู่ท่ี 4 ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110

5757 0765563000145 บจ.ทูเจ ปิโตรเลียม จ ากัด 7/2/2563 5,000,000       19201 ประเภทธุรกิจปิโตรเลียม อันหมายความ

รวมถึงการส ารวจ พัฒนา ผลิต จัดหา กล่ัน

 แปรสภาพ

719/52  ถนนเพชรเกษม(ชะอ า) ต.ชะอ า อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 76120

5758 0765563000196 บจ.วีว่าหัวหิน จ ากัด 24/2/2563 5,000,000       68102 ซ้ือ ขาย ขายฝาก ให้เช่า ให้เช่าช่วง เช่าซ้ือ

 จัดสรรโดยประการอ่ืน อสังหาริมทรัพย์

1557/5  ถนนชลประทาน(ทรายใต้) ต.ชะอ า อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 76120

5759 0765563000161 บจ.ปฐวีคงคา จ ากัด 20/2/2563 5,000,000       11041 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายน้ าด่ืม 

น้ าแร่ น้ าแข็ง น้ าหวาน น้ าผลไม้ น้ าใช้ ใน

ภาชนะบรรจุต่าง ๆ

119/5  หมู่ท่ี 7 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130

5760 0765563000188 บจ.พีเคพี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 20/2/2563 5,000,000       24209 การผลิตโลหะสามัญและผลิตภัณฑ์โลหะ

สามัญอ่ืน ๆ ท่ีมิใช่เหล็ก

18  หมู่ท่ี 6 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140

5761 0763563000071 หจ.เพชรพร อาหารกุ้ง 7/2/2563 1,000,000       46206 จ าหน่ายอาหารกุ้ง อุปกรณ์ ยาและ

เคมีภัณฑ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกับสัตว์ทุกชนิด

88/4  หมู่ท่ี 5 ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

5762 0763563000101 หจ.เมตตา จิรคม 25/2/2563 1,000,000       46312 ประกอบกิจการขายส่งสัตว์น้ า อาหาร

ทะเลสด อาหารทะเลแช่แข็ง

127  หมู่ท่ี 8 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

5763 0765563000200 บจ.ริน ริน ช๊อป จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการซ้ือขายสินค้า โดยวิธีการ 

ใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต ประเภท เส้ือผ้า

141  หมู่ท่ี 9 ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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5764 0765563000218 บจ.อาริศยา จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

พาณิชย์

99  หมู่ท่ี 2 ต.นาวุ้ง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

5765 0765563000170 บจ.เวลา วิลล่า จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       55101 ประกอบกิจการให้เช่าห้องพักรีสอร์ท 

บังกะโล ท่ีพักตากอากาศ และท่ีพักอาศัย

อ่ืนทุกชนิด

40/18  หมู่ท่ี 12 ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76100

5766 0765563000153 บจ.ทรัพย์ดีงาม จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       46699 ประกอบกิจการจ าหน่ายกระดาษทิชชู่

กระดาษน้ ายาท าความสะอาดเอนกประสงค์

1365/632  ถนนสามพระยา ต.ชะอ า อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 76120

5767 0763563000119 หจ.สอ.การเกษตร 26/2/2563 1,000,000       46692 จ าหน่ายปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร 

อุปกรณ์การเกษตร จ าหน่ายเมล็ดพันธ่์พืช 

และอาหารสัตว์

456  หมู่ท่ี 2 ต.สองพ่ีน้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170

5768 0765563000137 บจ.อีฟแฟช่ัน ช็อป จ ากัด 3/2/2563 500,000          47912 ประกอบกิจการจ าหน่ายเส้ือผ้า 

เคร่ืองส าอาง โดยวิธีการใช้ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต

141  หมู่ท่ี 4 ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

5769 0763563000089 หจ.สมาพันธ์ มีโชค 7/2/2563 500,000          49323 ประกอบกิจการขนส่งสินค้า และคน

โดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทางอากาศ ท้ัง

ภายในประเทศ และ ต่างประเทศ

80  หมู่ท่ี 5 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160

5770 0775563000587 บจ.ธนารักษ์ เรียล เอสเตท จ ากัด 20/2/2563 4,000,000       41001 ประกอบกิจการอสังหาริมทรัพย์รับสร้าง

บ้าน และอาคารพาณิชย์ขาย

365  หมู่ท่ี 2 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

5771 0775563000498 บจ.ช้างน้อย แคร์ แอนด์ ฮอลิเดย์ 

จ ากัด

12/2/2563 3,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า ท่ีดินและ

อสังหาริมทรัพย์

489  หมู่ท่ี 4 ต.ปากน้ าปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220

5772 0775563000641 บจ.ไอแอนด์จี เรซิเด้นเช่ียล วัน 

จ ากัด

26/2/2563 2,100,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย เช่า และให้เช่า

อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

123/51  หมู่ท่ี 10 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

5773 0775563000412 บจ.มายาโปรดักช่ัน จ ากัด 4/2/2563 2,000,000       56301 ประกอบกิจการไนต์คลับ ดิสโกเธค ผับ 

บาร์ ค็อกเทลเลาจน์

41/189  ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้าย ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

5774 0775563000480 บจ.ไอคอน ซิสเท็มส์ จ ากัด 11/2/2563 2,000,000       68101 ประกอบกิจการซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์ท่ี

เป็นของตนเอง เพ่ือการพักอาศัย

291  หมู่ท่ี 15 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

5775 0775563000501 บจ.ลินกัส จ ากัด 14/2/2563 2,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย เช่า ให้เช่า 

อสังหาริมทรัพย์

475/7  หมู่ท่ี 7 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
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5776 0775563000579 บจ.โนว์ อีม่ัน จ ากัด 19/2/2563 2,000,000       68101 ประกอบกิจการซ้ือและการขาย

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเอง เพ่ือการ

พักอาศัย

31/97  ซอยหมู่บ้านทางรถไฟฝ่ังตะวันตก ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

5777 0775563000633 บจ.ฮาเว่น โคฟ จ ากัด 26/2/2563 2,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย เช่า และให้เช่า

อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

123/52  หมู่ท่ี 10 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

5778 0773563000208 หจ.ธีรวัฒนา เทรดด้ิง 19/2/2563 2,000,000       47111 ประกอบกิจการค้าจ าหน่ายสินค้าอุปโภค 

บริโภคและจ าหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดทุกชนิด

79  หมู่ท่ี 1 ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170

5779 0775563000650 บจ.อู่บ้านช่าง จ ากัด 26/2/2563 2,000,000       45202 การบ ารุงรักษาและการซ่อมตัวถังประตู

หน้าต่างและอ่ืนๆท่ีคล้ายกัน

579/18  หมู่ท่ี 2 ต.ปากน้ าปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220

5780 0763563000097 หจ.วัฒนะพล เทรดด้ิง 18/2/2563 1,800,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ

552  หมู่ท่ี 3 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

5781 0775563000447 บจ.นานาเดนทอล จ ากัด 5/2/2563 1,500,000       82990 ให้บริการพ้ืนท่ีส าหรับงานด้านทันตกรรม 

รวมท้ังวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์

256/6-7  ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

5782 0773563000194 หจ.วีเอ็น911 การไฟฟ้า 11/2/2563 1,000,000       47593 ประกอบกิจการจัดจ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า 

แรงต่ า แรงสูง คอนโทรลท่อร้อยสายไฟ 

หลอดไฟแอลอีดี

280  หมู่ท่ี 1 ต.คลองวาฬ อ.เมือง

ประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

5783 0775563000382 บจ.กรีนฟีลด์ 26 จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       68102 ซ้ือ ขาย ขายฝากแลกเปล่ียนให้ ให้เช่า ให้

เช่าช่วงเช่าซ้ือ จัดสรรโดยประการอ่ืน

270/10  หมู่ท่ี 15 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

5784 0775563000391 บจ.กรีนฟีลด์ 31 จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       68102 ซ้ือ ขาย ขายฝาก แลกเปล่ียนให้ให้เช่า ให้

เช่าช่วง เช่าซ้ือ จัดสรรโดยประการอ่ืน

อสังหาริมทรัพย์

270/10  หมู่ท่ี 15 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

5785 0775563000404 บจ.มาร์ค ไดมอนด์ จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขายแลกเปล่ียนให้เช่า

ให้ซ้ือท่ีดิน

10/30  ซอยหมู่บ้านหัวนา ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

5786 0775563000471 บจ.สวีดเวนท์ อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

7/2/2563 1,000,000       68104 ประกอบกิจการให้เช่าและ

อสังหาริมทรัพย์บ้านและท่ีดิน

500/312  หมู่ท่ี 1 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

5787 0775563000510 บจ.เซ็ทคอน หัวหิน จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 34/33  ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
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5788 0775563000595 บจ.ไทย เฮอร์บาเรียม เซ็นเตอร์ 

จ ากัด

21/2/2563 1,000,000       21002 ประกอบกิจการด าเนินการสกัดกล่ันและ

แปรรูปสินค้าสมุนไพร สินค้าเกษตร สินค้า

ควบคุมตามท่ีกฎหมายก าหนดเพ่ือประ

โยชนฺทางการแพทย์

164  หมู่ท่ี 4 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

5789 0775563000617 บจ.พาวเวอร์ อินโนเวช่ัน เอเชีย 

จ ากัด

25/2/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการซ้ือขายเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 42/122  ซอยหมู่บ้านหัวนา ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

5790 0775563000625 บจ.บีแอนด์วาย คลีนเนอร์ จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน

จ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิด

100/963  ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้าย ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

5791 0775563000544 บจ.ทรายซ่ี ช็อป จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจการขายปลีกเส้ือยืด เส้ือผ้า

แฟช่ัน

5/10  หมู่ท่ี 7 ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

5792 0775563000561 บจ.เดอแรม 8 จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์

ท่ีเป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อ่ืน

643  หมู่ท่ี 4 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

5793 0775563000609 บจ.เบสท์ แลงเกว็จ จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       85491 ประกอบกิจการสถาบันสอนภาษาไทย 

ภาษาต่างประเทศ และวิชาการอ่ืนๆ

149/16  หมู่ท่ี 2 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

5794 0773563000232 หจ.อุษณีย์กรุ๊ป 25/2/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต 46/8  หมู่ท่ี 1 ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130

5795 0775563000668 บจ.เงิน ทอง เพชร ชาร์โคล จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       02200 รับซ้ือและจ าหน่ายสินค้าเกษตร และแปร

รูป เช่น ถ่าน ถ่านกะลา

14/1  หมู่ท่ี 3 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130

5796 0775563000528 บจ.ที แอนด์ อี ฟาร์ม จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       01411 ประกอบกิจการฟาร์มเล้ียงโคนมและโคเน้ือ 365  หมู่ท่ี 8 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150

5797 0773563000216 หจ.ทีแอนด์บี เบฟเวอเรจ 19/2/2563 1,000,000       46322 ประกอบกิจการขายเคร่ืองด่ืม 67/35  หมู่ท่ี 4 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77160

5798 0775563000463 บจ.หัวหิน ทราเวล 888 จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       49329 ประกอบกิจการให้บริการรับส่งผู้โดยสาร

น าเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ

70/2  หมู่ท่ี 5 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170

5799 0775563000421 บจ.สมาร์ท ดิสทริบิวเตอร์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

4/2/2563 1,000,000       26511 ประกอบกิจการผลิต ออกแบบ จ าหน่าย

ซ้ือมาขายไป ซ่อมแซม น าเข้าเคร่ือง

ติดตามยานพาหนะด้วยระบบจีพีเอส

850/2  หมู่ท่ี 6 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง

ประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210

5800 0773563000224 หจ.ลูกชาวเล อาหารทะเลแปรรูป 24/2/2563 1,000,000       46312 ขายส่ง ขายปลีกอาหารทะเลสด และ

อาหารทะเลแปรรูป

181/8  หมู่ท่ี 2 ต.ปากน้ าปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220

5801 0773563000241 หจ.พิภัชคอนสตรัคช่ัน2020 25/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ีราชการ

22/12  หมู่ท่ี 1 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230
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5802 0775563000455 บจ.ทรัพย์ม่ันคง4299 จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       47111 ประกอบกิจการร้านค้าท่ีด าเนินการขาย

ปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็นต่อการ

ด ารงชีวิตประจ าวัน

413/5  หมู่ท่ี 4 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230

5803 0775563000536 บจ.ซีเอ็มแซด 2020 จ ากัด 17/2/2563 500,000          68103 ประกอบกิจการให้เชาอสังหาริมทรัพย์และ

สังหาริมทรัพย์

31/705  ซอยหมู่บ้านทางรถไฟฝ่ังตะวันตก ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

5804 0775563000552 บจ.ประสพโชคออยล์ จ ากัด 19/2/2563 500,000          47300 ประกอบกิจการค้าน้ ามันเช้ือเพลิงถ่านหิน 

ผลิตภัณฑ์อย่างอ่ืนท่ีก่อให้เกิดพลังงานและ

สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง

54  หมู่ท่ี 1 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130

5805 0773563000186 หจ.ประสาร รุ่งเรืองทรัพย์ 11/2/2563 500,000          46695 ประกอบกิจการรับซ้ือของเก่า และขยะรี

ไซเคิล

119/2  หมู่ท่ี 3 ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180

5806 0772563000011 หส.ซี.เอส. ชิปป้ิง แอนด์ บิสสิเนส 3/2/2563 100,000          52292 กิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดการขนส่ง

สินค้าและตัวแทนออกของ (ตัวแทน

ด าเนินพิธีการศุลกากร)

84/7  หมู่บ้าน ไร่เครา หมู่ท่ี 6 ต.คลองวาฬ อ.เมือง

ประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

5807 0775563000439 บจ.เอดีเอ็มที การบัญชี จ ากัด 4/2/2563 100,000          69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีการท าบัญชีและการ

ตรวจสอบบัญชี การให้ค าปรึกษาด้านภาษี

22/7  หมู่ท่ี 10 ต.เกาะหลัก อ.เมือง

ประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

5808 0805563000403 บจ.เอสดี ทิมเบอร์ จ ากัด 11/2/2563 5,000,000       46632 ประกอบกิจการจ าหน่ายและแปรรูปไม้

ยางพาราส่งโรงงาน

109/88  หมู่บ้าน เดอะพรีเมียร์ หมู่ท่ี 2 ต.ท่าซัก อ.เมือง

นครศรีธรรมราช

จ.นครศรีธรรมราช 80000

5809 0805563000462 บจ.ศักรินทร์ กรุ๊ป จ ากัด 14/2/2563 5,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 5  ซอยทวดจริกออก ถนนราชด าเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง

นครศรีธรรมราช

จ.นครศรีธรรมราช 80000

5810 0805563000438 บจ.ไก่ทองพร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 12/2/2563 5,000,000       45101 ประกอบกิจการซ้ือขาย รถยนต์ ท่ีดิน บ้าน

อาคาร อาคารชุด จัดสรรท่ีดิน

194/1  ถนนทุ่งสง-สุราษฎร์ธานี ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

5811 0803563000231 หจ.ก็อดมูฟ 7/2/2563 5,000,000       64921 การให้สินเช่ือเพ่ือการค้าและการลงทุน 40/16  หมู่ท่ี 11 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

5812 0805563000373 บจ.มิตซูไทยยนต์ นครศรี จ ากัด 6/2/2563 5,000,000       45101 ประกอบกิจการนายหน้า ตัวแทนจ าหน่าย

รถยนต์ และรถจักรยานยนต์

38/5  หมู่ท่ี 11 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

5813 0805563000594 บจ.สามเมืองกรุ๊ป จ ากัด 26/2/2563 3,000,000       61301 ประกอบกิจการสถานีวิทยุโทรทัศน์ 

ออกแบบผลิตส่ือโฆษณา

60/16  ถนนพัฒนาการคูขวาง ต.ท่าวัง อ.เมือง

นครศรีธรรมราช

จ.นครศรีธรรมราช 80000

5814 0805563000624 บจ.ไทย แก้วแสน (2020) จ ากัด 26/2/2563 3,000,000       11041 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายน้ าด่ืม 98/5  ถนนทุ่งสง-สุราษฎร์ธานี ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

5815 0803563000398 หจ.ร่อนพิบูลย์ โครงหลังคาเหล็ก 27/2/2563 3,000,000       25111 ประกอบกิจการรับท าโครงหลังคาเหล็ก 738/2  หมู่ท่ี 12 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
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5816 0803563000312 หจ.ร้านแหลมทองเภสัช 17/2/2563 3,000,000       47721 ประกอบกิจการร้านขายยา จ าหน่าย ยา 

ยารักษาโรค เวชภัณฑ์ เวชส าอาง 

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

21/8  หมู่ท่ี 5 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210

5817 0803563000274 หจ.พรหมนคร 999 14/2/2563 2,000,000       47524 ประกอบกิจการจ าหน่ายวัสดุท่ีใช้ในการ

ก่อสร้าง

60  ซอยไทยบัณฑิต ถนนกะโรม ต.โพธ์ิเสด็จ อ.เมือง

นครศรีธรรมราช

จ.นครศรีธรรมราช 80000

5818 0805563000390 บจ.นครวิลล่า จ ากัด 11/2/2563 2,000,000       68101 ประกอบกิจการซ้ือและการขาย

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเอง เพ่ือการ

พักอาศัย

501/1  หมู่ท่ี 1 ต.ปากพูน อ.เมือง

นครศรีธรรมราช

จ.นครศรีธรรมราช 80000

5819 0805563000608 บจ.ไทย พลาสติก (2020) จ ากัด 26/2/2563 2,000,000       22220 ประกอบกิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก 98/5  ถนนทุ่งสง - สุราษฎร์ธานี ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

5820 0805563000381 บจ.นายหมี แฮปป้ี ฟูดส์ จ ากัด 7/2/2563 2,000,000       01450 ประกอบธุรกิจเล้ียงและเพาะพันธ์ุสุกร 171/11  หมู่ท่ี 9 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130

5821 0805563000551 บจ.ซีเจอาร์ ฟู้ด จ ากัด 24/2/2563 2,000,000       47215 ประกอบกิจการในการด าเนินธุรกิจขนม

อบชนิดต่าง ๆ

150/4  หมู่ท่ี 11 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220

5822 0803563000347 หจ.นครพัฒนา แมททีเรียล 19/2/2563 2,000,000       47524 ประกอบกิจการจ าหน่ายวัสดุท่ีใช้ในการ

ก่อสร้าง

379/5  หมู่ท่ี 2 ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350

5823 0805563000489 บจ.หมิงเอิง จ ากัด 17/2/2563 2,000,000       46209 ประกอบกิจการค้าข้าว พืชไร่ พืชสวน 

และพืชผลทางเกษตรอ่ืนทุกชนิด 

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพืชผลทางเกษตรทุก

ชนิด

277  หมู่ท่ี 9 ถนนเพชรเกษม ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350

5824 0805563000322 บจ.เด่นไทยอะไหล่ จ ากัด 3/2/2563 1,500,000       45301 การขายปลีกส่งช้ินส่วนและอุปกรณ์เสริม

เก่าของยานยนต์

1270/8  ถนนศรีปราชญ์ ต.คลัง อ.เมือง

นครศรีธรรมราช

จ.นครศรีธรรมราช 80000

5825 0803563000258 หจ.ดับบลิวเอ็น 2020 กรุ๊ป 11/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 8/5  ถนนประตูลอด ต.ในเมือง อ.เมือง

นครศรีธรรมราช

จ.นครศรีธรรมราช 80000

5826 0803563000355 หจ.เค พี ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส 

2020

20/2/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการติดต้ังระบบไฟฟ้า 28  ซอยสท.ธ ารงค์ ถนนราชด าเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง

นครศรีธรรมราช

จ.นครศรีธรรมราช 80000

5827 0803563000363 หจ.เอสม่ี คอสเมติกส์ 2020 24/2/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

เคร่ืองส าอาง

109/84  หมู่ท่ี 2 ต.ท่าซัก อ.เมือง

นครศรีธรรมราช

จ.นครศรีธรรมราช 80000

5828 0803563000401 หจ.บ๊ิกการก่อสร้าง 27/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 126/36  ถนนพัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง

นครศรีธรรมราช

จ.นครศรีธรรมราช 80000

5829 0805563000420 บจ.ต้นกล้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       58202 ประกอบกิจการเป็นผู้อัพโหลดวีดีโอลงเว็ป

ไซต์ Youtube.com เพ่ือแสวงหาผลก าไร

90  หมู่ท่ี 6 ต.โพธ์ิเสด็จ อ.เมือง

นครศรีธรรมราช

จ.นครศรีธรรมราช 80000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน
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รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

5830 0805563000471 บจ.บางกอก เบบ้ีส์ แคร์ 

(นครศรีธรรมราช) จ ากัด

17/2/2563 1,000,000       77400 ประกอบกิจการให้เช่าแบบลิสซ่ิง

ผลิตภัณฑ์ท่ีมีสินทรัพย์ทางปัญญา และ

ผลิตภัณฑ์ท่ีคล้ายกันยกเว้นงานท่ีมีลิขสิทธ์ิ

41/8  ถนนนคร-ปากพนัง ต.ในเมือง อ.เมือง

นครศรีธรรมราช

จ.นครศรีธรรมราช 80000

5831 0805563000497 บจ.รีเลช่ัน ออดิท จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       69200 ประกอบกิจการให้บริการตรวจสอบบัญชี 

วางระบบบัญชี การช าระบัญชี

579/7  หมู่ท่ี 5 ต.ปากพูน อ.เมือง

นครศรีธรรมราช

จ.นครศรีธรรมราช 80000

5832 0805563000519 บจ.อนาเธอร์ ออบเจ็คท์ จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการขายของออนไลน์ แบรนด์

ตัวเอง

30/68  หมู่ท่ี 4 ต.ปากนคร อ.เมือง

นครศรีธรรมราช

จ.นครศรีธรรมราช 80000

5833 0805563000535 บจ.นคร คลีนน่ิง เวล จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       81210 ประกอบกิจการ รับท าความสะอาดบ้าน 

ส านักงาน และคอนโดมิเนียม

4  หมู่ท่ี 11 ต.ปากพูน อ.เมือง

นครศรีธรรมราช

จ.นครศรีธรรมราช 80000

5834 0805563000632 บจ.ไอ ซัพพลาย อีเวนท์ จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการบริการทางด้านการโฆษณา

 รับจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ รับจัดท าส่ือ

ออนไลน์

30  อาคารภัสสรสิริ  ห้องเลขท่ี 408 ถนน

สะพานยาว

ต.โพธ์ิเสด็จ อ.เมือง

นครศรีธรรมราช

จ.นครศรีธรรมราช 80000

5835 0803563000436 หจ.ส านักงานบัญชีธรรมจักร 28/2/2563 1,000,000       69200 บริการรับท าบัญชี 4/7  ถนนพัฒนาการ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

5836 0805563000365 บจ.แสงประเสริฐ ทนายความ จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       69100 ประกอบกิจการให้บริการฟ้องร้อง 

ด าเนินคดีแทนุบคคลหรือนิติบุคคล 

ให้บริการจัดเก็บหน้ี

427/3  หมู่ท่ี 4 ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130

5837 0803563000380 หจ.เอ๋ อินเตอร์ ขนส่ง 27/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

ท้ังทางบก ทางน้ า ท้ังภายใน ประเทศและ

ระหว่างประเทศ

164  หมู่ท่ี 4 ต.ปากพนังฝ่ัง

ตะวันออก

อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140

5838 0803563000339 หจ.เดอะบัว 2020 กรุ๊ป 18/2/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 120/1  หมู่ท่ี 5 ต.ท่าข้ึน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

5839 0805563000349 บจ.เคพีบี กรุ๊ป จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       01279 การปลูกพืชอ่ืนๆท่ีน าไปท าเคร่ืองด่ืมซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

10/4  หมู่ท่ี 12 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

5840 0805563000454 บจ.เอ็น พี นิชาพัฒนาอินเตอร์ฟรุ๊ต

 จ ากัด

14/2/2563 1,000,000       46102 น าเข้าส่งอออกผลไม้ ทุเรียน เงาะ มังคุด 

ล าใย

56  หมู่ท่ี 1 ต.ตล่ิงชัน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

5841 0805563000616 บจ.สุธา ซิสเท็มส์ จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       33141 การซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า

หม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมและ

จ่ายไฟฟ้า

11/2  หมู่ท่ี 12 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

5842 0805563000446 บจ.บีอาร์ ชิปป้ิง จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       52292 ประกอบกิจการให้บริการเป็นตัวแทน

ด าเนินการพิธีการด้านศุลกากรน าเข้า และ

ส่งออก เป็นตัวแทนออกของบริษัท

141  หมู่ท่ี 3 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี
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รหัส

ไปรษณีย์

5843 0805563000578 บจ.เอ.จี. ออลเกรท จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       68101 ประกอบกิจการซ้ือ ขายให้เช่า อาคาร 

บ้านพักอาศัย และอสังหาริมทรัพย์อ่ืนทุก

ชนิด

37/4  หมู่ท่ี 6 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210

5844 0805563000331 บจ.ไทยหัว ก้านฎา จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออกสินค้า 1/2  หมู่ท่ี 2 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230

5845 0803563000444 หจ.รุ่งเรืองรัตนาการค้า 28/2/2563 1,000,000       47190 จ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค 22  หมู่ท่ี 2 ถนนหลังตลาดสด ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240

5846 0805563000357 บจ.ทักษิณไบโอแมส จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       16101 ประกอบกิจการเล่ือยไม้ 15  หมู่ท่ี 2 ต.บางรูป อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240

5847 0803563000410 หจ.เอส.พี.เค.คงกระพัน 27/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 60  หมู่ท่ี 3 ต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80250

5848 0805563000560 บจ.ออนเดอะร็อค 99 บาร์แอนด์บิ

สโทร จ ากัด

24/2/2563 900,000          56101 ประกอบกิจการร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 530/4  ถนนชนปรีชดา ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

5849 0805563000543 บจ.สมาร์ทท่าศาลา จ ากัด 21/2/2563 740,000          85500 ประกอบกิจการ การบริหารจัดการ 

การศึกษานอกระบบ

148/3  หมู่ท่ี 3 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

5850 0803563000282 หจ.วีไอที อ้อมค่าย 14/2/2563 600,000          71202 ประกอบกิจการบริการตรวจสภาพรถยนต์

ของเอกชน ภายใต้การควบคุมของ

กรมการขนส่งทางบก

280/4  หมู่ท่ี 5 ต.ปากพูน อ.เมือง

นครศรีธรรมราช

จ.นครศรีธรรมราช 80000

5851 0803563000291 หจ.บ้านบางปู 14/2/2563 600,000          71202 ประกอบกิจการบริการตรวจสอบรถยนต์

ของเอกชนภายใต้การควบคุมของกรมการ

ขนส่ง

18/3  หมู่ท่ี 6 ต.ปากพูน อ.เมือง

นครศรีธรรมราช

จ.นครศรีธรรมราช 80000

5852 0803563000240 หจ.วี.เจ. ทวีทรัพย์ 11/2/2563 500,000          46632 ประกอบกิจการรับซ้ือและขายปีกไม้ ข้ี

เล่ือย ไม้ฟืน ไม้สับ ไม้พาเลต ไม้ท่อน 

ทะลายปาล์ม กะลาปาล์ม กะลามะพร้าว

79/3  หมู่ท่ี 4 ต.ปากพูน อ.เมือง

นครศรีธรรมราช

จ.นครศรีธรรมราช 80000

5853 0803563000266 หจ.เตปัญญาติ 13/2/2563 500,000          93299 ประกอบกิจกรรมด้านความบันเทิงและ

การนันทนาการอ่ืน ๆ ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้

ในท่ีอ่ืน

421/88  ถนนทุ่งสง - นครศรีธรรมราช ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

5854 0803563000371 หจ.อุดมทรัพย์การเกษตร 899 24/2/2563 500,000          46209 ขายส่งสินค้าทางการเกษตร 86  ถนนเปรมประชา ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

5855 0805563000501 บจ.วังวรรลญา จ ากัด 18/2/2563 500,000          96309 ประกอบกิจการรับจัดงานแต่งงาน งานอี

เว้นท์ งานสัมมนา งานเปิดตัวสินค้า ผลิต

ส่ือโฆษณา

135/6  หมู่ท่ี 3 ต.ท่ีวัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

5856 0805563000586 บจ.อนันต์ทรัพย์ ฟาร์ม จ ากัด 25/2/2563 500,000          01450 ประกอบกิจรับจ้างเล้ียงสุกร ไก่ เป็ด และ

สัตว์เล้ียงทุกชนิด

14/1  หมู่ท่ี 2 ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180

5857 0803563000321 หจ.ทรัพย์ธนพล ซัพพลายแอนด์

ไฮดรอลิค

18/2/2563 500,000          33121 ซ่อมแซมเคร่ืองจักรกลโรงงาน 66/2  หมู่ท่ี 4 ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
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5858 0805563000527 บจ.เลด้ี ออฟ โคลเซท 2020 จ ากัด 19/2/2563 400,000          47711 ประกอบกิจการร้านขายปลีกเส้ือผ้า 232/11  หมู่ท่ี 11 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

5859 0805563000411 บจ.เอ็นพีเจ ออนไลน์ จ ากัด 11/2/2563 200,000          47413 ประกอบกิจการจ าหน่าย อุปกรณ์ 

โทรศัพท์มือถือทุกชนิด

177/32  หมู่ท่ี 4 ต.ปากนคร อ.เมือง

นครศรีธรรมราช

จ.นครศรีธรรมราช 80000

5860 0803563000428 หจ.สดศรีเบฟเวอเรจ 27/2/2563 200,000          56302 ประกอบกิจการจ าหน่ายกาแฟ เบเกอร่ี 43  หมู่ท่ี 7 ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190

5861 0803563000304 หจ.สีน้ าทอง เดอเรนซ่ีก่อสร้าง 17/2/2563 100,000          41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 83/4  หมู่ท่ี 11 ต.ท้ายส าเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000

5862 0815563000390 บจ.ห้างทอง ร าเภย จ ากัด 26/2/2563 5,000,000       47732 ประกอบกิจการค้า ทอง นาค เงิน เพชร 

พลอยและอัญมณีอ่ืน

99/2  หมู่ท่ี 5 ถนนเขาพนม-ทุ่งใหญ่ ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบ่ี 81140

5863 0813563000096 หจ.บอลล่ีวู๊ด คิทเช่น 25/2/2563 5,000,000       47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหาร สุรา และ

เคร่ืองด่ืมทุกประเภท

159/8-9  หมู่ท่ี 2 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81180

5864 0815563000284 บจ.อันดามัน ลันตา จ ากัด 12/2/2563 4,000,000       56101 ประกอบธุรกิจจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 288  หมู่ท่ี 5 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81180

5865 0815563000306 บจ.ชาวใต้ อ่าวนาง จ ากัด 17/2/2563 4,000,000       46319 ประกอบกิจการ จ าหน่ายอาหาร เคร่ืองด่ืม

 สุรา ทุกประเภท

667/5  หมู่ท่ี 2 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81180

5866 0815563000365 บจ.ดับเบ้ิลยู.ที.ที. เทรดด้ิง จ ากัด 24/2/2563 3,000,000       46202 การขายส่งพืชน้ ามันท่ีใช้ในการผลิตน้ ามัน

พืช

17  หมู่ท่ี 12 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบ่ี 81160

5867 0815563000403 บจ.วู๊ด แมททีเรียลส์ จ ากัด 28/2/2563 3,000,000       47591 ประกอบกิจการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ตกแต่ง

อาคาร และวัสดุทดแทนไม้

262/8  หมู่ท่ี 2 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81180

5868 0815563000268 บจ.อีจีเฟรชกรุ๊ป จ ากัด 7/2/2563 2,000,000       47213 ประกอบกิจการค้าผัก ผลไม้ น้ าผลไม้ 

อาหารแห้ง อาหารส าเร็จรูปทุกชนิด

308  หมู่ท่ี 6 ต.กระบ่ีน้อย อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81000

5869 0815563000331 บจ.โอเรียนทัล กระบ่ี ทัวร์ จ ากัด 18/2/2563 2,000,000       79120 ประกอบกิจการธุรกิจน าเท่ียว 1/64  ถนนวัชระ ต.กระบ่ีใหญ่ อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81000

5870 0815563000349 บจ.เอล พิลลักซ์ ลันตา รีสอร์ท 

จ ากัด

20/2/2563 2,000,000       55101 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 261  หมู่ท่ี 2 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบ่ี 81150

5871 0815563000314 บจ.พี พี ซีซ่า จ ากัด 17/2/2563 2,000,000       85410 ประกอบกิจการสอนด าน้ า 54  หมู่ท่ี 7 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81180

5872 0815563000241 บจ.ไบโอกรีน อินโนเวช่ัน จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       46108 ประกอบกิจการ น าเข้า ส่งออก จัด

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เคมี อาหารส าหรับสัตว์ 

 ผงวิตามิน ผงจุลินทรีย์ ใชในการบ าบัดน้ า

เสีย

88/30  ถนนเหมทานนท์ ต.ปากน้ า อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81000

5873 0815563000292 บจ.ดีเอ็ม แลกเปล่ียนเงินตรา จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       66123 ประกอบธุรกิจ รับแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ (เม่ือได้รับอนุญาตจาก

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องแล้ว)

6  หมู่ท่ี 5 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81000
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5874 0815563000381 บจ.เมอร์ลินส์ เบฟเวอร์เรจเจส 

จ ากัด

25/2/2563 1,000,000       11049 ประกอบกิจการผลิตและจัดจ าหน่าย

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด ท้ังภายใน และ

ต่างประเทศ

103  ถนนอุตรกิจ ต.ปากน้ า อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81000

5875 0813563000088 หจ.ฟ้าล่ัน ค้าเจริญ 11/2/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการค้าปลีกสินค้าอุปโภค

บริโภคและบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด

204  หมู่ท่ี 2 ถนนเพชรเกษม ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 81130

5876 0815563000357 บจ.258 ดราก้อน จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 74  หมู่ท่ี 8 ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 81130

5877 0815563000250 บจ.เค.ที. คอนสตรัคช่ัน 202 จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย

428  หมู่ท่ี 3 ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบ่ี 81140

5878 0815563000276 บจ.มุสลิมร่วมทุน จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       80100 ประกอบกิจการทางด้านการรักษาความ

ปลอดภัยทุกประเภท

390  หมู่ท่ี 5 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81180

5879 0815563000322 บจ.บลูสตาร์อีลิทส์ จ ากัด 18/2/2563 500,000          20232 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย แชมพู 

ครีมนวดผม ยาปลูกผม

1/14  ซอยแกรนด์วิลเลจ 2 ต.ปากน้ า อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81000

5880 0815563000373 บจ.บิบิ คอนซัลต้ิง 2020 จ ากัด 25/2/2563 500,000          69200 ประกอบกิจการให้บริการท าบัญชี 

ตรวจสอบบัญชี ให้ค าปรึกษาด้านบัญชี 

และภาษีอากร

137/3  หมู่ท่ี 1 ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบ่ี 81120

5881 0825563000055 บจ.ชลภัค เบด แอนด์ ทราเวล 

จ ากัด

7/2/2563 3,000,000       55101 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 26/53  หมู่ท่ี 2 ถนนเพชรเกษม ต.นบปริง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000

5882 0825563000063 บจ.ภูผาอันดามัน รีสอร์ท จ ากัด 20/2/2563 3,000,000       55101 ประกอบกิจการโรงแรมท่ีพักและอาหาร 8/18  หมู่ท่ี 7 ต.บางม่วง อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 82190

5883 0825563000098 บจ.เดอะวิลล่าแอทนาใต้ จ ากัด 28/2/2563 2,000,000       68201 กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้า

อสังหาริมทรัพย์โดยได้รับ ค่าตอบแทน

หรือตามสัญญาจ้าง

23/3  หมู่ท่ี 5 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 82140

5884 0825563000071 บจ.แอลดีพี อินเตอร์เนช่ันแนล 

พังงา พอร์ต จ ากัด

20/2/2563 1,000,000       46631 น าเข้าและส่งออกหินดินทราย 78/21  หมู่ท่ี 3 ต.ถ้ าน้ าผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000

5885 0823563000045 หจ.บ๊ิก 3 คาร์ เซ็นเตอร์ 12/2/2563 1,000,000       45103 ประกอบกิจการซ้ือ-ขาย แลกเปล่ียน จะ

ซ้ือจะขาย ฝากขาย ขายฝาก รถยนต์มือสอง

106/1  หมู่ท่ี 3 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 82140

5886 0825563000047 บจ.ทองเจือ 2533 กรุ๊ป จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       68101 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า 

อสังหาริมทรัพย์ ท่ีดิน อาคารชุด ส่ิงปลูก

สร้างพร้อมท่ีดิน

69/2  หมู่ท่ี 1 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 82140

5887 0825563000039 บจ.ฮอลิเดย์ ทรานส์เฟอร์ เซอร์วิส 

จ ากัด

3/2/2563 300,000          79120 ประกอบธุรกิจน าเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับการน าเท่ียวทุกชนิด

8/16  หมู่ท่ี 2 ต.ล าแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82210
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5888 0825563000080 บจ.มาร์วิน เขาหลัก ทราเวล จ ากัด 26/2/2563 100,000          49321 ประกอบกิจการให้บริการรถรับจ้าง รถ

แท็กซ่ี รถตู้

72/13  หมู่ท่ี 3 ต.คึกคัก อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 82220

5889 0835563002015 บจ.ดับเบิลยู ดับเบิลยู คอร์ปอเรช่ัน

 จ ากัด

4/2/2563 18,000,000      68101 ประกอบกิจการซ้ือและขาย

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเอง เพ่ืออาศัย

7/1  ถนนหม่ืนเงิน ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

5890 0835563002180 บจ.ซีอาร์เอ็ม รีเวียร่า เอสเตท จ ากัด 6/2/2563 11,000,000      68103 ประกอบกิจการเช่าและการด าเนินการ

เก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็น ของตนเอง

หรือเช่าจากผู้อ่ืนเพ่ือเป็นท่ีพักอาศัย

24/191  หมู่ท่ี 1 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

5891 0835563002881 บจ.ห่อทองค า จ ากัด 19/2/2563 5,000,000       47411 ประกอบกิจการร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์

79/143  หมู่ท่ี 4 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5892 0835563002899 บจ.มุกมงคล โกลด์ จ ากัด 19/2/2563 5,000,000       47732 ประกอบกิจการร้านขายปลีกเคร่ืองประดับ 154/3  ถนนพังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5893 0835563003372 บจ.บ๊ิกแมน อิเล็กทรอนิค จ ากัด 27/2/2563 5,000,000       47744 ประกอบกิจการขายปลีกเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

และอิเล็กทรอนิคชนิดใช้ในครัวเรือนท่ีใช้

แล้ว

190/19  หมู่ท่ี 5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5894 0835563003437 บจ.เพ่ือน บิลเดอร์ จ ากัด 27/2/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 59/13  หมู่ท่ี 6 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5895 0835563003534 บจ.ออด้ี บิลท์อิน จ ากัด 28/2/2563 5,000,000       74101 กิจกรรมการออกแบบและตกแต่งภายใน 77/77  หมู่ท่ี 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5896 0835563002449 บจ.กะรน โทรปิคอล จ ากัด 12/2/2563 5,000,000       68101 การซ้ือและการขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็น

ของตนเอง เพ่ือการพักอาศัย

243  ถนนปฎัก ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

5897 0833563000266 หจ.เอเซียน เอสเซนซ์ 25/2/2563 5,000,000       56101 ประกอบกิจการบริการด้านอาหารใน

ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

20/15  หมู่ท่ี 2 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

5898 0835563002066 บจ.ทู ไวลด์ บอยส์ จ ากัด 5/2/2563 5,000,000       68103 การเช่าและการด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็น ของตนเองหรือเช่า

จากผู้อ่ืนเพ่ือเป็นท่ีพักอาศัย

5/121  หมู่ท่ี 4 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

5899 0835563002759 บจ.อันดามัน ริเวียร่า เรสเตอรองท์

 จ ากัด

18/2/2563 5,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม

331  หมู่ท่ี 2 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

5900 0835563002791 บจ.อันดามัน ริเวียร่า คอฟฟ่ีช็อป 

จ ากัด

18/2/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ืออสังหาริมทรัพย์  จัดหา

 รับ เช่า เช่าซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง

 ปรับปรุงใช้และจัดการโดยประการอ่ืนซ่ึง

ทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของ

ทรัพย์สินน้ัน

331  หมู่ท่ี 2 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
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5901 0835563003071 บจ.รูบิคอน มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 21/2/2563 5,000,000       68201 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนนายหน้าซ้ือ 

ขาย ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์และ

สังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

100/36  หมู่ท่ี 5 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

5902 0835563002619 บจ.นิว เวย์ ภูเก็ต จ ากัด 14/2/2563 5,000,000       79909 กิจกรรมบริการส ารองอ่ืนๆและกิจกรรมท่ี

เก่ียวข้องซ่ึงมิได้ จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

144/183  หมู่ท่ี 7 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

5903 0835563002406 บจ.พงษ์วรศักด์ิ จ ากัด 11/2/2563 5,000,000       46634 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก ขายส่ง

อุปกรณ์การวางท่อและเคร่ืองสุขภัณฑ์ เช่น

 อ่างน้ า ของใช้ในห้องน้ า เคร่ืองสุขภัณฑ์

อ่ืนๆ

42  หมู่ท่ี 3 ซอยป่าหล่าย ถนนเจ้าฟ้า

ตะวันออก

ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

5904 0835563002767 บจ.ฟิช บุ๊ค จ ากัด 18/2/2563 5,000,000       68201 ประกอบกิจการนายหน้า ตัวแทน ซ้ือ ขาย 

เช่า ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

48/64  หมู่ท่ี 3 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

5905 0835563003348 บจ.ซิสเต็ม เอเชีย จ ากัด 27/2/2563 5,000,000       41001 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 55/42  หมู่ท่ี 5 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83140

5906 0835563003101 บจ.ชาลินี เรสซิเดนซ์ จ ากัด 21/2/2563 5,000,000       68101 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย เช่า ให้เช่า บ้าน 

อาคาร อสังหาริมทรัพย์ ทุกชนิด รวมท้ัง

ท่ีดินแปลงใหญ่ แล้วแบ่งออกเป็นแปลง

ย่อย โดยมีหรือไม่มีส่ิงปลูกสร้างเพ่ือขาย 

ให้เช่า รวมตลอดถึงการสร้างบ้านเพ่ือ

จ าหน่าย

66/1  หมู่ท่ี 3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

5907 0835563003364 บจ.ย่ีชา หวัง จ ากัด 27/2/2563 4,500,000       68101 ประกอบกิจการซ้ือและการขาย

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเอง เพ่ือการ

พักอาศัย

31/4  หมู่ท่ี 5 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

5908 0835563001922 บจ.ดีวี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 3/2/2563 4,000,000       41002 การก่อสร้างอาคารท่ีไม่ใช่ท่ีพักอาศัย 35/78  หมู่ท่ี 3 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5909 0835563002627 บจ.เดรค รีฟิตส์ จ ากัด 14/2/2563 4,000,000       45203 การบ ารุงรักษายานยนต์ท่ัวไป 63/202  อาคารยูนิตเอสแอล 7 บี หมู่ท่ี 2 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5910 0835563002716 บจ.อ้ีเป่ินว่านล่ี จ ากัด 18/2/2563 4,000,000       56101 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/

ร้านอาหาร

5/36  หมู่ท่ี 2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5911 0835563002848 บจ.ดอส โบล กรุ๊ป จ ากัด 19/2/2563 4,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือและการขาย

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเองท่ีไม่ใช่ 

เพ่ือเป็นท่ีพักอาศัย

93/31  หมู่ท่ี 4 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5912 0835563003143 บจ.ภูเก็ต อีซ่ี แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป 

จ ากัด

24/2/2563 4,000,000       68201 กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้า

อสังหาริมทรัพย์โดยได้รับ ค่าตอบแทน

หรือตามสัญญาจ้าง

89/210  หมู่ท่ี 6 ต.วิชิต 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

5913 0835563003461 บจ.สตกมล อันดามารีน จ ากัด 28/2/2563 4,000,000       47691 ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์งานฝีมือคนไทย

และของท่ีระลึก

6/27  หมู่ท่ี 1 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5914 0835563002538 บจ.สะคาย แอสเซ็ทส์ จ ากัด 13/2/2563 4,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือและการขาย

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเองท่ีไม่ใช่ 

เพ่ือเป็นท่ีพักอาศัย

334/5-7  หมู่ท่ี 2 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

5915 0835563002236 บจ.เมก้า บลู อันดามัน จ ากัด 6/2/2563 4,000,000       79120 ประกอบกิจการน าเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับการน าเท่ียวทุกชนิด

59/28  หมู่ท่ี 4 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

5916 0835563002325 บจ.บ้านปลายตะวัน จ ากัด 11/2/2563 4,000,000       81300 ประกอบกิจการบริการดูแลและ

บ ารุงรักษาภูมิทัศน์

38/84  หมู่ท่ี 5 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

5917 0835563002724 บจ.วัน นูทริช่ัน จ ากัด 18/2/2563 4,000,000       46319 ประกอบกิจการน าเข้าผลิตภัณฑ์อาหาร

เสริม

16/198  หมู่ท่ี 2 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

5918 0835563002732 บจ.เพชรรัตน์ มารีน จ ากัด 18/2/2563 4,000,000       79120 ประกอบกิจการธุรกิจน าเท่ียว 9/511  หมู่ท่ี 6 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

5919 0835563002201 บจ.ทีดีที แมเนจเมนต์ จ ากัด 6/2/2563 4,000,000       93199 ประกอบกิจการให้บริการ รับจัดหาท่ีพัก

อาศัย สถานท่ี ฝึกสอน ให้นักกีฬาทุก

ประเภท พร้อมท้ังดูแลนักกีฬา เช่น 

นักกีฬาฟุตบอล

161/51  หมู่ท่ี 10 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

5920 0835563002244 บจ.ดราก้อนฟลาย รีสอร์ท จ ากัด 6/2/2563 4,000,000       55102 ประกอบกิจการเกสต์เฮ้าส์ 80/156  หมู่ท่ี 7 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

5921 0835563002341 บจ.สไมล์ คิดส์ อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

11/2/2563 4,000,000       88901 ประกอบกิจการบริการรับเล้ียงเด็ก และ

พัฒนาเด็กเล็ก

5/25  หมู่ท่ี 10 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

5922 0835563002350 บจ.ภูเก็ตเซเว่นโฮม จ ากัด 11/2/2563 4,000,000       68201 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนนายหน้าซ้ือ 

ขาย ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์และ

สังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

161/51  หมู่ท่ี 10 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

5923 0835563002660 บจ.เร้นท์ 24 จ ากัด 17/2/2563 4,000,000       68201 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนนายหน้าซ้ือ 

ขาย ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์และสังหา

ทรัพย์ทุกชนิด

161/51  หมู่ท่ี 10 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

5924 0835563002708 บจ.ออดิท ซีเคียว จ ากัด 17/2/2563 4,000,000       62023 ประกอบกิจกรรมการจัดการส่ิงอ านวย

ความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์

88/15  หมู่ท่ี 6 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

5925 0835563002813 บจ.พาวเวอร์เฮ้าส์ ภูเก็ต จ ากัด 18/2/2563 4,000,000       85410 แนะน าศิลปะการต่อสู้ มวยไทย 95/6  หมู่ท่ี 1 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

5926 0835563003062 บจ.คอนซัลท์ อีสท์ จ ากัด 21/2/2563 4,000,000       68102 ประกอบกิจการทางด้านซ้ือ ขาย เช่า 

อสังหาริมทรัพย์

161/51  หมู่ท่ี 10 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

5927 0835563003151 บจ.เรนโบว์ เฟรช จ ากัด 24/2/2563 4,000,000       47219 ร้านขายปลีกอาหารอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภท

ไว้ในท่ีอ่ืน

28/86  หมู่ท่ี 1 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

5928 0835563003356 บจ.ทีเอชเจเจทีแซด จ ากัด 27/2/2563 4,000,000       68101 ประกอบกิจการซ้ือและการขาย

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเอง เพ่ือการ

พักอาศัย

403/94  หมู่ท่ี 9 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

5929 0835563003119 บจ.ดีมาเรสท์ ชาร์เตอร์ จ ากัด 21/2/2563 4,000,000       46591 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า เรือ เพ่ือ

การท่องเท่ียว และ สันทนาการ หรือ การ

อ่ืนๆ

246/3  ถนนผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

5930 0835563003267 บจ.สเตอริโอ ไลฟ์แบรนด์ จ ากัด 26/2/2563 4,000,000       56301 ประกอบกิจการให้บริการสถานบันเทิง 23,25,27  ซอยบางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

5931 0835563003291 บจ.สเตอริโอ 23 จ ากัด 26/2/2563 4,000,000       90002 ประกอบกิจการให้บริการสถานบันเทิง 23,25,27  ซอยบางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

5932 0835563003305 บจ.สเตอริโอ 27 จ ากัด 26/2/2563 4,000,000       90002 ประกอบกิจการให้บริการสถานบันเทิง 23,25,27  ซอยบางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

5933 0835563003313 บจ.สเตอริโอ 25 จ ากัด 26/2/2563 4,000,000       90002 ประกอบกิจการให้บริการสถานบันเทิง 23,25,27  ซอยบางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

5934 0835563003089 บจ.บี แอนด์ แอล พาร์ทเนอร์ส 

จ ากัด

21/2/2563 3,000,000       56101 ประกอบกิจการให้บริการด้านอาหารและ

เคร่ืองด่ืม

139/11  หมู่ท่ี 7 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

5935 0835563002589 บจ.ด็อค เอ คาเฟ่ จ ากัด 13/2/2563 2,000,000       56101 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/

ร้านอาหาร

20/20  หมู่ท่ี 2 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5936 0835563003127 บจ.มิกซ์อิทแม็กซ์ จ ากัด 21/2/2563 2,000,000       45301 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก ช้ินส่วน

อิเล็กทรอนิกส์ ช้ินส่วน อะไหล่ อุปกรณ์

ตกแต่งรถยนต์

63/779  หมู่ท่ี 4 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5937 0835563003135 บจ.โดม่อน จ ากัด 21/2/2563 2,000,000       68101 ประกอบกิจการซ้ือ และการขาย

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเองเพ่ือการ

อาศัย

65/180  หมู่ท่ี 1 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5938 0835563003283 บจ.ภิรมย์เวศน์ จ ากัด 26/2/2563 2,000,000       68101 การซ้ือและการขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็น

ของตนเองเพ่ือการอาศัย

65/180  หมู่ท่ี 1 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5939 0835563003381 บจ.ภูเก็ต เฟรยา แอนด์ อีเทอร์นอล

 จ ากัด

27/2/2563 2,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย เช่า ให้เช่า เป็น

นายหน้า ตัวแทน เก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์

และดูแลพัฒนา

19/252  หมู่ท่ี 3 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5940 0835563003470 บจ.บิวต้ีไลฟ์ โอเช่ียน จ ากัด 28/2/2563 2,000,000       79110 ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง 55/757  หมู่ท่ี 2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5941 0835563003488 บจ.พังงาโซลูช่ัน จ ากัด 28/2/2563 2,000,000       46599 การขายส่งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์อ่ืนๆซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

135/102  หมู่ท่ี 5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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5942 0835563002058 บจ.ล้านเส้น ดาต้า จ ากัด 5/2/2563 2,000,000       62012 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

211/303  หมู่บ้าน ตะวันเพลส หมู่ท่ี 5 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

5943 0835563002147 บจ.ที บี ภูเก็ต จ ากัด 5/2/2563 2,000,000       41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง และงาน

ก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังท ารับ

ท างานโยธาทุกประเภท

110/24  หมู่ท่ี 2 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

5944 0835563002431 บจ.แบรนด์ เอ็กซ์ จ ากัด 12/2/2563 2,000,000       31009 ผลิต ซ้ือมาขายไปเก่ียวกับเฟอร์นิเจอร์ 

สินค้าตกแต่งบ้าน รวมท้ังบริการออกแบบ

ตกแต่ง

177/32  หมู่ท่ี 4 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

5945 0835563002465 บจ.บลู ชาร์ค (ประเทศไทย) จ ากัด 12/2/2563 2,000,000       64202 กิจกรรมของบริษัทโฮลด้ิงท่ีไม่ได้ลงทุนใน

ธุรกิจการเงินเป็นหลัก

4/2  ถนนศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

5946 0835563002473 บจ.เรียลเอสเตท แอนด์ แอคเคาน์

ต้ิง จ ากัด

12/2/2563 2,000,000       68102 การซ้ือและการขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็น

ของตนเองท่ีไม่ใช่ เพ่ือเป็นท่ีพักอาศัย

59/45  หมู่ท่ี 4 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

5947 0835563002490 บจ.ออลเดย์ ภูเก็ต ทัวร์ จ ากัด 12/2/2563 2,000,000       79120 ธุรกิจจัดน าเท่ียว 106/16  หมู่ท่ี 3 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

5948 0835563002503 บจ.อันดามันบีชวิลล่าส์ จ ากัด 12/2/2563 2,000,000       68101 การซ้ือและการขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็น

ของตนเองท่ีไม่ใช่ เพ่ือเป็นท่ีพักอาศัย

59/45  หมู่ท่ี 4 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

5949 0835563002830 บจ.ลิลล่ีซี จ ากัด 18/2/2563 2,000,000       77302 การให้เช่าและการให้เช่าแบบลีสซ่ิง

อุปกรณ์การขนส่งทางน้ า

162/14  หมู่ท่ี 8 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

5950 0835563002333 บจ.สพอนดูลีส จ ากัด 11/2/2563 2,000,000       73101 ประกอบกิจการบริหาร ท่ีปรึกษาด้าน

การตลาดและโฆษณา

9/369 ห้อง 201  ช้ันท่ี 2 หมู่ท่ี 6 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

5951 0835563002554 บจ.ควิคแอนด์คลีน ลอนดรอแมท 

จ ากัด

13/2/2563 2,000,000       96201 ประกอบกิจการบริการซักรีด (ยกเว้นโดย

เคร่ืองซักผ้าชนิดหยอดเหรียญ)

32/1  หมู่ท่ี 6 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

5952 0835563002856 บจ.เอ. ดูมาส จ ากัด 19/2/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการบริการด้านอาหารใน

ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

116/166  หมู่ท่ี 4 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

5953 0835563002996 บจ.นิก้า เซอร์วิส จ ากัด 20/2/2563 2,000,000       33151 การซ่อมเรือ 16/168  หมู่ท่ี 2 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

5954 0835563003232 บจ.โคเมเต้. คลาวด์ จ ากัด 26/2/2563 2,000,000       58202 ประกอบกิจการรับออกแบบเว็บไซต์ 

กราฟฟิก และบริการด้านการตลาดออนไลน์

116/226  หมู่ท่ี 4 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

5955 0835563001931 บจ.อแซ็คไทย อินคอร์ปอเรช่ัน 

จ ากัด

3/2/2563 2,000,000       56301 การบริการด้านเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์

เป็นหลักในร้าน

22/19  หมู่ท่ี 10 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

5956 0835563001965 บจ.เพอริกอน ดิจิตัล จ ากัด 4/2/2563 2,000,000       62011 ประกอบกิจกรรมการจัดท าโปรแกรมเว็บ

เพจและเครือข่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

28/43  หมู่ท่ี 4 ซอยเจ้าฟ้า48 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

5957 0835563001973 บจ.เอ็นน่ี ไลฟ์ จ ากัด 4/2/2563 2,000,000       68101 การซ้ือและการขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็น

ของตนเอง เพ่ือการพักอาศัย

98/3  หมู่ท่ี 2 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

5958 0835563002121 บจ.นิโคบาร์ จ ากัด 5/2/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม

11/11  หมู่ท่ี 1 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

5959 0835563002155 บจ.ไชน่า เอ็กซ์เพรส ภูเก็ต จ ากัด 5/2/2563 2,000,000       49339 ประกอบกิจการตัวแทนนายหน้าในการ

ขนส่งสินค้า

60/88  หมู่ท่ี 4 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

5960 0835563002261 บจ.ทีบีแอลดี เฮาส์ซ่ิง จ ากัด 6/2/2563 2,000,000       68101 ประกอบกิจการซ้ือและการขาย

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเอง เพ่ือการ

พักอาศัย

81/31  หมู่ท่ี 7 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

5961 0835563002317 บจ.เอชแอลเอช โฮม จ ากัด 7/2/2563 2,000,000       68201 กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้า

อสังหาริมทรัพย์โดยได้รับ ค่าตอบแทน

หรือตามสัญญาจ้าง

1/100  หมู่ท่ี 5 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

5962 0835563002384 บจ.ภูเก็ต เคพีเอสอาร์ กรุ๊ป จ ากัด 11/2/2563 2,000,000       47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม

104/10  หมู่ท่ี 6 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

5963 0835563002392 บจ.แจ็ค แอนด์ วันดา บาวาเรีย ฟู้ด

 จ ากัด

11/2/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการบริการด้านอาหารใน

ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

95/31  หมู่ท่ี 7 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

5964 0835563002511 บจ.แอดเวนเจอร์ วิท น่ิม จ ากัด 13/2/2563 2,000,000       79120 ประกอบธุรกิจจัดน าเท่ียว 135/257  หมู่ท่ี 4 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

5965 0835563002562 บจ.คริส ทีนา จ ากัด 13/2/2563 2,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า ท่ีดิน บ้าน

และอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

76/40  หมู่ท่ี 7 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

5966 0835563002635 บจ.ดิโอเรเน่ เทค จ ากัด 14/2/2563 2,000,000       62011 กิจกรรมการจัดท าโปรแกรมเว็บเพจและ

เครือข่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

136/1  หมู่ท่ี 4 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

5967 0835563002651 บจ.ไพร์ม โกลบอล จ ากัด 14/2/2563 2,000,000       68102 การซ้ือและการขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็น

ของตนเองท่ีไม่ใช่ เพ่ือเป็นท่ีพักอาศัย

7  หมู่ท่ี 5 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

5968 0835563002911 บจ.บ้าน เซเรน่า จ ากัด 19/2/2563 2,000,000       68101 ประกอบกิจการซ้ือและการขาย

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเอง เพ่ือการ

พักอาศัย

499/176  หมู่ท่ี 6 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

5969 0835563002929 บจ.เมทัล เกียร์ โซลิด ดีเวลลอป

เม้นท์ จ ากัด

19/2/2563 2,000,000       50112 ประกอบกิจการขนส่งผู้โดยสารทางทะเล

และตามแนวชายฝ่ังทะเลโดยเรือท่องเท่ียว

หรือเรือโดยสารทัศนาจรขนาดใหญ่

403/63  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

5970 0835563002937 บจ.คอนซ่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

19/2/2563 2,000,000       63113 ประกอบกิจการเก่ียวกับธุรกิจด้าน

การตลาด และการขาย

59/89  หมู่ท่ี 7 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

5971 0835563002945 บจ.ยัวร์ สบาย จ ากัด 19/2/2563 2,000,000       66199 ประกอบกิจกรรมอ่ืนๆท่ีช่วยเสริมกิจกรรม

การให้บริการทางการเงิน ซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

12/37  หมู่ท่ี 1 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

5972 0835563003038 บจ.ดิจิทัล เวิร์คฟอร์ซ โฮลด้ิงส์ 

จ ากัด

20/2/2563 2,000,000       58202 การจัดท าซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป (ยกเว้น

ซอฟต์แวร์เกมส าเร็จรูป)

88/12  หมู่ท่ี 2 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

5973 0835563003160 บจ.บลู เวนเจอร์ส ทริป จ ากัด 24/2/2563 2,000,000       85410 การศึกษาด้านกีฬาและนันทนาการ 58/82  หมู่ท่ี 10 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

5974 0835563003178 บจ.เอฟ คลีน จ ากัด 24/2/2563 2,000,000       96201 การบริการซักรีด (ยกเว้นโดยเคร่ืองซักผ้า

ชนิดหยอดเหรียญ)

49/67  หมู่ท่ี 7 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

5975 0835563003216 บจ.ซี ทู แลนด์ จ ากัด 24/2/2563 2,000,000       68201 กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้า

อสังหาริมทรัพย์โดยได้รับ ค่าตอบแทน

หรือตามสัญญาจ้าง

30/60  หมู่ท่ี 1 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

5976 0835563003259 บจ.ซีสเต็ม ไอ จ ากัด 26/2/2563 2,000,000       62022 ประกอบกิจการธุรกิจให้ค าปรึกษา พัฒนา

 บริหาร ซ่อมแซม ระบบคอมพิวเตอร์และ

ซอฟต์แวร์

54/21  หมู่ท่ี 6 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

5977 0835563002091 บจ.ภูเก็ตเบสท์ทริป จ ากัด 5/2/2563 2,000,000       79120 ประกอบกิจการจ าหน่ายต๋ัวส าหรับ

ท่องเท่ียว รับจองห้องพัก ต๋ัวเคร่ืองบิน 

และกิจกรรม อ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการ

ท่องเท่ียว

22  หมู่ท่ี 2 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83140

5978 0835563002686 บจ.ไลฟ์ เดอะ ดรีม ภูเก็ต จ ากัด 17/2/2563 2,000,000       68101 ประกอบกิจการซ้ือและการขาย

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเองเพ่ือการ

พักอาศัย

86/12  หมู่ท่ี 5 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83140

5979 0835563002694 บจ.ทรามิตา จ ากัด 17/2/2563 2,000,000       49329 ประกอบกิจการรับส่งผู้โดยสารเช่น ท่ี

สนามบิน และสถานท่ีอ่ืนๆ

117/9  หมู่ท่ี 4 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83140

5980 0833563000126 หจ.ยูนิเวอร์แซล แฟช่ัน ป่าตอง 4/2/2563 2,000,000       14120 ประกอบกิจการรับจ้างตัดเย็บเส้ือผ้า 42,44  ถนนร่วมใจ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

5981 0835563002198 บจ.นีดเดิล อาร์ท เท็ททู จ ากัด 6/2/2563 2,000,000       96309 ประกอบกิจกรรมการบริการอ่ืน ๆ ส่วน

บุคคลซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

169/30  ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

5982 0835563002279 บจ.ชรี กันต์กัว ฟู้ด แอนด์ เบเวอ

เรจส์ จ ากัด

6/2/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการบริการด้านอาหารใน

ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

37  ถนนไสน้ าเย็น1 ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

5983 0835563002481 บจ.พีอาร์ แฮปป้ี สไมล์ จ ากัด 12/2/2563 2,000,000       96101 กิจกรรมสปา 88  หมู่ท่ี 5 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

5984 0835563002821 บจ.โซฮา อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 18/2/2563 2,000,000       55101 ประกอบกิจการโรงแรม อพาร์ทเม้นท์ 

แมนช่ัน ท่ีพักอาศัย ห้องเช่า บริการขาย

ห้องพัก

83/7  ถนนผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

5985 0835563003224 บจ.ลัคก้ี บลู วาฬ จ ากัด 25/2/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการบริการด้านอาหารใน

ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

164/25-26  ถนนนาใน ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

5986 0835563003402 บจ.นัมเบอร์ 69 สตรีทฟู๊ด จ ากัด 27/2/2563 2,000,000       47113 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

85/1  ถนนผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

5987 0835563002422 บจ.เล พิททิต ปารีส จ ากัด 11/2/2563 1,500,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 34/20-21  ถนนประชานุเคราะห์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

5988 0833563000118 หจ.กิมจิมาดามซอ 4/2/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหาร เช่น กิมจิ 68/171  หมู่ท่ี 2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5989 0833563000134 หจ.อันดามัน สปีดโบท ทัวร์ 4/2/2563 1,000,000       79120 ประกอบกิจการน าเท่ียว 6/27  หมู่ท่ี 1 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5990 0833563000142 หจ.ยอดข้าวต้ม 4/2/2563 1,000,000       56210 ประกอบกิจการบริการด้านการจัดเล้ียง 54/46  หมู่ท่ี 6 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5991 0833563000169 หจ.เอ็น เอส ออโตเคลฟ 6/2/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจการจ าหน่าย ซ่อม เคร่ืองมือ

แพทย์

35/803  หมู่ท่ี 2 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5992 0833563000223 หจ.ไฟฟ้าทรัพย์เจริญทองค า 14/2/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการติดต้ังสายไฟฟ้า 108/5  หมู่ท่ี 4 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5993 0833563000240 หจ.ไพ ฟลอร่า 25/2/2563 1,000,000       46205 ประกอบกิจการขายส่งดอกไม้ต้นไม้และ

เมล็ดพันธ์ุพืช

62  ซอยประยูร 1 ถนนเยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5994 0903563000516 หจ.ด๊ับเบ้ิล เจ คอนสตรัคช่ัน 11/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 9/88  หมู่ท่ี 4 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5995 0835563001949 บจ.ศรีอ านวย ทรานสปอร์ต จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       49321 การขนส่งผู้โดยสารโดยรถยนต์รับจ้าง/

แท็กซ่ี

18/15  หมู่ท่ี 3 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5996 0835563001957 บจ.แค๊ปโค  สวนหลวง จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       93299 กิจกรรมด้านความบันเทิงและการ

นันทนาการอ่ืนๆซ่ึงมิได้ จัดประเภทไว้ในท่ี

อ่ืน

78/470  หมู่ท่ี 2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5997 0835563002007 บจ.ธีรดิษฐ์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพ

พลาย จ ากัด

4/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม 

ซ่อมแซม บ้าน อาคาร และส่ิงปลูกสร้าง

ทุกประเภท

35/428  หมู่ท่ี 2 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5998 0835563002023 บจ.บี.พี. พูล ซิสเท็ม จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       43909 ประกอบกิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้าน

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

7  ซอยสามัคคี 1 ถนนเยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

5999 0835563002040 บจ.พี เค โซลาร์ จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       35101 บริการติดต้ังโซล่าเซลส์ 79/195  หมู่ท่ี 4 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6000 0835563002082 บจ.โรส โกลด์ พร็อพเพอต้ีส์ จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 

คนกลางในการซ้ือ การขายและให้เช่า

อสังหาริมทรัพย์

8/504  ถนนมนตรี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
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6001 0835563002112 บจ.เซ๊ียะ เฟิร์ส จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       68101 ประกอบกิจการซ้ือและการขาย

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเองเพ่ือการ

อาศัย

80/21  หมู่ท่ี 3 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6002 0835563002139 บจ.เพง เซียว จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       68101 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย อสังหาริมทรัพย์ท่ี

เป็นของตนเอง เพ่ือการอาศัย

80/21  หมู่ท่ี 3 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6003 0835563002163 บจ.ภูเก็ต หนาน หนาน จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       79120 ธุรกิจจัดน าเท่ียว 102/4  หมู่ท่ี 6 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6004 0835563002171 บจ.ไทยพัฒนาค้าวัสดุ จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       47525 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างหลายชนิดรวมถึง

วัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือชนิดน าไปใช้

ท างานได้ด้วยตัวเอง

187/22  ถนนพังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6005 0835563002228 บจ.อองดิน มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต 18/253  หมู่ท่ี 3 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6006 0835563002295 บจ.สยามคาร์ส ภูเก็ต จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       45103 ประกอบกิจการขายยานยนต์เก่าชนิด

รถยนต์น่ังส่วนบุคคลรถกระบะรถตู้และรถ

ขนาดเล็กท่ีคล้ายกัน

51/36  หมู่ท่ี 2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6007 0835563002309 บจ.ผากอ โซลูช่ัน จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       53200 ประกอบกิจการให้บริการรับส่งสินค้าท่ัวไป 52/213  หมู่ท่ี 2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6008 0835563002376 บจ.ซัน กลอร่ี ครีเอช่ัน จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       82302 ประกอบกิจการบริการออแกไนเซอร์ 

ออกแบบ บริหาร จัดงาน จัดกิจกรรม จัด

งานอีเว้นท์ จัดบูธ จัดงานประชุม จัดงาน

สัมมนา จัดงานโฆษณา และการจัดงานอ่ืนๆ

96/7  หมู่ท่ี 4 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6009 0835563002520 บจ.ประเทศ ฟลาวเวอร์ เซ็นเตอร์ 

จ ากัด

13/2/2563 1,000,000       47733 ประกอบกิจการจ าหน่ายปลีกและส่ง 

ดอกไม้ ต้นไม้ และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวข้อง

78/32-33  ถนนบางกอก ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6010 0835563002546 บจ.เอก อันซีน อันดามัน ทัวร์ จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       79120 ประกอบธุรกิจจัดน าเท่ียว 88  หมู่ท่ี 4 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6011 0835563002571 บจ.276 การก่อสร้าง จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 99  ถนนกระบ่ี ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6012 0835563002597 บจ.เคซีที โปรเจคท์ แมเนจเมนท์ 

จ ากัด

13/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีไม่ใช่ท่ีพัก

อาศัย

26/223  หมู่ท่ี 9 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6013 0835563002741 บจ.เน็กซ์เทค 2020 จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       47413 ร้านขายปลีกอุปกรณ์การส่ือสาร

โทรคมนาคม

367/71  ถนนเยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
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6014 0835563002775 บจ.12 คอนเซ็ปต์ จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีการท าบัญชีและการ

ตรวจสอบบัญชี การให้ค าปรึกษาด้านภาษี

6  ถนนปฎิพัทธ์ิ ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6015 0835563002805 บจ.โปร อินทีเรีย แอนด์ ดีไซน์ 

จ ากัด

18/2/2563 1,000,000       74101 ประกอบกิจการธุรกิจรับเหมา ตกแต่ง

ภายใน รับส่ังท าเฟอร์นิเจอร์ และท า

เฟอร์นิเจอร์เพ่ือขาย

35/1022  หมู่ท่ี 2 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6016 0835563002864 บจ.ไอรักษ์เพ็ท จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       75000 ประกอบกิจกรรมเก่ียวกับสัตวแพทย์ 27/7-8  ถนนเจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6017 0835563002872 บจ.เซคคันด์ วินด์ จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       55103 ประกอบกิจการท่ีพักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท 90  หมู่ท่ี 7 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6018 0835563002953 บจ.ทิพย์รุ่งเรือง ทรานสปอร์ต 

2020 จ ากัด

20/2/2563 1,000,000       49323 การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคน

โดยสาร

42/89  หมู่ท่ี 6 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6019 0835563002961 บจ.เอ็มดับเบ้ิลยูเฮลท์แคร์ จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และ

เวชภัณฑ์

19/105  หมู่ท่ี 3 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6020 0835563002970 บจ.อินน์ ลักซ์ แอสเสท จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       55101 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 40/47-48  หมู่ท่ี 5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6021 0835563002988 บจ.อาร์เอ็มพี พลัส 93 จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       47732 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองประดับ หินมีค่า 

อัญมณีท้ังแท้และเทียม

70/53  หมู่ท่ี 3 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6022 0835563003321 บจ.ไนน์ต้ีไนน์ มอเตอร์ไบค์ จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       45401 ประกอบกิจการจ าหน่ายรถจักรยานยนต์

และอะไหล่รถจักรยานยนต์ทุกชนิด

89/554  หมู่ท่ี 6 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6023 0835563003330 บจ.สาลูทีโร จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       62011 ประกอบกิจการออกแบบ จัดท า พัฒนา 

โปรแกรมเว็บเพจและเครือข่ายตาม

วัตถุประสงค์ของผู้ใช้

55/728  หมู่ท่ี 2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6024 0835563003411 บจ.พลอย ฟอร์คลีน จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการจ าหน่ายน้ ายาเคมีภัณฑ์ 

และสินค้าอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกิจการซักรีด

และกิจการอ่ืนๆ ทุกประเภท

69/869  หมู่ท่ี 1 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6025 0835563003496 บจ.ดิสคัฟเวอร่ี วิลล่า จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       68104 ประกอบกิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า

 นายหน้า บริหารจัดการด้าน

อสังหาริมทรัพย์

71/41  หมู่บ้าน ดิอินด้ี 2 หมู่ท่ี 2 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6026 0835563002368 บจ.อาจารยุตต์ จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       55101 ประกอบกิจการโรงแรม 96/9  ถนนกะตะ ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

6027 0833563000177 หจ.อันดามัน ซี อินเตอร์กรุ๊ป 6/2/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 109/33  ถนนศรีสุนทร ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
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6028 0833563000215 หจ.การเท่ียง คอนสตรัคช่ัน 14/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ีท าการ 

ถนน สะพาน เข่ือน อุโมงค์ และงาน

ก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกทุกชนิด รวมท้ังรับ

ท างานโยธาทุกประเภท

112/12  หมู่ท่ี 8 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

6029 0833563000282 หจ.มุดดอกขาวบริการ 27/2/2563 1,000,000       81210 ประกอบกิจการบริการความสะอาดท่ัวไป 

ดูแลสวนตามบ้านจัดสรร ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์

โฮม

152/1  หมู่ท่ี 7 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

6030 0833563000312 หจ.อาร์ซีไอ แมเนจเม้นท์ 28/2/2563 1,000,000       41001 การก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 5/2  หมู่ท่ี 1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

6031 0835563002031 บจ.ไจแอนท์ ริช ทราเวล จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       79909 กิจกรรมบริการส ารองอ่ืนๆและกิจกรรมท่ี

เก่ียวข้องซ่ึงมิได้ จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

204/2  หมู่ท่ี 3 ถนนเทพกระษัตรี ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

6032 0835563002074 บจ.สุภาพ บิวท์อิน เฟอร์นิเจอร์ 

จ ากัด

5/2/2563 1,000,000       31009 การผลิตเฟอร์นิเจอร์ท่ีท าจากวัสดุอ่ืนๆ 

(ยกเว้น หิน คอนกรีต หรือเซรามิก)

127/18  หมู่ท่ี 9 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

6033 0835563002104 บจ.ธนโชติ อีเล็คทริค แอนด์ ซัพ

พลาย คอยน์ ซิสเต็มส์ จ ากัด

5/2/2563 1,000,000       47595 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองไฟฟ้าทุก

ชนิด พร้อมติดต้ังอุปกรณ์หยอดเหรียญ

173/5  หมู่ท่ี 4 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

6034 0835563002210 บจ.วีอาร์ แอร์ เอ็นจิเนียร่ิง ชิสเท็ม

 จ ากัด

6/2/2563 1,000,000       33149 ประกอบกิจการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

128/4  หมู่ท่ี 2 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

6035 0835563002252 บจ.นาคาวิช่ัน โฮมสเตย์ จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       55101 ประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 1  หมู่ท่ี 5 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

6036 0835563003011 บจ.ดีดับเบ้ิลยูที ดิจิตอล มาร์เก็ตต้ิง

 จ ากัด

20/2/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการให้บริการให้การจัดท า

เว็บไซต์ ท าส่ือโฆษณา และรายละเอียด

ทางการตลาด

89/32  หมู่ท่ี 3 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

6037 0835563003097 บจ.อมรทิพย์ จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม

67/12  หมู่ท่ี 8 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

6038 0835563003275 บจ.ทรัพย์แก่นดี จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ 

อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ีท าการ และการ

ก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด

229/27  หมู่ท่ี 6 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

6039 0835563003429 บจ.เอ.เอส. เมก้าริช กรุ๊ป จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจการร้านขายปลีกเส้ือผ้า 119/162  หมู่ท่ี 8 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

6040 0835563003500 บจ.เดอะบลูฟิน จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       50112 การขนส่งผู้โดยสารทางทะเลและตามแนว

ชายฝ่ังทะเลโดยเรือท่องเท่ียวหรือเรือ

โดยสารทัศนาจรขนาดใหญ่

222  หมู่ท่ี 8 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
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6041 0835563003518 บจ.พร้อมทรัพย์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์

 เซอร์วิส จ ากัด

28/2/2563 1,000,000       71102 กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้

ค าปรึกษาทางด้านเทคนิค ท่ีเก่ียวข้อง

223/8  หมู่ท่ี 8 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

6042 0835563001914 บจ.บีจีที เซอร์วิส จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       45301 การขายส่งช้ินส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่

ของยานยนต์

119/27  หมู่ท่ี 6 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

6043 0835563002414 บจ.ไอติม อีส ยัวร์ เรียล เลิฟ จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการผลิตส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือ

การโฆษณา

26/21  หมู่ท่ี 5 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

6044 0835563002457 บจ.พี เอ็น ลีสซ่ิง จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       64999 กิจกรรมบริการทางการเงินอ่ืนๆ (ยกเว้น

กิจกรรมการประกันภัย และกองทุน

บ าเหน็จบ านาญ) ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ี

อ่ืน

55/5  หมู่ท่ี 1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

6045 0835563002601 บจ.มุกอันดา ซันไรส์ จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       79909 กิจกรรมบริการส ารองอ่ืนๆและกิจกรรมท่ี

เก่ียวข้องซ่ึงมิได้ จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

59/255  หมู่บ้าน โครงการภูเก็ตวิลล่ากะทู้

 หมู่ท่ี 4

ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

6046 0835563003003 บจ.โก ทราเวล ภูเก็ต จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       85410 การศึกษาด้านกีฬาและนันทนาการ 6/201  หมู่ท่ี 6 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

6047 0835563003194 บจ.บีลีฟ ภูเก็ต จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       49329 ประกอบกิจการรับขนส่งคนโดยสาร 

ภายในจังหวัดภูเก็ต ท้ังขาวไทย และ

ชาวต่างชาติ

9/201  หมู่ท่ี 6 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

6048 0835563003399 บจ.ปลาสาก จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       47712 ประกอบกิจการจ าหน่ายรองเท้าแตะ 

รองเท้าเพ่ือสุขภาพ ร้องเท้าแฟช่ัน สินค้า

แฟช่ันทุกชนิด ส าหรับบุรุษ สตรี และเด็ก

15/124  หมู่ท่ี 1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

6049 0833563000258 หจ.เอ็กซ์เชนจ์ เยาวราชฉลอง 25/2/2563 1,000,000       66123 ประกอบกิจกรรมเก่ียวกับแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ

41  หมู่ท่ี 8 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

6050 0833563000304 หจ.บี.เอ็ม.ออโต้แม็กซ์ 28/2/2563 1,000,000       45203 ประกอบกิจการรับบริการต้ังศูนย์ถ่วงล้อ

แม็กซ์ ล้อกะทะ จ้ีล้อ สลับยาง ปะยาง 

เติมลมยาง บริการตรวจเช็คสภาพ

ปรับแต่งช่วงล่าง ตรวจซ่อมระบบเบรค 

เปล่ียนผ้าเบรค เบนดิก เจียร์จานดิสเบรค 

เปล่ียนถ่ายน้ าม้ันเคร่ือง ท้ังในและนอก

สถานท่ี

66/29  หมู่ท่ี 6 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

6051 0835563002643 บจ.ธนันชัย 1989 จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       43210 การติดต้ังไฟฟ้า 51/45  หมู่ท่ี 7 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

6052 0835563002678 บจ.โชคมารวย 99 จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการรับเหมาขายสินค้าและ

บริการให้กับหน่วยงานภาครัฐ

41/27  หมู่ท่ี 1 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
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6053 0835563002902 บจ.แก๊ซซ่ี โฟร์วีลไดร์ฟ ภูเก็ต จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       45203 ประกอบกิจการบ ารุงรักษายานยนต์ท่ัวไป 70/14  หมู่ท่ี 5 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

6054 0835563003046 บจ.วีวอล์ค จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 79/254  หมู่ท่ี 7 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

6055 0835563003186 บจ.นายหัวเพียร สถาปนิกและ

วิศวกร จ ากัด

24/2/2563 1,000,000       71101 ประกอบกิจการรับออกแบบด้าน

สถาปัตยกรรม วิศวกรรมและตกแต่ง

ภายในอาคารทุกชนิด

7/30  หมู่ท่ี 10 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

6056 0835563003208 บจ.เอบีเอฟ เซอร์วิสเซส จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       56299 การบริการด้านอาหารอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

40/140  หมู่ท่ี 1 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

6057 0835563003241 บจ.จงโรจน จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       42202 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ติดต้ัง

ระบบไฟฟ้า ส่ือสาร ประปา ขายอุปกรณ์

ไฟฟ้า งานระบบครบวงจร

6/38  หมู่ท่ี 5 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

6058 0835563003445 บจ.โมจิโต พลัส ภูเก็ต จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       55101 ประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 27/36  หมู่ท่ี 5 ซอยมิตรภาพ ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

6059 0835563003453 บจ.บ้านท่ีคุ้นเคย จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       46612 การขายส่งเช้ือเพลิงเหลว 81  หมู่ท่ี 5 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

6060 0835563001981 บจ.ขวัญ อันดามัน ลาเท็กซ์ จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       46693 ประกอบกิจการค้าส่งและค้าปลีก 

ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากยางพารา

106/2  หมู่ท่ี 1 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83140

6061 0835563003020 บจ.ไลท์เฮ้าส์ ลีเกิล เซอร์วิสเซส 

จ ากัด

20/2/2563 600,000          69100 กิจกรรมทางกฎหมาย 110/67  หมู่ท่ี 3 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

6062 0833563000193 หจ.กู้ด ไทม์ วาเคช่ัน 11/2/2563 500,000          79120 ประกอบกิจการธุรกิจจัดน าเท่ียว 111/35  หมู่ท่ี 6 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6063 0833563000207 หจ.เจ้าพระยาสเตนเลสสตีล 11/2/2563 500,000          47524 ประกอบกิจการจ าหน่ายปลีก ส่ง งานสเตน

เลส สังกะสี ซิงค์

99/26-27  หมู่ท่ี 5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6064 0833563000231 หจ.บ้านรางน้ า ภูเก็ต 21/2/2563 500,000          47599 ประกอบกิจการร้านขายปลีกของใช้อ่ืนๆ

ในครัวเรือนซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

58/2  หมู่ท่ี 2 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6065 0835563002287 บจ.เดอะ  เบสท์ บราวส์ กรุ๊ป จ ากัด 6/2/2563 500,000          47723 ประกอบกิจการร้านขายปลีกเคร่ืองส าอาง 111/90  หมู่ท่ี 6 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6066 0835563002783 บจ.โฮมซีวิลเอ็นจิเนียร์ จ ากัด 18/2/2563 500,000          42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์ 20/52  หมู่ท่ี 4 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

6067 0835563003526 บจ.ภูเก็ตวัฒนา คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 28/2/2563 500,000          41001 การก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 111/248  หมู่ท่ี 8 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

6068 0833563000185 หจ.คุณโอเค ไทยคุ๊กก้ิง 7/2/2563 300,000          56101 ประกอบกิจการบริการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม

6/20  หมู่ท่ี 4 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
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6069 0835563001990 บจ.รวมพงศ์มอเตอร์-2002 จ ากัด 4/2/2563 300,000          45401 ประกอบกิจการจ าหน่ายรถจักรยานยนต์

ทุกชนิดทุกประเภท รวมท้ังการให้บริการ

อะไหล่รถจักรยานยนต์ทุกประเภท

132  หมู่ท่ี 3 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

6070 0835563003054 บจ.ซิต้ีเกท แมนเนจเมนท์ จ ากัด 20/2/2563 300,000          68103 การเช่าและการด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็น ของตนเองหรือเช่า

จากผู้อ่ืนเพ่ือเป็นท่ีพักอาศัย

71/21  หมู่ท่ี 3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

6071 0833563000151 หจ.ครูอ๋อย 5/2/2563 100,000          47999 ประกอบกิจการขายปลีกสินค้า อุปโภค 

บริโภค เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองส าอางค์ 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยไม่มีหน้าร้าน

271  ถนนระนอง ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

6072 0833563000291 หจ.ภูเก็ตอันดามันฮอลิเดย์ 27/2/2563 100,000          79120 ประกอบธุรกิจจัดน าเท่ียว 6/4  หมู่ท่ี 3 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

6073 0833563000274 หจ.ไดรฟ์ โปรเฟสช่ัน 27/2/2563 10,000           49329 ประกอบกิจการขนส่งผู้โดยสารทางบก

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

5/111  หมู่ท่ี 2 ซอยย่าจันทร์ ถนนเทพ

กษัตรี

ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

6074 0845563002040 บจ.ไดมอนด์สุก้ี 289 จ ากัด 20/2/2563 5,000,000       56101 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร 

ร้านอาหาร

93/43  หมู่ท่ี 1 ถนนโฉลกรัฐ ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์

ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี 84000

6075 0845563001787 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนโคกหาร 1 จ ากัด 14/2/2563 5,000,000       35101 โรงงานผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 

จากไบโอแกก๊ส ( ฺ่Biogas) ไบโอแมส ( ฺ

Biomass) และเช้ือเพลิงอ่ืน ๆ

89  หมู่ท่ี 3 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150

6076 0845563001795 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนท่าสะท้อน 1 

จ ากัด

14/2/2563 5,000,000       35101 โรงงานผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า จาก

 ไบโอแก๊ส Biogas) ไบโอแมส ( ฺBiomass) 

และ เช้ือเพลิงอ่ืน ๆ

89  หมู่ท่ี 3 ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150

6077 0845563001833 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนบางสวรรค์ 2 

(ไบโอแก๊ส) จ ากัด

14/2/2563 5,000,000       35101 โรงงานผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า จาก

 ไบโอแก๊ส ( ฺBiogas) ไบโอแมส(Biomass) 

และเช้ือเพลิงอ่ืน ๆ

89  หมู่ท่ี 3 ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150

6078 0845563001841 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนท่าสะท้อน 3 

(ไบโอแก๊ส ) จ ากัด

14/2/2563 5,000,000       35101 โรงงานผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า จาก

 ไบโอแก๊ส (Biogas) ไบโอแมส (Biomass) 

เช้ือเพลิงอ่ืน

89  หมู่ท่ี 3 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150

6079 0845563001850 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนบางสวรรค์ 1 

จ ากัด

14/2/2563 5,000,000       35101 โรงงานผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 

จากไบโอแก๊ส (Biogas)ไบโอแมส 

(Biomass) และเช้ือเพลิงอ่ืน ๆ

89  หมู่ท่ี 3 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
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6080 0845563001884 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนท่าสะท้อน 2 

จ ากัด

14/2/2563 5,000,000       35101 โรงงานผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 

จากไบโอแก๊ส (Biogas)ไบโอแมส 

(Biomass) และเช้ือเพลิงอ่ืน ๆ

89  หมู่ท่ี 3 ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150

6081 0845563001558 บจ.ทรัพย์เติมสุข จ ากัด 7/2/2563 5,000,000       64929 ประกอบธุรกิจสินเช่ือรายย่อยระดับ

จังหวัดภายใต้การก ากับ(ธุรกิจสินเช่ือพิโก

ไฟแนนซ์ PICO FINANCE)

452  หมู่ท่ี 4 ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170

6082 0845563001311 บจ.ทรี แบร์ ไดเวอร์ จ ากัด 3/2/2563 5,000,000       79120 ประกอบกิจการ น าเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับการน าเท่ียวทุกชนิด

7/1  หมู่ท่ี 2 ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

6083 0845563001329 บจ.อิสลา ตอร์ทูก้า ทัวร์ จ ากัด 3/2/2563 5,000,000       79120 ประกอบกิจการน าเท่ียวรวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับการน าเท่ียวทุกชนิด

1/75  หมู่ท่ี 2 ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

6084 0845563001809 บจ.หงส์มังกรทอง จ ากัด 14/2/2563 5,000,000       47732 ประกอบกิจการจ าหน่ายทองรูปพรรณ

และทองค าแท่ง

91/10  หมู่ท่ี 1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

6085 0845563001361 บจ.คอนวีวี สมุย จ ากัด 4/2/2563 5,000,000       82110 ประกอบกิจการรับบริหาร จัดการ โรงแรม

หรือรีสอร์ท

142/17  หมู่ท่ี 4 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310

6086 0845563001302 บจ.ว้าว 2 พะงัน จ ากัด 3/2/2563 5,000,000       56101 ประกอบกิจการ จ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม

180/5  หมู่ท่ี 1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

6087 0845563001892 บจ.อเมซ่ิง กร่๊ป สมุย จ ากัด 14/2/2563 5,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม

21/24  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

6088 0845563002031 บจ.นอติลุส  ซี จ ากัด 19/2/2563 5,000,000       68202 ประกอบกิจการ บริหารจัดการ จัดสรร 

ดูแลเก่ียวกับธุรกิจท่ีพักอาศัย รีสอร์ท วิล

ล่า บังกะโล ร้านอาหาร

51/149  หมู่ท่ี 5 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

6089 0845563001418 บจ.บรรจงเฮาส์ จ ากัด 5/2/2563 4,000,000       68101 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า บ้าน ท่ีดิน

 อาคาร และ อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

227/36-38  หมู่ท่ี 1 ถนนชนเกษม ต.มะขามเต้ีย อ.เมืองสุราษฎร์

ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี 84000

6090 0845563001990 บจ.ซูน ลอง เท็มเบอร์ จ ากัด 18/2/2563 4,000,000       31001 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย และแปรรูป

ไม้ เฟอร์นิเจอร์ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้

56  หมู่ท่ี 3 ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

6091 0843563000568 หจ.พรีสเชอร์ บิซิเนส 19/2/2563 4,000,000       96309 ประกอบกิจการจัดท าเอกสาร วีซ่า 

พาสปอร์ต ส าหรับต่างด้าวท่ีเข้ามาและขอ

อยู่ในราชอาณาจักรไทย

51/48  หมู่ท่ี 1 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140

6092 0843563000649 หจ.ดีพี สมุย เอเจนซ่ี 27/2/2563 4,000,000       55909 ประกอบกิจการบริการท่ีพักแรมประเภท

อ่ืนๆ ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

11/55  หมู่ท่ี 5 ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
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6093 0845563001957 บจ.กลีบบัว จ ากัด 17/2/2563 4,000,000       68103 ประกอบกิจการให้เช่าอาคาร บังกะโล ท่ี

พักอาศัยต่างๆ

102/47  หมู่ท่ี 3 ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140

6094 0845563001337 บจ.ทรายรีวิว รีสอร์ท จ ากัด 3/2/2563 4,000,000       38103 ประกอบกิจการให้เช่าท่ีพักอาศัย บังกะโล 

วิลล่า โรงแรม รีสอร์ท ท่ีเป็นของตนเอง

และของบุคคลอ่ืน

20/4  หมู่ท่ี 1 ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

6095 0845563001353 บจ.คาโนปัส จ ากัด 4/2/2563 4,000,000       55101 ประกอบกิจการ รับบริหารจัดการเก่ียวกับ

ท่ีพักอาศัย บ้านพักตากอากาศ โรงแรม รี

สอร์ท

52/7  หมู่ท่ี 3 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

6096 0845563001370 บจ.สตาร์ฟิช เกาะพะงัน จ ากัด 4/2/2563 4,000,000       55101 ประกอบกิจการ รับบริหารจัดการเก่ียวกับ

ท่ีพักอาศัย บ้านพักตากอากาศ โรงแรม รี

สอร์ท

17/29  หมู่ท่ี 8 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

6097 0845563001981 บจ.พะงัน พร๊อพเพอร์ต้ี เมเนจ

เม้นท์ จ ากัด

18/2/2563 4,000,000       68101 ประกอบกิจการ ซ้ือ ขาย ให้เช่า 

อสังหาริมทรัพย์ และบริหารจัดการดูแล

เก่ียวกับท่ีพักอาศัย

214/12  หมู่ท่ี 1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

6098 0845563002058 บจ.โฮลีน่า จ ากัด 20/2/2563 4,000,000       96101 ประกอบกิจการนวดแผนไทย นวดแผน

โบราณ ดีท้อก ซาวน่า สถานบริหารเสริม

ความงาม ฯ

14/1  หมู่ท่ี 8 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

6099 0845563002147 บจ.ซ๊ีดส์ ออฟ ดรีมส์ จ ากัด 21/2/2563 4,000,000       47732 ประกอบกิจการรับ ผลิต ออกแบบ และ

จ าหน่าย เคร่ืองประดับ เงิน ทอง เพชร 

พลอย และอัญมณีอ่ืน ๆ ทุกชนิด

29/13  หมู่ท่ี 6 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

6100 0845563002171 บจ.แฟร์แฟ็กซ์ ลอว์ เฟิร์ม จ ากัด 24/2/2563 4,000,000       69100 ประกอบกิจการส านักงานทนายความ 

ส านักงานบัญชี

112/23-28  หมู่ท่ี 1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

6101 0845563002261 บจ.เอสเซนเซีย เกาะพะงัน จ ากัด 26/2/2563 4,000,000       68101 ประกอบกิจการประเภท ออนไลน์ อีเว็นท์

 การขาย การซ้ือและด าเนินการงานด้าน

อสังหาริมทรัพย์

30  หมู่ท่ี 7 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

6102 0843563000509 หจ.ทีช สมุย 13/2/2563 4,000,000       55909 ประกอบกิจการบริการท่ีพักแรมประเภท

อ่ืนๆ ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

114/6  หมู่ท่ี 6 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310

6103 0845563001736 บจ.เฟิร์สช้อย จ ากัด 13/2/2563 4,000,000       47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม รวมท้ังบุร่ี

46  หมู่ท่ี 4 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310

6104 0845563001744 บจ.สมุยโบรส จ ากัด 13/2/2563 4,000,000       47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม รวมท้ังบุร่ี

127/69  หมู่ท่ี 3 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310
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วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

6105 0845563002074 บจ.วาสทู ไลฟ์ จ ากัด 20/2/2563 4,000,000       47219 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและเคร่ือง

 รวมท้ังบุหร่ี

46  หมู่ท่ี 4 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310

6106 0845563001426 บจ.เดอะเบสท์ออฟ (ไทยแลนด์) 

จ ากัด

5/2/2563 4,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม รวมท้ังบุหร่ี

80/27  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

6107 0845563001442 บจ.จัมโบ้ ทริป จ ากัด 5/2/2563 4,000,000       79120 ประกอบธุรกิจน าเท่ียว 63/114  หมู่ท่ี 5 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

6108 0845563001922 บจ.รีเจ้นท์ โอเช่ียน สมุย จ ากัด 17/2/2563 4,000,000       68202 ประกอบกิจการบริหาร จัดการ จัดสรร 

ดูแล ท่ีพักอาศัย วิลล่า ท่ีดิน โครงการ

ต่าง ๆ และการด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องดังกล่าวทุกชนิด

91/20  หมู่ท่ี 6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

6109 0845563002317 บจ.อีเด้น พาราไดซ์ กรุ๊ป จ ากัด 27/2/2563 4,000,000       55909 ประกอบกิจการบริการท่ีพักแรมประเภท

อ่ืนๆ

141/77  หมู่ท่ี 6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

6110 0845563002350 บจ.999 แฮปป้ีโฮม จ ากัด 28/2/2563 3,000,000       68102 ประกอบกิจการหาริมทรัพย์ และ รับ

จ านอง จ าน า แลกเปล่ียน อสังหาริมทรัพย์

81/136  หมู่ท่ี 1 ถนนโฉลกรัฐ ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์

ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี 84000

6111 0845563001761 บจ.เอสพี คอนสตรัคช่ัน 999 จ ากัด 13/2/2563 3,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

พาณิชย์ อาคารโรงงาน และงานก่อสร่าง

อย่างอ่ืนทุกชนิด

315/1  หมู่ท่ี 6 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84340

6112 0845563002163 บจ.โลลา แฟมมิล่ี จ ากัด 24/2/2563 2,500,000       68102 ซ้ือ จัดหา รับ เช่า ถือกรรมสิทธ์ิ 

ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ จัดการ ซ่ึง

ทรัพย์สินใด ๆ

80/202  หมู่ท่ี 5 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

6113 0843563000525 หจ.คาเฟ่ยู 17/2/2563 2,000,000       47222 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมทุกชนิด

เช่น กาแฟ ช็อคโกแลต น้ าผลไม้ น้ าอัดลม 

รวมท้ังเบเกอร่ี และขนมปัง

560/10  ถนนหน้าเมือง ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์

ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี 84000

6114 0845563001710 บจ.เมดิเทคโปร ไดแอกโนซิส จ ากัด 13/2/2563 2,000,000       86903 ประกอบกิจการตรวจวิเคราะห์โรคทาง

ห้องปฏิบัติการ

26/298  หมู่ท่ี 3 ถนนพ่อขุนทะเล ต.มะขามเต้ีย อ.เมืองสุราษฎร์

ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี 84000

6115 0843563000461 หจ.ดุษณีเอ็นจิเนียร่ิง 2020 11/2/2563 2,000,000       61101 ประกอบกิจการจ าหน่ายติดต้ังอินเตอร์เน็ต

แบบมีสายและไร้สายระบบเน็ตเวิร์คไฟ

เบอร์ออฟติก

84/89  หมู่ท่ี 4 ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์

ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี 84100



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

6116 0843563000444 หจ.อนะพัช เอ็นจิเนียร์ 5/2/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ีท าการ 

ถนน สะพาน เข่ือน อุโมงค์ และงาน

ก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับงาน

โยธาทุกประเภท งานเช่ือม ซ่อมและสร้าง

โรงงาน

14/10  หมู่ท่ี 3 ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

6117 0845563001477 บจ.อาร์ต้ีจี เซอร์วิสเซส จ ากัด 6/2/2563 2,000,000       68202 ประกอบกิจการบริหารจัดการท่ีพักอาศัย 

ดูแล ซ้ือ ขาย ให้เช่า วิลล่า โรงแรม รีสอร์ท

84/3  หมู่ท่ี 5 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140

6118 0845563002295 บจ.ซีเคร็ท โรส จ ากัด 26/2/2563 2,000,000       55101 ประกอบกิจการให้เช่าท่ีพักอาศัย รวมถึงให้

เช่าอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

150/8  หมู่ท่ี 4 ต.ตล่ิงงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140

6119 0845563001647 บจ.ไอส์แลนด์ ยิปซี จ ากัด 11/2/2563 2,000,000       74101 ประกอบกิจการ ออกแบบตกแต่งบ้านท้ัง

ภายในและภายนอก

3/10  หมู่ท่ี 7 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

6120 0845563001655 บจ.โกสท์ เฮ้าส์ จ ากัด 11/2/2563 2,000,000       74101 ประกอบกิจการออกแบบตกแต่งบ้านท้ัง

ภายในและภายนอก

40/10  หมู่ท่ี 3 ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

6121 0845563001663 บจ.ไลโนปูโลส จ ากัด 12/2/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

20/16  หมู่ท่ี 8 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

6122 0845563001876 บจ.ลิซ กริฟฟิน จ ากัด 14/2/2563 2,000,000       70209 ประกอบกิจการบริการ แนะน าเทคนิคการ

ใช้ชีวิต และการพัฒนาบุคลิกภาพ

47/4  หมู่ท่ี 3 ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

6123 0845563001931 บจ.เอ็น แอนด์ พีแอล-สยาม. จ ากัด 17/2/2563 2,000,000       74101 ประกอบกิจการ ออกแบบตกแต่งบ้านท้ัง

ภายในและภายนอก

139/1  หมู่ท่ี 1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

6124 0845563001949 บจ.โกลเด้น โทปาซ จ ากัด 17/2/2563 2,000,000       55101 ประกอบกิจการ รับบริหารจัดการเก่ียวกับ

ท่ีพักอาศัย บ้านพักตากอากาศ โรงแรม รี

สอร์ท

81/4  หมู่ท่ี 7 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

6125 0845563002155 บจ.เกาะเต่า รีแล็กซ์ ฟรีดอม บีช รี

สอร์ท จ ากัด

24/2/2563 2,000,000       68103 ประกอบกิจการให้บริการเช่าท่ีพัก 20  หมู่ท่ี 3 ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

6126 0845563002180 บจ.คาซาดา (ไทยแลนด์) จ ากัด 24/2/2563 2,000,000       68103 การเช่าและการด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็น ของตนเองหรือเช่า

จากผู้อ่ืนเพ่ือเป็นท่ีพักอาศัย

17/5  หมู่ท่ี 8 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

6127 0845563002198 บจ.โบตานิค เอ็น บลู จ ากัด 24/2/2563 2,000,000       66191 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษาด้านการลงทุน

เก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์

54/31  หมู่ท่ี 8 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

6128 0845563002236 บจ.เกาะพะงัน เอ็ม.บี.ดี. จ ากัด 26/2/2563 2,000,000       74101 ประกอบกิจการรับออกแบบดีไซน์ รับ

ตกแต่ง และซ่อมแซมภายในอาคาร

220/1  หมู่ท่ี 1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

6129 0845563002279 บจ.เอวา เกาะเต่าโฮสเทล แอนด์ 

เกสท์เฮาส์ จ ากัด

26/2/2563 2,000,000       68103 ประกอบกิจการให้เช่าท่ีพักอาศัยพร้อมม

ท้ังอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ี

เก่ียวข้อง

25/83  หมู่ท่ี 2 ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

6130 0845563001434 บจ.อลิแอนซ์ ทีจี จ ากัด 5/2/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม รวมท้ังบุหร่ี

127/69  หมู่ท่ี 3 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310

6131 0845563001566 บจ.สมุย สยาม จ ากัด 7/2/2563 2,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า ท่ีดินและ

อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

142/17  หมู่ท่ี 4 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310

6132 0845563001671 บจ.เอฟ แอนด์ บี โซลูช่ันส์ จ ากัด 12/2/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการภัตตาคาร ร้านอาหาร 

ผลิตน าเข้า เพ่ือจ าหน่าย และกิจการค้า

อาหารทุกชนิด เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

149/5  หมู่ท่ี 4 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310

6133 0845563002023 บจ.ดิจิทัลแลนด์ จ ากัด 19/2/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม

37/36  หมู่ท่ี 3 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310

6134 0845563002121 บจ.ซีเจ เอ็นจอย สมุย จ ากัด 21/2/2563 2,000,000       55101 ประกอบกิจการให้เช่าท่ีพักอาศัย รวมถึงให้

เช่าอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

88/10  หมู่ท่ี 6 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310

6135 0845563002228 บจ.โซเร ดาล่ี จ ากัด 26/2/2563 2,000,000       68102 ประกอบกิจการ ซ้ือ ขาย เช่า ให้เช่า 

อสังหาริมทรัพย์

438/167  หมู่ท่ี 1 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310

6136 0845563002244 บจ.เอสบีวี บ่อผุด จ ากัด 26/2/2563 2,000,000       68202 ประกอบกิจการบริหารจัดการท่ีพัก 142/52  หมู่ท่ี 4 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310

6137 0845563001388 บจ.อคาชิ ไลฟ์ จ ากัด 4/2/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม

33/67  หมู่ท่ี 4 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

6138 0845563001451 บจ.จัมโบ้ สคูบา ไดฟ์ จ ากัด 5/2/2563 2,000,000       79120 ประกอบกิจการให้บริการทัวร์ด าน้ า สอน

ด าน้ า เป็นท่ีปรึกษาแนะน าการด าน้ า และ

บริการท่ีเก่ียวกับการด าน้ าทุกชนิด

63/114  หมู่ท่ี 5 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

6139 0845563001485 บจ.ทูเรลลา จ ากัด 6/2/2563 2,000,000       68103 ประกอบกิจการเช่า ให้เช่า 

อสังหาริมทรัพย์ ให้เช่าท่ีพักอาศัย ท่ีพัก

ตากอากาศ

6/87  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

6140 0845563001531 บจ.สมุย บิวต้ี สตูดิโอ จ ากัด 7/2/2563 2,000,000       96104 ประกอบกิจการเก่ียวกับความสวย ความ

งาม ให้ค าปรึกษาด้าความสวยความงาม

65/33  หมู่ท่ี 4 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี
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6141 0845563001582 บจ.มะลิวัลย์ บิซิเนส แอนด์ แอค

เคาน์ต้ิง จ ากัด

7/2/2563 2,000,000       70209 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษาและให้

ค าปรึกษาแนน าปัญหาเก่ียวกับ สถาน

บริการด้านธุรกิจ ด้านบัญชี

73/4 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

6142 0845563001591 บจ.รอยัล ทรอปิคอล แมเนจเม้นท์ 

จ ากัด

7/2/2563 2,000,000       82110 ประกอบกิจการบริหารจัดการท่ีพักอาศัย 

ดูแล ซ้ือ-ขาย ให้เช่า วิลล่า โรงแรม รีสอร์ท

140/51  หมู่ท่ี 1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

6143 0845563001604 บจ.บุญ พร็อพเพอร์ต้ี เซอร์วิส จ ากัด 11/2/2563 2,000,000       41001 ประกอบกิจการก่อสร้าง ท่ีพัก อาคาร 9/95  หมู่ท่ี 2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

6144 0845563001701 บจ.บ๊ิก บอส บาร์ ไบไซเคิล จ ากัด 13/2/2563 2,000,000       77101 ประกอบกิจการให้บริการเช่ายานพาหนะ

เช่าระยะส้ันและเช่าระยะยาว และบริการ

เช่ารถพร้อมคนขับ

59  หมู่ท่ี 1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

6145 0845563001728 บจ.สมุย ฮอท แอนด์ โคลด์ 

อินสทอลเลชันส์ จ ากัด

13/2/2563 2,000,000       46599 ประกอบกิจการเก่ียวกับติดต้ังและขาย 

เคร่ืองท าน้ าอุ่น ขนาดถังใหญ่

14/20  หมู่ท่ี 6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

6146 0845563001752 บจ.เวิลด์ โอดิสซีย์ จ ากัด 13/2/2563 2,000,000       79120 ประกอบกิจการน าเท่ียว จ าหน่ายอาหาร

และเคร่ืองด่ืม

166/47  หมู่ท่ี 2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

6147 0845563001914 บจ.เอช.บี.2020 จ ากัด 17/2/2563 2,000,000       68101 ประกอบกิจการซ้ือและการขาย

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเอง เพ่ือการ

พักอาศัย

177/48  หมู่ท่ี 1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

6148 0845563002252 บจ.ฉินเย่ ดีเวลล้อปเม้นท์ จ ากัด 26/2/2563 2,000,000       68202 ประกอบธุรกิจบริหารจัดการท่ีพักอาศัย 1/64  หมู่ท่ี 6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

6149 0845563001396 บจ.เค.เอ.เอ.สมุย จ ากัด 4/2/2563 2,000,000       68101 ประกอบกิจการซ้ือขาย ให้เช่าท่ีดิน 

บ้านพักอาศัย บ้านพักตากอากาศ บังกะโล

 และรีสอร์ท

8/47  หมู่ท่ี 5 ต.แม่น้ า อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330

6150 0845563001400 บจ.โรยัล เคยู จ ากัด 5/2/2563 2,000,000       68101 ประกอบกิจการซ้ือขาย ให้เช่าท่ีดิน 

บ้านพักอากาศ บ้านพักตากอากาศ 

บังกะโล และรีสอร์ท

8/47  หมู่ท่ี 5 ต.แม่น้ า อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330

6151 0845563001493 บจ.กรีน โลตัส สมุย จ ากัด 6/2/2563 2,000,000       68101 ประกอบกิจการซ้ือขาย ให้เช่าท่ีดิน 

บ้านพักอาศัย บ้าน พักตากอากาศ 

บังกะโล และรีสอร์ท

8/47  หมู่ท่ี 5 ต.แม่น้ า อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330

6152 0845563001515 บจ.โอเรียนทอล ลักซูร่ี รีสอร์ท 

จ ากัด

6/2/2563 2,000,000       68101 ประกอบกิจการซ้ือขาย ให้เช่าท่ีดิน ท่ีพัก

อาศัย บ้านพักตากอากาศ บังกะโล และรี

สอร์ท

101/45  หมู่ท่ี 2 ต.แม่น้ า อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
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6153 0845563001523 บจ.ซุปเปอร์ แมเนจเมนท์ จ ากัด 6/2/2563 2,000,000       82110 ประกอบกิจการบริหารจัดการจัดสรรดูแล 

ท่ีพักอาศัย เช่น โรงแรม รีสอร์ท บังกะโล

28/1  หมู่ท่ี 4 ต.แม่น้ า อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330

6154 0845563001574 บจ.แจนเซ่น มาร์เก็ตต้ิง สมุย จ ากัด 7/2/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการภัตตาคาร ร้านอาหาร 

ผลิตน าเข้า เพ่ือจ าหน่าย และกิจการค้า

อาหารทุกชนิด เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

44/103  หมู่ท่ี 1 ต.แม่น้ า อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330

6155 0845563001621 บจ.ดีคาโต้ จ ากัด 11/2/2563 2,000,000       68201 ประกอบกิจการซ้ือ จัดหา รับ เช่า ถือ

กรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุง ใชั จัดการ

 ซ้ืงทรัพย์สินใดๆ

154/10  หมู่ท่ี 2 ต.แม่น้ า อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330

6156 0845563001639 บจ.สหไทย ทริพเพิล เอส จ ากัด 11/2/2563 1,500,000       93112 ประกอบกิจการด าเนินงานของสถานท่ี

ออกก าลังกาย

528/1  ถนนตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์

ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี 84000

6157 0843563000452 หจ.ที.เอ ฐิติมาแอร์เซอร์วิส 11/2/2563 1,000,000       43223 ประกอบกิจการติดต้ังระบบระบายอากาศ 23/336  หมู่ท่ี 3 ถนนพ่อขุนทะเล ต.มะขามเต้ีย อ.เมืองสุราษฎร์

ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี 84000

6158 0843563000479 หจ.เอ็มพี ต้นเหรียง รับเบอร์ 11/2/2563 1,000,000       46693 ประกอบกิจการรับซ้ือ-ขายยางพารา 35/18  หมู่ท่ี 4 ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์

ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี 84000

6159 0843563000487 หจ.พีจีที ทรานสปอร์ต 12/2/2563 1,000,000       52291 ประกอบกิจการบริการขนส่ง กระจาย

สินค้า บริการด้านโลจิสติกส์และการ

จัดเก็บสินค้า

244/2  ถนนชนเกษม ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์

ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี 84000

6160 0843563000592 หจ.ราชาทรัพย์ 2020 21/2/2563 1,000,000       64911 ประกอบกิจการสินเช่ือรับจ าน าเล่ม

ทะเบียนรถทุกชนิด

105/15  หมู่ท่ี 1 ถนนโฉลกรัฐ ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์

ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี 84000

6161 0843563000622 หจ.เพชรจินดา 1997 25/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 80/167  หมู่ท่ี 4 ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์

ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี 84000

6162 0843563000657 หจ.เอสซีเอ็ม.กลการ  2563 27/2/2563 1,000,000       45201 ประกอบกิจการซ่อม ประกอบ ดัดแปลง 

และบ ารุงรักษา รถยนต์ทุกชนิด 

เคร่ืองจักรกลทุกชนิด เคร่ืองยนต์

120/5  หมู่ท่ี 6 ซอยอ าเภอ 15 ถนนอ าเภอ ต.มะขามเต้ีย อ.เมืองสุราษฎร์

ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี 84000

6163 0845563001345 บจ.อีเอ็กซ์ การเกษตร จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       46530 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้า อุปกรณ์ 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทางการเกษตรทุกชนิด

138/84  หมู่ท่ี 1 ถนนวัดโพธ์ิ-บางใหญ่ ต.มะขามเต้ีย อ.เมืองสุราษฎร์

ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี 84000

6164 0845563001540 บจ.ทรัพย์ทวี เรียล เอสเตท จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       68201 เป็นตัวแทน นายหน้า ซ้ือขาย ให้เช่า 

อสังหาริมทรัพย์ ทาวน์เฮ้าส์ คอนโด ท่ีอยู่

อาศัย โกดังเก็บสินค้า

126/4  หมู่ท่ี 10 ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์

ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี 84000

6165 0845563001868 บจ.เอ เอส เค กรุ๊ป (2020) จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       46632 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ผลิตและจ าหน่าย

ไม้เช้ือเพลิง

98/51  หมู่ท่ี 1 ถนนโฉลกรัฐ ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์

ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี 84000
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6166 0845563001906 บจ.ปังปัง789 จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสารท้ังทางบกทางน้ า ทาง

อากาศ ท้ังภายในและภายนอก

5/172  หมู่ท่ี 1 ถนนเล่ียงเมือง ต.มะขามเต้ีย อ.เมืองสุราษฎร์

ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี 84000

6167 0845563001965 บจ.ธนาป๊ัมปิโตรเลียม จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       47300 ประกอบกิจการค้า น้ ามันเช้ือเพลิง ก๊าซ 

ผลิตภัณฑ์อย่างอ่ืนท่ีก่อให้เกิดพลังงานและ

สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง

58/174  หมู่ท่ี 5 ถนนสุราษฎร์-ปากน้ า ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์

ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี 84000

6168 0845563002112 บจ.ดิ เอท ดีไซน์ แอนด์

คอนสทรัคช่ัน จ ากัด

21/2/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 117/3  หมู่ท่ี 4 ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์

ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี 84000

6169 0845563002139 บจ.มหัทธนะ เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       68101 ประกอบกิจการซ้ือขาย บ้านท่ีดิน คอนโด 

ท่ีพักอาศัยอ่ืน ๆ และ อสังหาริมทรัพย์ทุก

ชนิด

167/10  หมู่ท่ี 6 ถนนชนเกษม ต.มะขามเต้ีย อ.เมืองสุราษฎร์

ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี 84000

6170 0843563000495 หจ.ธนพล ไลต้ิง 12/2/2563 1,000,000       47420 จ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์ แสง สี เสียง 89  หมู่ท่ี 1 ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์

ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี 84100

6171 0843563000550 หจ.เจริญทรัพย์จันทร์งาม คอน

สตรัคช่ัน

18/2/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 249  หมู่ท่ี 4 ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์

ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี 84100

6172 0845563001973 บจ.ที.เอ.ซี เอ็นจิเนียร์ จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       35102 ประกอบกิจการจ าหน่าย ติดต้ัง บ ารุง 

ซ่อมแซม ปรับปรุง ระบบบจ าหน่าย

ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ า

20/21  หมู่ท่ี 4 ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110

6173 0843563000428 หจ.แม่แอ๋วสินค้าทางใต้ 4/2/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง 

ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ของฝากสินค้า

ทางใต้

36  ถนนตาปีเจริญ ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

6174 0843563000584 หจ.เจ.บี. เจริญการก่อสร้าง 20/2/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจการขายวัสดุเก่ียวกับการ

ก่อสร้าง

67/1  หมู่ท่ี 2 ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

6175 0845563002325 บจ.พะลวยเพชร จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย จัดหา ให้เช่า 

จ านองอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

75/4  หมู่ท่ี 3 ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140

6176 0843563000541 หจ.วี.วี.ซี. ก่อสร้าง 18/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน อุโมงค์

212  หมู่ท่ี 2 ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
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6177 0845563001507 บจ.ศิริวิวัฒน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       33141 ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม 

บ ารุงรักษา ตรวจสอบ ติดต้ังระบบไฟฟ้า

และอุปกรณ์เคร่ืองมือวัดและคุมเคร่ืองจักร

 เคร่ืองยนต์ เคร่ืองมือกล เคร่ืองก าเนิด

ไฟฟ้า

80  หมู่ท่ี 6 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170

6178 0843563000436 หจ.แก่งอินทร์ การโยธา 5/2/2563 1,000,000       08999 ประกอบกิจการท าเหมืองแร่ เหมืองแร่

อโลหะและเหมืองหินอ่ืนๆ ซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีย่ืน

10/1  หมู่ท่ี 8 ต.ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180

6179 0843563000576 หจ.สุข พาวเวอร์ เซอร์วิส 19/2/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการรับเหมาติดต้ังระบบไฟฟ้า 291/2  หมู่ท่ี 7 ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190

6180 0845563001817 บจ.มงคลชัย99 การโยธา จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 24/4  หมู่ท่ี 11 ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190

6181 0845563002082 บจ.เอ็ม ดับเบ้ิลยู พี โลจิสติกส์ 

จ ากัด

20/2/2563 1,000,000       49323 การขนส่ง 28/13  หมู่ท่ี 15 ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190

6182 0845563002210 บจ.พีเค รับเบอร์ ออล จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       46693 ประกอบกิจการซ้ือ - ขาย น้ ายางดิบ ยาง

แผ่น ยางพารา

57  หมู่ท่ี 1 ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84210

6183 0845563001612 บจ.เดอะ บลู ซี ดอนสัก จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       68103 ประกอบกิจการให้บริการห้องพักรายวัน

และรายเดือน

58  หมู่ท่ี 5 ถนนหน้าเมือง ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84220

6184 0843563000517 หจ.รักหนู คอนสตรัคช่ัน 14/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน เข่ือน

271/2  หมู่ท่ี 2 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240

6185 0843563000533 หจ.อันดามันรุ่งเรืองกิจ 17/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร ท่ี

พักอาศัย ถนน

57/3  หมู่ท่ี 7 ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270

6186 0845563001680 บจ.ไมต้ี สติคส์ จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       68102 อสังหาริมทรัพย์ 49  หมู่ท่ี 6 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

6187 0845563002015 บจ.ซามิล่ี จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       68103 ประกอบกิจารบริการให้เช่าท่ีพัก 40/27  หมู่ท่ี 2 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

6188 0845563002201 บจ.พะงัน แวน เซอร์วิส จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       79120 ประกอบธุรกิจท่องเท่ียว 127/1  หมู่ท่ี 1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

6189 0845563002287 บจ.เคทีพี 2020 จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       56302 การบริการด้านเคร่ืองด่ืม 44/73  หมู่ท่ี 1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

6190 0843563000606 หจ.เซาท์เทิร์น อินเตอร์เนช่ันแนล 24/2/2563 1,000,000       47595 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุก

ชนิด

64/34  หมู่ท่ี 3 ต.ทุ่งรัง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290

6191 0845563002104 บจ.ศรีสุข แลนด์ จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       68103 ประกอบกิจการให้บริการเช่าท่ีพัก 206/49  หมู่ท่ี 4 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310

6192 0845563002007 บจ.รัตนา พรอพเพอร์ต้ี แมนเนจ

เมนท์ จ ากัด

18/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการเป็นท่ีปรึกษาด้าน

การตลาดผ่านส่ืออินเตอร์เน็ต ออนไลน์

และอ่ืนๆตามรายละเอียดวัตถุประสงค์

71/11  หมู่ท่ี 6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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6193 0845563002066 บจ.บองนัวฟู้ดส์ จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม

15/48  หมู่ท่ี 6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

6194 0845563002091 บจ.ไบโอแอ็กซ์เซล จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       72109 วิจัย พัฒนา ผลิต ติดต้ังและจ าหน่าย

เคร่ืองยนต์ เคร่ืองมือ และเคร่ืองจักรกล

ทุกประเภท รวมถึงผลิตภัณฑ์จากการวิจัย

ทุกชนิด

6/9  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

6195 0843563000401 หจ.สมุย มารีน เอ็นจีเนียร่ิง 4/2/2563 1,000,000       30120 ประกอบกิจการ อู่ต่อเรือ  รับผลิต รับซ่อม

 ซ้ือ ขาย แลกเปล่ียน เรือ

7/88  หมู่ท่ี 1 ต.แม่น้ า อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330

6196 0843563000631 หจ.เอส เอ็ม 8.8 25/2/2563 1,000,000       25113 ประกอบกิจการรับเหมาท าประตู โลหะ

และแผงโลหะ กรอบหน้าต่างและกรอบ

กระจกหน้าต่าง เหล็กดัดประตูหน้า

78/5  หมู่ท่ี 4 ต.แม่น้ า อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330

6197 0845563001779 บจ.ธอนตัน จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       68202 ประกอบกิจการบริหารจัดการ จัดสรร ดูแล

เก่ียวกับธุรกิจท่ีพักอาศัย

45/54  หมู่ท่ี 3 ต.แม่น้ า อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330

6198 0845563002333 บจ.พีซีเอส ทราฟฟิค อินเตอร์ลอว์ 

2020 จ ากัด

28/2/2563 500,000          42101 ประกอบกิจการรับเหมางานจราจรทุกชนิด 150/439  หมู่ท่ี 4 ถนนดอนนก ต.มะขามเต้ีย อ.เมืองสุราษฎร์

ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี 84000

6199 0845563001825 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนชีวมวลสินเจริญ

 จ ากัด

14/2/2563 500,000          35101 ประกอกบิจการโรงงานผลิต จ าหน่ายไฟฟ้า

 และเศษวัสดุเหลือใช้

29/3  หมู่ท่ี 5 ต.สินเจริญ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84120

6200 0845563001698 บจ.สมุย ฮอลิเดย์ คอนเซ็ปท์ จ ากัด 13/2/2563 500,000          68102 ประกอบกิจการซ้ือขายให้เช่าท่ีดิน 

อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

142/17  หมู่ท่ี 4 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310

6201 0845563001469 บจ.เล็ก ลอว์เยอร์ แอนด์ บิสซิเนส 

จ ากัด

6/2/2563 500,000          69100 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษาแนะน า แก่

บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ในการประกอบ

ธุรกิจท่ีปรึกษากฎหมาย ให้บริการจัดต้ัง

บริษัทจ ากัด

115/54  หมู่ท่ี 6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

6202 0843563000681 หจ.ดิ เอลลิแกนส์ เวดด้ิง สตูดิโอ 27/2/2563 400,000          74200 ประกอบกิจการถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอ เช่าและ

จ าหน่าย ชุดราตรี ชุดสูท ชุดไทย ชุด

แต่งงาน

146/40  หมู่ท่ี 1 ถนนวัดโพธ์ิ-บางใหญ่ ต.มะขามเต้ีย อ.เมืองสุราษฎร์

ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี 84000

6203 0843563000614 หจ.สองพ่ีน้องเซอร์วิส 24/2/2563 210,000          41001 การก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 179/3  หมู่ท่ี 1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

6204 0843563000410 หจ.วิไลท์ณัฐ 4/2/2563 200,000          47593 ประกอบกิจการร้านขายปลีกอุปกรณ์

ไฟฟ้าส าหรับให้แสงสว่าง

63/3  หมู่บ้าน บ้านนางก า หมู่ท่ี 14 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84220
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6205 0845563002309 บจ.เอสทีไอ พับบลิค ลอว์ จ ากัด 27/2/2563 100,000          69100 ประกอบกิจการทางด้านกฎหมาย 

ด าเนินคดีท้ังปวง จนกว่าคดีจะถึงท่ีสุด 

ติดตามเร่งรัดหน้ีสินตลอดจนด าเนินการ

บังคับคดีตามกฎหมาย

384/20  หมู่ท่ี 4 ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์

ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี 84100

6206 0843563000690 หจ.สหเจริญ (2020) กรุ๊ป 27/2/2563 100,000          11011 ประกอบกิจการผลิตสุรากล่ันชุมชน 90  หมู่ท่ี 4 ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160

6207 0845563002341 บจ.เดอะ ฮาร์โมน่ี สมุย จ ากัด 28/2/2563 100,000          06810 รับบริหารจัดการธุรกิจหรือกิจการด้าน

อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างรวมท้ังรับ

ด าเนินการพัฒนาต่างๆ

128/41  หมู่ท่ี 1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

6208 0855563000071 บจ.กรีนกาญจน์ญา เฮ้าส์ จ ากัด 17/2/2563 5,000,000       55101 ประกอบกิจการบริการห้องพัก ร้านอาหาร 1/2  ถนนชลระอุ ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

6209 0855563000055 บจ.ทีแอนด์บี ปาล์ม จ ากัด 14/2/2563 2,000,000       46202 รับซ้ือ จ าหน่าย  ผลิต แปรรูป ปาล์มน้ ามัน

 เมล็ดปาล์มน้ ามัน เมล็ดในปาล์ม กาก

ปาล์มน้ ามันปาล์ม

49/10  หมู่ท่ี 4 ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

6210 0855563000063 บจ.วาเลอร์ร่ี โลจิสติกส์ จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       52291 ประกอบกิจกรรมการบริหารจัดการด้าน

การขนส่งและสถานท่ีเก็บสินค้า

145  หมู่ท่ี 2 ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

6211 0855563000080 บจ.ณิชพัฒน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       41002 การก่อสร้างอาคารท่ีไม่ใช่ท่ีพักอาศัย 36/4  หมู่ท่ี 3 ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

6212 0853563000053 หจ.โกดังไอที 18/2/2563 500,000          47999 การขายปลีกโดยไม่มีร้านซ่ึงมิได้จัดประเภท

ไว้ในท่ีอ่ืน

78/45  หมู่ท่ี 2 ต.บางร้ิน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

6213 0865563000152 บจ.จี วาย แอล จ ากัด 7/2/2563 5,000,000       46313 ส่งออกผลไม้สด และผลไม้แปรรูปทุกชนิด 532/12  หมู่ท่ี 4 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110

6214 0865563000161 บจ.เหินต้า ก๋อจ้ี เหมาย่ี โหย่วเซ่ียน

 จ ากัด

11/2/2563 5,000,000       46108 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก เคมีทาง

การเกษตร

91/8  หมู่ท่ี 3 ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร 86130

6215 0865563000233 บจ.เชลล์ ค าวาศรี จ ากัด 14/2/2563 5,000,000       47300 ขายปลีกเช้ือเพลิงและแก็สส าหรับยาน

ยนต์และจักรยานยนต์

20  หมู่ท่ี 6 ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220

6216 0865563000187 บจ.รุ่งวัฒนาค้าไม้และวัสดุ จ ากัด 13/2/2563 2,000,000       47524 ประกอบกิจการขายวัสดุก่อสร้าง 306 หมู่ท่ี 7 ต.นาทุ่ง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000

6217 0865563000209 บจ.คาซ่า เวกา เอ็นเตอร์ไพรส์เซส 

จ ากัด

14/2/2563 2,000,000       56101 ร้านอาหาร 210/2  ถนนกรมหลวงชุมพร ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000

6218 0865563000195 บจ.เอกพรชัยการโยธา จ ากัด 13/2/2563 2,000,000       77305 ประกอบกิจการให้เช่ารถขุดและ

รถบรรรทุกโดยมีผู้ควบคุม รวมถึง

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานก่อสร้าง

207/1  หมู่ท่ี 6 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140

6219 0863563000142 หจ.พี.พี. รุ่งเรือง การก่อสร้าง 5/2/2563 1,000,000       42202 รับเหมาติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้า ร่วมท้ังรับ

ท างานระบบไฟฟ้าทุกประเภท

86/2  หมู่ท่ี 9 ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
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6220 0865563000136 บจ.ฮาร์ท เชพ เมาน์เทน ซีวิว จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม

13/7  หมู่ท่ี 3 ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000

6221 0865563000144 บจ.เกาะเต่า เกาะนางยวน เวิลด์ 

เดสทิเนช่ัน จ ากัด

6/2/2563 1,000,000       50112 ประกอบกิจการขนส่งทางบกทางทะเล น า

เท่ียวรอบเกาะหมู่เกาะท้ังธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง

กับการน าเท่ียวทุกชนิด

13/7  หมู่ท่ี 3 ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000

6222 0865563000179 บจ.ซีซ่ัน ฟรุ๊ต เทรดด้ิง จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       46102 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออกผลไม้สด 

ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิด

89/1  หมู่ท่ี 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110

6223 0863563000169 หจ.ที.อาร์.อ านวยพร ก่อสร้าง 13/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 44/2  หมู่ท่ี 2 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160

6224 0863563000193 หจ.พี.พี.เค. 2020 ซัพพลาย 26/2/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 53  หมู่ท่ี 5 ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร 86170

6225 0863563000177 หจ.เคบีวาย คอนสตรัคช่ัน 14/2/2563 1,000,000       23951 การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต เพ่ือใช้ในงาน

ก่อสร้าง

15/5  หมู่ท่ี 1 ต.บ้านนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

6226 0863563000185 หจ.ถมทอง955 24/2/2563 1,000,000       47912 ขายปลีกทางอินเตอร์เน็ต 42/4  หมู่ท่ี 4 ต.บ้านนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

6227 0865563000241 บจ.ฟงนจ จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       82301 ประกอบกิจการจัดการอบรม สัมมนา 

จัดท าหลักสูตรการศึกษา

84  หมู่ท่ี 9 ถนนชุมพร-ระนอง ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

6228 0865563000217 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนก๊าซชีวภาพสวี 

จ ากัด

14/2/2563 500,000          35101 ประกอบกิจการโรงงานผลิต จ าหน่าย

กระแสไฟฟ้า และเศษวัสดุเหลือใช้

250  หมู่ท่ี 12 ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร 86130

6229 0865563000225 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนชีวมวลทุ่งตะโก 

จ ากัด

14/2/2563 500,000          35101 ประกอบกิจการโรงงานผลิต จ าหน่าย

กระแสไฟฟ้า และเศษวัสดุเหลือใช้

179  หมู่ท่ี 1 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220

6230 0863563000151 หจ.อินเทรด แคร์ 6/2/2563 30,000           43210 ประกอบกิจการติดต้ังอินเตอร์เน็ต จาน

ดาวเทียวมทีวี กล้องวงจรปิด เดินไฟฟ้า

ภายใน

339/16  หมู่ท่ี 8 ต.ปากน้ า อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000

6231 0903563000648 หจ.ห้างทองเอราวัณ หาดใหญ่ 21/2/2563 52,000,000      47732 ประกอบกิจการขายทองรูปพรรณ เงิน 

นาก เพชร พลอย

163/21  ถนนรัถการ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

6232 0905563001174 บจ.กินดีอยู่ดี 2020 จ ากัด 18/2/2563 12,000,000      56101 ประกอบกิจการภัตตาคาร ร้านอาหาร 

ผลิตและจ าหน่ายอาหารทุกชนิด

87/1  ถนนกาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250

6233 0905563001018 บจ.หาดทิพย์ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์

เรจเจส จ ากัด

11/2/2563 10,000,000      56101 ประกอบกิจการภัตตาคาร ร้านอาหาร 

ผลิตและจ าหน่ายอาหารทุกชนิด

87/1  ถนนกาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250

6234 0903563000460 หจ.ก. ค้าวัสดุภัณฑ์ 6/2/2563 5,000,000       47524 ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง 26/266  หมู่ท่ี 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

6235 0905563000984 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนชายแดนใต้สันติ

สุข จ ากัด

11/2/2563 5,000,000       35101 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

กระแสไฟฟ้าจากเช้ือเพลองชีวมวล

63  ซอย55 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

6236 0905563001093 บจ.พี.เอส.ซี.กรุ๊ป เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด 14/2/2563 5,000,000       46106 ขายส่งสินค้าประเภทเช้ือเพลิง 3/16  ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
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6237 0905563001255 บจ.ห้างทองผิงอัน จ ากัด 20/2/2563 5,000,000       47732 ค้าทองนาคเงินเพชรพลอย 151/1  หมู่ท่ี 4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

6238 0905563001476 บจ.ก๊ิฟท์แลนด์ ซุปเปอร์สโตร์ จ ากัด 28/2/2563 5,000,000       47112 ประกอบกิจการขายส่งสินค้าอุปโภคและ

บริโภค

99  หมู่ท่ี 3 ซอยหน่ าหลี ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

6239 0905563001026 บจ.เค วี เอ็น สงขลา จ ากัด 11/2/2563 5,000,000       35101 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

กระแสไฟฟ้า

120/10  หมู่ท่ี 3 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 90160

6240 0905563001069 บจ.เนส (นาทวี) จ ากัด 13/2/2563 5,000,000       20299 ประกอบกิจการผลิตและค้าน้ ามันเช้ือเพลิง

ชีวมวลและน้ ามันดีเซลชีวมวล

118  หมู่ท่ี 6 ต.ฉาง อ.นาทวี จ.สงขลา 90160

6241 0903563000541 หจ.จเร การไฟฟ้า แอนด์ เซอร์วิส 14/2/2563 4,500,000       47595 จ าหน่ายเคร่ืองปรับอากาศ จานดาวเทียม 

กล้องวงจรปิด และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

14/22-23  หมู่ท่ี 6 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280

6242 0905563000976 บจ.เซ้าเทิร์น เนสท์ อินเตอร์เนช่ัน

แนล(ประเทศไทย) จ ากัด

7/2/2563 4,000,000       10134 ผลิตและจ าหน่ายรังนกแห้ง 232,232/31  ถนนศุภสารรังสรรค์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

6243 0905563001387 บจ.ขุนฤทธ์ิ ฟาร์มวัว จ ากัด 25/2/2563 4,000,000       46204 ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต 9  หมู่ท่ี 1 ซอยวัชรากร ซอย 2 ถนน

สุขาภิบาล 2

ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130

6244 0905563001166 บจ.หาดใหญ่ เนอร์สซ่ิง โฮม จ ากัด 18/2/2563 3,000,000       68202 ประกอบกิจการดูแลรักษาในสถานท่ีท่ีมีท่ี

พักและมีคนดูประจ า

84  ถนนจุติอนุสรณ์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

6245 0905563001298 บจ.เอสซี ดับเบิลยู โซลูช่ัน จ ากัด 21/2/2563 3,000,000       42201 ประกอบกิจการเจาะน้ าบาดาล 39  หมู่ท่ี 4 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ า จ.สงขลา 90110

6246 0905563001280 บจ.กรีนแอนด์เว็ลบีอิง คอน

สตรัคช่ัน จ ากัด

21/2/2563 3,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 291/4  ถนนกาญจนวณิชย์ ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120

6247 0903563000494 หจ.ห้างทองโต๊ะปูเตะ 7/2/2563 2,500,000       47732 ประกอบกิจการ ซ้ือ ขาย ทอง ทองเก่า 

และอัญมณีทุกประเภท

46/2  หมู่ท่ี 2 ถนนราษฏร์บ ารุง ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130

6248 0905563000844 บจ.เบสท์รีวิว เอเชีย จ ากัด 4/2/2563 2,000,000       63113 ประกอบกิจการท าตลาดออนไลน์ผ่าน

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต

95/35  หมู่ท่ี 1 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100

6249 0905563000879 บจ.พัฒน์สิริ โกลบอล จ ากัด 4/2/2563 2,000,000       47525 ประกอบกิจการจ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์

เฟอร์นิเจอร์

43  ถนนราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

6250 0905563001051 บจ.โกลด์แพลนเน็ต ดีเวลอปเม้นท์ 

จ ากัด

12/2/2563 2,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 127  หมู่ท่ี 3 ซอยบูติลา ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

6251 0903563000583 หจ.ไอรดา  ธุรกิจ 18/2/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง และงาน

โยธาทุกประเภท

6  หมู่ท่ี 2 ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา 90150

6252 0903563000508 หจ.เอส เค ที 2020 เซอร์วิส 11/2/2563 1,000,000       71202 ประกอบกิจการสถานตรวจสภาพรถเอกชน 6/2  ซอย27 (ถนนไทรบุรี) ถนนไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

6253 0903563000621 หจ.ที เอส พี (2020) ทรานสปอร์ต 20/2/2563 1,000,000       49323 ขนส่งและขนถ่ายสินค้า 303/18  ถนนราษฎร์อุทิศ 1 ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
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6254 0905563000950 บจ.ที.เอส. เอ็มไพร์ อิมพอร์ต-

เอ็กซ์พอร์ต จ ากัด

7/2/2563 1,000,000       51100 จ าหน่ายและส่งออกไปยังต่างประเทศ 34/2  ถนนเตาหลวง ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

6255 0905563000968 บจ.พีเอสไอ คอนซัลต้ิง สงขลา 

จ ากัด

7/2/2563 1,000,000       71102 งานวิศวกรรมและการให้ค าปรึกษา 31/4  ถนนศรีสุดา ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

6256 0905563001077 บจ.ห้างทองพลอยกนก จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       47732 ประกอบกิจการร้านขายปลีกเคร่ืองประดับ 143/90  หมู่ท่ี 8 ถนนสามสิบเมตร ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

6257 0905563001271 บจ.วิษณุแมชชีนเนอร่ี จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       33121 ประกอบกิจการซ่อมเคร่ืองจักร 415/10  หมู่ท่ี 1 ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

6258 0905563001301 บจ.วี แมดเนส (ไทยแลนด์) จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการจ าหน่ายและส่งออก

เคร่ืองส าอาง แาหารเสริม

3/61  หมู่ท่ี 1 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

6259 0905563001468 บจ.สิรินพัช ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจการซ้ือ จัดหา เช่า เช่าซ้ือ ถือ

กรรมสิทธ์ิ ครอบครองซ่ึงสินทรัพย์ใด ๆ 

ตลอดดอกผลของสินทรัพย์น้ัน

46/99  หมู่ท่ี 2 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

6260 0905563000917 บจ.เฟิร์สเอดอีควิปเม็นท์แอนด์เท

รนน่ิง จ ากัด

6/2/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจการขายเคร่ืองมืออุปกรณ์ทาง

การแพทย์

626/20  หมู่ท่ี 2 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100

6261 0905563001000 บจ.เอสเค 3 โปรดักส์ จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการจ าหน่าย อาหารและ

เคร่ืองด่ืม รวมท้ังสินค้าอุปโภคทุกชนิดทุก

ประเภท ผ่านช่องทางออนไลน์

71/2  หมู่ท่ี 5 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100

6262 0905563001328 บจ.ดีดี ฟู้ด 2020 จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       47211 ค้าสัตว์มีชีวิต เน้ือสัตว์ช าแหละ 148/39  หมู่ท่ี 3 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100

6263 0905563001441 บจ.แอพกิน ซอฟต์แวร์เฮ้าส์ จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       62012 ประกอบกิจการให้บริการออกแบบและ

พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมและ

แอพลิเคช่ันต่าง ๆ

312  หมู่ท่ี 2 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100

6264 0903563000451 หจ.เอ.เอฟ. มารีน 3/2/2563 1,000,000       46591 ประกอบกิจการน าเข้าเคร่ืองยนต์ เก่ียวกับ

เรือทุกชนิด จ าหน่ายเรือยนต์ เรืออลูมิเนียม

23/10  ถนนสันติราษฎร์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

6265 0903563000486 หจ.ลูกทรัพย์ขนส่ง 2020 6/2/2563 1,000,000       49339 ประกอบกิจการรับจ้างขนส่งสินค้าทุก

ประเภท

123  หมู่ท่ี 3 ซอยร่วมใจพัฒนา ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

6266 0903563000524 หจ.เอส เอส มาร์เก็ตต้ิง(2020) 12/2/2563 1,000,000       46694 จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์พลาสติก 99  ถนนศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

6267 0903563000575 หจ.เจษฏา ขนส่งหาดใหญ่ 18/2/2563 1,000,000       49339 การขนส่งสินค้าอ่ืนๆ 1169  หมู่ท่ี 2 ถนนบางแฟบพัฒนา ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

6268 0903563000711 หจ.14 กุมภา เน็ตเวิร์ค 26/2/2563 1,000,000       57420 จ าหน่ายติดต้ังกล้องวงจรปิด 433/6  หมู่ท่ี 3 ถนนเพชรเกษม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

6269 0903563000745 หจ.อินเด็คคอร์ ดีไซน์ 28/2/2563 1,000,000       43301 การติดต้ังส่วนประกอบอาคารและตกแต่ง

ภายใน

30  ซอยหมู่บ้านทานตะวัน ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

6270 0903563000753 หจ.ปรีดาภร คอนสตรัคช่ัน 28/2/2563 1,000,000       41002 ประกิจการรับเหมาก่อสร้าง 33/30  ซอย6/2 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
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6271 0905563000801 บจ.มาราดา 2465 จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       56101 จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 297  ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

6272 0905563000810 บจ.รูฟทรัส ซัพพลายเออร์ จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       24109 ประกอบกิจการผลิตโครงหลังคาส าเร็จรูป 86/1  ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

6273 0905563000828 บจ.ท่าทรายธณป ทรัพย์รุ่งเจริญ 

จ ากัด

3/2/2563 1,000,000       08103 ขายส่งอิฐ หิน ปูน ทราย 1063/271  หมู่ท่ี 1 ถนนสนามบิน-ลพบุรี

ราเมศวร์

ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

6274 0905563000852 บจ.เอ็มเจ 2020 จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       47731 ประกอบกิจการค้าขายแว่นตา อุปกรณ์

เก่ียวกับแว่นตา

520  ถนนธรรมนูญวิถี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

6275 0905563000887 บจ.ไพร์ม เอ็กซ์คลูซีฟ เวลท์ จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       70209 กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการบริหาร

จัดการอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

86/65  ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

6276 0905563000895 บจ.นันทวัน หาดใหญ่ จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       56101 จ าหน่ายอาหาร ขนมไทย เคร่ืองด่ืมทุกชนิด 222  ซอย2 (คลองเรียน 2) ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

6277 0905563000909 บจ.วัสดุก่อสร้าง 24 ช่ัวโมง จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจการขายวัสดุก่อสร้างทุกชนิด 57  ซอย2 ถนนรัตนอุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

6278 0905563000933 บจ.ไอโคนิกซ์ คอร์ป จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       55101 ประกอบกิจการให้บริการสถานท่ีพัก

อากาศ รีสอร์ท ห้องเช่า และให้บริการ

ร้านอาหาร ภัตตาคาร คาเฟ่ต์

11  ซอยสุภาพอ่อนหวาน ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

6279 0905563000941 บจ.เป็นหน่ึงคอนซัลท์ จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       82990 รับบริการ ติดตาม เร่งรัดหน้ีสิน 11/23  หมู่ท่ี 11 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ า จ.สงขลา 90110

6280 0905563001085 บจ.เจ.โอ.เอ.  เซอร์วิส จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการให้บริการติดต้ัง ซ่อมแซม 

บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า

902/241  หมู่ท่ี 2 ถนนเลียบคลอง

ชลประทาน

ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

6281 0905563001107 บจ.หลงซาน (ประเทศไทย) จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       11049 ผลิตและจ าหน่ายน้ าด่ืม 119/18  หมู่ท่ี 2 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

6282 0905563001131 บจ.เป็นเอก 99 คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 136  หมู่ท่ี 18 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ า จ.สงขลา 90110

6283 0905563001140 บจ.เอสพีเอ็น มนตรี แอนด์ พาร์ท 

จ ากัด

17/2/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการขายอะไหล่เคร่ืองจักรและ

อุปกรณ์ทุกชนิด

98/26  หมู่ท่ี 5 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

6284 0905563001158 บจ.เอส ที คอนสทรัคช่ัน 2020 

จ ากัด

18/2/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 18  ซอย7 กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

6285 0905563001182 บจ.จุฑารัตน์ กรุ๊ป จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       70209 กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการบริหาร

จัดการอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

71  ซอย1 วุฒิธานี ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

6286 0905563001204 บจ.กรีนฟอร์ออล จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       37000 ประกอบกิจการชุดบ าบัดน้ าเสีย ออกแบบ

 สร้าง ติดต้ัง ขายจุลินทรีย์

105/9  ซอยกัลยาเทพ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

6287 0905563001212 บจ.วีไลฟ์20 (ประเทศไทย) จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก ผลิตภัณฑ์

เวชภัณฑ์

55/73  อาคารดี คอนโดหาดใหญ่ อาคาร 

A ถนนไกลโศก

ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

6288 0905563001239 บจ.ลักซ์ทีพลัส (ประเทศไทย) จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       46900 การขายส่งขายปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค 24/7  ถนนราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
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6289 0905563001247 บจ.ไอดี. เอ็นจิเนียร่ิง 

(20.02.2020) จ ากัด

20/2/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 168/46  หมู่ท่ี 1 ซอยพรุฉิมพลี ซอย 2 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

6290 0905563001310 บจ.หาดใหญ่ ไอเดีย จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       73101 ผลิตส่ือโฆษณาทุกชนิด 101/1  ถนนพลพิชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

6291 0905563001336 บจ.ดีซี เฟอร์ทิลิต้ี เซ็นเตอร์ จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       86202 กิจกรรมคลีนิคโรคเฉพาะทาง 648  ถนนธรรมนูญวิถี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

6292 0905563001352 บจ.กรีน มอมอ จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       01131 ประกอบกิจการท านา ท าสวน ท าไร่ 725/2  ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

6293 0905563001425 บจ.อธิษฐาน โกลบอล จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       82301 ประกอบกิจการจัดงานสัมนา รับเป็นออแก

ไนเซอร์

104  ถนนจันทร์ประทีป ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

6294 0905563001433 บจ.สมาร์ท โซล่าร์ คอร์ปอเรช่ัน 

จ ากัด

26/2/2563 1,000,000       43210 จ าหน่ายและติดต้ังอุปกรณ์โซล่าเซลล์ 40/10  หมู่ท่ี 1 ถนนลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

6295 0905563001450 บจ.ริโค่ อินเตอร์เทรด จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       66199 ประกอบกิจการรับเป็นผู้จัดการและดูแล

ผลประโยชน์

725/2  ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

6296 0905563001484 บจ.อพาร์ทเมนท์ คุณลุง จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       68103 อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า 71/1  หมู่ท่ี 1 ต.บางกล่ า อ.บางกล่ า จ.สงขลา 90110

6297 0905563001492 บจ.หาดใหญ่ไลท์ต้ิง จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       45302 จ าหน่ายสินค้าประดับยนต์ ไฟแต่งรถยนต์ 362  ถนนสัจจกุล ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

6298 0903563000591 หจ.เมืองกรุงออโต้พาร์ท 20/2/2563 1,000,000       45302 จ าหน่ายอะไหล่รถบรรทุก ทุกชนิด 50  ถนนรวมไทย 2 ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120

6299 0905563000836 บจ.ภทร เทรดด้ิง จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       46631 ประกอบกิจการค้า หินท่ีใช้ในการก่อสร้าง 14  ถนนประชาสรรค์ ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120

6300 0905563001191 บจ.ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการ

โรงแรมและการท่องเท่ียว จ ากัด

18/2/2563 1,000,000       70209 การปรึกษาวิจัย การฝึกอบรม และการ

บริการจัดน าเท่ียว

36/3  หมู่ท่ี 2 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130

6301 0905563001379 บจ.สาม บี เซอร์วิส จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 2  หมู่ท่ี 7 ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา 90130

6302 0903563000478 หจ.วุฒิธิโชค ลานไม้ 6/2/2563 1,000,000       46632 ประกอบกิจการซ้ือขายไม้ยางพารา 5  หมู่ท่ี 8 ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา จ.สงขลา 90150

6303 0903563000664 หจ.แจ็คทีฟ 21/2/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจกรรมของบริษัทโฆษณา 11  หมู่ท่ี 6 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160

6304 0905563000861 บจ.โต๊ะยีบาบา จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       21001 ประกอบกิจการผลิตเภสัชภัณฑ์และ

เคมีภัณฑ์ท่ีใช้รักษาโรค

120/1  หมู่บ้าน สหกรณ์ออมทรัพย์อัศศิ

ดดีก จ ากัด หมู่ท่ี 3

ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 90160

6305 0903563000702 หจ.เขียนโค้ดยามว่าง 26/2/2563 1,000,000       85492 ประกอบกิจการสอนเขียนโปรแกรม 49/2  หมู่ท่ี 12 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180

6306 0905563001034 บจ.ธ.มหาสุวรรณ(2020) จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 33/1  หมู่ท่ี 5 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180

6307 0905563001042 บจ.คอนแทคเตอร์ เทเลคอม จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       61101 ประกอบกิจการให้บริการอินเทอร์เน็ตบน

โครงข่ายระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการ

อินเทอร์เน็ต

298/1  หมู่ท่ี 9 ต.ก าแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180

6308 0903563000630 หจ.ภูรพัฒ พาเจริญ 20/2/2563 1,000,000       77305 บริการแมคโคให้เช่า 19/1  หมู่ท่ี 11 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220

6309 0905563000925 บจ.เพชรรุ่งเรืองวิศวกรรม จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 16/6  หมู่ท่ี 1 ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230
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6310 0903563000672 หจ.เอกชัย กระจก อลูมิเนียม 

แอนด์ คอนสตรัคช่ัน

24/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน อุโมงค์

40  ถนนราษฎร์สามัคคี 3 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250

6311 0905563001115 บจ.ซีเอส อินเตอร์ ฟาร์มาซูติคอล 

จ ากัด

14/2/2563 1,000,000       21002 ผลิตผลิตภัณฑ์จากพืช 46/9  หมู่ท่ี 10 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250

6312 0905563001395 บจ.หาดทิพย์ คอมเมอร์เชียล จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       32909 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายสินค้าทุก

ชนิด

87/1  ถนนกาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250

6313 0905563001409 บจ.เจ้าพญา อาร์คิเทคท์ จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 84/49  ถนนกาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250

6314 0905563001344 บจ.กฤติกานต์ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       68102 ซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์ 138/16  หมู่ท่ี 5 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280

6315 0903563000559 หจ.กอริลล่า โมบายล์ เอ็มวัน 17/2/2563 600,000          95110 ประกอบกิจการซ่อมคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ต่อพ่วง

345/3  ถนนราษฎร์อุทิศ 1 ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

6316 0903563000605 หจ.สิทธินันต์ไพพ์ กรุ๊ป 20/2/2563 500,000          43221 ติดต้ังระบบประปาและระบายน้ า 51  ซอยพรหมสุข ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

6317 0903563000656 หจ.บีทู พลัส เอ็นจิเนียร่ิง 21/2/2563 500,000          33110 ประกอบกิจการซ่อมผลิตภัณฑ์โลหะ

ประดิษฐ์

173  ซอยสุมาลี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

6318 0903563000699 หจ.เอสดับบลิวดี 2020 25/2/2563 500,000          46521 ประกอบกิจการจ าหน่ายและติดต้ังระบบ

โซล่าเซลล์

1063/129  หมู่ท่ี 1 ถนนสนามบิน-ลพบุรี

ราเมศวร์

ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

6319 0903563000729 หจ.พีวีเอฟซีซี กรุ๊ป 27/2/2563 500,000          46900 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้า

อุปโภค บริโภค

124/2  ถนนราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

6320 0905563001361 บจ.นันท์วริศ อิมพอร์ต จ ากัด 24/2/2563 500,000          46103 น าเข้าส่งออกอุปกรณ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือน 154  ถนนนุ่มอุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

6321 0905563001263 บจ.ยูไนเต็ดเอ็กซ์พอร์ต จ ากัด 21/2/2563 500,000          46311 ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีก 

ผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์ส าเร็จรูป แช่แข็ง

ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า อาหารทะเลแช่แข็ง

25/2  หมู่ท่ี 6 ต.บ้านใหม่ อ.ระโนด จ.สงขลา 90140

6322 0903563000681 หจ.อุทัยยางยนต์ 25/2/2563 500,000          45302 ประกอบกิจการค้ายางรถยนต์และอุปกรณ์

เก่ียวกับยางรถยนต์

87/1  หมู่ท่ี 13 ต.ก าแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180

6323 0903563000567 หจ.อุทธยาวงศ์ 18/2/2563 500,000          82110 รับเป็นผู้บริหารงานด้านพาณิชยกรรม 62/7  หมู่ท่ี 3 ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280

6324 0905563001417 บจ.โลคอลแลคทีฟ จ ากัด 26/2/2563 400,000          74101 ประกอบกิจการรับออกแบบตกแต่งภายใน

 ภายนอก และงานรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด

42  ซอยเอ้ืออาทร ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

6325 0903563000427 หจ.ทีมผู้ฝึกสอนว่ายน้ า ครูเบิร์ด

นภาลัย

3/2/2563 200,000          85410 สอนว่ายน้ า 120  ถนนนิพัทธ์ภักดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

6326 0903563000435 หจ.ทีมผู้ฝึกสอนว่ายน้ า ครูเบิร์ดฮีโร่ 3/2/2563 200,000          85410 สอนว่ายน้ า 14/11  ถนนศรีภูวนารถใน ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
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6327 0903563000443 หจ.ทีมผู้ฝึกสอนว่ายน้ า ครูเบิร์ดสุ

ราษฎร์

3/2/2563 200,000          85410 สอนว่ายน้ า 1/24  ถนนประชารักษ์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

6328 0905563000992 บจ.ดีเอ็นเอ คอนซัลท์ จ ากัด 11/2/2563 200,000          86903 ประกอบกิจการตรวจวิเคราะห์ทางห้อง

ปฎิบัติทางการแพทย์

52/6  ซอย3 (ราษฎร์ยินดี) ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

6329 0905563001123 บจ.ท็อป  ออนไลน์ จ ากัด 17/2/2563 100,000          47723 ประกอบกิจการร้านขายปลีกเคร่ืองส าอาง 29/65  หมู่บ้าน ปาล์มปริงส์11 หมู่ท่ี 1 

ซอยชัยชนะสงคราม 1

ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

6330 0905563001221 บจ.มู่ แพ็คเกตจ้ิง จ ากัด 20/2/2563 100,000          82920 บริการแพคสินค้าทุกชนิด 148  ถนนอนุสรณ์อาจารย์ทอง ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

6331 0903563000613 หจ.ดิอัลเคมิสท์ 20/2/2563 50,000           47723 ประกอบกิจการร้านค้า อาหารเสริม 

เคร่ืองส าอางค์ สินค้าอุปโภค บริโภค

75/388  หมู่ท่ี 7 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

6332 0903563000737 หจ.ส านักงาน พีอาร์เอเค 28/2/2563 15,000           69200 ประกอบกิจกรรมเก่ียวกับบัญชีและการ

ตรวจสอบบัญชี

125/509  หมู่ท่ี 3 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

6333 0913563000052 หจ.แอล. พี. เค คอนกรีต 24/2/2563 5,000,000       23953 การผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 233  หมู่ท่ี 4 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130

6334 0913563000044 หจ.อนุชิตการไฟฟ้า 21/2/2563 1,000,000       47595 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้า

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

765/1  หมู่ท่ี 4 ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000

6335 0915563000089 บจ.ติวเตอร์ลูกน้ า จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       79120 ประกอบกิจการน าเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับการน าเท่ียวทุกชนิด

856  หมู่ท่ี 1 ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000

6336 0913563000061 หจ.ธนโชติรุ่งเรืองกิจ อิเล็กทรอนิกส์ 25/2/2563 1,000,000       61101 ประกอบกิจการบริการอินเตอร์เน็ตแบบใช้

สายและไร้สาย

45/3  หมู่ท่ี 2 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120

6337 0915563000071 บจ.ฉลุงค้าสี (2019) จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       47522 ประกอบกิจการค้า จ าหน่ายสีท่ีใช้ในงาน

ก่อสร้างทุกประเภท และสีผสม สีสเปรย์

137  หมู่ท่ี 13 ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140

6338 0915563000097 บจ.เซเวอร่ี (ประเทศไทย) จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       47112 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าอุปโภค

บริโภค

131  หมู่ท่ี 4 ต.ย่านซ่ือ อ.ควนโดน จ.สตูล 91160

6339 0925563000216 บจ.วู้ดเวอร์คแนทเทค จ ากัด 27/2/2563 10,000,000      16101 ประกอบกิจการการเล่ือยไม้ 105/2  หมู่ท่ี 3 ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130

6340 0925563000224 บจ.ทับเท่ียงไตเทียม จ ากัด 28/2/2563 4,000,000       86101 ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน 

สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วย

เจ็บ รับท าการฝึกสอนและอบรมด้านวิชา

เก่ียวกับการแพทย์ การอนามัย

63  ถนนรัษฎา ต.ทับเท่ียง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

6341 0925563000194 บจ.โดเมน ไบโอเทค จ ากัด 26/2/2563 3,000,000       47723 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง 

อาหารเสริม อุปกรณ์เคร่ืองมือและ

เคร่ืองใช้ทางการแพทย์และความงาม

202  หมู่ท่ี 8 ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
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6342 0925563000135 บจ.ฟาร์มคุณชาย จ ากัด 4/2/2563 2,000,000       47811 ประกอบกิจการขายปลีกผลิตภัณฑ์อาหาร

บนแผงลอยและตลาด

117/2  หมู่ท่ี 4 ต.นาหม่ืนศรี อ.นาโยง จ.ตรัง 92170

6343 0925563000208 บจ.ดีดี.ป้ันจ่ัน จ ากัด 26/2/2563 1,300,000       43901 ประกอบกิจการรับตอกเสาเข็ม เสาเข็ม

เจาะ บริการรถเครน

81  หมู่ท่ี 3 ต.บ้านโพธ์ิ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

6344 0923563000095 หจ.ปุณปัณการโยธา 6/2/2563 1,200,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 143  หมู่ท่ี 6 ต.เขาขาว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130

6345 0923563000117 หจ.เต็มสุข ธุรกิจ 13/2/2563 1,000,000       64929 ประกอบกิจการให้กู้ยืมเงิน โดยมี

หลักทรัพย์เป็นประกัน

11  หมู่ท่ี 4 ต.นาบินหลา อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

6346 0923563000125 หจ.วาสนาดี ดีเซล 14/2/2563 1,000,000       46612 ประกอบกิจการการขายส่งน้ ามันกลาง

ทะเลในเขตต่อเน่ืองของราชอาณาจักรไทย

215/1  หมู่ท่ี 4 ต.บ้านควน อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

6347 0923563000133 หจ.เติมสุข ธุรกิจ 2020 17/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 2  หมู่ท่ี 1 ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

6348 0923563000150 หจ.น าเงิน เอ็นจิเนียร่ิง 17/2/2563 1,000,000       77305 ประกอบกิจการบริการให้เช่า เช่าซ้ือ 

น่ังร้าน แบบเหล็ก อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์

เคร่ืองมือช่าง อุปกรณ์ก่อสร้าง

21/3  หมู่ท่ี 4 ต.นาตาล่วง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

6349 0923563000168 หจ.บี.พี.เอส. คอนโทรล 27/2/2563 1,000,000       47411 ประกอบกิจการร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์

115/1  หมู่ท่ี 1 ถนนตรัง-สิเกา ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

6350 0925563000151 บจ.ธนภัทร ทรานสปอร์ต 888 

จ ากัด

13/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่ง 95/1  หมู่ท่ี 2 ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

6351 0925563000160 บจ.สามแยกหมี จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       47113 ประกอบกิจการร้านสะดวกซ้ือ ขนาดเล็ก 8/12  ถนนวิเศษกุล ต.ทับเท่ียง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

6352 0925563000186 บจ.เลตรัง ไดฟ์ว่ิง จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       85410 ประกอบกิจการให้บริการฝึกสอนด าน้ าลึก 

และจ าหน่ายอุปกรณ์ด าน้ า

3/2  ถนนนางน้อย ต.ทับเท่ียง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

6353 0923563000109 หจ.ธงไชยอะไหล่ยนต์ ออโต้พาร์ท 12/2/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจการจ าหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุก

ชนิด

204  หมู่ท่ี 3 ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130

6354 0923563000176 หจ.ล้ิมสุวรรณการไฟฟ้า 28/2/2563 1,000,000       47595 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองฟอกอากาศ 

เคร่ืองดูดอากาศ พัดลม

36/17  ถนนเทศารัษฎา ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130

6355 0925563000178 บจ.วรรณสวัสด์ิ รุ่งเรือง จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 33  ถนนเทศบาล 1 ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130

6356 0925563000127 บจ.123 รังนกไทย 2020 จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการค้ารังนก แปรรูปรังนก 88  หมู่ท่ี 1 ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140

6357 0925563000101 บจ.โอมมหารวย 365 จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองแต่งกาย 

เส้ือผ้า เคร่ืองส าอางค์ สินค้าอุปโภคและ

บริโภค ท้ังหน้าร้านและออนไลน์

75/1  หมู่ท่ี 6 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92190



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส

ไปรษณีย์

6358 0925563000119 บจ.จันทรังสิกุล จ ากัด 3/2/2563 300,000          45201 ประกอบกิจการจ าหน่ายปลีกน้ ามัน

เช้ือเพลิง

111 หมู่ท่ี 1 ถนนตรัง-ปะเหลียน ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140

6359 0923563000141 หจ.อิเล็ก-แม็กซ์คา โรโบติกส์ (ไทย

แลนด์)

17/2/2563 240,000          26109 ประกอบกิจการออกแบบผลิตช้ินส่วน

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์

13/3  หมู่ท่ี 4 ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง 92150

6360 0925563000143 บจ.เซนนิต้ีไลฟ์ จ ากัด 6/2/2563 100,000          46319 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าประเภท 

อาหารเสริม เและเคร่ืองส าอาง

9/2  หมู่ท่ี 4 ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92170

6361 0935563000208 บจ.พิชัยนาวี อะโกรเทค จ ากัด 20/2/2563 5,000,000       82990 ประมูลงานรับเหมาก่อสร้าง 5  หมู่ท่ี 5 ต.เกาะนางค า อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120

6362 0935563000194 บจ.บอสตันโกลด์ จ ากัด 20/2/2563 4,000,000       47732 ประกอบกิจการจ าหน่ายทอง ทอค าแท่ง

และทองรูปพรรณ นาก เงิน อัญมณีอ่ืน ๆ 

และเคร่ืองเพชรพลอย

398  หมู่ท่ี 11 ต.ต านาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

6363 0935563000241 บจ.แหลมทอง โยธากิจ จ ากัด 28/2/2563 3,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย งาน

ก่อสร้างทุกชนิด

114  หมู่ท่ี 1 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110

6364 0935563000232 บจ.เค ดี พี 2 กร คอมโพสิต แอนด์

 กลาส จ ากัด

28/2/2563 2,500,000       43309 ประกอบกิจการติดต้ังกระจก อลูมิเนียม

และคอมโพสิตทุกชนิด

74  หมู่ท่ี 7 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง 93000

6365 0933563000079 หจ.ปิยรุ่งโรจน์คอนสตรัคช่ัน 6/2/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัยและงาน

ก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด

220  หมู่ท่ี 7 ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110

6366 0935563000178 บจ.ลิตเต้ิล พี 1988 จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการขายปลีกสินค้าอ่ืนๆใน

ร้านค้าท่ัวไป

38  ถนนพัฒนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

6367 0935563000216 บจ.เติบโต 2020 จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       82302 ประกอบกิจการจัดการแสดงทางธุรกิจและ

การแสดงสินค้า

218  ถนนไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

6368 0933563000095 หจ.เค บี ออโต้เช็ค 19/2/2563 1,000,000       71202 ประกอบกิจการบริการตรวจสอบสภาพรถ

 ต่อ พ.ร.บ.ต่อประภันภัยและงานทะเบียน

ต่าง ๆ

80  หมู่ท่ี 1 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110

6369 0935563000186 บจ.ปราณีเพ่ิมพูลทรัพย์ จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       46206 ประกอบกิจการขายส่งและขายปลีก 

อาหารสัตว์ ปุ๋ย ยาปราบวัชพืช ข้าวสาร 

และอุปกรณ์การเกษตร

332  หมู่ท่ี 1 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110

6370 0935563000259 บจ.ยูนิต-ไทย ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       41001 การก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 249  หมู่ท่ี 3 ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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6371 0933563000109 หจ.ยักกะพันธ์ ดิเวลล็อปเมนท์ 26/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย และงาน

ก่อสร้างอย่างอ่ืน

82/1  หมู่ท่ี 6 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120

6372 0935563000160 บจ.รักวัวคลับ จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการขายปลีกสินค้าอุปโภค 83  หมู่ท่ี 8 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120

6373 0935563000224 บจ.ท๊อป อีโคโซลาร์เอ็นเนอร์จี 

จ ากัด

26/2/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการจ าหน่ายออกแบบระบบ

และติดต้ังโซล่าเซลล์ จ าหน่ายอุปกรณ์และ

โซล่าเซลล์

189/3  หมู่ท่ี 7 ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120

6374 0933563000087 หจ.พูนทรัพย์ธีระวัฒน์ 7/2/2563 1,000,000       46632 ประกอบกิจการจ าหน่ายไม้ท่อน ไม้ฟืน 199  หมู่ท่ี 11 ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170

6375 0933563000061 หจ.ต้นกล้าเงินสด 4/2/2563 600,000          64929 ประกอบกิจการให้กู้เงิน หรือให้เครดิตด้วย

วิธีการอ่ืน ๆ

43  หมู่ท่ี 5 ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170

6376 0935563000267 บจ.รวิวัฒน์ เดลิเวอร่ี จ ากัด 28/2/2563 500,000          56101 ประกอบกิจการบริการส่งอาหารเดลิเวอร่ี

ให้แก่ผู้บริโภคผ่านเทคโนดลยีสมัยใหม่

อย่างแอพพลิเคช่ัน

109/16  ถนนพัฒนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

6377 0943563000117 หจ.สิรินาระวี 25/2/2563 27,000,000      68103 ประกอบกิจการให้เช่าอพาร์ตเมนต์ 95/1  หมู่ท่ี 5 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

6378 0945563000054 บจ.ปัตตานีบาซาร์ 2020 จ ากัด 7/2/2563 5,000,000       68103 ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้บริการ

สาธารณูปโภค ให้เช่าพ้ืนท่ีจ าหน่ายสินค้า

ท่ัวไป งานอีเว้นท์ต่างๆ

91/31  หมู่ท่ี 5 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

6379 0945563000097 บจ.ดีบูดี อินเตอร์ บิซซิเนส จ ากัด 18/2/2563 5,000,000       55101 ประกอบกิจการรีสอร์ท ท่ีพักแรมและ

บริการด้านอาหาร

277/2  หมู่ท่ี 3 ต.แหลมโพธ์ิ อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี 94150

6380 0945563000101 บจ.สตาร์ เซาท์เทิร์น เอ็นจีเนียร่ิง 

จ ากัด

21/2/2563 5,000,000       96201 ประกอบกิจการซักรีดเส้ือผ้า 71  หมู่ท่ี 3 ต.กอล า อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160

6381 0945563000062 บจ.อันวัน บุรพรัตน์ เทรดด้ิง จ ากัด 14/2/2563 5,000,000       46109 ท าการประมูลเพ่ือขายสินค้าตาม

วัตถุประสงค์

63/5  หมู่ท่ี 4 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170

6382 0945563000071 บจ.จีสไซน์ดิจิตอลแม็พส์แอนด์

เซอร์วิสเซส จ ากัด

17/2/2563 2,000,000       63111 ประกอบกิจกรรมการบริหารจัดการและ

ประมวลผลข้อมูล

78/6  หมู่ท่ี 1 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

6383 0943563000079 หจ.ปาตาเน่ียน อิมพอร์ต เอ็กซ์

พอร์ต เฟอร์นิเจอร์

7/2/2563 1,000,000       46494 ประกอบกิจการ น าเข้า ส่งออก ซ้ือ 

จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ทุกประเภท ท้ัง

ของใหม่และของเก่า

3/5  หมู่ท่ี 5 ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

6384 0943563000087 หจ.อะยัมจะบัง เรสเตอรองท์ 11/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 8/2  ซอย8(ถนนยะรัง) ถนนยะรัง ต.จะบังติกอ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

6385 0943563000095 หจ.ภักดี โยธากิจ 12/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 191/47  หมู่ท่ี 6 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
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6386 0945563000046 บจ.วาดิลไนล์สตอร่ี จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       11043 การผลิตเคร่ืองด่ืมกาแฟ ชาและชาชง

สมุนไพรพร้อมด่ืม

87   ห้องเลขท่ี 1 หมู่ท่ี 3 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี 94120

6387 0945563000089 บจ.นิตย์เจริญเทรดด้ิง (2020) จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       46102 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก อาหาร

ทะเลและอาหารแช่แข็ง

93  หมู่ท่ี 1 ต.แหลมโพธ์ิ อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี 94150

6388 0945563000119 บจ.เดอะ ทริปเป้ิล อินโนเวช่ัน จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       62011 ประกอบกิจกรรมการจัดท าโปรแกรมเว็บ

เพจและเครือข่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

48  หมู่ท่ี 2 ต.กระหวะ อ.มายอ จ.ปัตตานี 94190

6389 0943563000109 หจ.บิวต้ีพลัสไซส์ 21/2/2563 500,000          47711 ประกอบกิจการร้านขายปลีกเส้ือผ้า 199/13  หมู่ท่ี 4 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170

6390 0955563000135 บจ.โรงน้ าแข็งอิลฮัม จ ากัด 25/2/2563 5,000,000       10795 ประกอบกิจการโรงน้ าแข็ง 13/30  หมู่ท่ี 3 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

6391 0955563000089 บจ.เอ็มจี เพลเลท จ ากัด 11/2/2563 2,000,000       46632 ประกอบกิจการ รับ ซ้ือ ขาย ต้นไม้ยืนต้น 

ไม้แปรรูป ทุกประเภท

32  ซอยนริศ (มนู-นิตยา) ถนนมนู-นิตยา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

6392 0953563000133 หจ.เอสเจดับเบ้ิลยูโยธากิจ 20/2/2563 1,500,000       16220 การผลิตโครงสร้างท่ีใช้ในการก่อสร้างและ

เคร่ืองประกอบอาคาร

75/2  หมู่ท่ี 1 ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา 95000

6393 0955563000097 บจ.เซนโตซา เฮ้าส์ คอนสตรัคช่ัน 

จ ากัด

12/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 62/1  หมู่ท่ี 3 ต.ยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

6394 0955563000101 บจ.ฟิวเจอร์ เน็ตเวิร์ค 2020 จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       61101 ประกอบกิจการบริการอินเตอร์เน็ตแบบใช้

สานและไร้สาย

142/163  หมู่ท่ี 12 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

6395 0955563000119 บจ.ยะลาสแตนเลส เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ากัด

13/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ท่ีปรึกษา

งานก่อสร้าง งานปปรับปรุงต่อเติมส่ิงปลูก

สร้าง

247/2  ถนนสุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

6396 0955563000127 บจ.โนร่า เลิร์นน่ิง เซ็นเตอร์ จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       47611 ประกอบกิจการจ าหน่ายส่ือเสริมสร้าง

ทักษะและประสบการณ์เรียนรู้

65/39  หมู่ท่ี 9 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

6397 0953563000168 หจ.อัลบารอกะฮ์ เนเจอรัล เฮอร์บัล 26/2/2563 500,000          01289 การปลูกพืชอ่ืนๆประเภทเคร่ืองเทศเคร่ือง

หอมยารักษาโรค และพืชทางเภสัชภัณฑ์

ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

29/201  หมู่ท่ี 12 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

6398 0953563000150 หจ.รุสกีดุลยา บิสซิเนสกรุ๊ป 26/2/2563 500,000          46109 ตัวแทนจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค 85  หมู่ท่ี 3 ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130

6399 0953563000141 หจ.วันพัตเทรดด้ิงแอนด์มาร์เกตต้ิง 24/2/2563 50,000           46900 สินค้าอุปโภคบริโภคท่ีแปรรูปจากชุมชน 170  หมู่ท่ี 2 ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130

6400 0963563000168 หจ.ทองริฎวาน 2 19/2/2563 5,000,000       47732 ประกอบกิจการ ซ้ือ จ าหน่าย ทอง ทอง

ใหม่ ทองเก่า ของเก่า นาค แหวน และอัญ

มณีอ่ืนทุกชนิด

3  หมู่ท่ี 7 ถนนเทศบาล 3 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

6401 0963563000176 หจ.ซี.โฮม.คอนสตรัคช่ัน แอนด์ดีไซน์ 21/2/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ท่ี

พักอาศัย ถนน สะพาน และงานโยธาทุก

ประเภท

97/1  หมู่ท่ี 3 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 96190

6402 0965563000119 บจ.ศรีวงค์ 2020 จ ากัด 7/2/2563 3,000,000       41001 การก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยทุกประเภท 49/1  หมู่ท่ี 1 ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 96160

6403 0963563000150 หจ.อานีส  ทัวร์ แอนด์ แทรเวล 17/2/2563 1,000,000       79120 ประกอบกิจการน าเท่ียว เช่ารถ ท้ังในและ

ต่างประเทศ และให้ค าปรึกษา รวมท้ัง

ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการน าเท่ียวทุกชนิด

279/3  ถนนเอเซีย 18 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120

6404 0965563000101 บจ.ซี.ดับเบิลยู.เอส เอ็นจิเนียร่ิง

แอนด์เซอร์วิส จ ากัด

3/2/2563 1,000,000       33200 ประกอบกิจการบริการติดต้ัง ซ่อมบ ารุง 

ดูแลรักษา ท าความสะอาด เคร่ืองจักร

อุตสาหกรรมและอุปกรณ์อ่ืนๆ

136/1  หมู่ท่ี 1 ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 96130

6405 0965563000135 บจ.ไลลา อินเตอร์เนช่ันแนล เทรด

ด้ิง จ ากัด

20/2/2563 1,000,000       46205 ส่งออกกล้วยไม้ ดอกไม้ 316  หมู่ท่ี 1 ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150

6406 0963563000141 หจ.พี.อาร์. เวลท์ คอนสตรัคช่ัน 4/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ

198/5  หมู่ท่ี 5 ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 96160

6407 0965563000127 บจ.ยูไนเต็ด มาร์เก็ต ออราเคิล 

(ไทยแลนด์) จ ากัด

11/2/2563 100,000          66123 ประกอบกิจการรับแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ (เม่ือได้รับอนุญาตจาก

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องแล้ว)

16/1  หมู่ท่ี 5 ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96220


