
ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
 ทุนจดทะเบียน
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รหัส

วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

1 0105542067351 บจ.ออริเฟลม คอสเมติกส์ 

(ประเทศไทย) จ ำกัด

31/3/2563 809,000,000    47991 ประกอบกิจกำรธุรกิจขำยตรงและธุรกิจ

ตลำดแบบตรง

1768  อำคำรไทยซัมมิท ช้ัน 1 ถนน

เพชรบุรีตัดใหม่

แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

2 0105537075481 บจ.สำธรเรีย จ ำกัด 31/3/2563 320,000,000    68104 ประกอบกิจกำรพัฒนำท่ีดิน กำรก่อสร้ำง

อำคำรชุด อำคำรพำณิชย์ และบ้ำน

66/173  ซอยสำธุประดิษฐ์ 58 แยก 2 

(พำสุข) ถนนสำธุประดิษฐ์

แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

3 0105475000025 บจ.เฉลิมกรุงมณีทัศน์ จ ำกัด 19/3/2563 175,000,000    59111 ผลิตสำรคดีและท ำข่ำว ให้บริกำรสำรคดี

และท ำข่ำว

66 ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพำภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200

4 0105555051904 บจ.ไทย โอคำชิ แลนด์ จ ำกัด 20/3/2563 51,000,000      46319 ประกอบธุรกิจค้ำส่ง ค้ำปลีก น ำเข้ำ และ

ส่งออก อำหำร เคร่ืองด่ืม และอำหำรแช่

แข็ง

122  ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

5 0105537069848 บจ.บี.ทรำนส์ อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ำกัด

5/3/2563 50,000,000      49323 กิจกำรขนส่ง 43 อำคำรไทย ซีซี ทำวเวอร์ ช้ัน 26 ถนน

สำทรใต้

แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

6 0105561181962 บจ.ซันเรท เพย์ จ ำกัด 11/3/2563 50,000,000      66192 ประกอบกิจกำรให้บริกำรช ำระเงินในด้ำน

กำรให้บริกำรรับช ำระเงินด้วยวิธีทำง

อิเล็กทรอนิกส์

990 ช้ัน 14 ห้อง 1401  อำคำรอับดุล

รำฮิม เพลส ถนนพระรำม 4

แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

7 0103515015034 หจ.วุฒิชัยวัสดุภัณฑ์ 2/3/2563 30,000,000      46632 ค้ำส่งไม้แปรรูป 400  ถนนสรรพำวุธ แขวงบำงนำเหนือ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

8 0105562101822 บจ.เมลิสำ อินเตอร์เนช่ันแนล เรียล

เอสเตท จ ำกัด

10/3/2563 30,000,000      68103 ประกอบกิจกำรให้เช่ำห้องชุด รวมท้ังซ้ือ

ขำยอสังหำริมทรัพย์ ทุกประเภท

8/29  อำคำรเฮอริเทจ ช้ัน 12 ซอย

สุขุมวิท 8

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

9 0105556068894 บจ.ซีเมค คอมโมดิตีส์ สยำม  จ ำกัด 20/3/2563 25,000,000      46622 ประกอบกิจกำรค้ำส่ง น ำเข้ำส่งออก 

ผลิตภัณฑ์เหล็กและโลหะชนิดต่ำงๆ

63  อำคำรแอทธินี ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 6 ยูนิต

 602/2 ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

10 0105535169527 บจ.ไซโนแปซิฟิค ธนบุรี จ ำกัด 31/3/2563 20,000,000      47999 จ ำหน่ำยส่งผลิตภัณฑ์อำหำรชงด่ืม 51,53,55,57 ซอยเทียนทะเล 26 แยก 2 

ถนนบำงขุนเทียน-ชำยทเะล

แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

11 0105539014714 บจ.ลีดดิงเพำเวอร์ จ ำกัด 19/3/2563 20,000,000      73101 ให้เช่ำป้ำยโฆษณำ  ให้ค ำปรึกษำ

ประชำสัมพันธ์

2 ซอยลำดพร้ำว 115 (ศำนตินิเวศ) ถนน

ลำดพร้ำว

แขวงคลองจ่ัน เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

12 0105549143479 บจ.ชิบูย่ำ ฟู้ด จ ำกัด 31/3/2563 12,000,000      56101 ร้ำงอำหำร ขำยอำหำรญ่ีปุ่น และ

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

128/212 พญำไทพลำซ่ำ ช้ัน 19 ถนน

พญำไท

แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

13 0105530036766 บจ.โรงหล่อพิพัฒน์ จ ำกัด 20/3/2563 10,000,000      32111 รับจ้ำงผลิต ค้ำส่งเคร่ืองประดับ,ทองเหลือง

, ขำยเน้ื

34/9-10 ซอยเจริญสุข ถนนเอกชัย แขวงบำงขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

14 0105530041123 บจ.แพนสยำมฟำร์อีสต์ จ ำกัด 2/3/2563 10,000,000      46632 ขำยส่งไม้แปรรูป 400  ถนนสรรพำวุธ แขวงบำงนำเหนือ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

นิติบุคคลเลิกเดือนมีนาคม 2563

ท่ัวประเทศ
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 ทุนจดทะเบียน
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15 0105549086700 บจ.เคอเลนแมสเซ่ จ ำกัด 31/3/2563 10,000,000      70102 เป็นสถำนปฏิบัติกำรภูมิภำคเพ่ือให้บริกำร

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร กำรเงิน ทรัพยำกร

บุคคล ฯ

54 อำคำรบีบี บิลด้ิง ช้ันท่ี 10 ห้องเลขท่ี 

1007 ซอยอโศก ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

16 0105560203296 บจ.ทีแอลพีเอช โฮลด้ิง จ ำกัด 10/3/2563 10,000,000      75000 ประกอบกิจกำรโรงพยำบำลสัตว์ รับรักษำ

สัตว์ ประกอบกิจกำรบริกำรรับเป็นท่ี

ปรึกษำและให้ค ำแนะน ำ

80  ถนนริมคลองแสนแสบ แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

17 0105554077438 บจ.เบจโคลทธ่ิงไลน์ จ ำกัด 20/3/2563 9,000,000        14120 ประกอบกิจกำรบริกำรออกแบบตัดเย็บ

เส้ือผ้ำส ำเร็จรูป

1/6-9  ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

18 0105561071580 บจ.มูรำฮำตะ ฟรุต พำร์เลอร์ จ ำกัด 26/3/2563 7,000,000        56101 ประกอบกิจกำรประเภทร้ำนอำหำร 186  ซอยรำมอินทรำ 67 แยก 6 แขวงรำมอินทรำ เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

19 0835547008799 บจ.โกลบอล อำย จ ำกัด 26/3/2563 6,000,000        70209 ประกอบกิจกำรรับบริกำรให้ค ำปรึกษำ

ด้ำนกำรตลำด กำรประชำสัมพันธ์ รวมท้ัง

ให้ค ำปรึกษำด้ำนบริหำรจัดกำร

2  อำคำรเพลินจิตเซ็นเตอร์ ช้ัน จี ถนน

สุขุมวิท

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

20 0105533006434 บจ.ทรัพย์เป็นโชค จ ำกัด 11/3/2563 5,000,000        64913 เช่ำซ้ือ,จัดหำทรัพย์สิน 3675 ถนนพระรำม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

21 0105534028709 บจ.เอ็น.วำย.เค. สงขลำ จ ำกัด 31/3/2563 5,000,000        50221 ประกอบกิจกำรขนส่งทำงทะเล และทำง

น้ ำภำยในประเทศ

2525  อำคำรเอฟวำยไอ เซ็นเตอร์ 2  ห้อง

เลขท่ี 2/601-2/609 ช้ันท่ี 6 ถนนพระรำม

 4

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

22 0105534043236 บจ.วิชชำ แอสโซซิเอท จ ำกัด 10/3/2563 5,000,000        68101 กำรจัดสรรบ้ำนและท่ีดิน 55/65 หมู่ท่ี 10 ซอยปัญจมิตร 1 แขวงคันนำยำว เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

23 0105537129638 บจ.เค.เอ็น.แอนด์ ซันส์ จ ำกัด 20/3/2563 5,000,000        47524 ขำยอุปกรณ์ก่อสร้ำง 365/776 หมู่ท่ี 2 แขวงบำงมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 10140

24 0105538151581 บจ.แพนออโตพำร์ท (ประเทศไทย)

 จ ำกัด

3/3/2563 5,000,000        29309 ผลิตไส้กรองรถยนต์ 400  ถนนสรรพำวุธ แขวงบำงนำเหนือ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

25 0105547000549 บจ.ไทเกอร์ ไอเดีย จ ำกัด 6/3/2563 5,000,000        47732 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยแลกเปล่ียนเพชร 

พลอย ทับทิม มรกต บุษรำคัม โคเมน นิล

 หยกฯและอัญมณีทุกชนิด

399/82 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนน

สุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

26 0105547038171 บจ.สยำม โอท๊อป อินเตอร์เนช่ัน

แนล จ ำกัด

11/3/2563 5,000,000        46900 ประกอบกิจกำรค้ำ น ำเข้ำและส่งออก 

สินค้ำอุปโภค บริโภค

786/1 ซอย 24 ถนนเทศบำลนิมิตรเหนือ แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

27 0105551073938 บจ.ฟูลไบรท์ คอร์ปอเรช่ัน (ไทย

แลนด์) จ ำกัด

6/3/2563 5,000,000        79120 ประกอบกิจกำรน ำเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับกำรน ำเท่ียวทุกชนิด

81/279 ซอยประชำอุทิศ 79 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 10140

28 0105554008495 บจ.พี ทู เค พำวเวอร์ กรุ๊ป  จ ำกัด 17/3/2563 5,000,000        35101 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย

กระแสไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค และกำรไฟฟ้ำ

นครหลวง

2/189 ซอยไมตรีจิต 9 ถนนไมตรีจิต แขวงสำมวำตะวันออก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

29 0105554105067 บจ.โกลด์ลีฟ ออยล์ กรุ๊ป จ ำกัด 26/3/2563 5,000,000        46612 ประกอบกิจกำรค้ำเช้ือเพลิง น้ ำมันหล่อล่ืน

 น้ ำมันเตำ

12 ซอยเอกชัย 66 แขวงบำงบอน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150
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30 0105561059954 บจ.ทีเอส ไทสัน ดิจิตอล แอสเซท 

เอ็กซ์เชนจ์ จ ำกัด

5/3/2563 5,000,000        46109 เป็นนำยหน้ำ ตัวแทน ตัวแทนค้ำต่ำงใน

กิจกำรและธุรกิจทุกประเภท

273/4-273/5  ถนนรัชดำภิเษก แขวงรัชดำภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

31 0105561212779 บจ.ว่ำนเซ่ียง คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 12/3/2563 5,000,000        41002 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง

 ออกแบบ ต่อเติม ซ่อมแซม รวมท้ัง

บริหำรงำนก่อสร้ำง ทุกชนิด

39/199  หมู่บ้ำน ซิกเนเจอร์ กัลปพฤกษ์ 

ถนนกัลปพฤกษ์

แขวงบำงแค เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

32 0105562099267 บจ.ชีวิตินทรีย์ จ ำกัด 31/3/2563 5,000,000        70209 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ

 และวำงแผนงำนด้ำนกำรเกษตรกรรมทุก

ชนิด

1  อำคำรเอ็มไพร์ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 47 ยูนิต

 4703 (ริเวอร์ 29) ถนนสำทรใต้

แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

33 0105563000108 บจ.เอ็มมำรีน โลจิสติกส์(ไทย

แลนด์) จ ำกัด

20/3/2563 5,000,000        52292 กิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดกำรขนส่ง

สินค้ำและตัวแทนออกของ (ตัวแทน

ด ำเนินพิธีกำรศุลกำกร)

678/10  ซอยพัฒนำกำร 44 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

34 0735545002450 บจ.กรณ์ธนำ ซัพพลำย แอนด์ 

เซอร์วิส  จ ำกัด

9/3/2563 5,000,000        46599 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย

เคร่ืองจักร เคร่ืองป๊ัมลม วัสดุส้ินเปลือง 

เคร่ืองมือช่ำง อุปกรณ์ไฟฟ้ำ

697 ถนนกำญจนำภิเษก แขวงหลักสอง เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

35 0105557179371 บจ.ยูคิวซอฟต์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 3/3/2563 4,500,000        62012 พัฒนำระบบซอฟต์แวร์ กำรจัดจ ำหน่ำย 

และกำรให้บริกำรควำมช่วยเหลือ

1108/31  ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10260

36 0105559191051 บจ.ดีว่ำส์ เจมส์ จ ำกัด 2/3/2563 4,500,000        47732 ประกอบกิจกำรซ้ือมำขำยไปค้ำปลีกค้ำส่ง

 น ำเข้ำ ส่งออก ออกแบบและผลิตตัว

เรือนสินค้ำประเภทเคร่ืองประดับ

88/24  หมู่บ้ำน เพอร์เฟค เพลส 

มำสเตอร์พีช ซอยรำมค ำแหง 174

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

37 0105558131852 บจ.ก็อตติไมซ์ จ ำกัด 18/3/2563 4,408,800        73101 ให้บริกำรส่ือดิจิตอลในรูปแบบต่ำงๆ 

รวมถึงกำรจัดท ำ เผยแพร่ประชำสัมพันธ์

168/14 ถนนนำคนิวำส แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

38 0105532057086 บจ.ไทยสมำยล์ อินสเปคช่ัน จ ำกัด 17/3/2563 4,000,000        52299 ประกอบกิจกำรรับตรวจสอบ วิเครำะห์

คุณภำพและปริมำณ และออกใบรับรอง

คุณภำพสินค้ำ

557 ถนนบ ำรุงเมือง แขวงคลองมหำนำค เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย กรุงเทพมหำนคร 10100

39 0105555079299 บจ.นำชีฮำ เจมส์ จ ำกัด 6/3/2563 4,000,000        46492 ประกอบกิจกำรค้ำเพชรพลอย 110 อำคำรเอ็ม เค วำย ช้ันท่ี 1 ห้อง 1 บี

 ซอยปรำโมทย์ ถนนมเหสักข์

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

40 0105556146984 บจ.ยูโรเฮ้ำส์  คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 25/3/2563 4,000,000        47525 ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำง 145 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

41 0105559047260 บจ.ฮอง ไท เทรดด้ิง(ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

9/3/2563 4,000,000        46411 ประกอบกิจกำรค้ำ ขำยส่ง ผ้ำ ผ้ำยืด ผ้ำ

ด้ำย ไนล่อน ทุกประเภท

101/283  ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบำงบอน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

42 0105559111405 บจ.โปรฟิต วัน (ประเทศไทย) จ ำกัด 6/3/2563 4,000,000        70209 ประกอบธุรกิจให้ค ำปรึกษำด้ำน กำร

ด ำเนินธุรกิจ กำรเงิน และด้ำนภำษี 

ยกเว้นธุรกิจท่ีปรึกษำกำรลงทุน

140  อำคำรวันแปซิฟิค เพลส  ห้องเลขท่ี

 1803 ช้ัน 18 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

43 0105561026321 บจ.โอเรียนเต้ (ประเทศไทย) จ ำกัด 25/3/2563 4,000,000        64929 กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจำกธนำคำร นิติ

บุคคลสถำบันกำรเงินอ่ืน กำรรับซ้ือ ซ้ือลด

 รับช่วงซ้ือลด รับ ออก โอน

540  อำคำรเมอร์คิวร่ี ช้ัน 11 ถนนเพลิน

จิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

44 0105561076344 บจ.โกลบอล เอ็กซิบิช่ัน  แอนด์ 

คอนเวนช่ัน เซอร์วิส จ ำกัด

2/3/2563 4,000,000        46109 ประกอบธุรกิจรับบริกำรเป็นตัวแทน

จ ำหน่ำยงำนแสดงสินค้ำท้ังในและ

ต่ำงประเทศ

129  ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

45 0105561188401 บจ.ซีอี จิวเวลเลอร่ี จ ำกัด 13/3/2563 4,000,000        32111 ประกอบกิจกำรผลิตเคร่ืองประดับจำกอัญ

มณีและโลหะมีค่ำ

66/39  ซอยสุขำภิบำล 2 ซอย 31 ถนน

สุขำภิบำล 2

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

46 0105563011223 บจ.เจเอ็ม มอเตอร์ส โกลบอล จ ำกัด 31/3/2563 4,000,000        29309 ประกอบกิจกำรผลิต น ำเข้ำ ส่งออก โครง

 ถัง เคร่ืองยนต์ เพลำส่งก ำลัง เคร่ืองกล

หนัก ช้ินส่วน อะไหล่ วัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ 

ประดับยนต์

35  ช้ันท่ี 3 ซอยลำซำล 85 ถนนสุขุมวิท 

105

แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

47 0103491000881 หจ.ส่ียงค์ 23/3/2563 3,000,000        46622 ประกอบกิจกำรค้ำส่ง ค้ำปลีกเคร่ืองเหล็ก 

วัสดุ

612 ถนนส่ีพระยำ แขวงมหำพฤฒำรำม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

48 0103535029685 หจ.รอย่ัล เจม เจมส์ 23/3/2563 3,000,000        46439 ขำยของช ำร่วย 53 ซอยร่วมมิตร ถนนอิสรภำพ แขวงสมเด็จเจ้ำพระยำ เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600

49 0105535063389 บจ.ชิตรำนันต์ จ ำกัด 30/3/2563 3,000,000        47711 น ำเข้ำ ขำยปลีกสินค้ำพรีเม่ียม (เคร่ืองใช้

และเคร่ือ

68 ซอยอุดมสุข 42 ถนนอุดมสุข แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

50 0105547075921 บจ.มัลเบรี ทรี แรร์ บุ๊คส์  จ ำกัด 27/3/2563 3,000,000        68201 ซ้ือ จัดหำ รับ เช่ำ เช่ำซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ 

ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดกำรโดย

ประกำรอ่ืน

518/3 อำคำรมณียำเซ็นเตอร์ นอธ ช้ัน 9 

ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

51 0105551123366 บจ.กรีนกำร์ด แอนด์ลอว์ จ ำกัด 2/3/2563 3,000,000        38110 ประมูลเพ่ือรับจ้ำงท ำของตำมวัตถุประสงค์

 เช่นเก็บขยะ

2/282 ซอยไมตรีจิต 9 ถนนนิมิตใหม่ แขวงสำมวำตะวันออก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

52 0105556085527 บจ.ดีว่ำ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ำกัด 12/3/2563 3,000,000        82302 ประกอบกิจกำรบริหำรจัดกำรแสดงสินค้ำ

และบริกำร งำนกำรตลำด งำนอีเว้นท์

195 อำคำรเอ็มไพร์ ทำวเวอร์ ห้องเลขท่ี 

4703 ช้ันท่ี 47 ถนนสำทรใต้

แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

53 0105560043485 บจ.โบรำ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ำกัด 4/3/2563 3,000,000        46593 ประกอบกิจกำรขำยเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ 

อุปกรณ์ในกำรเตรียมอำหำรและเคร่ืองด่ืม

59/3-4  ซอยสวนหลวง 2 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

54 0105562107740 บจ.ไดเอ ซันเงียว (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

30/3/2563 3,000,000        46315 กำรขำยส่งข้ำวและผลิตภัณฑ์ท่ีได้จำกกำร

โรงสีข้ำว

47  อำคำรเอ็มที แอนด์ ที ช้ันท่ี 2  ห้อง

เลขท่ี 24เอส ซอยสุขุมวิท69 ถนนสุขุมวิท

แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

55 0105555172418 บจ.สยำม โซลำน่ำ (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

3/3/2563 2,500,000        27401 กำรผลิตหลอดไฟฟ้ำชนิดต่ำงๆ 246  อำคำรไทมส์ สแควร์ ช้ันท่ี 15  ห้อง

เลขท่ี 15-01,15-03 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

56 0105532071437 บจ.ทรัพย์น ำชวน จ ำกัด 12/3/2563 2,250,000        68102 ซ้ือ-ขำยอสังหำริมทรัพย์ 187/2-3 ซอยจินดำถวิล ถนนพระรำม 4 แขวงมหำพฤฒำรำม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

57 0103502003636 หจ.ธนธำนี 20/3/2563 2,000,000        46622 จ ำหน่ำยเหล็กวิลำส 137 ถนนสุนทรโกษำ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

58 0105546035454 บจ.ฟูสแควร์ เอนเตอร์เทนเม้นท์ 

จ ำกัด

6/3/2563 2,000,000        56101 ภัตตำคำร ร้ำนอำหำร ขำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืม

6/39 ถนนงำมวงศ์วำน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

59 0105547079773 บจ.ยู เค ไลฟ์ อินชัวรันส์โบรกเกอร์

 จ ำกัด

24/3/2563 2,000,000        65110 ประกอบกิจกำรเป็นนำยหน้ำประกันชีวิต

โดยตรงและกำรประกันภัยต่อ

49/2 ซอยประชุม ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

60 0105548046844 บจ.เอชดีเอพี (ไทยแลนด์) จ ำกัด 23/3/2563 2,000,000        70209 ประกอบธุรกิจให้บริกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ

และให้ค ำแนะน ำในทำงธุรกิจ กำรจัดกำร

บุคลำกำร

323  อำคำรยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ช้ันท่ี 41 

ห้อง 4117 ถนนสีลม

แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

61 0105549056185 บจ.โมเดอร์น พร้ินท์ แอนด์ บำยด้ิง

  จ ำกัด

19/3/2563 2,000,000        18119 ประกอบธุรกิจบริกำรจัดท ำ จัดพิมพ์ 

ออกแบบส่ิงพิมพ์ และจ ำหน่ำยส่ิงพิมพ์

92 ซอยอ่อนนุช 88 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

62 0105551040649 บจ.เคนแอน คอนซัลแทนซี จ ำกัด 5/3/2563 2,000,000        71102 ประกอบกิจกำรบริกำรทำงวิศวกรรม 899/277 หมู่บ้ำนนันทวัน-อ่อนนุช ถนน

อ่อนนุช

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

63 0105552005332 บจ.กุหลำบน้ ำค้ำง (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

20/3/2563 2,000,000        47721 ประกอบกิจกำรกำรค้ำ ยำสมัญประจ ำ

บ้ำนยำแผนโบรำณ เช่นยำเม็ดสมุนไพร

บ ำรุงร่ำงกำร

85 ถนนป้ัน แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

64 0105552101561 บจ.เทรนด์ทัช จ ำกัด 23/3/2563 2,000,000        14113 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย น ำเข้ำ 

ส่งออก ชุดช้ันใน เส้ือยืด

256 ซอยพัฒนำกำร 53 ถนนพัฒนำกำร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

65 0105553059363 บจ.มัวร์ แอนด์ อนันต์ จ ำกัด 12/3/2563 2,000,000        14112 ประกอบกิจกำรออกแบบ ตัดเย็บและ

จ ำหน่ำยเส้ือผ้ำส ำเร็จรูป

22 ซอยรำษฎร์บูรณะ 40 แขวงรำษฎร์บูรณะ เขตรำษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหำนคร 10140

66 0105554028691 บจ.คุโรมำกิ เอสเตท จ ำกัด 31/3/2563 2,000,000        68102 ขำยโอน จ ำนอง รับจ ำนอง แลกเปล่ียน

และจ ำหน่ำยสังหำริมทรัพย์ อสังหำ และ

ทรัพย์สินใด ๆ โดยประกำรอ่ืน

999/9 ช้ัน 29 ห้องเลขท่ี 2985 เอช 

อำคำร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์

 ถนนพระรำมท่ี 1

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

67 0105555101537 บจ.เจ ที ซี ซี จ ำกัด 25/3/2563 2,000,000        70209 ประกอบธุรกิจบริกำร วิจัยเชิงส ำรวจ

ตลำดท่ัวไปและเป็นท่ีปรึกษำทำงธุรกิจให้

ค ำแนะน ำ

5 อำคำรสิทธิวรกิจ ช้ันท่ี 14 ห้องเลขท่ี 

146 ซอยพิพัฒน์ ถนนสีลม

แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

68 0105556181330 บจ.เดอะ คิทช์ ไทย จ ำกัด 16/3/2563 2,000,000        56101 ประกอบกิจกำรภัตตำคำร ร้ำนขำยอำหำร

และคร่ืองด่ืม สุรำ เบียร์ อำหำรสด

63/2845 ซอยรำษฎร์พัฒนำ 5 แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

69 0105557111157 บจ.ฟีนิคซ์ เวลบีอ้ิง จ ำกัด 19/3/2563 2,000,000        86202 ประกอบธุรกิจคลินิกศัลยกรรมตกแต่ง

และควำมงำม

1/80 ซอยแยกซอยสำมมิตร ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

70 0105558005806 บจ.โกลเด้น ไอซ์แลนด์ จ ำกัด 31/3/2563 2,000,000        79909 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทนนำยหน้ำ

ให้บริกำรรับจอง โรงแรม ห้องพัก ต๋ัว

เดินทำง

32/12 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนำ แขวงบำงแคเหนือ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

71 0105558047479 บจ.เอสเอสเอช กรีน อีเก้ิล ซีดส์ 

อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด

17/3/2563 2,000,000        20121 ประกอบกิจกำรผลิต ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ 

ปุ๋ยชีวภำพผลผลิตทำงกำรเกษตร เมล็ด

พันธ์

72/6 ซอยอำภำศิริ ถนนสุทธิสำรวินิจฉัย แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

72 0105558055757 บจ.เอ็มซีดีไซน์ แบงคอก จ ำกัด 26/3/2563 2,000,000        62011 ประกอบกิจกำรให้บริกำรด้ำนเว็บไวต์ 

ออกแบบเว็บไซต์ จัดท ำเว็บไซต์

181 ซอยโรหิตสุข แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

73 0105558068239 บจ.มีล เวิร์คส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 30/3/2563 2,000,000        56101 ร้ำนอำหำร ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม

รวมท้ังเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลล์และไม่มี

แอลกอฮอลล์ อำหำรว่ำง บุหร่ี

8  ซอยอนุมำนรำชธน ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

74 0105558109211 บจ.ซีต้ำ เทรด (ไทยแลนด์) จ ำกัด 9/3/2563 2,000,000        46108 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและส่งออก

ผลิตภัณฑ์สินค้ำท่ีเก่ียวกับกำรเกษตรทุก

ชนิดสินค้ำท่ัวไป

170/23  ถนนพุทธมณฑลสำย 3 แขวงบำงไผ่ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

75 0105559000018 บจ.เจลล่ีแวร์ ออโต้เมช่ัน จ ำกัด 20/3/2563 2,000,000        46521 จ ำหน่ำยอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์

คอมพิวเตอร์ฮำร์ดแวร์ซอฟท์แวร์ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

1703/20 ซอยวชิรธรรมสำธิต 57 แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

76 0105560000123 บจ.นิดำ จิวเวลร่ี กรุ๊ป จ ำกัด 11/3/2563 2,000,000        46492 กำรขำยส่งนำฬิกำและเคร่ืองประดับ 129/153  ซอยนวมินทร์ 163 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230

77 0105560040737 บจ.จ่ิว หยู เทรดด้ิง จ ำกัด 6/3/2563 2,000,000        46522 ประกอบกิจกำรขำยส่ง ขำยปลีก 

โทรศัพท์มือถือ เคร่ืองมือส่ือสำร

32/12  ถนนเลียบคลองทวีวัฒนำ แขวงบำงแคเหนือ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

78 0105560064822 บจ.ไทเซอิ อินดัสทรี (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

25/3/2563 2,000,000        29309 ประกอบกิจกำรผลิต ตัดและบริกำรด้ำน

ช้ินส่วน อุปกรณ์เสริมหรือส่วนประกอบ

รถบรรทุก รถต่อพ่วง

2  อำคำรจัสมิน ช้ันท่ี 12  ห้องเลขท่ี 19 

ซอยประสำนมิตร (สุขุมวิท 23) ถนน

สุขุมวิท

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

79 0105560075255 บจ.อะเซนเดินท์ จ ำกัด 3/3/2563 2,000,000        56101 ประกอบกิจกำรบริกำรด้ำนอำหำรเและ

เคร่ืองด่ืม

79/13 ถนนท่ำข้ำม แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

80 0105560200238 บจ.ไคจู สมักเกลอร์ จ ำกัด 12/3/2563 2,000,000        22230 ประกอบกิจกำรโรงงำนหล่อเรช่ินและท ำ

โมเดลของเล่น

88  ซอยพ่ึงมี 29 ถนนสุขุมวิท แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

81 0105560219672 บจ.ออเร้นจ์ พร็อพเพอร์ต้ี เมเนจ

เม้นท์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด

31/3/2563 2,000,000        68201 ให้ค ำปรึกษำเก่ียวกับด้ำนอสังหำริมทรัพย์ 

รับฝำก ซ้ือ/ขำย บ้ำนและท่ีดิน

63  อำคำรแอทธินี ทำวเวอร์ ช้ัน 23 ถนน

วิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

82 0105561037055 บจ.แซงค์ชัวร่ี (ไทยแลนด์) จ ำกัด 23/3/2563 2,000,000        47899 ประกอบธุรกิจเข้ำร่วมจัดจ ำหน่ำยสินค้ำ

และบริกำร ตำมพ้ืนท่ีของห้ำงสรรพสินค้ำ

 บูธต่ำงๆตำมสถำนท่ีส ำหรับจัดแสดงสินค้ำ

48/112  ซอยหนองระแหง 4 แยก 1 แขวงสำมวำตะวันตก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

83 0105561047239 บจ.เหมำ โฮ ซิง จ ำกัด 25/3/2563 2,000,000        70209 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำและแนะน ำ

เก่ียวกับบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ทุกชนิด

331, 331/1-3  อำคำรไพล็อต ช้ัน 9เอ 

ถนนสีลม

แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

84 0105561061436 บจ.อำหำรอ่ิมเฮง จ ำกัด 27/3/2563 2,000,000        56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำรญ่ีปุ่น 55/36  ซอยโยธินพัฒนำ 11 แยก 7 แขวงคลองจ่ัน เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

85 0105561082778 บจ.อินเตอร์เนช่ันแนล ไทย ทรำ

เวล จ ำกัด

25/3/2563 2,000,000        79909 ประกอบกิจกำรจอง จัดหำ และจ ำหน่ำย 

บัตร โดยสำรเคร่ืองบิน

299/41  ถนนสุทธิสำรวินิจฉัย แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

86 0105561171665 บจ.กอล์ฟ เดเวลอปเม้นท์ เอเชีย 

จ ำกัด

5/3/2563 2,000,000        82302 จัดงำนสัมมนำ อีเว้นท์ ปรึกษำ ท ำ

กำรตลำด จัดท ำส่ือ โฆษณำ เก่ียวกับกีฬำ

กอล์ฟ

33/54  หมู่บ้ำน วิลล่ำ อัลแบโร พระรำม 

9 ถนนกรุงเทพกรีฑำ

แขวงทับช้ำง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

87 0105561202064 บจ.วิเวียน บิซ จ ำกัด 31/3/2563 2,000,000        93299 ประกอบกิจกำรร้ำนคำรำโอเกะ 2/31  ช้ันท่ี 1 ซอยสุขุมวิท 41 (ภิรมย์) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

88 0105561210849 บจ.ฉวน แพน เทคซ์ไทล์ โปรดักท์ 

(ไทยแลนด์) จ ำกัด

24/3/2563 2,000,000        46411 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำเพ่ือจ ำหน่ำยส่ิงทอ 156/60  ซอยสยำมรัตนำ แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

89 0105562060816 บจ.วินน่ี จิวเวลร่ี จ ำกัด 5/3/2563 2,000,000        32111 มีหน้ำร้ำน ผลิต และจ ำหน่ำย เพชร พลอย

 อัญมณี ต่ำงๆ นำค เงิน ทอง ขำยส่ง และ

 จ ำหน่ำย ท้ังในประเทศ และ นอกประเทศ

119  อำคำรบีไอเอส ช้ันท่ี 3  ห้องเลขท่ี 3

เอ3 ถนนมเหสักข์

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

90 0105562062142 บจ.ฉัง แอนด์ พำร์ทเนอร์ส จ ำกัด 13/3/2563 2,000,000        78109 ประกอบกิจกำรจัดหำงำนให้คนท ำงำนกับ

บริษัทในประเทศไทย และบริษัท

ต่ำงประเทศ

17-137  อำคำรวีเวิร์ค ทีวัน ซอยสุขุมวิท 

40

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

91 0105562119209 บจ.ซี-โพรเกรส เทรดด้ิง จ ำกัด 6/3/2563 2,000,000        46109 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก สินค้ำ 

อุปโภค บริโภค ทุกชนิด ทุกประเภท

17-23 ช้ัน 2 ห้อง 202  ถนนรำชวงศ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหำนคร 10100

92 0105562139943 บจ.ไบโอติก้ำ จ ำกัด 3/3/2563 2,000,000        46109 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ และส่งออก ตำม

วัตถุท่ีประสงค์ประกอบกิจกำรพำณิชยก

รรมและวัตถุท่ีประสงค์ท่ัวไป

125/64  ซอยลำดพร้ำว 87 (จันทรำสุข) แขวงคลองเจ้ำคุณสิงห์ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

93 0105562167611 บจ.เคเอที (โคเรีย แอ็บบรำซีฟ 

เทคโนโลยี) จ ำกัด

17/3/2563 2,000,000        23991 ประกอบกิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์ขัดถู 5/192  ซอยอนำมัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

94 0105562194499 บจ.เจ๋อซุ่ยว์ จิวเวลร่ี  เทรดด้ิง จ ำกัด 9/3/2563 2,000,000        47912 ประกอบกิจกำรขำยของออนไลน์ เช่น 

เคร่ืองประดับ จิวเวลล่ี เพชร พลอย นำค 

เงิน อัญมณี ฯ ซ่ึงไม่ใช่ธุรกิจขำยตรงและ

กำรตลำดแบบตรง

8  ซอยรำมค ำแหง 24 แยก 24 (ศิริถำวร) แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

95 0105563019135 บจ.เจ แอพไพรซัล จ ำกัด 31/3/2563 2,000,000        68201 ประกอบธุรกิจรับท ำกำรประเมินหรือ

วิเครำะห์รำคำหรือมูลค่ำของทรัพย์สิน

หรือสินทรัพย์ รับเป็นท่ีปรึกษำำในด้ำน

ศึกษำกำรเป็นไปได้ของโครงกำร

87  อำคำรศูนย์ฏำรค้ำ เดอะ แจส รำม

อินทรำ ช้ัน 3  ห้องเลขท่ี เอ 304 ถนน

ลำดปลำเค้ำ

แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

96 0105540038508 บจ.ดูพลัส  จ ำกัด 23/3/2563 1,500,000        46431 ประกอบกิจกำรค้ำกรเดำษ เคร่ืองเขียน 

แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสืออ อุปกรณ์

กำรเรียนกำรสอน

388  อำคำรเอส.พี. ช้ันท่ี 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400

97 0105559141789 บจ.ซันเดย์ ฟำบริเคช่ัน เซอร์วิส 

จ ำกัด

9/3/2563 1,250,000        17099 กำรผลิต ผลิตภัณฑ์แปรรูปอ่ืนๆท่ีท ำจำก

กระดำษและกระดำษแข็ง ซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

79/276 ซอยรำมค ำแหง 150 แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

98 0835561010223 บจ.แบนด์ คอมเมิร์ซ (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

30/3/2563 1,200,000        73101 ประกอบกิจกำรให้บริกำร กำรท ำธุรกิจ 

กำรสร้ำงธุรกิจ กำรตลำด กำรท ำโฆษณำ

ผลิตภัณฑ์โปรโมทร้ำนค้ำ

4345  อำคำรภิรัช ทำวเวอร์ แอท ไบเทค

 ช้ันท่ี 23  ห้องเลขท่ี 23070 ถนนสุขุมวิท

แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

99 0105554052371 บจ.โตยำมำ เอสเตท จ ำกัด 31/3/2563 1,100,000        68102 ขำย โอน จ ำนอง รับจ ำนอง จ ำน ำ 

แลกเปล่ียน และจ ำหน่ำย สังหำริมทรัพย์ 

อสังหำริมทรัพย์ และทรัพย์สินใด ๆ

999/9 ช้ัน 29 ห้องเลขท่ี 2984 วำย 

อำคำร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์

 ถนนพระรำมท่ี 1

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

100 0103550010922 หจ.วีอำร์ เอ็กซ์เพิร์ท 23/3/2563 1,000,000        46599 กำรขำยส่งเคร่ืองจักรและเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้อ่ืน ๆ ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

 เช่น เคร่ืองกรอง

100/3 หมู่ท่ี 7 ถนนรำษฎร์พัฒนำ แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

101 0103550013433 หจ.อธีน่ำ โยคะ 23/3/2563 1,000,000        86902 ประกอบกิจกำรสถำนบริกำรเพ่ือสุขภำพ 555/153-4 ถนนสุขำภิบำล 5 แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

102 0103554071497 หจ.แชมป์-มันน่ีเอ็กเชนจ์ 30/3/2563 1,000,000        66123 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย แลกเปล่ียน

เงินตรำต่ำงประเทศ (เม่ือได้รับอนุญำต

จำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง)

869/2 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

103 0103556050896 หจ.พีเอ็นที วิศวกรรม 10/3/2563 1,000,000        33200 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงเฉพำะงำนติดต้ัง

อุปกรณ์และเคร่ืองจักรส ำหรับงำน

อุตสำหกรรมและเคร่ืองจักรขนำดใหญ่อ่ื

599/95 หมู่บ้ำนอำรียำเดอะคัลเลอร์ 

ถนนลำดปลำเค้ำ

แขวงจรเข้บัว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

104 0103557004138 หจ.วันทูพลัส ซิสเตมส์ 11/3/2563 1,000,000        46421 ขำยส่งเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ อุปกรณ์ไไฟ้ำ ใน

ครัวเรือน เช่น เตำหุงต้ม ตู้เย็น เคร่ืองซัก

ผ้ำ เคร่ืองดูดฝุ่น

387/1 ซอยร่วมมิตรพัฒนำ แยก 6 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

105 0103558013556 หจ.เดเวช 6/3/2563 1,000,000        47711 จ ำหน่ำย เส้ือผ้ำส ำเร็จรูป 112/4 ถนนหทัยรำษฎร์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

106 0103559000300 หจ.บรำห์มำ(ไทยแลนด์) 23/3/2563 1,000,000        46422 จ ำหน่ำยอุปกรณ์ไฟฟ้ำสินค้ำอุปโภค 

บริโภคทุกชนิด

420/903 ถนนก ำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

107 0103559004071 หจ.เพ่ือนบิวต้ีชอป 13/3/2563 1,000,000        46443 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยอุปกรณ์เสริมสวย 89/378 ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4-39 

(ม.มำรวย2)

แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220
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108 0103559007461 หจ.เปำ ซัพพลำย 10/3/2563 1,000,000        28199 ประกอบกิจกำรรับจัดต้ังโรงงำน หรือจ้ำง

ผลิตเคร่ืองจักร ช้ินส่วนเคร่ืงจักร รับ

ออกแบบ ตกแต่ง

88/98 หมู่บ้ำนบำงกอกบูเลอวำร์ด รำม

อินทรำ ถนนกำญจนำภิเษก

แขวงรำมอินทรำ เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

109 0103560017156 หจ.เจ.เค.พี. อินเตอร์ เทรดด้ิง 25/3/2563 1,000,000        64922 ประกอบกิจกำรให้สินเช่ือทำงกำรเงินเพ่ือ

ซ้ือสินค้ำอุปโภค(ยกเว้น ยำนยนต์และ

รถจักรยำนยนต์) สินค้ำจ ำเป็นหรือสินค้ำ

ใช้ในชีวิตประจ ำวัน

11/529  ซอยช่ำงอำกำศอุทิศ 11 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

110 0103561008185 หจ.ณิณำ คอสเมติกส์ 10/3/2563 1,000,000        20232 ประกอบกิจกำรผลิต เคร่ืองส ำอำง 29/263  ถนนรำมอินทรำ 46 แยก 3 แขวงรำมอินทรำ เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

111 0103562004451 หจ.เคมีเทค สยำม 12/3/2563 1,000,000        47521 จ ำหน่ำยเคร่ืองมือช่ำง 34/220  ซอยวัดเวฬุวนำรำม 21 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

112 0103562005015 หจ.กรวรรณ ทรำยล้ำง 5/3/2563 1,000,000        41002 ให้บริกำรรับเหมำ ซ่อมเเซม งำนด้ำน

ก่อสร้ำงทุกชนิด

69/183  หมู่บ้ำน เพชรไพริน ซอยพระยำ

สุเรนทร์ 35

แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

113 0103562007468 หจ.เอสซี ฟิวเจอร์มำร์เก็ต 16/3/2563 1,000,000        82110 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหำรเก่ียวกับ

ด้ำนพำณิชยกรรม อุตสำหกรรม กำรตลำด

 และกำรจัดจ ำหน่ำย

51/644  ซอยนวลจันทร์ 17 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230

114 0123553004524 หจ.เวิลด์วิว ทรำนสปอร์ต เซอร์วิส 30/3/2563 1,000,000        79110 ประกอบกิจกำรจัดน ำเท่ียว (แพ็ค

เก็จทัวท์)ทุกรูปแบบท้ังในประเทศและ

นอกประเทศ

137 ซอยอ่อนนุช 39 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

115 0105526048941 บจ.ไบโอ ดำต้ำ จ ำกัด 16/3/2563 1,000,000        47721 จ ำหน่ำยอุปกรณ์กำรแพทย์ 36/1 ซอยสมำนฉันท์-บำร์โบส ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

116 0105529004635 บจ.ศิริศักด์ิ จ ำกัด 18/3/2563 1,000,000        41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 219 ซอยหมู่บ้ำนสุวธำนี ถนนสุขำภิบำล 2 แขวงคันนำยำว เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

117 0105533031021 บจ.เอ้ืองดอยแลนด์ จ ำกัด 5/3/2563 1,000,000        68102 ท ำกำรลงทุนซ้ือท่ีดินแปลงใหญ่ และ 

แบ่งแยกออกเป็นแปลงเล็ก ๆ

312/77 ถนนศรีอยุธยำ แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

118 0105533110673 บจ.รัชต์ อินเตอร์เนช่ันแนล 

(ประเทศไทย) จ ำกัด

2/3/2563 1,000,000        31009 รับจ้ำงท ำเฟอร์นิเจอร์ และรับตกแต่ง

ภำยใน

17/205 หมู่ท่ี 4 ถนนประชำช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210

119 0105541011263 บจ.พี ดี ซี เอ็นจ์ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

6/3/2563 1,000,000        47593 จ ำหน่ำยส่ง-ปลีกอุปกรณ์และอะไหล่ไฟฟ้ำ 442/7 ซอยลำดพร้ำว 94 (ปัญจมิตร) 

ถนนศรีวรำ

แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

120 0105545070469 บจ.เอ็นแอลบี คอมพิวเตอร์ จ ำกัด 20/3/2563 1,000,000        47411 จ ำหน่ำยคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทุกชนิด 121 หมู่ 8 ถนนบรมรำชชนี แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

121 0105546044411 บจ.เอส.เอ็น.ที คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 25/3/2563 1,000,000        41002 รับเหมำ แก้ไข ต่อเติม ก่อสร้ำงอำคำรทุก

ชนิด

29 ซอยลำดพร้ำววังหิน 57 ถนน

ลำดพร้ำววังหิน

แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

122 0105547166277 บจ.สยำมเจเนอรัล บิสิเนส แอดไว

เซอรี (2004) จ ำกัด

30/3/2563 1,000,000        69100 ประกอบธุรกิจบริกำรรับเป็นท่ีปรึกษำทำง

กฏหมำย ทำงบัญชี กำรเงิน กำรตลำด

206/12 หมู่ท่ี 3 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210
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123 0105548064958 บจ.รำม แอนด์ นำม  จ ำกัด 2/3/2563 1,000,000        59111 ประกอบกิจกำรถ่ำยท ำภำพยนต์ ละคร 

สำรคดี ตัดต่อภำพและเสียง ท้ังใน

ประเทศและต่ำงประเทศ

695 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพำภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200

124 0105548074856 บจ.ไอ ดู ไอเดีย อินดีด จ ำกัด 6/3/2563 1,000,000        58202 ประกอบกิจกำรรับออกแบบในกำรจัดท ำ

เวปไซต์ ปรับปรุงระบบงำนคอมพิวเตอร์ 

วำงแผนงำนด้วยเครือข่ำย

15/91 ซอยรำมค ำแหง 43/1 (คุณหญิง

เจือ) ถนนรำมค ำแหง

แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

125 0105548118969 บจ.ศิริสิน มอเตอร์ จ ำกัด 17/3/2563 1,000,000        45401 ประกอบกิจกำรค้ำ ซ้ือ ขำย แลกเปล่ียน 

ซ่อมรถจักรยำนยนต์และอะไหล่

รถจักรยำนยนต์ทุกชนิด

54/19-21 ถนนวุฒำกำศ แขวงบำงค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

126 0105548162437 บจ.เอสบีบีพี นัมเบอร์ 1 จ ำกัด 30/3/2563 1,000,000        68102 ซ้ือ และครอบครอง อสังหำริมทรัพย์ 

คอนโดมิเนียม ท่ีดิน และบ้ำน

191 อำคำรสีลมคอมเพล็กซ์ ช้ัน 17 ห้อง 

1 ถนนสีลม

แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

127 0105549032456 บจ.พัฒนสิน เซลล์ แอนด์ ซัพ

พลำย จ ำกัด

31/3/2563 1,000,000        46421 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองดูดฝุ่น เคร่ืองดูด

น้ ำ เคร่ืองขัดพ้ืน รถกวำดพ้ืน เคร่ืองซัก

พรม ฯ

187 ซอยกำญจนภิเษก 011/1 แยก 1 แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

128 0105549102888 บจ.ไซมีส อินเตอร์ จ ำกัด 5/3/2563 1,000,000        47711 ประกอบกิจกำรค้ำ เคร่ืองน่งห่ม เส้ือผ้ำ

ส ำเร็จรูป เคร่ืองแต่งกำย

48 ซอยประชำอุทิศ 71 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 10140

129 0105549143690 บจ.เอ่ียวฟ้ำ จ ำกัด 17/3/2563 1,000,000        64202 ลงทุนถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 2566/31 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบำงซ่ือ เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10800

130 0105550009659 บจ.โบ๊เบ๊ไนท์พลำซ่ำ  จ ำกัด 5/3/2563 1,000,000        68104 ประกอบกิจกำรให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ 488/201 ถนนด ำรงรักษ์ แขวงคลองมหำนำค เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย กรุงเทพมหำนคร 10100

131 0105551006033 บจ.ฟิวเจอร์ ฟูเอล จ ำกัด 10/3/2563 1,000,000        19201 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำยเอทำนอล 

แอลกอฮอล์ และเช้ือเพลิงต่ำง ๆ

794 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย กรุงเทพมหำนคร 10100

132 0105551050997 บจ.เคดีเอ็น แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ำกัด 19/3/2563 1,000,000        68102 กำรซ้ือขำย ดูแลรักษำซ่อมแซม บริหำร 

พิพิธภัณฑ์ศูนย์กำรศึกษำและกำรจัด

นิทรรศกำรต่ำง ๆ

178/9 ซอยลำดพร้ำว 102 (เป่ียมจันทร์) 

ถนนลำดพร้ำว

แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

133 0105552019686 บจ.ทอง อลูมิเนียม จ ำกัด 3/3/2563 1,000,000        43301 ประกอบกิจกำรรับจ้ำง ติดต้ัง กระจก 

อลูมิเนียม

306/15 ซอยร่มเกล้ำ 12 ถนนร่มเกล้ำ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

134 0105552069373 บจ.คลิคทูเนเจอร์ จ ำกัด 6/3/2563 1,000,000        79120 ประกอบกิจกำรน ำเท่ียวท้ังในและ

ต่ำงประเทศ จ ำหน่ำยต๋ัวเคร่ืองบิน

86 ถนนชลนิเวศน์ แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

135 0105552080601 บจ.ศ. โศภิต คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 11/3/2563 1,000,000        41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร 

บ้ำนและโรงงำน

180 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 22 

แยก 5

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

136 0105553017822 บจ.นิธิรังสี แมชชีนเนอร่ี จ ำกัด 2/3/2563 1,000,000        77309 ประกอบกิจกำรให้เช่ำเคร่ืองจักร 375/351 ถนนสำธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
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137 0105553068753 บจ.ทำลิแอนส์ จ ำกัด 25/3/2563 1,000,000        46492 ประกอบกิจกำรค้ำน ำเข้ำ-ขำยส่ง ขำยปลีก

 แบตเตอร่ี รถยนต์ทุกประเภท แบตเตอร่ี 

รถจักรยำนยนต์

75/16 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 2 ช้ัน 16 

ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนำ) ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

138 0105553085453 บจ.ไดอิจิ บิวด์ เซอร์วิส (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

2/3/2563 1,000,000        73200 จัดหำข้อมูล วิเครำะห์และวิจัยด้ำน

เศรษฐกิจและกำรลงทุน ติดต่อ

ประสำนงำนกับกลุ่มผู้ร่วมลงทุน

123 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600

139 0105553134284 บจ.เอส.เอ็น.ล้ิมเจริญ เทรดด้ิง 

จ ำกัด

25/3/2563 1,000,000        46499 ประกอบกิจกำรค้ำ เคร่ืองส ำอำง 

ผลิตภัณฑ์เสริมควำมงำม ของใช้ใน

ครัวเรือนจ ำพวก แปรงสีฟัน

64 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 33 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

140 0105554100162 บจ.เอส.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ำกัด 23/3/2563 1,000,000        62012 ประกอบกิจกำรพัฒนำระบบโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

88  อำคำรปำโซ๋ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 22  ห้อง

เลขท่ี บี2 ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

141 0105554140628 บจ.บี.เอ็น.เจ. คอนซัลต้ิง จ ำกัด 12/3/2563 1,000,000        63120 กิจกำรบริกำรจัดเก็บ รวบรวม จัดท ำ 

เผยแพร่สถิติ ข้อมูลทำงเทคโนโลยี

สำรสนเทศ

2/126 หมู่บ้ำนเมืองทองนิเวศน์1 ซอยแจ้ง

วัฒนะ14

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210

142 0105555001591 บจ.ซี เค เวิลด์ มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด 9/3/2563 1,000,000        45202 ประกอบกิจกำรให้บริกำรพ่นสีช้ินส่วน 

อะไหล่รถยนต์ทุกชนิด

4/53  ถนนสุขำภิบำล 5 แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

143 0105555017366 บจ.ไทยอุดม อินเตอร์เทรด จ ำกัด 19/3/2563 1,000,000        46694 ประกอบกิจกำรค้ำ ภำชนะ บรรจุภัณฑ์ 109/5 ซอยสรงประภำ 15 ถนนสรงประภำ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

144 0105555141385 บจ.ซีซีโอพี จ ำกัด 20/3/2563 1,000,000        62090 บริหำรโครงกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 89 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 71 ถนนจรัญสนิท

วงศ์

แขวงบำงพลัด เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 10700

145 0105555151038 บจ.สุขสันต์ิ ม่ันคง จ ำกัด 31/3/2563 1,000,000        46612 ประกอบกิจกำรส่งออก น ำเข้ำ ซ้ือ ขำย 

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

23/120 อำคำรสรชัย ซอยสุขุมวิท 63 

ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

146 0105555151682 บจ.โฮมไลค์ กรุ๊ป จ ำกัด 30/3/2563 1,000,000        46639 จ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง อุปกรณ์และ

เคร่ืองมือใช้ในกำรก่อสร้ำง

18 ซอยจันทน์ 37/1 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

147 0105556030650 บจ.เอ็นเท็กซ์ (ไทยแลนด์)  จ ำกัด 23/3/2563 1,000,000        46414 ประกอบกิจกำรค้ำ ตัดเย็บเส้ือผ้ำ ผ้ำ 

ผ้ำลูกไม้ หนังเทียม กระเป๋ำ

5 ซอยลำดพร้ำว 70 ถนนลำดพร้ำว แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

148 0105556096618 บจ.อินเตอร์เนช่ันแนล ฟำร์มำ 

พำร์ทเนอร์ จ ำกัด

13/3/2563 1,000,000        70209 ประกอบกิจกำร รับเป็นท่ีปรึกษำให้

ค ำแนะน ำทำงด้ำน กำรบริหำร กำรจัดกำร

27  ซอยประชำนุกูล 3 ซอย 4 ถนน

รัชดำภิเษก

แขวงวงศ์สว่ำง เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10800

149 0105556123861 บจ.ไทยดีเฟนเดอร์ จ ำกัด 2/3/2563 1,000,000        47739 เป็นนำยหน้ำและตัวแทนกำรค้ำในกำร

จ ำหน่ำยอำวุธปืน กระสุนปืน รับบริกำร

ซ่อมปืนตกแต่งปืนและอ่ืนๆ

4 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพำภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
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150 0105556143128 บจ.ฮัมเบิล โปรเจคส์ จ ำกัด 25/3/2563 1,000,000        74109 ออกแบบและผลิตงำนออกแบบ เพ่ือจัด

อบรมให้ควำมรู้เก่ียวกับงำนออกแบบใน

ด้ำนต่ำงๆ

41/40 ตรอกสุนทรพิมล แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

151 0105557005888 บจ.สยำม ซุปอร่อย จ ำกัด 12/3/2563 1,000,000        46319 ประกอบธุรกิจ น ำเข้ำและส่งออก 

ผลิตภัณฑ์อำหำร วัตถุดิบอำหำร อำหำร

แปรรูป อำหำรก่ึงส ำเร็จรูป

99/5 ถนนหัวหมำก แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

152 0105557008674 บจ.ประกำยเพชร สกินแคร์ จ ำกัด 23/3/2563 1,000,000        20232 ประกอบกิจกำร ผลิตและจ ำหน่ำยวัตถุดิบ

 ส่วนผสมท ำเคร่ืองส ำอำงและ

เคร่ืองส ำอำงท ำจำกสมุนไพรธรรมชำติทุก

ชนิด

55/4 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบำงแค เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

153 0105557057292 บจ.ทวินไรซ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส 

จ ำกัด

10/3/2563 1,000,000        74909 เป็นนำยหน้ำ ตัวแทน ในกิจกำรและธุรกิจ

ทุกประเภท

40/605 หมู่ท่ี 7 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240

154 0105557096590 บจ.1920 อินคอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 19/3/2563 1,000,000        56101 บริกำรร้ำนอำหำร 116 ซอยพระรำมเก้ำ 43 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

155 0105557102085 บจ.คิลิกส์ จ ำกัด 18/3/2563 1,000,000        47722 ค้ำ ผลิตภัณฑ์เคร่ืองหอม ผลิตภัณฑ์

เก่ียวกับสุคนธบ ำบัด น้ ำหอม น้ ำมันหอม

ระเหยเทียนหอม ธูปหอม ดอกไม้หอม

98  ซอยสุขุมวิท 85 แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

156 0105557182470 บจ.ไอเอ็กเพิร์ท เซอร์วิส จ ำกัด 18/3/2563 1,000,000        77101 ให้บริกำรเช่ำรถ 89/43 ถนนกำญจนำภิเษก แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

157 0105558002441 บจ.168 กลอร่ี กรุ๊ป จ ำกัด 5/3/2563 1,000,000        10799 ประกอบกิจกำร ผลิต จ ำหน่ำย ขำยส่ง 

อำหำรเสริม บ ำรุงร่ำงกำย

247 ถนนบำงบอน 3 แขวงบำงบอน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

158 0105558008457 บจ.บำงกอก ลีเก้ิล แอดไวซ์เซอร่ี 

จ ำกัด

9/3/2563 1,000,000        69100 ประกอบธุรกิจบริกำรรับเป็นท่ีปรึกษำและ

ให้ค ำแนะน ำด้ำนกฎหมำย ด้ำนจด

ทะเบียนห้ำงหุ้นส่วนบริษัท

81/112 หมู่ท่ี 9 ถนนฉลองกรุง แขวงล ำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530

159 0105558028148 บจ.เจพีเจ เทรดด้ิง จ ำกัด 31/3/2563 1,000,000        46699 น ำเข้ำ จัดจ ำหน่ำยอุปกรณ์ เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ และผลิตภัณฑ์สินค้ำส ำหรับเด็ก

ทุกเพศทุกวัย

71/100 ซอยวิภำวดีรังสิต 64 (มหำนคร) แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210

160 0105558061617 บจ.เอ็ม เอ็ม โทโทล โซลูช่ัน จ ำกัด 6/3/2563 1,000,000        70209 ประกอบธุรกิจรับเป็นท่ีปรึกษำและให้

ค ำแนะน ำปัญหำเก่ียวกับด้ำนบริหำรงำน

พำณิชยกรรมอุตสำหกรรมกำรตลำด

978 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

161 0105558082983 บจ.แก่นนคร มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด 31/3/2563 1,000,000        82302 ประกอบกิจกำรผลิตบูธเเสดงสินค้ำ ฉำก 

เวที เเบคดร็อฟ งำนโครงสร้ำงตกเเต่ง

ภำยนอก

71/139 ซอยคู้บอน 27 แยก 10 ถนนรำม

อินทรำ

แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220
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162 0105558088175 บจ.ซี.พี.เอ.ไฟเบอร์ (2015) จ ำกัด 10/3/2563 1,000,000        22292 ประกอบกิจกำรโรงงำนผลิตและติดต้ัง

หลังคำไฟเบอร์รถยนต์ทุกชนิด และ

ผลิตภัณฑ์ท่ีท ำจำกไฟเบอร์

2/4 หมู่ท่ี 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

163 0105558094990 บจ.เด ซอง วอล (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

6/3/2563 1,000,000        10799 ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม 2 ซอยบำงบอน 3 ซอย5 แยก 1 แขวงบำงบอน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

164 0105558110553 บจ.เจเอ็ม มำร์เก็ตต้ิง เวิลด์คัสตอม

 เซ็นเตอร์ จ ำกัด

6/3/2563 1,000,000        46102 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ-ส่งออกอำหำร

ทะเลสด-แห้ง

61/73 ถนนสุนทรโกษำ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

165 0105558123043 บจ.เปรมยุพล จ ำกัด 25/3/2563 1,000,000        30200 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำควำมเร็ว

สูง โรงงำนผลิตรถไฟฟ้ำ ผลิตตู้โดยสำร ตู้

ขนส่งสินค้ำ แคร่รำงหมอน

27/29 ถนนรัชดำ-รำมอินทรำ แขวงรำมอินทรำ เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

166 0105558154089 บจ.เจ ดับบลิว ดี แอสแซสซอร่ี 

แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด

16/3/2563 1,000,000        45202 ประกอบกิจกำรให้บริกำรซ่อมตัวถังรถยนต์

 และเคลือบสีรถยนต์

999/145 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนำนิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

167 0105558157550 บจ.ดีชะมัด (ไทยแลนด์) จ ำกัด 25/3/2563 1,000,000        73102 ประกอบกิจกำรโฆษณำ กิจกรรมของ

ตัวแทนขำยส่ือโฆษณำ

83/1 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงเสนำนิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

168 0105558193211 บจ.แทรกเตอร์ วัน จ ำกัด 3/3/2563 1,000,000        46592 ประกอบกิจกำรค้ำ เคร่ืองจักรกลเก่ำและ

ใหม่ ท่ีเก่ียวกับในกำรก่อสร้ำงทุกชนิดทุก

ประเภท

18/14 ซอยรำชพฤกษ์ 9 แขวงบำงเชือกหนัง เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

169 0105559012083 บจ.อดำมัสยูเค จ ำกัด 13/3/2563 1,000,000        32111 ผลิตและจ ำหน่ำยจิวเวลร่ี 279 ถนนเพชรเกษม แขวงบำงแค เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

170 0105559013951 บจ.อุดมโชค ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 2/3/2563 1,000,000        49339 รับจ้ำงขนสินค้ำ 23/103 หมู่ท่ี 5 แขวงบำงขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

171 0105559035776 บจ.เอ็นวำยเค บิสซิเนส ซิสเต็มส์ 

(ประเทศไทย) จ ำกัด

31/3/2563 1,000,000        62090 ประกอบกิจกำรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศ

2525  อำคำร2 เอฟวำยไอเซ็นเตอร์ ช้ัน 6

 ถนนพระรำม 4

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

172 0105559038961 บจ.โกลบอล เอ็ดดู เฟล็กซ์ จ ำกัด 16/3/2563 1,000,000        85499 ประกอบกิจกำรโรงเรียน 1106  อำคำรซัมเมอร์ ฮิลล์ ช้ัน 3 ห้อง 

3082 ถนนสุขุมวิท

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

173 0105559039739 บจ.โบรกเกอร์ โซลูช่ัน (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

31/3/2563 1,000,000        62012 รับจ้ำงออกแบบกรำฟฟิค พัฒนำเว็บไซส์ 

ซอฟแวร์และเขียนโปรแกรม

667 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงสะพำนสอง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

174 0105559059390 บจ.เพ่ิมผล เยนเนอรัล เอ็นจิเนียร่ิง

 จ ำกัด

30/3/2563 1,000,000        41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ควยคุม

ก่อสร้ำง ต่อเติม ซ่อมแซม อำคำร บ้ำนพัก

อำศัย

8 ซอยรำมค ำแหง 118 แยก 79 แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

175 0105559082707 บจ.เดอะ ซีนิท เทคโนโลยี จ ำกัด 20/3/2563 1,000,000        45301 จ ำหน่ำยอุปกรณ์ออโดโมทีฟเก่ียวกับรถยนต์ 111/9  ซอยทับยำว 3 ถนนทับยำว แขวงทับยำว เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
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ไปรษณีย์

176 0105559082731 บจ.คำร์พูล เซ็นเตอร์ จ ำกัด 31/3/2563 1,000,000        58202 ท ำแอบพลิเคช่ันเพ่ือให้บริกำรรวมกลุ่ม

ผู้โดยสำรท่ีเดินทำงผ่ำนเส้นทำงใกล้เคียง

กัน ด้วยรถแท็กซ่ี รถตู้

1407 ถนนริมทำงรถไฟสำยปำกน้ ำ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

177 0105559096881 บจ.นูโทริ  จ ำกัด 10/3/2563 1,000,000        46443 กำรขำยส่งเคร่ืองส ำอำง 999 ซอยสำยไหม 7 (เทียม-เจียน อุ่มบำง

ตลำด)

แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

178 0105559099677 บจ.จีคอน ไมน่ิง แอนด์ เมนเทน

แน้นซ์ เซอร์วิส จ ำกัด

2/3/2563 1,000,000        09900 ประกอบกิจกำรท ำกำรส ำรวจแหล่งแร่ ขุด

แร่ แต่งแร่

50 ซอยกรุงเทพกรีฑำ 8 แยก 2 (ปรีดี) 

ถนนกรุงเทพกรีฑำ

แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

179 0105559102490 บจ.สุก-สกำว จ ำกัด 23/3/2563 1,000,000        46414 จัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เคร่ืองแต่งกำยชำย 

และหญิง ทุกชนิด

256/3 ซอยพัฒนำกำร 53 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

180 0105559104727 บจ.ทู มี ไลฟ์ จ ำกัด 12/3/2563 1,000,000        46319 ประกอบกิจกำรขำยส่งและขำยปลีกอำหำร

เสริม

37/12 ซอยโกสุมรวมใจ 35 แยก 12 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

181 0105559114854 บจ.มหำนคร บุฟเฟ่ต์ จ ำกัด 30/3/2563 1,000,000        56101 กำรบริกำรด้ำนอำหำรและเคร่ืองด่ืมใน

ภัตตำคำร ร้ำนอำหำร

138/8 ซอยลำดพร้ำว 80 (จันทิมำ) แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

182 0105559120552 บจ.ดิ อโมร่ี แอนด์ พร็อพเพอร์ต้ี 

จ ำกัด

3/3/2563 1,000,000        56302 ประกอบกิจกำรร้ำนกำแฟ คอฟฟ่ีช็อป 

ร้ำนน้ ำผลไม้ บริกำรเคร่ืองด่ืม

45/17 ถนนวุฒำกำส แขวงตลำดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600

183 0105559127301 บจ.ด็อกเตอร์เค คอสเมซูติคอล 

จ ำกัด

20/3/2563 1,000,000        46443 ประกอบกิจกำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์

บ ำรุงผิว เคร่ืองส ำอำง และสินค้ำท่ี

เก่ียวข้องทุกชนิด

111 ซอยลำดพร้ำววังหิน 70 ถนน

ลำดพร้ำววังหิน

แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

184 0105559144826 บจ.ยำรินำ พรีเมียมคอฟ จ ำกัด 23/3/2563 1,000,000        46318 กิจกำรค้ำเมล็ดกำแฟผลิตภัณฑ์กำแฟ ชำ 

โกโก้ เคร่ืองบดกำแฟ เคร่ืองชงกำแฟ 

อะไหล่และอุปกรณ์

1300/34  ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10260

185 0105559150982 บจ.เคทีเค คอสเมติกส์ กรุ๊ป จ ำกัด 2/3/2563 1,000,000        46443 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยเคร่ืองส ำอำง 

ผลิตภัณฑ์บ ำรุงผิว เคร่ืองประทินโฉม

651 ถนนสุเหร่ำคลองหน่ึง แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

186 0105559163413 บจ.ไอซีที เพอร์ซันแนล จ ำกัด 6/3/2563 1,000,000        46522 ประกอบกิจกำรค้ำอุปกรณ์เครือข่ำย

อินเตอร์เน็ต

54/14 ซอยเพ่ิมสิน 29 (ทองงอก) แขวงคลองถนน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

187 0105559176442 บจ.ซุส แคปปิตอล โกลบอล จ ำกัด 13/3/2563 1,000,000        55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม ภัตตำคำร บำร์ 

ไนท์คลับ

79/12 ซอยนวมินทร์ 86 แขวงรำมอินทรำ เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

188 0105559186138 บจ.ดูเออร์ จ ำกัด 18/3/2563 1,000,000        46104 กำรจัดหำเป็นตัวแทนจ ำหน่ำย พัฒนำ 

ปรับปรุง อุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 

คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อเน่ือง

168/14 ถนนนำคนิวำส แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
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189 0105560061301 บจ.พีดับบลิวที จ ำกัด 3/3/2563 1,000,000        70209 ประกอบธุรกิจบริกำรรับเป็นท่ีปรึกษำและ

ให้ค ำแนะน ำปัญหำเก่ียวกับด้ำน

บริหำรงำนพำณิชยกรรม

4  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 26 แยก

 2

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

190 0105560085005 บจ.เมนดิกซ์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 20/3/2563 1,000,000        62012 ประกอบกิจกำร ให้บริกำรพัฒนำระบบไอ

ที รวมท้ังบริกำรด้ำนคอมพิวเตอร์อ่ืนๆท่ี

เก่ียวข้อง

54 อำคำรบี บี บิลด้ิง ช้ัน 18 ถนนสุขุมวิท

 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

191 0105560090319 บจ.คุ้มทิพยสุวรรณ จ ำกัด 13/3/2563 1,000,000        82302 กำรจัดกำรแสดงทำงธุรกิจและกำรแสดง

สินค้ำ

50/151  ซอยรำมค ำแหง 174 ถนน

รำมค ำแหง

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

192 0105560093202 บจ.เฉินฟู่ล่ี เทรดด้ิง จ ำกัด 11/3/2563 1,000,000        47219 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำร และ

เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ เคร่ืองด่ืมท่ีไม่มี

แอลกอฮอล์

318 ซอยลำดพร้ำว112(เอ่ียมสมบูรณ์) แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

193 0105560093971 บจ.แอบโซลูท ไวซ์ จ ำกัด 19/3/2563 1,000,000        85500 กำรบริกำรท่ีสนับสนุนกำรศึกษำ 296/493  อำคำรดิ อิสระ ลำดพร้ำว 

ถนนลำดพร้ำว

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

194 0105560100331 บจ.เอ-ไวท์ แองเจิล จ ำกัด 6/3/2563 1,000,000        20232 ประกอบกิจกำรผลิตและจัดจ ำหน่ำย 

เคร่ืองส ำอำง

48/267 หมู่ท่ี 1 แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

195 0105560100608 บจ.ธนเสฏฐ์ ค้ำไม้ จ ำกัด 3/3/2563 1,000,000        16210 ประกอบกิจกำรประเภทผลิตไม้แปรรูปไม้

ยูคำ ทุกประเภท

238,240  ถนนสวนสยำม แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

196 0105560111685 บจ.ทีเชอร์ เบส จ ำกัด 5/3/2563 1,000,000        85500 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำและแนะ

แนวทำงกำรศึกษำในประเทศและ

ต่ำงประเทศ ทำงออนไลน์ (เม่ือได้รับ

อนุญำต)

115/104  ซอยนำวงประชำพัฒนำ 21 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

197 0105560112002 บจ.อำร์ท เอเลแกรนซ์ จ ำกัด 11/3/2563 1,000,000        47713 ประกอบกิจกำรขำยปลีก-ส่ง สินค้ำ 

ประเภทกระเป๋ำและของท่ีระลึก

594/19  หมู่บ้ำน เฮ้ำส์ เดอะ ฮัม บูรก์ 

ถนนหทัยรำษฎร์

แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

198 0105560121273 บจ.น้ ำด่ืมอิสตัน จ ำกัด 30/3/2563 1,000,000        11041 ผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำด่ืม น้ ำหวำน และ

เคร่ืองด่ืมต่ำงๆ

274/35  ซอยพระยำมนธำตุรำชศรีพิจิตร์ แขวงบำงบอน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

199 0105560132119 บจ.อีลิฟว่ิง จ ำกัด 24/3/2563 1,000,000        27501 กำรผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำชนิดใช้ในครัวเรือน 

(ยกเว้นประเภทผลิต ควำมร้อนด้วยไฟฟ้ำ)

1377/151  อำคำรรึท่ึม พหล-อำรีย์ ช้ันท่ี

 18 ถนนพหลโยธิน

แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400

200 0105560132275 บจ.บิวต้ี บำร์ ออฟฟิเชียล จ ำกัด 19/3/2563 1,000,000        20232 ประกอบกิจกำรผลิตเคร่ืองหอม

เคร่ืองส ำอำง รวมถึงส่ิงปรุงแต่งส ำหรับ

ประทินร่ำงกำยหรือประเทืองโฉม

86/42  ซอยตรีมิตร ถนนพระรำม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

201 0105560145385 บจ.เลอ โบเต้ เอสเธติค จ ำกัด 24/3/2563 1,000,000        47723 ประกอบกิจกำรจัดจ ำหน่ำยท้ังแบบส่ง

และปลีกเคร่ืองส ำอำง เวชส ำอำง

1120/68 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110
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รหัส

ไปรษณีย์

202 0105560192651 บจ.แลคโปร ไบโอเทคโนโลยี (ไทย

แลนด์) จ ำกัด

24/3/2563 1,000,000        46102 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ-ส่งออก ขำยปลีก-

ขำยส่ง อำหำรสด อำหำรแห้ง อำหำร

ส ำเร็จรูป

760/241  ซอยพัฒนำกำร 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

203 0105560197644 บจ.เวิร์คฟอร์สเปซ จ ำกัด 12/3/2563 1,000,000        71102 ประกอบกิจกำรให้บริกำรควำมรู้ กำรจัด

กิจกรรม กำรบรรยำย สัมมนำ และกำร

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรทำงด้ำนงำน

ออกแบบ งำนวิศวกรรม งำนสถำปัตยกรรม

101  ซอยพระพินิจ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

204 0105561007211 บจ.โปรเฟสช่ันแนล เอ็กโป จ ำกัด 9/3/2563 1,000,000        46109 ประกอบกิจกำรธุรกิจน ำเข้ำ ส่งออกสินค้ำ

อุปโภค บริโภคทุกชนิด

725  ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

205 0105561010696 บจ.ถุงทอง สตีล 11 จ ำกัด 25/3/2563 1,000,000        46695 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำยของเก่ำ ประมูล

ของเก่ำ ประเภทเศษกระดำษ ขวดแก้ว 

เศษวัสดุ เหล็ก เศษเหล็ก

27  หมู่บ้ำน เกษรำคลำสสิคโฮม ซอย 3 

ซอยเสรีไทย 81/2 ถนนเสรีไทย

แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

206 0105561039121 บจ.ฮอนเนสที แอนด์ ฮำร์โมนี 

เอ็นเตอร์เทนเมนท์ (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

13/3/2563 1,000,000        59111 ประกอบอุตสำหกรรมภำพยนตร์ 36/105 อำคำรพีเอสทำวเวอร์ ช้ันท่ี 33 

ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

207 0105561053646 บจ.แบมโบ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 24/3/2563 1,000,000        47912 กำรขำยปลีกทำงอินเทอร์เน็ต 1377-151  อำคำรรีท่ึม พหล-อำรีย์ ถนน

พหลโยธิน

แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400

208 0105561063935 บจ.อิทธิชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 9/3/2563 1,000,000        41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 60/86  ซอยประเสริฐมนูกิจ 27 ถนน

ประเสริฐมนูกิจ

แขวงจรเข้บัว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

209 0105561068872 บจ.ซุปเปอร์ ช็อคเซล (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

19/3/2563 1,000,000        47595 เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำทุกชนิด เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำใน

ครัวเรือน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่ำงๆ สมำร์ท

โฟน โทรศัพท์มือถือ

288  ถนนพรมแดน แขวงบำงบอนใต้ เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

210 0105561091041 บจ.ไนน์ แกดเจท จ ำกัด 12/3/2563 1,000,000        46521 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ 40  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 22 

แยก 5

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

211 0105561093320 บจ.สำม-หกสิบห้ำ จ ำกัด 20/3/2563 1,000,000        73101 บริหำรงำนส่ือมัลติมีเดีย ผลิตส่ือส ำหรับ

กำรน ำเสนอกำรจัดกิจกรรมทำงกำรตลำด

และกิจกรรมบันเทิง

11-13  ถนนบำงนำ-ตรำด แขวงบำงนำเหนือ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

212 0105561101055 บจ.สวนขวัญกำร์ดิเนีย จ ำกัด 11/3/2563 1,000,000        81300 บริกำรจัดสวน 105/2  หมู่ท่ี 17 ถนนบรมรำชชนนี แขวงบำงระมำด เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

213 0105561102795 บจ.ไนซ์ ทู มีท ยู จ ำกัด 20/3/2563 1,000,000        74101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรออกแบบ 

ตกแต่งภำยใน-ภำยนอก ต่อเติม ทำสี 

ติดต้ังกระจกอลูมิเนียม งำนโครงสร้ำง 

โครงเหล็กหลังคำ

50/356  ซอยกรุงเทพกรีฑำ 7 แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

214 0105561110542 บจ.ออแกนิกเฮ้ำส์ จ ำกัด 23/3/2563 1,000,000        20232 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย 

เคร่ืองส ำอำงค์ ทุกประเภท

208  ซอยเพชรเกษม 76/1 แขวงบำงแคเหนือ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

215 0105561119868 บจ.นิกก้ี พร๊อพเพอร์ต้ี จ ำกัด 4/3/2563 1,000,000        68201 เป็นนำยหน้ำขำยบ้ำน 31/80  ซอยลำดพร้ำว 33 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

216 0105561121781 บจ.สิริมีชัย คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 17/3/2563 1,000,000        46522 ประกอบกิจกำร ขำยติดต้ัง บริกำร น ำเข้ำ

 ระบบอุปกรณ์ทีวี

15/32  ถนนเพ่ิมสิน แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

217 0105561137947 บจ.บี เบสท์ เวิลด์ คอนซัลแทนท์ 

จ ำกัด

10/3/2563 1,000,000        70209 ประกอบกิจกำรทำงด้ำนให้บริกำรเป็นท่ี

ปรึกษำ ฝึกอบรม มำรตฐำนสำกล iso

88/95  ซอยรำมอินทรำ 65 แยก 8 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

218 0105561141227 บจ.นวินดำ เนอร์สซ่ิง แคร์ จ ำกัด 11/3/2563 1,000,000        86201 บริกำรดูแลผู้ป่วย 105/2  หมู่ท่ี 17 ถนนบรมรำชชนนี แขวงบำงระมำด เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

219 0105561147632 บจ.จีพี เอเชีย จ ำกัด 23/3/2563 1,000,000        68201 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทน นำยหน้ำ 

จัดซ้ือ จัดหำ ให้เช่ำ ขำยอสังหำริมทรัพย์

555/37  ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

220 0105561165029 บจ.โนอำ เวนเจอร์ จ ำกัด 6/3/2563 1,000,000        70209 กิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำร

จัดกำรอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

111/6  อำคำรรัชดำพำวิเล่ียน ซอย

ลำดพร้ำว 23

แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

221 0105561188835 บจ.ดิสเวย์เฮลท์แคร์ จ ำกัด 13/3/2563 1,000,000        46319 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทนและจ ำหน่ำย 

น ำเข้ำ ส่งออก ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม 

เพ่ือสุขภำพและควำมงำม

1/46  ซอยเผือกจิตร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

222 0105561212329 บจ.รัสท์ แอนด์ ไอรอน จ ำกัด 17/3/2563 1,000,000        56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร เคร่ืองด่ืม 

และอ่ืนๆ

14  ถนนหัวหมำก แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

223 0105562015471 บจ.เอบีเอ กรุ๊ป จ ำกัด 27/3/2563 1,000,000        47412 จ ำหน่ำยโปรแกรมเพ่ือโฆษณำทำง

อินเทอร์เน็ต

3/10  ถนนลำดพร้ำว 101 แขวงคลองจ่ัน เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

224 0105562048239 บจ.ซี ชำร์ม อินเตอร์เทรด จ ำกัด 2/3/2563 1,000,000        15121 ประกอบกิจกำรออกเเบบผลิตน ำเข้ำ 

ส่งออกรวมถึงจัดเเสดงเเละจ ำหน่ำยกระเป๋ำ

29/58  ซอยรำมอินทรำ 46 แยก 3 แขวงรำมอินทรำ เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

225 0105562052741 บจ.ดิจิตอล ยูไนท์ จ ำกัด 4/3/2563 1,000,000        85500 กำรบริกำรท่ีสนับสนุนกำรศึกษำ 110/1  อำคำรเคเอกซ์ ช้ันท่ี บี ถนนกรุง

ธนบุรี

แขวงบำงล ำภูล่ำง เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600

226 0105562052805 บจ.เลเจ้นด์ แอนด์ โค จ ำกัด 18/3/2563 1,000,000        68201 ประกอบกิจกำรซ้ือ จัดหำ ลงทุน ถือ

กรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ซ่ึงทรัพย์สินใดๆ 

ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินน้ันๆ

264  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงบำงแค เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
 ทุนจดทะเบียน

(บำท)
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วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

227 0105562054999 บจ.โหวเส็ก อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกัด 9/3/2563 1,000,000        46319 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรสด ปรุง

ส ำเร็จรูป เคร่ืองด่ืมและเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอ

ลกอฮล์ทุกชนิด

9/67  ซอยศำลธนบุรี 29/2 แขวงบำงหว้ำ เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160

228 0105562057564 บจ.ซีฮัล อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต 

(ประเทศไทย) จ ำกัด

26/3/2563 1,000,000        46434 ประกอบกิจกำรสินค้ำประเภท จ ำพวก

ผลิตภัณฑ์ของเล่นเด็ก

98  หมู่บ้ำน พรไพลิน ซอยอ่อนนุช 16 

ถนนอ่อนนุช

แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

229 0105562063289 บจ.แอสเตอร์ เทรดด้ิง จ ำกัด 3/3/2563 1,000,000        47412 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยปลีกและส่ง 

ติดต้ัง รับปรึกษำ วิเครำะห์ ระบบ

คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์

1039/1  ซอยเพชรเกษม 106 แขวงหนองค้ำงพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

230 0105562068116 บจ.เวลต้ี บลิส จ ำกัด 3/3/2563 1,000,000        56101 ประกอบกิจกำรเก่ียวกับอำหำรและ

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

803, 805, 809  ถนนพระรำม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

231 0105562069627 บจ.218 แฮปป้ี คอร์ท จ ำกัด 24/3/2563 1,000,000        55109 ประกอบกิจกำรให้บริกำร ห้องพัก ห้องเช่ำ

 แบบรำยเดือน รำยวัน

218  ซอยศูนย์กำรค้ำแฮปป้ีแลนด์ 2 แขวงคลองจ่ัน เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

232 0105562073438 บจ.เจ เจ แอล อินเตอร์เนช่ันแนล 

เทรดด้ิง จ ำกัด

17/3/2563 1,000,000        46900 ประกอบกิจกำรค้ำขำย ส่งออก สินค้ำไป

จ ำหน่ำยต่ำงประเทศ

491  ถนนพระรำมท่ี 2 แขวงบำงมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

233 0105562094672 บจ.บีเคทอยส์ จ ำกัด 31/3/2563 1,000,000        47711 ประกอบกิจกำรค้ำ เส้ือผ้ำเด็ก ถุงเท้ำ 

รองเท้ำเด็ก ขวดนมเด็ก รถเข็นเด็ก ของ

เล่นเด็กและอุปกรณ์ของใช้เด็กฯ

222/1301  อำคำรเดอะแพลทินัมแฟช่ัน

มอลล์  ห้องเลขท่ี 222/1301/2 ช้ันท่ี 5 

ถนนเพชรบุรี

แขวงถนนเพชรบุรี เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

234 0105562095733 บจ.ณภำ คอนซัลต้ิง จ ำกัด 24/3/2563 1,000,000        70103 ประกอบกิจกำรท ำกำรจัดต้ังส ำนักงำน

สำขำหรือแต่งต้ังตัวแทน ท้ังภำยในและ

ภำยนอกประเทศ

96  ซอยโชคชัย 4 ซอย 20 แยก 4 ถนน

โชคชัย 4

แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

235 0105562107081 บจ.ชีบีน จ ำกัด 16/3/2563 1,000,000        56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร ขำยบุหร่ี และ

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

44/14  ซอยอโศก ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

236 0105562112395 บจ.แอลซี บอด้ี แอนด์ มำยด์ จ ำกัด 2/3/2563 1,000,000        46900 ประกอบกิจกำรค้ำสินค้ำ อุปโภคและ

บริโภค

223  ถนนบ ำรุงเมือง แขวงส ำรำญรำษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200

237 0105562113774 บจ.ซัน แปซิฟิค (ไทยแลนด์) จ ำกัด 2/3/2563 1,000,000        70209 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ

และค ำแนะน ำปัญหำเก่ียวกับด้ำนบริหำร

52  ซอยลำดพร้ำว 81 (ฐิติพร) แขวงคลองเจ้ำคุณสิงห์ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

238 0105562140399 บจ.ไลอ้อน กรุ๊ป ซูกำร์ (ไทยแลนด์)

 จ ำกัด

16/3/2563 1,000,000        46102 น ำเข้ำ ส่งออก ข้ำว น้ ำตำล ข้ำวโพด แป้ง

มัน ปลำทูน่ำ อำหำรสัตว์

315/1045 เดอะทรี ริโอ บำงอ้อ สเตช่ัน  

ช้ันท่ี 30  ห้องเลขท่ี 3039 ถนนจรัญสนิท

วงศ์

แขวงบำงอ้อ เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 10700

239 0105562149752 บจ.บี-ฟิกซ์โฮม จ ำกัด 5/3/2563 1,000,000        41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง รับซ่อม

บ้ำน

105/2  หมู่ท่ี 17 ถนนบรมรำชชนนี แขวงบำงระมำด เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170
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240 0105562150904 บจ.จักษณ์ขจร จ ำกัด 4/3/2563 1,000,000        73101 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงท ำส่ือโฆษณำ 129/64  หมู่บ้ำน ทรัพย์หม่ืนแสน 

ซอยนวมินทร์ 163

แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230

241 0105562151137 บจ.ลิตเต้ิล พำวิลเล่ียน จ ำกัด 30/3/2563 1,000,000        47219 ขำยอำหำรปรุงส ำเร็จ เคร่ืองด่ืมทุกชนิด 18  ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

242 0105562171120 บจ.888 เอฟแอนด์บี จ ำกัด 19/3/2563 1,000,000        56101 ประกอบกิจกำร อำหำรว่ำง จ ำหน่ำย

อำหำร

174  ซอยเจริญนคร 8 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600

243 0105562199725 บจ.สวนพยอม จ ำกัด 11/3/2563 1,000,000        68104 ให้เช่ำท่ีดินเปล่ำ 168/1  ถนนพระรำม 5 แขวงสวนจิตรลดำ เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 10300

244 0105562201614 บจ.แอคทิว่ำ ดิสทริบิวช่ัน จ ำกัด 9/3/2563 1,000,000        47721 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยน้ ำยำฆ่ำเช้ือเเบบ

ไร้สำรเคมี เคร่ืองพ่นน้ ำยำฆ่ำเช้ือ เคร่ืองมือ

เเพทย์

12  ซอยอ่อนนุช 17 เเยก 15 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

245 0125560017875 บจ.พีเอส 456 จ ำกัด 19/3/2563 1,000,000        14112 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยเส้ือผ้ำ 

อุปกรณ์ตัดเย็บ วัสดุอุปกรณ์ในกำรบรรจุ

หีบห่อ วัตถุแต่งกล่ิน รส

419  ถนนอนำมัยงำมเจริญ แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

246 0233556000472 หจ.บี.บี. นิวทรีช่ัน 20/3/2563 600,000          56101 ประกอบกิจกำรภัตตำคำร 60 ซอยนำคนิวำส 48 แยก 22 ถนนนำค

นิวำส

แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

247 0103541004699 หจ.จีเนียส พร้ินต้ิง 16/3/2563 500,000          18119 ให้บริกำรจัดท ำส่ิงพิมพ์ 89/250 หมู่บ้ำนอำร์ เค พำร์ค ถนนหทัย

รำษฎร์

แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

248 0103542011648 หจ.อำร์.ยู.เอ็น. 19/3/2563 500,000          49334 ขนส่งทำงบก 82/37 ถนนเช้ือเพลิง แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

249 0103542028613 หจ.ธัญพร อลูมิน่ัม แอนด์ กลำส 20/3/2563 500,000          43309 ให้บริกำรติดต้ังกระจกและอลูมิเนียม 32 ซอยคู้บอน 27 แยก 18 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

250 0103551008484 หจ.ฟ้ำหรรษำ แทรเวล 4/3/2563 500,000          79901 กำรเป็นตัวแทนธุรกิจกำรท่องเท่ียว และผู้

จัดน ำเท่ียว รวมท้ังกำรบริกำรนักท่องเท่ียว

88/41 หมู่ท่ี 8 แขวงบำงบอน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

251 0103553029284 หจ.มำยด์ แอนด์ มอส เซอร์วิส 17/3/2563 500,000          92001 ค้ำสลำกกินแบ่งรัฐบำล 1053 ซอยสมเด็จพระเจ้ำตำกสิน 22 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600

252 0103558012908 หจ.แสงทับทิมธุรกิจ 5/3/2563 500,000          74200 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงถ่ำยรูป ล้ำงอัด 

ขยำยรูป

131 ซอยนำคนิวำส 21 ถนนนำคนิวำส แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

253 0103558012924 หจ.สำยัณห์ธุรกิจ(2558) 5/3/2563 500,000          66199 ประกอบธุรกิจบริกำรรับเป็นผู้จัดกำรและ

ดูแลผลประโยชน์

131 ซอยนำคนิวำส21 ถนนนำคนิวำส แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

254 0103560014912 หจ.บี.เอ็น.เอ็น.2017 13/3/2563 500,000          82990 รับจ้ำงท ำของตำมวัตถุประสงค์ ท้ังหมด 63/1988  ซอยคลองเก้ำ 7 แขวงสำมวำตะวันออก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

255 0103562003306 หจ.อำร์แอนด์ซีแอร์คูล 20/3/2563 500,000          47595 ประกอบกิจกำรจัดซ้ือ จัดจ ำหน่ำย ติดต้ัง

เเละบ ำรุงรักษำ เคร่ืองปรับอำกำศ เเละ

อุปกรณ์อะไหล่ทุกชนิด

108/716  ซอยเคหะร่มเกล้ำ 15 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

256 0105552099787 บจ.ไทย เจลำโต้ จ ำกัด 20/3/2563 500,000          70209 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำให้ควำมรู้

และให้ค ำแนะน ำด้ำนกำรขำย บริหำรงำน

และพัฒนำคุณภำพ

273/5 ซอยชำนเมือง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400
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257 0105559144834 บจ.ภูริทัตต์ ฟูดส์ จ ำกัด 9/3/2563 500,000          46312 ซ้ือ ขำย ผลิต และจ ำหน่ำย สินค้ำเกษตร

แปรรูป

11/8  ซอยลำดพร้ำว 101 ซอย 46 แยก 1 แขวงคลองจ่ัน เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

258 0105560046425 บจ.เฟอกำน่ำ แปซิฟิก จ ำกัด 24/3/2563 500,000          46102 ส่งออกผลิตภัณฑ์อำหำร เคร่ืองด่ืม 

เคร่ืองส ำอำง และเคร่ืองอุปโภคบริโภค

88/71 ถนนประชำส ำรำญ แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530

259 0105561068325 บจ.สำมพีกู๊ดเฮลท์ จ ำกัด 6/3/2563 500,000          47219 ประกอบกิจกำรค้ำ ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร

 อำหำรเสริม ยำรักษำโรค เวชภัณฑ์

1/58  หมู่บ้ำน ฮันน่ีวิลล์ ซอยกำญจนำ

ภิเษก 009 ถนนกำญจนำภิเษก

แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

260 0103538034884 หจ.ไบโอโลจิคอล กรีน 2/3/2563 400,000          46599 ขำยปลีก-ส่งเคร่ืองหมำยจรำจร เคร่ือง

ดับเพลิงและ

99/180 ถนนรัชดำภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

261 0103548000125 หจ.ชำลี เมสเซนเจอร์เซอร์วิส 24/3/2563 300,000          52293 ประกอบกิจกำรรับ-ส่งเอกสำรและพัสดุ

ภัณฑ์

20/54 หมู่ท่ี 5 ถนนเพชรเกษม 48 แขวงบำงด้วน เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160

262 0105555007913 บจ.เวคฟีลด์ อินสเปคช่ัน (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

26/3/2563 300,000          72101 บริกำรตรวจสอบวิเครำะห์ประเมิน 

ทดสอบเก่ียวกับสินค้ำพืชผลทำงด้ำน

เกษตร วิเครำะห์วิจัยทำงด้ำนวิทยำศำสตร์

31 อำคำรพญำไท ห้อง 714 ช้ัน 7 ถนน

พญำไท

แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

263 0105544087082 บจ.เอ็ม แอนด์ พี ฮอลิเดย์ ทัวร์ 

จ ำกัด

4/3/2563 250,000          79120 บริกำรนำยหน้ำขำยต๋ัวเดินทำง 161/882 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบำงขุนศรี เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 10700

264 0103558019562 หจ.หกเจ็ดแปด แลมป์ 26/3/2563 200,000          46422 ประกอบกิจกำรค้ำส่ง ค้ำปลีก อุปกรณ์

ไฟฟ้ำ โคมไฟทุกชนิดทุกประเภท

29 ซอยสมเด็จเจ้ำพระยำ 11 ถนนสมเด็จ

เจ้ำพระยำ

แขวงคลองสำน เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600

265 0103560012201 หจ.ซีแอนด์เจ โปรเกรสซีฟ 16/3/2563 200,000          47219 ขำยอำหำร เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในกำร

ประกอบอำหำร

6/77  หมู่ท่ี 5 แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

266 0103545035891 หจ.กฤตลักษณ์ 6/3/2563 100,000          70209 รับเป็นท่ีปรึกษำ ให้ควำมรู้และให้

ค ำแนะน ำด้ำนกำรขำย บริหำรงำนและ

กำรพัฒนำคุณภำพบุคลำกรขำย

149 ซอยสมเด็จพระป่ินเกล้ำ 1 ถนนป่ิน

เกล้ำ

แขวงบำงย่ีขัน เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 10700

267 0103548031497 หจ.แอ๊ปเลซ ชิปป้ิง เซอร์วิส 10/3/2563 100,000          49323 ประกอบกิจกำรด้ำนขนส่งและขนถ่ำย

สินค้ำ ท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ

66  ซอยวิภำวดีรังสิต 33 แขวงสนำมบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

268 0103550019016 หจ.วี.อำร์.พี. พำนิช 27/3/2563 100,000          70209 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ ให้ควำมรู้

 และให้ค ำแนะน ำด้ำนกำรขำย บริหำรงำน

 กำรส่งเสริมกำรขำย

99/201 หมู่ท่ี 6 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

269 0105549121629 บจ.จี ไฟว์ จี จ ำกัด 11/3/2563 100,000          62011 ให้บริกำรรับจ้ำงออกแบบเว็บไซด์ 16 อำคำรเตชะไพบูลย์ ช้ัน 4 ถนนพลับ

พลำไชย

แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย กรุงเทพมหำนคร 10100

270 0105562155337 บจ.ลีเบ็กซ์ จ ำกัด 25/3/2563 100,000          82990 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงเหมำ รับจ้ำงจัด

งำนบริกำร รับจ้ำงจัดงำนให้แก่หน่วยงำน

รำชกำรและเอกชน

2/104  หมู่บ้ำน พฤกษำวิลล์ ซอยเพ่ิมสิน

 34 ถนนเพ่ิมสิน

แขวงคลองถนน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220
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271 0103562016629 หจ.ตุ ทรำนสปอร์ตเต เอ็น ไทแลน

เดีย (ไทยแลนด์)

3/3/2563 50,000            49321 ประกอบกิจกำรบริกำรขนส่งผู้โดยสำรทำง

รถยนต์รับจ้ำง รถตู้ รถแท็กซ่ีโดยสำร

108/125  ถนนพัฒนำชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

272 0105530028542 บจ.ดรำกอนไทย ลัมเบอร์ จ ำกัด 19/3/2563 91,800,000      64921 บริกำรรับค้ ำประกันหน้ีสิน 382/43  หมู่ท่ี 1 ถนนเทพำรักษ์ ต.บำงเสำธง อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10570

273 0115543006178 บจ.ไทย อำซำฮี แอนด์ โกะ จ ำกัด 24/3/2563 15,000,000      26409 ผลิตเพ่ือจ ำหน่ำย ช้ินส่วนอุปกรณ์อิเล็คทรอ 362 หมู่ท่ี 17 ต.บำงเสำธง อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10570

274 0115554005496 บจ.ดับบลิว.พี. ไลท์ต้ิง แอนด์ แอค

เซสเซอร่ี  จ ำกัด

20/3/2563 10,000,000      46422 ประกอบกิจกำรซ้ือมำ-ขำยไปโคมไฟฟ้ำ 385/38 ถนนสุขุมวิท ต.ปำกน้ ำ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

275 0113540004440 หจ.ส.เทพกิจ 11/3/2563 5,000,000        46695 ประกอบกิจกำรโรงงำนอัดเศษโลหะทุก

ชนิด

1448/5 หมู่ท่ี 8 ซอยสำมมิตรเจริญ ถนน

เทพำรักษ์

ต.เทพำรักษ์ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

276 0115549003171 บจ.เมทัล โซน จ ำกัด 11/3/2563 5,000,000        46695 ประกอบกิจกำรซ้ือ-ขำย น ำเข้ำ-ส่งออก 

และค้ำของเก่ำประเภท กระดำษ พลำสติก

 เหล็ก ทองเหลือง

245 หมู่ท่ี 8 ถนนเทพำรักษ์ ต.เทพำรักษ์ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

277 0105548121005 บจ.แอฟเน็ท เจแปน (ประเทศไทย)

  จ ำกัด

18/3/2563 5,000,000        82990 ประกอบกิจกำรศูนย์จัดหำ จัดซ้ือช้ินส่วน

และผลตภัณฑ์ระหว่ำงประเทศ

2/3  อำคำรบำงนำทำวเวอร์ เอ ช้ันท่ี 16 

ยูนิตเอ หมู่ท่ี 14 ถนนบำงนำ-ตรำด กม. 

6.5

ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

278 0115548011137 บจ.ยูพี คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 16/3/2563 5,000,000        41001 รับเหมำก่อสร้ำงอำคำร อำคำรท่ีพักอำศัย 333/35 หมู่ท่ี 12 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

279 0115558016484 บจ.หวังฉีเจ่อ พลำสติก เทคโนโลยี

(ประเทศไทย) จ ำกัด

3/3/2563 5,000,000        46693 ประกอบกิจกำรค้ำ ผลิต รับจ้ำงผลิต เม็ด

พลำสติก พลำสติกข้ึนรูป ผลิตภัณฑ์

พลำสติกทุกชนิด

123/4 หมู่ท่ี 2 ถนนเทพำรักษ์ ต.บำงเสำธง อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10570

280 0115561008985 บจ.ย่ิงเจริญอุตสำหกรรม จ ำกัด 26/3/2563 4,000,000        20131 ประกอบกิจกำร ค้ำ โรงงำนผลิต เม็ด เม็ด

พลำสติก

19/24-25,19/36-37  หมู่ท่ี 19 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

281 0115563003051 บจ.ซีดีเอส แอนด์ บีซี เดโป จ ำกัด 4/3/2563 3,000,000        52211 ประกอบกิจกำรรับฝำกตู้สินค้ำทุกประเภท 9/4  หมู่ท่ี 8 ต.บำงโฉลง อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

282 0125558008180 บจ.วีด้ำ  กรุ๊ป จ ำกัด 23/3/2563 3,000,000        46900 จ ำหน่ำย น ำเข้ำ ส่งออก ถุงน่อง เส้ือผ้ำ 

เคร่ืองส ำอำงค์ ครีมบ ำรุงผิวหน้ำ

83/408  หมู่ท่ี 9 ต.บำงบ่อ อ.บำงบ่อ จ.สมุทรปรำกำร 10560

283 0113561006093 หจ.สกำย มูฟ 2019 11/3/2563 2,000,000        49339 ประกอบกิจกำรขนส่งส่ิงของต่ำงๆท่ัว

รำชอำณำจักร

999/109  หมู่บ้ำน ศรีเจริญวิลล่ำ หมู่ท่ี 6 ต.เทพำรักษ์ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

284 0115542000982 บจ.ทีเอสพีเค. ทรำนสปอร์ต 1999

 จ ำกัด

10/3/2563 2,000,000        49329 รับจ้ำงขนส่งทำงบก 999 หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

285 0115550000015 บจ.ฤทธ์ิทรำ วอเตอร์ ซัพพลำย 

แอนด์ คอนซัลท์ จ ำกัด

18/3/2563 2,000,000        46599 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ซ่ึงระบบบ ำบัด

น้ ำและอำกำศ ระบบจัดกำรน้ ำเสีย ฯ

50/162 หมู่บ้ำนลลิล กรีนวิลล์ ถนนอ่อน

นุช-ลำดกระบัง

ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

286 0115562007541 บจ.จำ สี อินเตอร์แนชช่ันแนล เท

รด จ ำกัด

10/3/2563 2,000,000        46433 น ำเข้ำและจ ำหน่ำยอุปกรณ์กีฬำเคร่ือง

ออกก ำลังกำย

245/302  หมู่ท่ี 1 ถนนเทพำรักษ์ ต.บำงเสำธง อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10570



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
 ทุนจดทะเบียน
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รหัส

วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

287 0115562007567 บจ.เลิศเสียง อินเตอร์เนช่ันแนล เท

รด จ ำกัด

10/3/2563 2,000,000        47630 น ำเข้ำและจ ำหน่ำยอุปกรณ์กีฬำ 245/302  หมู่ท่ี 1 ถนนเทพำรักษ์ ต.บำงเสำธง อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10570

288 0115562007575 บจ.กำว เสียง อินเตอร์เนช่ันแนล 

เทรด จ ำกัด

10/3/2563 2,000,000        47630 น ำเข้ำและจ ำหน่ำยอุปกรณ์กีฬำ 245/302  หมู่ท่ี 1 ถนนเทพำรักษ์ ต.บำงเสำธง อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10570

289 0115549009080 บจ.ซี แอนด์ ซี บิสิเนส (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

19/3/2563 1,500,000        46414 ประกอบกิจกำรค้ำเส้ือผ้ำ ผ้ำห่ม ผ้ำขนหนู 

เคร่ืองนุ่งห่ม เส้ือผ้ำส ำเร็จรูป เคร่ืองแต่ง

กำย ฯ

24/11 หมู่ท่ี 4 ถนนเพชรหึง ต.บำงยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130

290 0115549001771 บจ.เจพี. ไฟโต้เอ็กซ์แทรคช่ัน แลบ

 จ ำกัด

11/3/2563 1,000,000        20232 ประกอบกิจกำรโรงงำนสกัดและแปรรูป

สมุนไพรจำกธรรมชำติ โรงงำนผลิต

เคร่ืองส ำอำงค์

67 หมู่ท่ี 16 ต.บำงพ่ึง อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130

291 0103553008813 หจ.เรือนทวีสิน 13/3/2563 1,000,000        47612 ประกอบกิจกำรค้ำอุปกรณ์ส ำนักงำน และ

อะไหล่ของสินค้ำดังกล่ำวทุกประเภท

7/279 หมู่ท่ี 7 ถนนศรีนครินทร์ ต.บำงเมือง อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

292 0113535001403 หจ.ยนตกำร 31/3/2563 1,000,000        25922 รับจ้ำงกลึง เช่ือมโลหะทุกชนิด 175 ถนนคลองตะเค็ดฝ่ังตะวันตก ต.ปำกน้ ำ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

293 0113551006902 หจ.ที.คอนเทนเนอร์รีแพร์เซอร์วิส 11/3/2563 1,000,000        45201 กำรซ่อมแซมตู้คอนเทนเนอร์ ทุกชนิด 86/18 หมู่ท่ี 2 ต.ส ำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

294 0105543056086 บจ.คริสตัล ลิงค์ จ ำกัด 18/3/2563 1,000,000        46522 ขำยโทรศัพท์มือถือ 498/1 ถนนสุขุมวิท ต.ปำกน้ ำ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

295 0115556013674 บจ.สิงโตเมดดิซีน จ ำกัด 25/3/2563 1,000,000        21001 กำรผลิตผลิตภัณฑ์ทำงเภสัชกรรม 

เคมีภัณฑ์รักษำโรค และผลิตภัณฑ์จำก

สมุนไพร

1714/14 หมู่ท่ี 9 ถนนสุขุมวิท ต.เทพำรักษ์ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

296 0115559005532 บจ.ยู พำรำไดซ์ จ ำกัด 6/3/2563 1,000,000        46599 ประกอบกิจกำรซ้ือมำขำยไปท่อร้อย

สำยไฟฟ้ำและอุปกรณ์

385/19 ถนนสุขุมวิท ต.ปำกน้ ำ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

297 0115559019746 บจ.โกลด์ดรำก้อน เทรดด้ิง  จ ำกัด 11/3/2563 1,000,000        20231 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยสบู่ 239/191 หมู่ท่ี 5 ถนนศรีนครินทร์ ต.บำงเมือง อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

298 0115559019762 บจ.มังกรเพ่ิมทรัพย์ กรุ๊ป จ ำกัด 11/3/2563 1,000,000        20232 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย

เคร่ืองส ำอำง

239/191 หมู่ท่ี 5 ถนนศรีนครินทร์ ต.บำงเมือง อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

299 0115562014598 บจ.เอ็น.วำย.พำร์ท  พรีซิช่ัน จ ำกัด 30/3/2563 1,000,000        25922 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับจ้ำงกลึง 10/261  หมู่ท่ี 8 ต.ส ำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

300 0205560002648 บจ.ลิทเทิล ฟีท จ ำกัด 13/3/2563 1,000,000        47190 ประกอบกิจกำรค้ำ สินค้ำอุปโภคและ

บริโภคทุกชนิด

84  หมู่ท่ี 4 ต.เทพำรักษ์ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

301 0113557007226 หจ.วีเบอร์ ทรำนสปอร์ต 2/3/2563 1,000,000        49339 ประกอบกิจกำรขนส่ง ซ้ือขำย รถแท็กซ่ี 

ซ่อมแซม และอะไหล่

199/1567 หมู่ท่ี 3 ต.แพรกษำใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

302 0113559001535 หจ.บีวี โชคไพศำล วิศวกรรม 9/3/2563 1,000,000        46599 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยสินค้ำท่ีใช้ใน

โรงงำนอุตสำหกรรม

199/3216 หมู่ท่ี 3 ต.แพรกษำใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

303 0115551005797 บจ.กนกพล อินดัสเตรียล จ ำกัด 16/3/2563 1,000,000        25932 ประกอบกิจกำรผลิตช้ินส่วนโลหะทุกชนิด 273/5 หมู่ท่ี 6 ซอยคู่สร้ำง ถนนสุขสวัสด์ิ ต.ในคลองบำงปลำกด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
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304 0115556009821 บจ.อินโนเคมิคอล จ ำกัด 10/3/2563 1,000,000        20232 ประกอบกิจกำรผลิตเคร่ืองหอม 

เคร่ืองส ำอำงและผลิตภัณฑ์ในห้องน้ ำ

189/107 หมู่ท่ี 7 ต.ในคลองบำงปลำกด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

305 0115557007970 บจ.พี.ซี.เอส.อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ำกัด

11/3/2563 1,000,000        22220 ประกอบกิจกำรโรงงำนผลิตถุงพลำสติก 188/2 หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

306 0115560018201 บจ.พีเค พำวเวอร์ วัสดุก่อสร้ำง 

จ ำกัด

20/3/2563 1,000,000        47525 ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุก่อสร้ำง อุปกรณ์

และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในกำรก่อสร้ำง 

เคร่ืองมือช่ำงทุกประเภท สี เคร่ืองมือทำสี 

เคร่ืองตกแต่งอำคำรทุกชนิด

498/136  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

307 0115562014806 บจ.มูนและมังกร จ ำกัด 10/3/2563 1,000,000        46900 น ำเข้ำและจ ำหน่ำยสินค้ำส่งและสินค้ำ

ปลีก สินค้ำเบ็ดเตล็ด

899/46  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

308 0105557027971 บจ.เอเชีย แอร์โร่ เซอร์วิส แอนด์ 

อินฟรำสทรัคเจอร์  จ ำกัด

9/3/2563 1,000,000        64201 ประกอบกิจกำรเข้ำเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท

จ ำกัด และบริษัทมหำชน

139 หมู่ท่ี 14 ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

309 0115538005215 บจ.สยำมอินสเปคพำร์ท จ ำกัด 2/3/2563 1,000,000        28199 รับจ้ำงผลิตช้ินส่วนเคร่ืองจักร และจัด

จ ำหน่ำยอุปกร

50/186 หมู่ 2 ซอยวัดหนำมแดง ถนนศรี

นครินทร์

ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

310 0115553013673 บจ.พี ที อินเตอร์ จ ำกัด 13/3/2563 1,000,000        46593 ขำยอุปกรณ์อะไหล่เคร่ืองจักรในโรงงำน

อุตสำหกรรม,ติดต้ังงำนระบบ

92/16 หมู่ท่ี 3 ซอยขจรวิทย์ ถนน

เทพำรักษ์

ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

311 0115557006035 บจ.ฮวำต้ำ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 27/3/2563 1,000,000        46499 ประกอบกิจกำรค้ำหินขัดพ้ืน หินขัดหิน

อ่อน หินเจียร์ หินลับ กระดำษทรำย

98/16 หมู่บ้ำนกรองทอง ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

312 0115557014518 บจ.ฮิท อิท จ ำกัด 24/3/2563 1,000,000        93112 กำรด ำเนินงำนของสถำนท่ีออกก ำลังกำย 

ซ่ึงมีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกต่อกำรท ำ

กิจกรรมสร้ำงสุขภำพ

52/159 หมู่ท่ี 2 ถนนศรีนครินทร์ ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

313 0115557019846 บจ.สหเทพำรักษ์ จ ำกัด 11/3/2563 1,000,000        46695 ประกอบกิจกำรค้ำของเก่ำประเภทเศษ

กระดำษ

143/353 หมู่ท่ี 10 ถนนเทพำรักษ์ ต.บำงปลำ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

314 0115558009313 บจ.เอส เอ เอส เอ็นจิเนีย แอนด์ 

เดคคอเรท จ ำกัด

2/3/2563 1,000,000        46639 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยและติดต้ังงำนโครง

เหล็ก

188/27 หมู่บ้ำนเศรษฐสิริ บำงนำ-วง

แหวน หมู่ท่ี 8

ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

315 0115558016093 บจ.พีบี ซัคเซส จ ำกัด 4/3/2563 1,000,000        41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง งำน

วำงแผนและเป็นท่ีปรึกษำและควบคุมงำน

ก่อสร้ำง

111/141 หมู่ท่ี 16 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

316 0115559014981 บจ.ซีเคียวไดรฟ์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 11/3/2563 1,000,000        46521 ประกอบกิจกำรขำย น ำเข้ำ ส่งออก 

อุปกรณ์ไฟฟ้ำ อิเล็คทรอนิค และรวมท้ัง

อะไหล่ ทุกชนิด

99/334 หมู่ท่ี 4 ต.บำงโฉลง อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540
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317 0115560011478 บจ.ว้ำว โปรเจ็ค (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

13/3/2563 1,000,000        82110 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงด ำเนินธุรกิจดูแลให้

ค ำปรึกษำ

30/72  หมู่ท่ี 1 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

318 0115561019804 บจ.บิวต้ี พี บำงกอก จ ำกัด 20/3/2563 1,000,000        69100 ประกอบกิจกำรเก่ียวกับกำรขอใบอนุญำต

กำรประสำนงำนกับหน่วยงำนรำชกำร

10/4  หมู่ท่ี 13 ถนนบำงนำ-ตรำด กม. 7.7 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

319 0115561025669 บจ.อีซ่ีเดย์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 26/3/2563 1,000,000        47190 จ ำหน่ำยสินค้ำต่ำงๆตำมควำมต้องกำร

ของลูกค้ำ เช่น ผ้ำอนำมัย เคร่ืองส ำอำง 

อำหำร ผลไม้ อะไหล่เคร่ืองจักร

30/8  อำคำรมนเทียร ปำร์ค ช้ันท่ี 2 หมู่ท่ี

 13

ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

320 0115561029257 บจ.เอไอ เทค เอเชีย จ ำกัด 18/3/2563 1,000,000        62022 ประกอบกิจกำรบริกำรทำงด้ำนระบบงำน 

ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ ฮำร์ดแวร์

คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

115/414  หมู่ท่ี 8 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

321 0115562006994 บจ.อำร์ค เมทัล เอเชีย จ ำกัด 2/3/2563 1,000,000        47524 ประกอบกิจกำรค้ำฝ้ำเพดำนหลังคำท่ีท ำ

จำกอลูมิเนียม

335/118  หมู่บ้ำน พฤกษำวิลล์ 38/1 

หมู่ท่ี 4 ถนนหนำมแดง-บำงพลี

ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

322 0115562013974 บจ.ที.เอส แมชชีนเทค จ ำกัด 13/3/2563 1,000,000        25922 บริกำรงำนป๊ัมกลึงเช่ือมปำดไสกัดโลหะ 9/15 ห้องท่ี 15 ข  หมู่ท่ี 20 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

323 0115559010021 บจ.อำธิต้ัง ทรำนสปอร์ต แอนด์ 

เซอร์วิส จ ำกัด

30/3/2563 1,000,000        49323 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำ และคน

โดยสำร รวมถึงกำรขนส่งทุกชนิดท่ัว

รำชอำณำจักร

201/535 หมู่ท่ี 1 ต.บำงเสำธง อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10570

324 0113557001414 หจ.ซัคเซสส์ ออฟ มีเดีย 20/3/2563 900,000          60101 กำรออกอำกำศทำงวิทยุกระจำยเสียง 1692/325 หมู่ท่ี 4 ถนนเทพำรักษ์ ต.เทพำรักษ์ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

325 0113559002973 หจ.ธิษำ รวมทรัพย์ย่ังยืน 4/3/2563 900,000          46695 เพ่ือรับซ้ือขำยเศษเหล็ก 2110 หมู่ท่ี 4 ซอยศรีบุญเรือง 18 ถนน

เทพำรักษ์

ต.เทพำรักษ์ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

326 0113557001937 หจ.ศรีปัตเนตร เอ็นจิเนียร่ิง 3/3/2563 500,000          25922 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงกลึงตัดกัดไสเจียร

ไวร์คัด

371/3 หมู่ท่ี 7 ต.แพรกษำ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

327 0113560004577 หจ.ลัคก้ี มำรีน 17/3/2563 500,000          49334 ให้บริกำรรับเหมำยกเคล่ือนย้ำยตู้คอนเทน

เนอร์

298/308 หมู่บ้ำนภูมิใจนิเวศน์ 1 หมู่ท่ี 4 ต.ในคลองบำงปลำกด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

328 0113559004356 หจ.พ่นพิษกิจเจริญทรำนสปอร์ต 5/3/2563 500,000          49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ

และโดยสำร

239/2 หมู่ท่ี 6 ซอยมะซอ ถนนลำดหวำย-

เคหะ

ต.บำงเพรียง อ.บำงบ่อ จ.สมุทรปรำกำร 10560

329 0103548043614 หจ.ซัมมิท อิเล็คโทรนิคส์ 24/3/2563 100,000          46521 ประกอบธุรกิจผลิต ผลิตภัณฑ์

อิเล็กทรอนิคส์ ผลิต และประกอบสำยไฟ 

ส ำหรับ อุปกรณ์ และค้ำ ค้ำส่ง ค้ำส่งออกซ

104/29 หมู่ท่ี 12 ซอยรัตนโชค 12 ถนน

ธนสิทธ์ิ

ต.บำงปลำ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540
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330 0123562003586 หจ.ลักขณำ 2562 19/3/2563 100,000          70209 ประกอบกิจกำร รับเป็นท่ีปรึกษำ ให้

ควำมรู้ และให้ค ำแนะน ำด้ำนกำรขำย 

บริหำรงำนและพัฒนำคุณภำพ

222/168  หมู่ท่ี 11 ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

331 0123562003594 หจ.อำรียำ 2562 19/3/2563 100,000          70209 ประกอบกิจกำร รับเป็นท่ีปรึกษำ ให้

ควำมรู้ และให้ค ำแนะน ำด้ำนกำรขำย 

บริหำรงำนและพัฒนำคุณภำพ

222/168  หมู่ท่ี 11 ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

332 0105536111808 บจ.วีพีเค ออโต้ จ ำกัด 25/3/2563 7,100,000        45101 จ ำหน่ำยปลีกรถยนต์ และอะไหล่ 

ศูนย์บริกำรรถยนต์

223/287 หมู่ท่ี 4 ต.ปำกเกร็ด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

333 0125539008234 บจ.ทรำยทอง ธรณี 1996 จ ำกัด 25/3/2563 5,000,000        47524 จ ำหน่ำยดินส ำหรับท ำเซรำมิค 68/181 หมู่ท่ี 1 ต.ท่ำทรำย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

334 0123562000447 หจ.ไทยเบสท์ บิวต้ี แอนด์ แฟช่ัน 13/3/2563 4,000,000        46443 กำรขำยส่งเคร่ืองส ำอำง 198/238  หมู่ท่ี 13 ต.บำงบัวทอง อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

335 0125546003897 บจ.ศรีบุญมำ ซัพพลำย จ ำกัด 24/3/2563 1,000,000        46639 ซ้ือมำขำยไป วัสดุก่อสร้ำง 47/5 หมู่ท่ี 3 ถนนรัตนำธิเบศร์ ต.ไทรม้ำ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

336 0125555025091 บจ.ไอที เอ็กเซ็คคิวช่ัน จ ำกัด 27/3/2563 1,000,000        47411 ประกอบกิจกำรค้ำ ให้บริกำรวำงระบบ 

คอมพิวเตอร์ และแนะน ำเก่ียวกับระบบ

เทคโนโลย่ีสำรสนเทศภำยในองค์กร

33/14 หมู่ท่ี 2 ต.บำงเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

337 0125560007331 บจ.แลบอรำทอรีส์ ดร.เจด โกลด์

เด้น จ ำกัด

3/3/2563 1,000,000        47723 ประกอบกิจกำรค้ำขำย ผลิตและจ ำหน่ำย 

ขำยปลีกและขำยส่ง ซ้ือมำ ขำยไป 

เคร่ืองส ำอำงค์บ ำรุงผิว

200/5  หมู่ท่ี 9 ต.บำงเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

338 0125560029717 บจ.ออลบอท จ ำกัด 11/3/2563 1,000,000        72109 กำรวิจัยและพัฒนำเชิงทดลองด้ำน

วิศวกรรมและเทคโนโลยีอ่ืนๆ ซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

99/351  หมู่บ้ำน คำซ่ำวิลล์ หมู่ท่ี 5 ซอย

6 ถนนรำชพฤกษ์

ต.บำงรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

339 0125562018356 บจ.ซีเคพีเอส คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 6/3/2563 1,000,000        46108 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก ฟิล์มกรอง

แสง

119/15  หมู่ท่ี 3 ต.ไทรม้ำ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

340 0123562003691 หจ.เอ็ม เอส เปเปอร์ 31/3/2563 1,000,000        46694 ประกอบกิจกำรค้ำขำยกล่องและรับพิมพ์

กล่องขนมทุกชนิด และรับจำงพิมพ์กล่อง

บรรจุภัรฑ์ทุกชนิด

8/2  หมู่ท่ี 4 ต.บำงคูรัด อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

341 0105558164831 บจ.ช่ืนใจทิพย์ จ ำกัด 9/3/2563 1,000,000        47219 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและจัดจ ำหน่ำย 

อำหำรและเคร่ืองด่ืม

44/1  หมู่ท่ี 6 ถนน345 ต.ล ำโพ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

342 0125555006623 บจ.ไทย-พม่ำ-กัมพูชำ ธนกฤต 

จ ำกัด

19/3/2563 1,000,000        96309 ประกอบกิจกำรน ำคนต่ำงด้ำวไปพิสูจน์

สัญชำติคนต่ำงด้ำว น ำเข้ำคนต่ำงด้ำว 

และประสำนงำนต่ำงๆ

192/2-3 หมู่ท่ี 3 ต.โสนลอย อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

343 0125558026366 บจ.แสงธรรมอำภำ คอนสตรัคช่ัน 

จ ำกัด

9/3/2563 1,000,000        46421 กิจกำรค้ำเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ 78/127 หมู่ท่ี 9 ต.ละหำร อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
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344 0125560026866 บจ.เอสดับเบิลยูซีบี สุวัฒชัย กำร

ก่อสร้ำง ๕๓ จ ำกัด

2/3/2563 1,000,000        42101 ประกอบกิจกำรรับท ำถนนลูกรัง ถนน

คอนกรีต และรับเหมำก่อสร้ำงอ่ืนทุก

ประเภท

269/338  หมู่ท่ี 6 ต.โสนลอย อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

345 0125561006389 บจ.วินเนอร์ พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด 31/3/2563 1,000,000        46612 ประกอบกิจกำรค้ำ น้ ำมันเช้ือเพลิง น ำมัน

หล่อล่ืน น ำมันเตำ

337/166  หมู่ท่ี 3 ต.บำงรักพัฒนำ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

346 0125562015926 บจ.ชัยสิทธ์ิ อินดัสเตรียล จ ำกัด 20/3/2563 1,000,000        70209 ประกอบกิจกำรรับปรึกษำ ตรวจสอบ 

แก้ไข ปรับปรุง กำรปฏิบัติงำนทำงด้ำน

ควำมปลอดภัย

94/6  หมู่ท่ี 3 ต.บำงรักพัฒนำ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

347 0123557000167 หจ.นครำ ไพล่ิง 4/3/2563 1,000,000        43901 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงรำกฐำนรวมถึง

กำรตอกเสำเข็ม

16/855 ถนนป๊อบปูล่ำ ต.บ้ำนใหม่ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

348 0105552137271 บจ.อินฟินิต้ี ควอลิต้ี เอ็กซ์เพรส  

จ ำกัด

5/3/2563 1,000,000        41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย

69/51  หมู่ท่ี 7 ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

349 0105558120494 บจ.พัชชยำพำณิชย์ จ ำกัด 18/3/2563 1,000,000        47593 ประกอบกิจกำรขำยปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้ำ

ส ำหรับให้แสงสว่ำง โคมไฟฟ้ำ หลอดไฟ,

อุปกรณ์ไฟฟ้ำ

24/13  ถนนป๊อบปูล่ำ ต.บ้ำนใหม่ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

350 0105558035489 บจ.ซำซูรำเม่ กรุ๊ป จ ำกัด 12/3/2563 1,000,000        56101 ประกอบกิจกำรธุรกิจซ้ือขำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืม

62/222  หมู่ท่ี 5 ต.วัดชลอ อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

351 0125559027439 บจ.ไรเดอส์ ดีเอ็นเอ (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

6/3/2563 1,000,000        32111 ประกอบกิจกำรผลิต และจ ำหน่ำย

เคร่ืองประดับและอัญมณีต่ำงๆ

92 หมู่บ้ำนภำณุรังษี หมู่ท่ี 9 ต.บำงกรวย อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

352 0125561000640 บจ.แอร์เดทแฮมม็อค จ ำกัด 6/3/2563 1,000,000        47190 เปลและขำต้ังเปล (เฟอร์นิเจอร์) 199/214  หมู่ท่ี 4 ต.บำงขุนกอง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

353 0125562019506 บจ.นิวเยียร์บิวต้ี จ ำกัด 23/3/2563 1,000,000        96104 ประกอบกิจกำรเสริมสวย 124/87  หมู่บ้ำน วิลเลตไลท์(รำชพฤกษ์-

ป่ินเกล้ำ) หมู่ท่ี 2

ต.มหำสวัสด์ิ อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

354 0125556009308 บจ.ท็อป ทรี ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 25/3/2563 1,000,000        49339 ประกอบกิจกำรบริกำรขนส่งสินค้ำ

ประเภทต่ำงๆ ทำงถนน ภำยในท้องถ่ิน

หรือระยะทำงไกลด้วยรถบรรทุกหรือ

ยำนพำหนะร

27/27 หมู่ท่ี 4 ต.บำงม่วง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

355 0125560017611 บจ.เมอคิวร่ี เทค (ไทยแลนด์) จ ำกัด 3/3/2563 1,000,000        73102 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก จัดจ ำหน่ำย

 ผลิต ออกแบบ ให้ค ำปรึกษำ ฝึกอบรม

ระบบสถำนีวิทยุโทรทัศน์ ส่ือ

39/34  หมู่ท่ี 10 ต.บำงแม่นำง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

356 0125562013354 บจ.เจริญทรัพย์ 8 ดี จ ำกัด 23/3/2563 1,000,000        41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 73/546  หมู่ท่ี 10 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

357 0123553004788 หจ.บี. เอส. เอ็ม. มอเตอร์ แอนด์ 

เซอร์วิส

9/3/2563 500,000          33200 ปรักอบกิจกำรค้ำ  บริกำรติดต้ังซ่อม  

บ ำรุงรักษำเคร่ืองไฟฟ้ำ  มอเตอร์ไฟฟ้ำ  ตู้

เช่ือมไฟฟ้ำ เคร่ืองจักร

94/12 หมู่ท่ี 8 ต.บำงเลน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

358 0123553004532 หจ.ที แมน แวน เซอร์วิส. 12/3/2563 500,000          49323 ประกอบกิจกำรรับขนส่งคน  และส่ิงของ

ทุกชนิด

18/68 หมู่ท่ี 3 ถนนบำงกรวย-ไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

359 0125562034556 บจ.ธีร์จุฑำ เทรดด้ิง จ ำกัด 10/3/2563 500,000          80100 ประกอบกิจกำรรักษำควำมปลอดภัย 7/1440  หมู่ท่ี 7 ต.ทวีวัฒนำ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

360 0102562000012 หส.พีพีทีเอส คอสเมติกส์ 5/3/2563 400,000          46443 กำรขำยส่งเคร่ืองส ำอำง 199/122  หมู่บ้ำน เดอะซิต้ี รำชพฤกษ์ 

สวนผัก หมู่ท่ี 3

ต.มหำสวัสด์ิ อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

361 0123561002373 หจ.ชำวเวอร์ บำธ บิสสิเนส เซ็น

เตอร์

20/3/2563 200,000          85499 ประกอบกิจกำรให้บริกำรฝึกอบรมอำชีพ 

จัดอบรมหลักสูตรเพ่ือกำรประกอบธุรกิจ

และกำรพัฒนำตนเอง

88/37  หมู่ท่ี 3 ต.บำงเลน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

362 0123562001257 หจ.พี.โอ. รีเทล 13/3/2563 150,000          82110 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหำรงำน

เก่ียวกับด้ำนพำณิชยกรรม อุตสำหกรรม 

กำรตลำด และกำรจัดจ ำหน่ำย

101/869  หมู่ท่ี 4 ต.ไทรม้ำ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

363 0135560008990 บจ.กิตติศักด์ิ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ 

แอนด์ซัพพลำย จ ำกัด

25/3/2563 9,000,000        46593 ซ้ือ ขำย แลกเปล่ียน ให้เช่ำ รับซ่อม สร้ำง 

เคร่ืองจักร เคร่ืองกลส ำหรับงำน

อุตสำหกรรม งำนก่อสร้ำง

25/1  หมู่ท่ี 2 ต.ระแหง อ.ลำดหลุมแก้ว จ.ปทุมธำนี 12140

364 0135557011594 บจ.ซีไอเอ็น (ไทยแลนด์) จ ำกัด 31/3/2563 6,000,000        35101 ประกอบกิจกำรโรงงำนผลิตและจ ำหน่ำย

กระแสไฟฟ้ำจำกขยะ สถำนีขนถ่ำย โรง

คัดแยกขยะ

59 หมู่ท่ี 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

365 0135562026073 บจ.สยำม บี เฮิร์บ จ ำกัด 3/3/2563 5,000,000        72102 ประกอบกิจกำรวิจัย ปลูก เพำะเล้ียง

เน้ือเย่ือ พืช ผัก สมุนไพร ฟำร์มปศุสัตว์

5/84  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนกลำง อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

366 0135559006318 บจ.ลิเบอร์ต้ี สกิน แอนด์ สลิมม่ิง 

จ ำกัด

20/3/2563 5,000,000        96104 ประกอบกิจกำรให้บริกำรสถำนเสริมควำม

งำม

94 ถนนพหลโยธิน ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

367 0135560010595 บจ.เจเอเอ็น อินเตอร์เนช่ันแนล

(ประเทศไทย) จ ำกัด

23/3/2563 4,000,000        47591 น ำเข้ำและจ ำหน่ำย เคร่ืองใช้ภำยใน

ครัวเรือน เคร่ืองนอนทุกชนิด

86/402  หมู่ท่ี 10 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

368 0135557015042 บจ.ซินแก๊ส มหำสำรคำม จ ำกัด 31/3/2563 3,500,000        35101 ประกอบกิจกำรโรงงำนผลิตและจ ำหน่ำย

กระแสไฟฟ้ำจำกขยะ สถำนีขนถ่ำย โรง

คัดแยกขยะ โรงงำนก ำจัดขยะมูลฝอย

59 หมู่ท่ี 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

369 0135557015026 บจ.ซินแก๊ส ลพบุรี จ ำกัด 31/3/2563 2,000,000        35101 ประกอบกิจกำรโรงงำนผลิตและจ ำหน่ำย

กระแสไฟฟ้ำจำกขยะ สถำนีขนถ่ำย โรง

คัดแยกขยะ โรงงำนขยะมูลฝอย

59 หมู่ท่ี 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

370 0133559000652 หจ.เดอะ ชำร์วำมำ 31/3/2563 2,000,000        56101 จ ำหน่ำยอำหำรท่ีปรุงข้ึนเพ่ือบริโภคทันที 

จ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืม เช่น ผลไม้ป่ันสด ชำ 

กำแฟ

91,91/1 หมู่ท่ี 9 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

371 0135559000221 บจ.โกลเบิล เทคโนโลยี บำงกอก 

66 จ ำกัด

19/3/2563 2,000,000        25922 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงผลิต กลึง ป๊ัม เจำะ

 ดัด ตัด ข้ึนรูป ช้ินส่วนโลหะทุกชนิด

57/22 หมู่ท่ี 6 ต.คลองส่ี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

372 0135559018308 บจ.1223เอส จ ำกัด 16/3/2563 2,000,000        63113 เป็นตลำดกลำงในกำรซ้ือขำยสินค้ำ โดย

วิธีใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนระบบเครือข่ำย

อินเตอร์เน็ต

19/9 หมู่ท่ี 14 ซอยเอรำวัณ24 ถนน

เอรำวัณ1

ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

373 0135556018790 บจ.เจริญ  ออโตกลำส จ ำกัด 25/3/2563 1,000,000        45203 ประกอบกิจกำรให้บริกำรซ่อมแซม 

บ ำรุงรักษำ ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ ำยำกัน

สนิม ส ำหรับยำนพำหนะทุกประเภท

16/11 หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนกลำง อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

374 0135559008621 บจ.เอ็น อำร์ สแคว จ ำกัด 24/3/2563 1,000,000        96101 บริกำรด้ำนควำมงำม สปำ 9/39 หมู่ท่ี 4 ถนนกรุงเทพฯ-ปทุมธำนี ต.บำงหลวง อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

375 0135561004645 บจ.อำร์ชิดีไซน์ จ ำกัด 26/3/2563 1,000,000        74101 ประกอบกิจกำรออกแบบและตกแต่ง

ภำยใน

88/92  หมู่บ้ำน บุรำสิริ รังสิต หมู่ท่ี 7 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

376 0135561012991 บจ.เอ็นพีเอส บิวเดอร์ จ ำกัด 27/3/2563 1,000,000        41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำนและงำนก่อสร้ำง

อย่ำงอ่ืนๆๆทุกชนิด

199/108  หมู่บ้ำน ฮำบิทำวน์ โฟลด์ ติวำ

นนท์-แจ้งวัฒนะ หมู่ท่ี 3

ต.บ้ำนใหม่ อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

377 0135560018413 บจ.ศรีชัย เจริญทรัพย์ จ ำกัด 6/3/2563 1,000,000        46695 ประกอบกิจกำรค้ำของเก่ำ กระดำษเก่ำ 

ขวดเก่ำ ลงกระดำษเก่ำ เศษเหล็ก เหล็ก

เก่ำ ลวดเก่ำ

31/44  หมู่ท่ี 9 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

378 0135560023751 บจ.ปทุมธำนีพัฒนำเมือง จ ำกัด 24/3/2563 1,000,000        50219 กำรขนส่งทำงน้ ำ 56/106  หมู่ท่ี 14 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

379 0135561004904 บจ.สคิด (ประเทศไทย) จ ำกัด 30/3/2563 1,000,000        46599 ประกอบกิจกำรค้ำ อะไหล่และอุปกรณ์

ของเคร่ืองบ ำบัดน้ ำเสีย และเคร่ืองก ำจัด

ขยะ

56/31  หมู่บ้ำน พฤกษำ 40/1 หมู่ท่ี 3 ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

380 0135561021965 บจ.ยูนีค กำรบัญชีและกฎหมำย 

จ ำกัด

11/3/2563 1,000,000        69200 ประกอบกิจกำรรับท ำบัญชี วำงระบบบัญชี

 ฝึกอบรมด้ำนบัญชีและให้ค ำปรึกษำด้ำน

ภำษีอำกร

36/207  หมู่บ้ำน กลอร่ีเฮ้ำส์ เฟส 3 หมู่ท่ี

 14

ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

381 0133546000209 หจ.อ่ิมสุข โปรดัค 4/3/2563 1,000,000        46313 จ ำหน่ำยส่งสินค้ำอุปโภคและบริโภค เช่น 

ผักและผลไม้

54/5 หมู่ท่ี 2 ถนนฟ้ำครำม ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

382 0133559005671 หจ.เก้ำธรรม  เทคนิเช่ียน 3/3/2563 1,000,000        47411 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยให้เช่ำ ผลิตและ

ประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อะไหล่และ

อุปกรณ์ต่ำงๆท่ีเก่ียวข้อง

152 ซอยรังสิต-นครนำยก 65 ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

383 0133560003601 หจ.ธิลินเฮลท์แคร์ 11/3/2563 1,000,000        20232 กำรผลิตเคร่ืองหอม เคร่ืองส ำอำงและ

เคร่ืองใช้เสริมควำมงำม

34/4  หมู่ท่ี 3 ซอยเสำวรส ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

384 0135553007720 บจ.อธิศธร จ ำกัด 27/3/2563 1,000,000        53200 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับส่งเอกสำรท้ัง

ภำยในประเทศและต่ำงประเทซ ท้ังทำงบก

 ทำงน้ ำ ทำงอำกำศ

72/166 หมู่ท่ี 6 ถนนเสมำฟ้ำครำม ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

385 0135558021941 บจ.เอ บี บี เมดดิคอล แคร์ จ ำกัด 30/3/2563 1,000,000        46441 ประกอบกิจกำรค้ำ ยำ ยำรักษำโรค เภสัช

ภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เคร่ืองมือแพทย์ เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้

66 ซอยพหลโยธิน 87 ซอย 6 แยก 3 ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

386 0135559009597 บจ.แอดวำนซ์ เว็นเท็ค จ ำกัด 25/3/2563 1,000,000        46105 ตัวแทนจ ำหน่ำยเคร่ืองจักรจำกต่ำงประเทศ 600/961 หมู่บ้ำนสีวลี หมู่ท่ี 14 ซอย4/1 

ถนนพหลโยธิน

ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

387 0133562004663 หจ.เอพี ม่ันคง 16/3/2563 1,000,000        52292 ขนส่ง/ขนถ่ำยสินค้ำ คนโดยสำรท้ังทำง

บก-น้ ำ-อำกำศ ภำยใน-ระหว่ำงประเทศ 

รับบริกำรน ำของออกจำกท่ำเรือตำมพิธี

ศุลกำกร จัดระวำงขนส่งทุกชนิด

75/16  หมู่บ้ำน สองฝ่ังคลอง หมู่ท่ี 2 

ซอย3

ต.หน้ำไม้ อ.ลำดหลุมแก้ว จ.ปทุมธำนี 12140

388 0135556008689 บจ.เมอริท รับเบอร์ จ ำกัด 25/3/2563 1,000,000        46691 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย ผลิตภัณฑ์

โพลีเมอร์และอิลำสโตเมอร์ทุกชนิด

15/2 หมู่ท่ี 1 ต.คลองพระอุดม อ.ลำดหลุมแก้ว จ.ปทุมธำนี 12140

389 0135562010291 บจ.ภินันทน์ชนะ จ ำกัด 5/3/2563 1,000,000        82301 ประกอบกิจกำรให้บริกำรฝึกอบรม จัด

สัมมนำ ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล

 ส่วนรำชกำรและองค์กรของรัฐ

200/35  หมู่ท่ี 4 ต.ระแหง อ.ลำดหลุมแก้ว จ.ปทุมธำนี 12140

390 0133557006769 หจ.ไทยปุระ 4/3/2563 1,000,000        46593 ประกอบกิจกำรซ้ือมำ ขำยไปวัตถุดิบใน

กำรผลิต วัสดุอุปกรณ์ส้ินเปลือง เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ให้กับโรงงำนอุต

25/70 หมู่ท่ี 10 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

391 0133558005260 หจ.พัชระก้ำวหน้ำ ก่อสร้ำง 3/3/2563 1,000,000        42202 กำรก่อสร้ำงโครงกำรสำธำรณูโภคเก่ียวกับ

สำยส่งไฟฟ้ำก ำลังและสำยสัญญำณส่ือสำร

37/67 หมู่ท่ี 7 ต.บึงค ำพร้อย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

392 0135548003321 บจ.สยำม ฮิกำริ เทรดด้ิง จ ำกัด 3/3/2563 1,000,000        32909 ประกอบกิจกำรผลิตสินค้ำทุกชนิด 440 หมู่ท่ี 21 ต.ล ำลูกกำ อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

393 0135561018191 บจ.24 สิงหำ จ ำกัด 27/3/2563 1,000,000        82301 ให้บริกำรด้ำนกำรจัดกำรประชุม สัมมนำ 

กิจกรรมเชิงสันทนำกำร ในเชิงวิชำกำร

และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

55/399  หมู่ท่ี 5 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

394 0135562007214 บจ.รสดีเด็ดพร้อมเสิร์ฟ จ ำกัด 12/3/2563 1,000,000        56299 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงท ำอำหำรและ

เคร่ืองด่ืม

69/453  หมู่ท่ี 6 ต.บึงค ำพร้อย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

395 0125556018374 บจ.เปอน่ีส์คลิก จ ำกัด 30/3/2563 1,000,000        62022 ประกอบกิจกำรเป็นท่ีปรึกษำและจัดท ำ

เน็ตเวิร์คทุกชนิด

111/128 หมู่ท่ี 2 ต.สำมโคก อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี 12160

396 0135553012758 บจ.ศรชัย เอ็นจิเนียร่ิง 2010 จ ำกัด 24/3/2563 1,000,000        23951 กำรผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพ่ือใช้ในกำร

งำนก่อสร้ำง

54/11 หมู่ท่ี 3 ต.บึงกำสำม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธำนี 12170

397 0133561005062 หจ.รุจิรำมรุ่งเรืองกำรค้ำ 19/3/2563 500,000          20232 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงผลิต ซ้ือมำ ขำยไป

 สินค้ำประเภทเวชส ำอำง ทำงออนไลน์ 

ทุกประเภท

59/2  หมู่ท่ี 11 ต.บำงคูวัด อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

398 0133560000181 หจ.เข่ือน บริกำร 19/3/2563 500,000          43909 บริกำรรับเจำะพ้ืน-ผนังคอนกรีต 24/284 หมู่ท่ี 2 ถนนเลียบคลองห้ำ ต.คลองห้ำ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

399 0135562007958 บจ.ภูผักหวำน เนเชอรัล โปรดักส์ 

(ประเทศไทย) จ ำกัด

18/3/2563 300,000          01131 ประกอบกิจกำรเพำะปลูก รับซ้ือ น ำเข้ำ 

ส่งออก สินค้ำทำงกำรเกษตร แปรรูป

ผลผลิตทำงกำรเกษตร

89/292  หมู่ท่ี 17 ต.บึงค ำพร้อย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

400 0133557006297 หจ.เจริญทรัพย์ รุ่งเรืองกิจ 19/3/2563 200,000          41001 รับจ้ำงสร้ำงบ้ำน ต่อเติมบ้ำน ซ่อมแซม

บ้ำน สวน ถนน สนำมหญ้ำ รวมถึง

อุปกรณ์ท่ีเก่ียวกับบ้ำนทุกชนิด

20/1 หมู่ท่ี 3 ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

401 0103555037829 หจ.ศรแก้วบิสซิเนสไลฟ์ 25/3/2563 100,000          82110 รับจ้ำงบริหำรงำนขำยและอบรมตัวแทน

ขำย ให้ค ำปรึกษำทำงกำรตลำด

86/11  หมู่ท่ี 10 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

402 0135551010448 บจ.แซนนิทำร่ี แอนด์ คลีนน่ิง 

เซอร์วิส จ ำกัด

5/3/2563 100,000          81210 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงท ำควำมสะอำด

อำคำรและสถำนท่ีท่ัวไป

28/267 หมู่ท่ี 5 ซอยร่มเย็น 2/6 ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

403 0133551003784 หจ.เอกซ์ กรีต คอนสตรัคช่ัน 30/3/2563 100,000          41002 รับเหมำก่อสร้ำงอำคำร อำคำรพำณิชย์ 

อำคำรท่ีพักอำศ ย สถำนท่ีท ำกำร

111/189  หมู่บ้ำน ภัทรำรมย์ โครงกำร 2

 หมู่ท่ี 1

ต.ระแหง อ.ลำดหลุมแก้ว จ.ปทุมธำนี 12140

404 0133556008261 หจ.สหวัฒน์ กลำส-เฟรม 24/3/2563 100,000          43309 ประกอบกิจกำรรับเหมำต่อเติม รับติดต้ัง

กระจกอลูเนียม อลูมิเนียมคอมโพสิท

88/105 หมู่บ้ำนทรัพย์ธำนี หมู่ท่ี 12 ถนน

ล ำลูกกำ

ต.ล ำลูกกำ อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

405 0145562002522 บจ.เอส.เอ็ม.เอส.(2006) ก่อสร้ำง 

จ ำกัด

25/3/2563 1,000,000        68102 ประกอบกิจกำรจัดสรรท่ีดิน 35/4  หมู่ท่ี 4 ต.ลำดงำ อ.เสนำ จ.พระนครศรีอยุธยำ 13110

406 0143550001460 หจ.พิทยำพัชร ทรำนสปอร์ต 26/3/2563 1,000,000        49323 ประกอบกิจกำรขนส่ง และขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ ท้ังภำยในประเทศและต่ำงประเทศ

50/2 หมู่ท่ี 8 ถนนพหลโยธิน ต.เชียงรำกน้อย อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 13160

407 0145562003979 บจ.ซีพีเอส  แพคเกจจ้ิง จ ำกัด 18/3/2563 1,000,000        22220 ประกอบกิจกำรผลิต ออกแบบ จัดซ้ือ 

จัดหำ จ ำหน่ำย เก่ียวกับงำนบรรจุภัณฑ์

ต่ำงๆ เช่น อำหำร เคร่ืองด่ืม เคร่ืองส ำอำง

193/15  หมู่ท่ี 4 ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยำ 13180



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

408 0143562001028 หจ.สุขสมบูรณ์ อยุธยำ 25/3/2563 500,000          49323 ขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำและคนโดยสำร 32  หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนเลน อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 13160

409 0145562003529 บจ.บ้ำนหลวงหำญ จ ำกัด 20/3/2563 100,000          55109 ประกอบกิจกำรให้บริกำรท่ีพักแรม 7/43  ถนนจักรพรรด์ิ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยำ จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000

410 0165562001607 บจ.เคทีเฮลท์ โฮลิสติก เวลเนส เซ็น

เตอร์ จ ำกัด

19/3/2563 6,300,000        86902 ประกอบกิจกำรสถำนกำยภำพบ ำบัด 

ศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภำพ

17/18  ถนนพหลโยธิน ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

411 0163556000716 หจ.เคคิวฟำร์ม 10/3/2563 1,000,000        01136 ประกอบกิจกำรฟำร์มเห็ด ผลิตและ

จ ำหน่ำยเห็ด และอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรผลิต

เห็ดทุกชนิด

97/3 ซอยจิตตสุภำ ถนนพหลโยธิน ต.เขำสำมยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

412 0165559000417 บจ.เฮลธ์แคร์ เนเจอรัล (ไทยแลนด์)

 จ ำกัด

31/3/2563 1,000,000        46319 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำย อำหำรเสริม ยำ

สมุนไพร เคร่ืองส ำอำงค์น ำเข้ำจำก

ต่ำงประเทศ เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภำพ

22/1 หมู่ท่ี 8 ต.นิคมสร้ำงตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

413 0165562000384 บจ.ไอยรำรังสรรค์กรุ๊ป จ ำกัด 18/3/2563 1,000,000        43909 ประกอบกิจกำรบริกำร ออกแบบ ติดต้ัง 

ซ่อมแซม งำนหลังคำไร้โครงสร้ำง วัสดุมุง

หลังคำ

25/2  หมู่ท่ี 7 ต.ดงมะรุม อ.โคกส ำโรง จ.ลพบุรี 15120

414 0175557000011 บจ.ลิฟท์ เฮลท์แคร์ จ ำกัด 20/3/2563 1,000,000        46441 กำรขำยส่งสินค้ำทำงเภสัชกรรมและ

เวชภัณฑ์ กำรขำยส่งอุปกรณ์เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ทำงศัลยกรรมกระดูก

152/138  หมู่ท่ี 7 ต.บำงมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000

415 0173551000106 หจ.วงค์กิตติกร 12/3/2563 500,000          11011 ผลิตสุรำแช่ชนิดสุรำผลไม้ สุรำแช่พ้ืนเมือง

 สุรำกล่ันชุมชน

29 หมู่ท่ี 11 ต.โพชนไก่ อ.บำงระจัน จ.สิงห์บุรี 16130

416 0185559000565 บจ.พีวี แอ็กโปร จ ำกัด 13/3/2563 100,000          46201 ประกอบกิจกำรค้ำสินค้ำทำงกำรเกษตร

ทุกชนิด

86 หมู่ท่ี 1 ต.หำดอำษำ อ.สรรพยำ จ.ชัยนำท 17150

417 0195561001425 บจ.ซี เค เอ็ม พำวเวอร์ เอ็นจิเนียร่ิง

 จ ำกัด

10/3/2563 5,000,000        41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร 

โครงสร้ำงอำคำร อำคำรท่ีพักอำศัย 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรชุด

75  หมู่ท่ี 1 ต.สร่ำงโศก อ.บ้ำนหมอ จ.สระบุรี 18130

418 0195563000116 บจ.อู่ ศรีสุข คำร์เซอร์วิส จ ำกัด 6/3/2563 2,000,000        45201 ประกอบกิจกำรต่อ ประกอบ พ่นสี ปะ 

เช่ือม ตัวถัง ช่วงล่ำง รถยนต์ ซ่อมช่วงล่ำง

รถยนต์

774/1  ถนนพิชัยรณรงค์สงครำม ต.ปำกเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

419 0193536001806 หจ.สระบุรี แอร์เซ็นเตอร์ 30/3/2563 1,000,000        95220 บริกำรรับซ่อมแอร์ 83 หมู่ท่ี 2 ต.นำโฉง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

420 0193544000635 หจ.ฤกษ์มงคล ก่อสร้ำง 17/3/2563 1,000,000        64921 ประกอบกิจกำรเพ่ือขอให้สถำบันกำรเงิน

ค้ ำประกันหน้ีสิน ควำมรับผิดตำมสัญญำ

ของบุคคลอ่ืน

2/1 หมู่ท่ี 4 ต.ตำลเด่ียว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
 ทุนจดทะเบียน

(บำท)
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วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

421 0193560001888 หจ.รวิศรำ เคเอเอ็น 10/3/2563 1,000,000        81210 ประกอบกิจกำรรับท ำควำมสะอำด อำคำร

 ส ำนักงำน โรงงำน และส่วนรำชกำร

54  ถนนสุดบรรทัด ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

422 0195552000802 บจ.โชคจุติมำกำรช่ำง และขนส่ง 

จ ำกัด

17/3/2563 1,000,000        46631 ประกอบกิจกำรซ้ือมำ ขำยไป อิฐ หิน ดิน

 ทรำย ปูน

283 ถนนถวิลวัฒนำ ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

423 0195561000615 บจ.เรือประมง ฟู้ดส์ ซัพพลำย 

จ ำกัด

9/3/2563 1,000,000        46319 ประกอบกิจกำรซ้ือมำขำยไป อำหำรทะเล

แช่แข็ง ไก่ปรุงสุกแช่แข็ง หมูแปรรูปแช่แข็ง

9/4  หมู่ท่ี 1 ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

424 0195552000446 บจ.ทรัพย์ใหม่ 2009 จ ำกัด 17/3/2563 1,000,000        46612 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทนค้ำส่งน้ ำมัน 40/14 หมู่ท่ี 7 ต.สวนดอกไม้ อ.เสำไห้ จ.สระบุรี 18160

425 0195561000542 บจ.อินเทอร์เพรเตอร์ จ ำกัด 30/3/2563 1,000,000        52292 กิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดกำรขนส่ง

สินค้ำและตัวแทนออกของ (ตัวแทน

ด ำเนินพิธีกำรศุลกำกร)

24  หมู่ท่ี 2 ถนนพหลโยธิน ต.ห้วยขม้ิน อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230

426 0193551001871 หจ.บุญโปรด โพลิชช่ิง 23/3/2563 500,000          25921 รับจ้ำง ขัดเงำ กลึง ไส ตัด เช่ือม อ๊อก ป้ัม 

โลหะทุกชนิด

29/1 หมู่ท่ี 3 ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140

427 0193557000221 หจ.ที.เอส.วำย.เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

เซอร์วิส

4/3/2563 200,000          45201 ประกอบกิจกำรรับติดต้ัง และบริกำร

ซ่อมแซมอุปกรณ์ของรถท่ีใช้ก๊ำซธรรมชำติ

27 หมู่ท่ี 14 ต.ห้วยขม้ิน อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230

428 0205539000020 บจ.ไทย พลำสติก เท็กซ์ไทล์ จ ำกัด 4/3/2563 33,000,000      22220 ผลิตและจ ำหน่ำยกระสอบ 619 หมู่ท่ี 2 ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190

429 0205552022368 บจ.พลอยแสง โฮมส์ จ ำกัด 23/3/2563 6,000,000        71101 กำรบริกำรรับออกแบบ ตกแต่ง ภำยนอก 

ภำยในบ้ำน ห้องชุด คอนโดมิเนียม 

อำคำรสถำนท่ีทุกชนิด

6/91  หมู่ท่ี 6 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

430 0205548012884 บจ.ซิลค์ โอ๊ค พำเลซ จ ำกัด 3/3/2563 5,000,000        68102 ประกอบกิจกำร จัดสรรท่ีดิน และแบ่ง

ท่ีดินแปลงใหญ่ออกเป็นย่อยเพ่ือจ ำหน่ำย

380/29  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

431 0215551001502 บจ.อินดัสเทรียล โซลูชัน เอ็นจิเนีย

ริง จ ำกัด

9/3/2563 5,000,000        74101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรตกแต่งภำยใน

อำคำรทุกประเภท

123/1 หมู่ท่ี 4 ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

432 0135552002902 บจ.248 แมชชีนน่ิง จ ำกัด 27/3/2563 5,000,000        29309 ประกอบกิจกำรผลิตช้ินส่วนรถยนต์ทุก

ประเภท เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำทุกประเภท รับฉีด

และประกอบงำนพลำสติกทุกประเภท

700/892 หมู่ท่ี 3 ต.หนองกะขะ อ.พำนทอง จ.ชลบุรี 20160

433 0205563002738 บจ.ซำวอย เทรดด้ิง จ ำกัด 11/3/2563 5,000,000        46622 ประกอบกิจกำรค้ำเหล็กทุกชนิด ทุก

ประเภท

1000/97  หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนบึง อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20170

434 0205562017723 บจ.นิวส์ เพำเวอร์ อินเตอร์เนช่ัน

แนล กรุ๊ป จ ำกัด

25/3/2563 5,000,000        46599 กิจกำรจ ำหน่ำยอะไหล่เคร่ืองจักร 245/96  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
 ทุนจดทะเบียน

(บำท)
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วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

435 0205561033482 บจ.สุพรีมสตำร์ รีไซเคิล จ ำกัด 24/3/2563 4,000,000        46621 ประกอบกิจกำร ขำย สินค้ำประเภท 

ทองแดง ทองเหลือง สแตนเลส เหล็ก 

อลูมิเนียม ตะก่ัว เศษพลำสติก เศษ

กระดำษทุกชนิด บด อัด หล่อ หลอม 

พลำสติกอัดเม็ด เกรดบี

36  หมู่ท่ี 9 ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

436 0205539000046 บจ.โมนำร์ช ไทย บิสสิเนส จ ำกัด 6/3/2563 4,000,000        46634 ประกอบกิจกำรสำยยำง ท่อน้ ำ อุปกรณ์ 

อิเลคทรอนิค ทุกชนิด

3/3 หมู่ท่ี 14 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

437 0205551024651 บจ.ซำกุ ไทย จ ำกัด 13/3/2563 4,000,000        46321 ขำยส่ง น ำเข้ำ ส่งออกเคร่ืองด่ืมทุกชนิด 267/4 หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

438 0205557001369 บจ.ชมดำว จ ำกัด 9/3/2563 4,000,000        68101 กำรซ้ือ ขำย เช่ำ ให้เช่ำ จ ำนอง ท่ีดิน บ้ำน

 คอนดดมิเนียม อำคำรชุด ห้องชุด 

โรงแรม อำคำรพำณิชย์ ห้องแถว

456/72 หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

439 0205557019578 บจ.สุวรรณำ เรียล เอสเตท จ ำกัด 6/3/2563 4,000,000        68201 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทนนำยหน้ำ 

กำรค้ำด้ำนอสังหำริมทรัพย์ทุกประเภท

383/2  หมู่ท่ี 12 เอ-10,11,12,13 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

440 0205558012747 บจ.ฟูริคำโด้ จ ำกัด 6/3/2563 4,000,000        46433 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยวัสดุ อุปกรณ์

กอลฟ์ลทุกชนิดและฝึกสอนกำรตีกอลฟ์

และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

209/105 หมู่ท่ี 6 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

441 0205559023726 บจ.พัทยำ สุวรรณำ เรียล เอสเตท 

จ ำกัด

6/3/2563 4,000,000        68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ

อสังหำริมทรัพย์

383/2  หมู่ท่ี 12 เอ-10-13 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

442 0205559037964 บจ.พีเพิล แอนด์ เพลสเสส จ ำกัด 10/3/2563 4,000,000        31009 ประกอบกิจกำรผลิต รับจ้ำงผลิต ประดิษฐ์

 คิดค้น ออกแบบ ขำย เฟอร์นิเจอร์ 

ช้ินส่วนตกแต่งภำยในอำคำร

63/10-11  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

443 0205562000553 บจ.มังกร หมิง แฮปป้ีเนส จ ำกัด 31/3/2563 4,000,000        68102 กิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ เป็นนำยหน้ำ 

ตัวแทนค้ำ ด ำเนินกำรเก่ียวกับ

อสังหำริมทรัพย์

454/62  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

444 0205547014069 บจ.โกลเด้น โฮมส์ เรียล เอสเตท 

จ ำกัด

23/3/2563 3,000,000        68103 ประกอบกิจกำรประเภทโรงแรม ภัตตำคำร

 บำร์ ไนท์คลับ

6/91  หมู่ท่ี 6 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

445 0205557019985 บจ.เอส บิสซิเนส คอนซัลต้ิง จ ำกัด 19/3/2563 3,000,000        64929 ประกอบธุรกิจรับจ ำนอง 189/87 หมู่ท่ี 11 ถนนเทพประสิทธ์ิ ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

446 0205554023582 บจ.เอ็ม.อำร์.วำย(ประเทศไทย) 

จ ำกัด

26/3/2563 3,000,000        46599 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ผลิต จ ำหน่ำยซ่ึง

ต้นแบบแม่พิมพ์ ตลอดจนรับจ้ำงท ำ

แม่พิมพ์

108 หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนเก่ำ อ.พำนทอง จ.ชลบุรี 20160
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447 0203559003961 หจ.แอน กอล์ฟ 20/3/2563 2,000,000        47630 จ ำหน่ำยอุปกรณ์แข่งกอลฟ์ จัดหำสถำนท่ี

ส ำหรับจัดโปรแกรมแข่งขันกอลฟ์ทุก

รำยกำร

184/28 หมู่ท่ี 6 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

448 0205545000478 บจ.เจ.ซี.วัน ออย แมเนจเม้นท์

(ประเทศไทย)  จ ำกัด

16/3/2563 2,000,000        68101 ประกอบกิจกำรลงทุนส่งเสริม

ประชำสัมพันธ์เก่ียวกับธุรกิจ

อสังหำริมทรัพย์

249/21 หมู่ท่ี 9 ถนนพัทยำกลำง ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

449 0205548021361 บจ.ซันน่ี บีช จ ำกัด 2/3/2563 2,000,000        68102 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับจองห้องพัก

และให้เช่ำห้องพักรำยเดือน

308/7-10 หมู่ท่ี 10 ถนนทัพพระยำ ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

450 0205549024703 บจ.เจเกอร์ส เยอร์มัน บุ๊คช็อป 

จ ำกัด

25/3/2563 2,000,000        46431 ประกอบกิจค้ำ กระดำษ เคร่ืองเขียน 

แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์กำร

เรียนกำรสอน

148/135 หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

451 0205551023735 บจ.บีเอสซี - คอนซัลต้ิง จ ำกัด 25/3/2563 2,000,000        69100 รับเป็นผู้จัดกำรและดูแลผลประโยชน์ เก็บ

ผลประโยชน์และจัดกำรทรัพย์สินให้

บุคคลอ่ืน

98/40 หมู่ท่ี 13 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

452 0205556018420 บจ.แมกนิฟฟิเซินท์ โฮม จ ำกัด 3/3/2563 2,000,000        68102 ซ้ือ จัดหำ รับ เช่ำ เช่ำซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ 

ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดกำรโดย

ประกำรอ่ืน

149/72 หมู่ท่ี 7 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

453 0205558013816 บจ.เซนท์ บำร์ท จ ำกัด 3/3/2563 2,000,000        56101 ประกอบกิจกำรภัคตำคำร บำร์ ไนท์คลับ 

ร้ำนอำหำรจ ำหน่ำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม

ทุกชนิดและเกสท์เฮ้ำส์

420/183-184 หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

454 0205561032613 บจ.ฮองงำ ทัวร์ริสต์ จ ำกัด 31/3/2563 2,000,000        73101 กิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยส่ือโฆษณำ 6/123  หมู่ท่ี 6 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

455 0205561039910 บจ.ว่ำน ยู เรียล เอสเตท จ ำกัด 17/3/2563 2,000,000        68102 กิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ เป็นนำยหน้ำ 

ตัวแทนค้ำ ด ำเนินกำรเก่ียวกับ

อสังหำริมทรัพย์

306/118  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

456 0205562005881 บจ.บรัสเซลส์ จ ำกัด 6/3/2563 2,000,000        10799 ผลิตและน ำเข้ำอำหำรและขำยแฟรน์ไชส์

อำหำร

15/93  หมู่ท่ี 5 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

457 0205562043210 บจ.แสงเดฟรำ จ ำกัด 27/3/2563 2,000,000        56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำรจ ำหน่ำย

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

570/282  หมู่ท่ี 5 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

458 0135558009232 บจ.ดีวัน แอ๊บโซลูท จ ำกัด 17/3/2563 1,000,000        32909 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย

ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภำพต่ำงๆ

88/14 หมู่ท่ี 5 ต.อ่ำงศิลำ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

459 0205555027662 บจ.ทรัพย์ปทุม ดีเวลลอปเม้นต์ 

จ ำกัด

10/3/2563 1,000,000        68101 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย บ้ำน ท่ีดิน และ

ธุรกิจเก่ียวกับอสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

45/11 หมู่ท่ี 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

460 0205557033350 บจ.เอกชัย คอนสตรัคช่ัน แอนด์ 

เจเนรัล จ ำกัด

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

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร

9/31 หมู่ท่ี 3 ต.นำป่ำ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

461 0205557040445 บจ.อีฟส์ อีเด็น จ ำกัด 6/3/2563 1,000,000        10799 ประกอบกิจกำรเป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำย 

อำหำรเสริม ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวกับสุขภำพ

และควำมงำม

54/164 หมู่ท่ี 9 ต.บ้ำนสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

462 0205559026172 บจ.เมืองใหม่ซำวน์น่ำ จ ำกัด 24/3/2563 1,000,000        96101 ประกอบกิจกำร ซำวน่ำ สปำ และนวด 

นวดเท้ำ นวดแผนไทย นวดน้ ำมัน นวดอ

โรมำ

40/16 หมู่ท่ี 1 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

463 0205560035651 บจ.เวลธ์ต้ี เร้นท์อะคำร์ จ ำกัด 24/3/2563 1,000,000        77101 ประกอบกิจกำรให้เช่ำรถยนต์ทุกประเภท 688/57  ถนนสุขุมวิท ต.บำงปลำสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

464 0205561019102 บจ.มำนำ คอสเมติคส์ จ ำกัด 25/3/2563 1,000,000        46443 ประกอบกิจกำรค้ำขำยเคร่ืองส ำอำง 

อุปกรณ์เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้เสริมควำม

งำม

88/50  หมู่ท่ี 1 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

465 0205561025790 บจ.ปรินทร ทรำนสปอร์ต 61 จ ำกัด 13/3/2563 1,000,000        49323 กิจกำรขนส่ง 88/85  หมู่ท่ี 12 ต.นำป่ำ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

466 0205561030360 บจ.ซีเอ็นเอ็ม ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 10/3/2563 1,000,000        53200 กิจกำรรับส่งเอกสำร 76  หมู่ท่ี 7 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

467 0205562033583 บจ.59 เวลธ์ เทรด จ ำกัด 24/3/2563 1,000,000        66191 ให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรลงทุนและกำร

บริหำรควำมเส่ียง

13/43  หมู่ท่ี 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

468 0203560005645 หจ.ซ่ือตรง 6/3/2563 1,000,000        46321 กิจกำรจ ำหน่ำยสุรำ 31/15  หมู่ท่ี 1 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

469 0205557007251 บจ.มหำนครม่ังมี จ ำกัด 18/3/2563 1,000,000        68101 ประกอบกิจกำร ซ้ือขำย ให้เช่ำ 

อสังหำริมทรัพย์ พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ 

ทุกชนิดทุกประเภท

2 ถนนศรีรำชำนคร 1 ต.ศรีรำชำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

470 0205559016924 บจ.นำครำช 88 จ ำกัด 31/3/2563 1,000,000        49323 ประกอบกจิกำรให้บริกำรขนส่ง รับส่ง

สินค้ำ รับส่งพนักงำน

306/107 หมู่ท่ี 5 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

471 0205562029641 บจ.ล ำดวน จ ำกัด 12/3/2563 1,000,000        73101 รับจ้ำงผลิต ออกแบบ และติดต้ังเก่ียวกับ

งำนป้ำย งำนโฆษณำ และส่ือพิมพ์ทุก

ชนิดทุกประเภท

128/6  หมู่ท่ี 1 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

472 0203556004265 หจ.แก้วประเสริฐ ซัพพลำย 2/3/2563 1,000,000        46639 ค้ำวัสดุก่สร้ำง และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง

รับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด

600/8 ถนนสุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

473 0203559004487 หจ.เตชิต ทรำนสปอร์ต 23/3/2563 1,000,000        49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ

8/21  ถนนเทศบำลพัฒนำ 2 ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

474 0203562005570 หจ.ทีเค เอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ ดี

เวลลอปเมนท์

31/3/2563 1,000,000        46622 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยเหล็ก ตู้น้ ำแข็ง 

ท่ีดิน และสินค้ำทุกชนิด

33/76  หมู่ท่ี 4 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

475 0205549027095 บจ.วินด์ แอนด์ สตรัคเจอร์ จ ำกัด 12/3/2563 1,000,000        71101 ประกอบกิจกำรรับออกแบบ ทำงด้ำน

วิศวกรรม สถำปัตยกรรม อำคำร และ

สถำนท่ีก่อสร้ำงทุกประเภท

44/91 ถนนบำงแสนสำย 4 เหนือ ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

476 0205558011180 บจ.อดุลย์ธีรกิจ จ ำกัด 20/3/2563 1,000,000        43303 ประกอบกิจกำรรับเหมำทำสีอำคำร

รับเหมำแรงงำนต่ำงๆ รับเหมำก่อสร้ำง

อำคำรโรงงำนทุกประเภท

97/1 หมู่ท่ี 1 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

477 0205562018975 บจ.แสงสุริยำ ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 30/3/2563 1,000,000        49209 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรถรับส่งพนักง

งำนท่ัวรำชอำณำจักร

84/3  หมู่ท่ี 11 ต.หมอนนำง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

478 0105550059141 บจ.เจ.เอ็ม.เค. พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด 23/3/2563 1,000,000        46108 บริกำรเป็นตัวแทนและนำยหน้ำในกำร

ขำยสินค้ำ

477/350 หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

479 0105562071800 บจ.คัสโตเมอร์ 360 สตูดิโอ จ ำกัด 3/3/2563 1,000,000        47912 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำท่ัวไป ผ่ำน

ช่องทำงออนไลน์และสินค้ำอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

179/3  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

480 0205530000752 บจ.ฟิล์ม ออฟฟิส (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

9/3/2563 1,000,000        68202 ท่ีปรึกษำด้ำนอสังหำริมทรัพย์ 535/4 หมู่ท่ี 5 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

481 0205546008006 บจ.ชำร์ลี-เทรนอร์ จ ำกัด 30/3/2563 1,000,000        46443 ประกอบกิจกำรร้ำนเสริมสวยและบริกำร

ทำงด้ำนควำมงำม

16/44 หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

482 0205547022851 บจ.433537 คอนโดมิเนียม จ ำกัด 17/3/2563 1,000,000        68102 ประกอบกิจกำร ซ้ือ ขำยอสังหำริมทรัพย์ 433/537 หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

483 0205548006051 บจ.เอมเมอรัลด์ โคสท์ จ ำกัด 23/3/2563 1,000,000        68102 ซ้ือและจ ำหน่ำยอสังหำริมทรัพย์และ

สังหำริมทรัพย์

1/95 หมู่ท่ี 9 ต.โป่ง อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

484 0205551025134 บจ.มำร์วัตต์ จ ำกัด 13/3/2563 1,000,000        56101 กิจกำรร้ำนขำยอำหำรปรุงแต่งและอำหำร

ส ำเร็จรูป สุรำ เบียร์

267/6  อำคำรสยำมโอเรียนทัล 

คอนโดมิเนียม ช้ันท่ี 1 หมู่ท่ี 12

ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

485 0205555009575 บจ.พี แอนด์ เอ็น พำรำไดซ์ จ ำกัด 19/3/2563 1,000,000        68104 ให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ 64/70 หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

486 0205555011464 บจ.เอส.ที.พี.ลิซซ่ิง จ ำกัด 19/3/2563 1,000,000        68101 ประกอบกิจกำรซ้ือขำย ให้เช่ำ เช่ำ 

บ้ำนพัก หอพัก เกรสเฮ้ำส์ รีสอร์ท อพำร์ท

เม้นท์ คอนโดมิเนียม

5/4 หมู่ท่ี 6 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

487 0205555035169 บจ.สมำยเรดิโอ 97.50 จ ำกัด 3/3/2563 1,000,000        59201 ประกอบกิจกำรให้บิกำรด้ำนวิทยุและ

โทรทัศน์ ด ำเนินกำรหลักเก่ียวกับกำรจัด

รำยกำรวิทยุและโทรทัศน์

388/235 หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
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488 0205556012057 บจ.อิรวำล คลำสสิค กำร์เด้น โฮม 

จ ำกัด

9/3/2563 1,000,000        69100 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้จัดกำรและดูแล

ผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดกำร

ทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืน

72/89 หมู่บ้ำนคลำสสิคกำร์เด้นโฮม หมู่ท่ี

 13 ถนนพัฒนำกำร

ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

489 0205559032733 บจ.เนินสยำมคอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 30/3/2563 1,000,000        41002 รับเหมำก่อสร้ำง 76/81 หมู่ท่ี 5 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

490 0205560033004 บจ.อเมโซน (ไทยแลนด์) จ ำกัด 3/3/2563 1,000,000        46101 ส่งออกน ำเข้ำพืชจำกต่ำงประเทศ 565/102  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

491 0205560041678 บจ.พำพำญ่ำ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 4/3/2563 1,000,000        46109 ประกอบกิจกำรจัดซ้ือ จัดหำชุดของใช้

อุปกรณ์ส ำหรับธุรกิจโรงแรม และอ่ืน ๆ

406/124  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

492 0205561013503 บจ.สยำมเพลิดเพลิน จ ำกัด 20/3/2563 1,000,000        47219 จ ำหน่ำยอำหำรก่ึงส ำเร็จรูป 308/13  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

493 0205562015542 บจ.กู๊ดส์ แอนด์ เซอร์วิส ซัพพลำย 

จ ำกัด

31/3/2563 1,000,000        56210 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับปรุงอำหำร  

ท้ังในและนอกสถำนท่ี

28  ซอยชลบุรี-บ้ำนบึง 21/1 ถนนชลบุรี-

บ้ำนบึง

ต.บ้ำนบึง อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20170

494 0205560019010 บจ.ทีเอ็ม2 จ ำกัด 13/3/2563 1,000,000        41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนที่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน อุโมงค์

19/77  หมู่ท่ี 6 ต.บำงพระ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20210

495 0205562007655 บจ.วี วัน ดีเวลอปเมนท์ จ ำกัด 24/3/2563 1,000,000        23929 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยวัสดุ

อุปกรณ์ก่อสร้ำงทุกชนิด และบริกำร

รับเหมำก่อสร้ำงทุกประเภท

289  หมู่ท่ี 5 ต.หนองอิรุณ อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20220

496 0203559000775 หจ.แม่ติก โภชนำกำร 6/3/2563 1,000,000        56101 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงท ำอำหำร ขำย

อำหำร

2/78 หมู่ท่ี 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

497 0205546013735 บจ.คำลีส จ ำกัด 31/3/2563 1,000,000        66301 บริกำรเก่ียวกับกำรเช่ำซ้ือ เช่ำทรัพย์สิน 

ตลอด

271/160 หมู่ท่ี 6 ต.บ่อวิน อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

498 0205555026607 บจ.บีวำย เทรดด้ิง แอนด์ ซัพพลำย

 (2012) จ ำกัด

5/3/2563 1,000,000        46900 ประกอบกิจกำรซ้ือมำ ขำยไป สินค้ำ

อุปโภค และบริโภคทุกชนิด

80/21 หมู่ท่ี 5 ต.บึง อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

499 0205556014734 บจ.เอ็มเอทีเอ็นเนอร์จีเซฟ จ ำกัด 27/3/2563 1,000,000        46422 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำส่งออก ขำยส่งขำย

ปลีก หลอดไฟ หลอดไฟประหยัดพลังงำน

292/23 หมู่ท่ี 8 ต.บ่อวิน อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

500 0205560033322 บจ.ธันย์วรินท์ เอฟโวลูช่ัน จ ำกัด 19/3/2563 1,000,000        49323 กิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ คน

โดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำงอำกำศ ท้ัง

ภำยในและภำยนอกประเทศ

9/9  หมู่ท่ี 10 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

501 0205561017428 บจ.ดำวเคียงเดือน ทรำนสปอร์ต 

จ ำกัด

9/3/2563 1,000,000        49323 กิจกำรขนส่ง 141/23  หมู่ท่ี 2 ต.บึง อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

502 0205561040969 บจ.ไทยชนันภร จ ำกัด 2/3/2563 1,000,000        49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ ท้ังภำยในประเทศและระหว่ำง

ประเทศ

99/277  หมู่ท่ี 1 ต.บึง อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

503 0205549019840 บจ.เพอร์เฟค ดีไซน์ แอนด์ บิลด์ 

จ ำกัด

26/3/2563 1,000,000        41002 ประกอบกิจกำรรับออกแบบ รับเหมำ

ก่อสร้ำงอำคำร อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ี

พักอำศัย อำคำรโรงงำน

164 หมู่ท่ี 6 ต.บำงเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

504 0205556028379 บจ.คำบำซ่ำ จ ำกัด 26/3/2563 1,000,000        68101 ขำย เช่ำ เช่ำซ้ือ ท่ีดิน บ้ำนพักอำศัย 

รวมท้ังอสังหำริมทรัพย์และสังหำริมทรัพย์

 รวมถึงกำรดูแลรักษำ

209/52 หมู่ท่ี 10 ต.บำงเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

505 0203562001701 หจ.ฟินน์-คอนสตรัคช่ัน 25/3/2563 800,000          41002 กิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 11/21  หมู่ท่ี 14 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

506 0205562013426 บจ.พี80 อินเตอร์ กรุ๊ป จ ำกัด 5/3/2563 500,000          47222 กิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ใช่แอลกอฮอล์ 40/50  หมู่ท่ี 5 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

507 0203559002000 หจ.ภัทร เนอสซ่ิง แคร์ 24/3/2563 500,000          86909 ประกอบกิจกำรดูแลตรวจสอบสุขภำพ 

และอนำมัยในโรงงำนและหน่วยงำนต่ำงๆ

9/25 หมู่ท่ี 9 ต.บำงนำง อ.พำนทอง จ.ชลบุรี 20160

508 0203559000961 หจ.เอ็ม แอนด์ เอ็ม ทรำนสปอร์ต 9/3/2563 500,000          49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

รวมถึงคนโดยสำรทำงบก

120/12 หมู่ท่ี 4 ต.หนองชำก อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20170

509 0205561019099 บจ.รำฟเทล เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เท

รดด้ิง จ ำกัด

30/3/2563 200,000          47739 ประกอบกิจกำรบริกำรค้ำ ผลิต ออกแบบ 

ส่ังท ำวัสดุต่ำงๆ ตำมแบบ

307/108  หมู่ท่ี 8 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

510 0203560005823 หจ.นำคินทร์ เนเชอรัล สกิน 3/3/2563 200,000          20232 ผลิต จ ำหน่ำย น ำเข้ำ ส่งออก ผลิตภัณฑ์

บ ำรุงผิว ทุกประเภทอำหำรเสริม

45/5  ถนนสุขประยูร ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

511 0205559037956 บจ.สเกำท์. เวนเจอร์ แทร็กเกอร์ 

โพรดักส์ แอนด์ เพลสเสส จ ำกัด

10/3/2563 200,000          64202 ประกอบกิจกำรเข้ำถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 16/4  หมู่ท่ี 2 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

512 0203522000640 หจ.เทพภูธรอมพนม 16/3/2563 200,000          46612 จ ำหน่ำยน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน 204 หมู่ท่ี 1 ถนนสำยหนองเสม็ด - บ่อทอง ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270

513 0203556003536 หจ.เอเซ่ียน แพคเก็จจ้ิง 24/3/2563 100,000          46108 ประกอบกิจกำรนำยหน้ำ ตัวแทนในกำร

จ ำหน่ำยบรรจุภัณฑ์ ทุกชนิด

120/12 หมู่ท่ี 10 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

514 0125551000311 บจ.เนเชอรัล ก๊ำซ ไซลินเดอร์ 

(ประเทศไทย) จ ำกัด

6/3/2563 810,000,000    25122 กำรผลิต ให้บริกำร ถังบรรจุก๊ำซแรงดันสูง

 หรือก๊ำซธรรมชำติอัด หรือก๊ำซธรรมชำติ

 ท่ีใช้เป็นเช้ือเพลิง

64/166 นิคมอุตสำหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด

 (ระยอง) หมู่ท่ี 4

ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

515 0215548002412 บจ.ดิ เอมเมอรัลด์ 2005 จ ำกัด 26/3/2563 5,000,000        93111 ประกอบกิจกำรให้บริกำรสนำมกอล์ฟ 

ไดร์ฟกอล์ฟ

81 หมู่ท่ี 6 ต.บ้ำนฉำง อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

516 0215559003954 บจ.ซี แอนด์ เอ สวรรค์ส่อง จ ำกัด 30/3/2563 2,000,000        68101 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย เช่ำ ให้เช่ำซ้ือ 

ฝำกขำยบ้ำนอำคำรท่ีดิน

169/10 หมู่ท่ี 4 ต.พลำ อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130

517 0215562006098 บจ.วิชิงโก้ จ ำกัด 11/3/2563 2,000,000        56101 ร้ำนอำหำร ภัตรำคำร ร้ำนอำหำรแบบ

บริกำรต้นเอง ร้ำนอำหำรจำนด่วน ท้ัง

รับประทำนอำหำรภำยในร้ำนและน ำกลับ

 หรือจัดส่งท่ีบ้ำน

144/24  ถนนรำษฎร์บ ำรุง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

518 0213562000594 หจ.กัญญำพัชร ณภัทร 19 2/3/2563 1,000,000        41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย และ

งำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด

55/5  หมู่ท่ี 6 ต.ตำขัน อ.บ้ำนค่ำย จ.ระยอง 21120

519 0215557003141 บจ.เมทัลอินเตอร์ซัพพลำย จ ำกัด 4/3/2563 1,000,000        46593 ประกอบกิจกำรขำยวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ เคร่ืองจักรกลต่ำง ๆ ในโรงงำน

อุตสำหกรรม

16/1 หมู่ท่ี 4 ต.บำงบุตร อ.บ้ำนค่ำย จ.ระยอง 21120

520 0215548002749 บจ.เดอะ บีช แอนด์ แวลเล่ย์ จ ำกัด 26/3/2563 1,000,000        77101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเช่ำรถกอล์ฟ 

และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกับสนำมกอล์ฟทุกชนิด

82 หมู่ท่ี 6 ต.บ้ำนฉำง อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130

521 0215561003117 บจ.พัฒนะรีไซเคิล จ ำกัด 20/3/2563 1,000,000        46695 จ ำหน่ำยเศษและช้ินส่วน พลำสติก 

อลูมิเนียม โลหะและอโลหะ เพ่ือน ำ

กลับมำใช้ใหม่ กำรแยกชนิดช้ินส่วน ถอด

ช้ินส่วนท่ใช้แล้ว

103/1  หมู่ท่ี 4 ต.มำบข่ำ อ.นิคมพัฒนำ จ.ระยอง 21180

522 0225558000455 บจ.เฟรชช่ี ฟรุต จ ำกัด 30/3/2563 2,000,000        46313 จ ำหน่ำยผลไม้สดและแห้ง รวมท้ัง

ผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูป บรรจุกระป๋องส่งออก

ต่ำงประเทศ

78/9 หมู่ท่ี 1 ต.ทรำยขำว อ.สอยดำว จ.จันทบุรี 22180

523 0235553000287 บจ.จีโอม่ำ จ ำกัด 13/3/2563 1,000,000        68102 ประกอบกิจกำรค้ำอสังหำริมทรัพย์ ซ้ือ 

ขำย จัดสรรท่ีดิน

26/4 หมู่ท่ี 3 ต.เกำะช้ำง อ.เกำะช้ำง จ.ตรำด 23120

524 0235561000801 บจ.ที บี เพียว  อำกำร์วู๊ดออยล์ 

จ ำกัด

31/3/2563 1,000,000        02100 ประกอบกิจกำรป่ำไม้ กำรท ำไม้และกำร

ปลูกสวยป่ำ

26  หมู่ท่ี 10 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตรำด 23140

525 0245561001700 บจ.ไทยอุตสำหกรรมพลำสติกไท้ซ่ิง

 จ ำกัด

9/3/2563 10,000,000      22299 โรงงำนผลิตสินค้ำพลำสติก 71/1  หมู่ท่ี 9 ถนนกบินทร์บุรี-สัตหีบ ต.เกำะขนุน อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ 24120

526 0243543000371 หจ.อ้อนและเพ่ือน 17/3/2563 5,000,000        49329 ประกอบกิจกำรขนส่งประจ ำทำงและไม่

ประจ ำทำง

28/31 หมู่ท่ี 4 ต.เสม็ดใต้ อ.บำงคล้ำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24110

527 0245555001523 บจ.พี แอนด์ เค เซฟต้ีกำร์ด จ ำกัด 5/3/2563 1,000,000        80100 บริกำรรักษำควำมปลอดภัย 27/1 หมู่ท่ี 9 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
 ทุนจดทะเบียน

(บำท)
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วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

528 0245562004443 บจ.เจนเนอเรท เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์

 ซัพพลำย จ ำกัด

17/3/2563 1,000,000        25922 ประกอบกิจกำรรับออกแบบ ผลิต 

ซ่อมแซม แก้ไขปรับปรุง งำนแม่พิมพ์ งำน

ฉีด งำนตัด งำนกลึง งำนข้ึนรูปโลหะ

23  หมู่ท่ี 2 ต.ศำลำแดง อ.บำงน้ ำเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

529 0245563000093 บจ.คิงคอบบร้ำ ซิเคียวริต้ีกำร์ด 

จ ำกัด

26/3/2563 1,000,000        80100 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรักษำควำม

ปลอดภัย บุคคล สถำนท่ี ทรัพย์สิน

23/6  หมู่ท่ี 5 ต.บำงพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

530 0243563000253 หจ.สัญญำแปดร้ิวขนส่ง 3/3/2563 1,000,000        49339 ประกอบกิจกำร ขนส่งสินค้ำภำยในประเทศ 59/272  หมู่ท่ี 3 ต.ลำดขวำง อ.บ้ำนโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรำ 24140

531 0243562000578 หจ.ส ำรอง ทรำนสปอร์ต 11/3/2563 500,000          49339 ประกิจกำรขนส่งสินค้ำทำงบก 64/2  หมู่ท่ี 1 ต.บำงตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

532 0255561001751 บจ.รักษำควำมปลอดภัย เอส.พี.โอ.

 จ ำกัด

26/3/2563 5,000,000        80100 กิจกรรมกำรรักษำควำมปลอดภัยส่วน

บุคคล

27/1  หมู่ท่ี 7 ต.หัวหว้ำ อ.ศรีมหำโพธิ จ.ปรำจีนบุรี 25140

533 0253562000420 หจ.พิชคุณ 5/3/2563 1,000,000        47999 กำรขำยปลีกโดยไม่มีร้ำนซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

339/365  หมู่บ้ำน เอ่ืออำรี หมู่ท่ี 5 ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปรำจีนบุรี 25110

534 0263559000104 หจ.เค พี เค วินท์ เทรดด้ิง 13/3/2563 500,000          47721 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองมือแพทย์

และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องทุกชนิด

28 หมู่ท่ี 5 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนำยก จ.นครนำยก 26000

535 0273542000289 หจ.สมบัติพืชผล 6/3/2563 4,000,000        46201 ประกอบกิจกำรรับซ้ือพืชไร่ 206 หมู่ท่ี 1 ต.คลองหำด อ.คลองหำด จ.สระแก้ว 27260

536 0275560001064 บจ.รักษำควำมปลอดภัย ดี อี เอฟ 

จ ำกัด

11/3/2563 1,000,000        80100 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรักษำควำม

ปลอดภัย

29  หมู่ท่ี 7 ต.คลองหำด อ.คลองหำด จ.สระแก้ว 27260

537 0305563000807 บจ.อีซ่ีโฮมแอนด์สเตย์ จ ำกัด 27/3/2563 5,000,000        68103 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเช่ำหอพัก 

ห้องพัก อพำร์ทเมนท์ และเซอรวิสอพำร์

ทเมนท์

77  หมู่ท่ี 7 ต.พระพุทธ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครรำชสีมำ 30230

538 0305561004244 บจ.พงษ์ศิริรักไทย จ ำกัด 19/3/2563 5,000,000        85499 ประกอบกิจกำรสถำนศึกษำทุกระดับช้ัน 

รวมท้ังสถำบันฝึกอบรม เพ่ือได้รับอนุญำต

จำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องแล้วเข้ำค้ ำ

ประกัน และในกำรขอให้ธนำคำรออก

หนังสือค้ ำประกัน

189/3-8  หมู่ท่ี 8 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครรำชสีมำ 30260

539 0303562001816 หจ.จักรสัมฤทธ์ิ สไมล์ 27/3/2563 1,000,000        47723 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองส ำอำง อุปกรณ์

เคร่ืองมือและเคร่ืองเสริมควำมงำม

1144  ถนนสุรนำรำยณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

540 0305560006227 บจ.เฮลต้ี ซีร่ีย์ จ ำกัด 31/3/2563 1,000,000        47723 ประกอบกิจกำรค้ำและผลิต ผลิตภัณฑ์

อำหำรเสริม เวชส ำอำงค์ทุกชนิด

395  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนเกำะ อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

541 0305562007751 บจ.เอส.เอฟ. ฟู้ด 88 จ ำกัด 20/3/2563 1,000,000        46312 ประกอบกิจกำรขำยส่งอำหำรทะเลแช่แข็ง

และแปรรูป

126/1  ถนนกีฬำกลำง ต.ในเมือง อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000
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542 0305563001251 บจ.มิสนครรำชสีมำ กรุ๊ป จ ำกัด 16/3/2563 1,000,000        93299 ประกอบกิจกำรรับจัดกำรประกวด 

นำงงำม นำยแบบ นำงแบบ งำนอีเว้นท์ 

(EVENT) งำนออร์กำไนเซอร์ 

(ORGANIZER) ท้ังในสถำนท่ีและนอก

สถำนท่ี

383  ถนนมหำชัย ต.ในเมือง อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

543 0303561000051 หจ.ทีแอนด์เอ็ม 2018 13/3/2563 1,000,000        41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงและงำน

โยธำทุกชนิด

71  หมู่ท่ี 11 ต.เมืองปรำสำท อ.โนนสูง จ.นครรำชสีมำ 30160

544 0305559002418 บจ.รักษำควำมปลอดภัย ดับบลิว

เค. จ ำกัด

17/3/2563 500,000          80100 บริกำรรักษำควำมปลอดภัยบุคคลและ

ทรัพย์สิน

353  หมู่ท่ี 6 ต.จอหอ อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30310

545 0315561000745 บจ.ธันเดอร์  เรด จ ำกัด 16/3/2563 5,000,000        56301 ประกอบกิจกำรบำร์ ไนท์คลับ สถำนบันเทิง 62  หมู่ท่ี 1 ต.นำงรอง อ.นำงรอง จ.บุรีรัมย์ 31110

546 0323513000097 หจ.ปูนสมบูรณ์ 20/3/2563 500,000          41002 รับเหมำก่อสร้ำง 34/2 ถนนหลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

547 0323561001111 หจ.เอ.พี.เอ็น.โมโตพำร์ท 9/3/2563 2,000,000        45405 กำรบ ำรุงรักษำและกำรซ่อมจักรยำนยนต์ 454-455  หมู่ท่ี 13 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

548 0105560177813 บจ.ชวนมำรวย จ ำกัด 26/3/2563 2,000,000        01630 ประกอบกิจกำรลำนข้ำว ลำนมัน 40/4-40/10  หมู่ท่ี 5 ต.แนงมุด อ.กำบเชิง จ.สุรินทร์ 32210

549 0323559001045 หจ.ช.กำรเกษตร 2559 9/3/2563 1,000,000        46692 ประกอบกิจกำรกำรค้ำเคมีภัณฑ์ ปุ๋ย 160 หมู่ท่ี 10 ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

550 0323561001227 หจ.เดแอนด์ไพ เซอร์วิส 25/3/2563 1,000,000        41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ตำมผู้ว่ำ

จ้ำงก ำหนด รับเหมำแรงงำนให้บริษัทผู้

ว่ำจ้ำงตำมก ำหนด

61  หมู่ท่ี 4 ต.ส ำเภำลูน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230

551 0333561001243 หจ.ส.เจริญทรัพย์  ศรีสะเกษ999 2/3/2563 3,000,000        41002 รับเหมำก่อสร้ำง 81  หมู่บ้ำน โพธ์ิ หมู่ท่ี 2 ต.ซ ำ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000

552 0333562001352 หจ.วรภำดำ 27/3/2563 2,000,000        47300 ประกอบกิจกำรค้ำน้ ำมันเช้ือเพลิง 100  หมู่ท่ี 12 ต.ก้ำนเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120

553 0333560000669 หจ.ชัยยุทธ อินเตอร์เทรด 19/3/2563 1,000,000        47190 ประกอบกิจกำรค้ำผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในกำรชง

ชำ กำแฟ ไอศกรีม เบเกอร่ี และเคร่ืองด่ืม

ทุกชนิด

1349/4,1349/5 ถนนวิจิตรนคร ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000

554 0333542000687 หจ.กันทรลักษ์ ศ. ทีเอ็ม (1999) 26/3/2563 1,000,000        64309 ให้บริกำรด้ำนกำรเงินอ่ืน ๆ เย่ียงธนำคำร

พำณิชย์

46/11-12 ถนนสินประดิษฐ์ ต.น้ ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110

555 0333550000062 หจ.ดี.เอส.อุตสำหกรรม 17/3/2563 1,000,000        14120 บริกำรเก่ียวกับกำรตัดเย็บทุกประเภท 18 หมู่ท่ี 9 ต.ยำงชุมน้อย อ.ยำงชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190

556 0345561000273 บจ.คิดดีโลจิสติกส์ จ ำกัด 27/3/2563 10,000,000      49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำทำงถนน 37,39,41,43,47  ถนนศรีมงคล ต.วำรินช ำรำบ อ.วำรินช ำรำบ จ.อุบลรำชธำนี 34190

557 0345561001571 บจ.ดูโฮม ออโตเมช่ัน จ ำกัด 27/3/2563 5,000,000        82990 กำรให้บริกำรระบบจัดเก็บสินค้ำอัตโนมัติ 37  ถนนศรีมงคล ต.วำรินช ำรำบ อ.วำรินช ำรำบ จ.อุบลรำชธำนี 34190

558 0343558000711 หจ.สว่ำงวีระวงศ์เอ็นจิเนียร่ิง 13/3/2563 2,500,000        41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร

39  ถนนเทศบำล 1 ต.วำรินช ำรำบ อ.วำรินช ำรำบ จ.อุบลรำชธำนี 34190
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559 0345562000986 บจ.ธนศรีวัชร์ โฟร์คลิฟท์ เซอร์วิส 

จ ำกัด

23/3/2563 2,000,000        45401 กำรขำยจักรยำนยนต์ 888/109  หมู่บ้ำน สำริน 11 หมู่ท่ี 1 ต.แสนสุข อ.วำรินช ำรำบ จ.อุบลรำชธำนี 34190

560 0343554001021 หจ.ชมดี (2011) 24/3/2563 1,000,000        10131 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์แปรรูป

จำกเน้ือสัตว์

119/1 หมู่บ้ำนจำน หมู่ท่ี 4 ต.แจระแม อ.เมืองอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี 34000

561 0343555001423 หจ.ระหว่ำงทำง 16/3/2563 1,000,000        14113 รับออกแบบ ผลิตและจ ำหน่ำยเส้ือยืด

พร้อมสกีนลำย

301 ถนนเข่ือนธำนี ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี 34000

562 0343563000601 หจ.จงเจริญ (2020) 31/3/2563 1,000,000        56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืม

235  หมู่บ้ำน บ้ำนดอนกลำงใต้ หมู่ท่ี 8 ต.ธำตุ อ.วำรินช ำรำบ จ.อุบลรำชธำนี 34190

563 0195549000619 บจ.ซับบอน เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 17/3/2563 1,000,000        ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย แอส

ฟัสท์ติก คอนกรีต และวัสดุอุปกรณ์

ก่อสร้ำงทุกชนิด

81/1  หมู่ท่ี 5 ต.บุเปือย อ.น้ ำยืน จ.อุบลรำชธำนี 34280

564 0345561000052 บจ.จิรสิน รับเบอร์ จ ำกัด 26/3/2563 1,000,000        46209 ประกอบกิจกำรค้ำผลิตผลทำงกำรเกษตร 

ยำง ยำงดิบ ยำงแผ่น หรือยำงชนิดอ่ืนท่ี

ได้มำจำกต้นยำงพำรำ

8  หมู่ท่ี 3 ต.โซง อ.น้ ำยืน จ.อุบลรำชธำนี 34280

565 0343562000267 หจ.ชนธัญ5 13/3/2563 500,000          47630 ประกอบกิจกำรค้ำ รับซ่อม ซ้ือขำยปลีก 

ขำยส่ง แลกเปล่ียนจักรยำน

99  ถนนบูรพำใน ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี 34000

566 0343552000451 หจ.มำดี ก่อสร้ำง 9/3/2563 350,000          41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงท่ัวไป 68/28 ซอยชยำงกูร34 ถนนชยำงกูร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี 34000

567 0345562000935 บจ.10เอ็กซ์ เมนทอร์ จ ำกัด 5/3/2563 300,000          70200 ให้ค ำปรึกษำเก่ียวกับกำรบริหำรกำร

จัดกำร กำรตลำด

336  หมู่ท่ี 15 ต.ขำมใหญ่ อ.เมืองอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี 34000

568 0353553000551 หจ.ณัฐวัลย์กำรโยธำ 13/3/2563 1,000,000        41002 รับเหมำก่อสร้ำง 455/7 ถนนวิทยะธ ำรงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000

569 0353553000021 หจ.ต้นเจริญกิจ 9/3/2563 500,000          41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงท่ัวไป 667 หมู่ท่ี 2 ต.ลุมพุก อ.ค ำเข่ือนแก้ว จ.ยโสธร 35110

570 0363558000959 หจ.ชุติมำ 1966 31/3/2563 1,000,000        41002 รับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด รวมถึงงำนโยธำ

ทุกประเภท ของภำคเอกชนและของ

ภำครัฐท้ังในและต่ำงประเทศ

43/1 หมู่ท่ี 2 ต.โคกสูง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

571 0363555001261 หจ.เข่ือง นคร เรดิโอ กรุ๊ป 6/3/2563 300,000          60101 บริกำรสถำนีวิทยุกระจำยเสียงและ

โทรทัศน์ และห้องส่ง

126 หมู่ท่ี 6 ถนนบ้ำนหนองเข่ือง ต.กุดตุ้ม อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

572 0373560000901 หจ.แอล.เอส.พี.วัสดุก่อสร้ำง 31/3/2563 1,000,000        47524 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง 209/1  หมู่ท่ี 10 ต.นำผือ อ.เมืองอ ำนำจเจริญ จ.อ ำนำจเจริญ 37000

573 0375560000270 บจ.รักษำควำมปลอดภัย ทีเอสอำร์

 น้ ำปลีก จ ำกัด

31/3/2563 1,000,000        81210 ประกอบกิจกำรให้บริกำรท ำควำมสะอำด 136  หมู่ท่ี 2 ต.นำหมอม้ำ อ.เมืองอ ำนำจเจริญ จ.อ ำนำจเจริญ 37000

574 0383559000669 หจ.มังกรไฟ 3/3/2563 2,500,000        11011 ประกอบกิจกำรผลิตสุรำ 199 หมู่ท่ี 9 ต.ปำกคำด อ.ปำกคำด จ.บึงกำฬ 38000

575 0383562000542 หจ.บึงกำฬ ปำร์ค แอนด์ เฮ้ำส์ 24/3/2563 1,000,000        81300 รับจ้ำงท ำสวน 14  หมู่ท่ี 2 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกำฬ จ.บึงกำฬ 38000

576 0395563000017 บจ.ทองก้อน เฮิร์บ จ ำกัด 30/3/2563 1,500,000        46319 ประกอบกิจกำรค้ำ อำหำรเสริม 102/15  หมู่ท่ี 10 ต.ล ำภู อ.เมืองหนองบัวล ำภู จ.หนองบัวล ำภู 39000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
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รหัส

ไปรษณีย์

577 0405561000060 บจ.สหะพืชผล มอเตอร์ จ ำกัด 26/3/2563 50,000,000      45201 ติดต้ัง ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำเคร่ืองยนต์ 2/3-4  อำคำรรำชพัสดุ หมู่ท่ี 1 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

578 0405538000296 บจ.ที.เอส.คอมพิวเตอร์ จ ำกัด 18/3/2563 5,000,000        47411 จ ำหน่ำยเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์

2/24-26 ถนนประชำส ำรำญ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

579 0405561005002 บจ.บี แอนด์ เค บ้ำนพยำบำล 

จ ำกัด

27/3/2563 5,000,000        87301 กิจกรรมกำรดูแลรักษำในสถำนท่ีท่ีมีท่ีพัก

และมีคนดูแลประจ ำ ส ำหรับผู้สูงอำยุ

90/517  หมู่ท่ี 4 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

580 0403560006127 หจ.โอพีคิว วิศวกรรม แอนด์ ซัพ

พลำย

10/3/2563 5,000,000        41002 รับเหมำก่อสร้ำง 256  หมู่ท่ี 13 ต.บ้ำนเหล่ำ อ.บ้ำนฝำง จ.ขอนแก่น 40270

581 0405563000318 บจ.ฤกษ์บูรณภูมิเหล่ำแจ้งเจริญชัย

กุล จ ำกัด

20/3/2563 3,000,000        96202 กำรซักผ้ำโดยเคร่ืองซักผ้ำชนิดหยอด

เหรียญ

58/208  หมู่ท่ี 4 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

582 0403557003911 หจ.พี.วี.ดี คอนสตรัคช่ัน แอนด์ 

ดีไซน์

26/3/2563 3,000,000        43210 รับเหมำติดต้ัง ซ่อมแซม เสำโทรคมนำคม

ทุกชนิด

74 หมู่ท่ี 9 ต.หนองบัว อ.บ้ำนฝำง จ.ขอนแก่น 40270

583 0405552000338 บจ.ท ำ เทสต้ี จ ำกัด 16/3/2563 2,100,000        32909 ผลิตจ ำหน่ำย สินค้ำพ้ืนเมือง 76/5 ถนนนิกรส ำรำญ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

584 0405546000593 บจ.บี-ไบรท์ จ ำกัด 31/3/2563 2,000,000        93111 บริกำรสนำมฝึกหัดกอล์ฟ บริกำรสนำม

กีฬำกอล์ฟ

199 หมู่ท่ี 12 ต.เมืองเก่ำ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

585 0905560003427 บจ.อีเอ็มซี อีเล็คโตร โมบิลิต้ี ชุม

แพ จ ำกัด

2/3/2563 2,000,000        30911 ผลิตและส่งออกรถจักรยำนยนต์ไฟฟ้ำ 115  หมู่ท่ี 10 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

586 0405553001541 บจ.สโมสรวอลเลย์บอลขอนแก่น 

จ ำกัด

24/3/2563 2,000,000        46433 จ ำหน่ำยเคร่ืองกีฬำทุกชนิด 41/1 หมู่ท่ี 13 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210

587 0403556002414 หจ.บงทอง 11/3/2563 2,000,000        47190 ขำยสินค้ำอุปโภคบริโภค 14 หมู่ท่ี 5 ต.โนนสะอำด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330

588 0403557004160 หจ.ณิตดำ 2/3/2563 1,000,000        47525 ขำยสินค้ำวัสดุก่อสร้ำง 208/118 หมู่ท่ี 8 ต.บ้ำนเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

589 0403559000501 หจ.พรทิพย์ กำรก่อสร้ำง 2/3/2563 1,000,000        41002 รับเหมำก่อสร้ำง 456/171 หมู่ท่ี 7 ต.บ้ำนเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

590 0403559002393 หจ.เอส เอ็ม 1 5/3/2563 1,000,000        41002 กำรก่อสร้ำงอำคำร 144 หมู่บ้ำนหนองบัวน้อย หมู่ท่ี 10 ต.หนองตูม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

591 0403560000927 หจ.ธนวรรษน์39ก่อสร้ำง 13/3/2563 1,000,000        41002 รับเหมำก่อสร้ำง 134/7 หมู่ท่ี 19 ต.บ้ำนเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

592 0403561001498 หจ.โพธ์ิทิพย์ รุ่งเรือง 27/3/2563 1,000,000        71102 รับออกแบบก่อสร้ำง 31/31  หมู่ท่ี 3 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

593 0403561005124 หจ.ดับเบ้ิล เบสท์ ครีเอช่ัน 24/3/2563 1,000,000        41001 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 499/309  ถนนมิตรภำพ ต.ศิลำ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

594 0405557001642 บจ.บีทูเอ็ม อินสไปเรช่ัน จ ำกัด 27/3/2563 1,000,000        46443 จ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำงทุกชนิด 888/2 หมู่ท่ี 7 ต.บ้ำนเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

595 0405559002115 บจ.ทีแอนด์เค ซอฟต์แวร์ จ ำกัด 20/3/2563 1,000,000        58202 จัดท ำซอฟต์แวร์เป็นโปรแกรมประยุกต์ท่ี

ใช้ในธุรกิจ

22/137 หมู่ท่ี 19 ถนนบ้ำนกอก ต.บ้ำนเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

596 0405561000400 บจ.ซูเรียล เทรดด้ิง จ ำกัด 24/3/2563 1,000,000        46103 น ำเข้ำและส่งออกเคร่ืองส ำอำงและ

เคร่ืองมือแพทย์

528/145  หมู่ท่ี 22 ต.บ้ำนเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
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ไปรษณีย์

597 0403560005465 หจ.เซฟวัน บูติก โฮเทล 25/3/2563 1,000,000        55101 บริกำรห้องพักรำยวัน รำยเดือน บริกำร

อำหำร เคร่ืองด่ืมและส่ิงอ ำนวยควำม

สะดวกอ่ืนๆ

111  หมู่ท่ี 8 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

598 0405562002228 บจ.สหะพืชผล ลิสซ่ิง จ ำกัด 26/3/2563 1,000,000        64929 รับจด จ ำนอง จ ำน ำ ขำยฝำก ท่ีดิน บ้ำน 

รถยนต์ ทรัพย์สินทุกประเภทและ

จ ำหน่ำยทรัพย์สินโดยประกำรอ่ืน

141/1  หมู่ท่ี 8 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

599 0405554002320 บจ.ฟ้ำใส นอร์ธ อีสท์ จ ำกัด 23/3/2563 1,000,000        82110 บริหำรงำนด้ำนพำณิชยกรรม 67 หมู่ท่ี 2 ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150

600 0405556000995 บจ.เอ็ม แอนด์ เอ็น เพ่ิมพูนเจริญ

ทรัพย์ จ ำกัด

27/3/2563 1,000,000        70209 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ ฝึกอบรม

 รับจัดกำรธุรกิจเก่ียวกับกำรบริหำรงำน

ขำย และขยำยตลำด

70 หมู่ท่ี 6 ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180

601 0405557001634 บจ.รุ่งเรือง เอ็ม แอนด์ อี เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ำกัด

19/3/2563 1,000,000        43210 รับเหมำออกแบบ ติดต้ังระบบวิศวกรรม

ประกอบอำคำร (ไฟฟ้ำ ประปำ แอร์)

260 หมู่ท่ี 4 ต.เข่ือนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250

602 0403560002270 หจ.ป.ศิริรุ่งเรืองวัสดุ (2017) 19/3/2563 300,000          41002 รับเหมำก่อสร้ำงและงำนโยธำทุกชนิด 52/2  หมู่ท่ี 3 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

603 0403561000564 หจ.คริปโตมำยน่ิงไทย (ประเทศ

ไทย)

2/3/2563 40,000            47411 ร้ำนขำยปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ

พ่วงคอมพิวเตอร์

201/18  หมู่ท่ี 13 ซอยกสิกรทุ่งสร้ำง 18 

ถนนกสิกรทุ่งสร้ำง

ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

604 0413538001878 หจ.ธนัญญำธุรกิจ 9/3/2563 2,000,000        66301 จัดไฟแนนซ์รถจักรยำนยนต์ จ ำหน่ำยปลีก

รถจักรยำนยนต์

90/5 ถนนประชำรักษำ ต.หมำกแข้ง อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

605 0415562000519 บจ.ประสิทธ์ิเนอร์สซ่ิงแคร์ จ ำกัด 13/3/2563 2,000,000        86101 ประกอบกิจกำรรับดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอำยุ 383  หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนตำด อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

606 0413555001341 หจ.ยู อำร์ ณัฐ แพลน แอนด์ บิวด์ 24/3/2563 1,000,000        41002 รับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 14/14-15 ถนนอดุลยเดช ต.หมำกแข้ง อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

607 0413561002052 หจ.ทีเอสเอ็น 2018 24/3/2563 500,000          46530 ขำยวัสดุอุปกรณ์กำรเกษตร 71  ถนนเชิดสมบัติ ต.หมำกแข้ง อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

608 0413559002636 หจ.อกรีคัลเชอรัล สยำม 5/3/2563 100,000          47723 ประกอบกิจกำรขำยปลีกเคร่ืองส ำอำง

ส ำหรับประทินร่ำงกำย ครีมบ ำรุงผิว โลช่ัน

 ยำสีฟัน สบู่

57 หมู่ท่ี 1 ต.พันดอน อ.กุมภวำปี จ.อุดรธำนี 41370

609 0425562000497 บจ.เมืองเลย ลิสซ่ิง จ ำกัด 26/3/2563 1,000,000        64923 ประกอบกิจกำรรับจด จ ำนอง จ ำน ำ ขำย

ฝำก ท่ีดิน บ้ำน รถยนต์ ทรัพย์สินทุกโดย

ประกำรอ่ืน โดยมิได้รับฝำกเงินหรือรับเงิน

จำกประชำชนและใช้ประโยชน์จำกเงินน้ัน

188/2  หมู่ท่ี 6 ถนนมลิวรรณ ต.นำอำน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

610 0433561000076 หจ.โรงน้ ำแข็งเมืองบำง 5/3/2563 5,000,000        10795 ผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำแข็ง 309  หมู่ท่ี 12 ต.วัดธำตุ อ.เมืองหนองคำย จ.หนองคำย 43000

611 0435562001027 บจ.ภูมิพัฒน์  2020 จ ำกัด 26/3/2563 3,000,000        68102 ประกอบกิจกำรจัดสรรท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก

สร้ำง

1144/1  หมู่ท่ี 1 ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคำย จ.หนองคำย 43000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
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612 0433557000741 หจ.กิตติพำณิชย์ แอนด์ ทรำน

สปอร์ต

24/3/2563 500,000          79120 ประกอบกิจกำรบริกำรจัดน ำเท่ียว 307 หมู่ท่ี 14 ต.ค่ำยบกหวำน อ.เมืองหนองคำย จ.หนองคำย 43000

613 0443550000371 หจ.ที.เอส.เอ็นจิเนียร่ิง 10/3/2563 2,000,000        43210 ประกอบกิจกำรรับเหมำติดต้ังระบบ

ไฟฟ้ำแรงสูง และแรงต่ ำ บ ำรุงรักษำ

ไฟสัญญำณจรำจร กล้องวงจรปิด

311 ถนนผดุงวิถี ต.ตลำด อ.เมืองมหำสำรคำม จ.มหำสำรคำม 44000

614 0443553000372 หจ.8 ยอด 31/3/2563 1,000,000        41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด 

รวมท้ังงำนโยธำทุกประเภท

256 หมู่ท่ี 12 ต.แวงน่ำง อ.เมืองมหำสำรคำม จ.มหำสำรคำม 44000

615 0445562000608 บจ.สำรคำมลิสซ่ิง จ ำกัด 26/3/2563 1,000,000        68201 ประกอบกิจกำรรับจดจ ำนองจ ำน ำขำย

ฝำกท่ีดินบ้ำนรถยนต์ทรัพย์สินทุกประเภท

และจ ำหน่ำยทรัพย์สินโดยประกำรอ่ืน

218/4  หมู่ท่ี 11 ต.เก้ิง อ.เมืองมหำสำรคำม จ.มหำสำรคำม 44000

616 0443557000172 หจ.พำรวย ซัมมิท กรุ๊ป 20/3/2563 200,000          47711 จ ำหน่ำยเคร่ืองนุ่งห่ม ชุดช้ันในเพ่ือสุขภำพ

และควำมงำมรวมท้ังผลิตภัณฑ์บ ำรุงผิว

เพ่ือสุขภำพ

237 หมู่ท่ี 11 ต.เขวำ อ.เมืองมหำสำรคำม จ.มหำสำรคำม 44000

617 0455562000641 บจ.ตะวันแดงร้อยเอ็ด จ ำกัด 16/3/2563 3,600,000        56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืม

397  หมู่ท่ี 11 ถนนร้อยเอ็ด-กำฬสินธ์ุ ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

618 0453563000049 หจ.เค.เอส.แฟคตอร่ี 30/3/2563 1,000,000        47912 ขำยสินค้ำออนไลน์ เส้ือผ้ำส ำเร็จรูป 

เคร่ืองแต่งกำย เคร่ืองอุปโภคอ่ืน ถุงเท้ำ 

กระเป๋ำ

124  หมู่ท่ี 3 ต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140

619 0453561001749 หจ.เอส พี ฟำร์ม ทรำนสปอร์ต 10/3/2563 700,000          46204 ขำยสุกรมีชีวิต 90  หมู่ท่ี 11 ต.หัวช้ำง อ.จตุรพักตรพิมำน จ.ร้อยเอ็ด 45180

620 0465555000185 บจ.บลูเทล จ ำกัด 31/3/2563 2,000,000        68103 โรงแรม 333 หมู่ท่ี 5 ต.โพนทอง อ.เมืองกำฬสินธ์ุ จ.กำฬสินธ์ุ 46000

621 0473561001994 หจ.เพ่ิมทรัพย์มังกรทอง1188 18/3/2563 5,000,000        42101 กำรก่อสร้ำงถนนและทำงรถไฟ 198  หมู่ท่ี 8 ต.บะฮี อ.พรรณำนิคม จ.สกลนคร 47130

622 0473560000781 หจ.สัญชนัน 27/3/2563 5,000,000        41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำรท่ี

ไม่ใช่ท่ีพักอำศัย

440 หมู่ท่ี 10 ต.ขม้ิน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47220

623 0473560000927 หจ.รำชัญ รุ่งเจริญ 27/3/2563 2,000,000        41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงท่ัวไป 

ก่อสร้ำงอำคำร ขุดลอก คู คลอง หนอง บึง

 สระ

505  หมู่ท่ี 8 ต.วังยำง อ.พรรณำนิคม จ.สกลนคร 47130

624 0475561000485 บจ.แท้งค์ อโกรโลยี จ ำกัด 16/3/2563 1,000,000        46313 กำรขำยส่งผักและผลไม้ 70/2  ถนนรัฐบ ำรุง ต.ธำตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

625 0473561001242 หจ.พำชอบ พำณิชย์ 11/3/2563 700,000          46109 กำรขำยส่งสินค้ำท่ัวไปโดยได้รับ

ค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง

112  หมู่บ้ำน บ้ำนโพนก้ำงปลำ หมู่ท่ี 2 ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
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626 0483562000886 หจ.พรำวด์ รถเช่ำ 10/3/2563 4,000,000        77101 กำรให้เช่ำและให้เช่ำแบบลิสซ่ิงยำนยนต์

ชนิดน่ังส่วนบุคคล รถกระบะรถตู้และรถ

ขนำดเล็กท่ีคล้ำยกัน

80/2  ซอยส.วัฒนำอุทิศ ถนนอภิบำล

บัญชำ

ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000

627 0483559000641 หจ.ช.ค ำเกษกำรโยธำ 11/3/2563 1,000,000        41002 รับเหมำก่อสร้ำง 132 หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนข่ำ อ.ศรีสงครำม จ.นครพนม 48150

628 0483562001009 หจ.ครัวข้ำหลวง 24/3/2563 500,000          56101 กำรบริกำรด้ำนอำหำรในภัตตำคำร/

ร้ำนอำหำร

35/5  ถนนนครพนม-ธำตุพนม ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000

629 0483535000145 หจ.จันทร์ชนะก่อสร้ำง 11/3/2563 300,000          41002 รับเหมำก่อสร้ำง 176 หมู่ท่ี 6 ต.พระซอง อ.นำแก จ.นครพนม 48130

630 0495551000059 บจ.วี.อำร์.เอส.อิมปอร์ต-เอ็กซ์

ปอร์ต จ ำกัด

5/3/2563 2,000,000        46639 ขำยส่งวัสดุก่อสร้ำงทุกชนิด ทุกประเภท 33/135 ถนนชยำงกูร ข. ต.มุกดำหำร อ.เมืองมุกดำหำร จ.มุกดำหำร 49000

631 0493559000978 หจ.469 คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน

11/3/2563 2,000,000        47411 ขำยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 69 หมู่บ้ำนนำหนองบก หมู่ท่ี 5 ต.หว้ำนใหญ่ อ.หว้ำนใหญ่ จ.มุกดำหำร 49150

632 0493559001044 หจ.อีสำนแบบเหล็กมุกดำหำร 10/3/2563 1,000,000        77305 ประกอบกิจกำรให้เช่ำแบบเหล็ก-น่ังร้ำน 118/1 ถนนชยำงกูร ต.มุกดำหำร อ.เมืองมุกดำหำร จ.มุกดำหำร 49000

633 0493560000501 หจ.เพชรน ำโชคกำรไฟฟ้ำ 9/3/2563 1,000,000        47595 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ 

เคร่ืองใช้ส ำนักงำนทุกชนิด

117  หมู่ท่ี 4 ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดำหำร 49140

634 0505555009734 บจ.เคจีพี ดีเวลล็อปเมนท์ จ ำกัด 26/3/2563 30,000,000      41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด 5/1 ซอย1 (ถนนศิริมังคลำจำรย์) ถนนศิ

ริมังคลำจำรย์

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

635 0505561004927 บจ.ฮีลล่ิง ซีเอ็นเอ็กซ์ จ ำกัด 9/3/2563 5,000,000        47190 ประกอบกิจกำรกำรขำยปลีก ส่งสินค้ำ

อ่ืนๆในร้ำนค้ำท่ัวไป

8/14  หมู่ท่ี 1 ต.ป่ำแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

636 0505562011528 บจ.ออลล์นิค 159 จ ำกัด 6/3/2563 5,000,000        77101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเช่ำรถทุก

ประเภท ท้ังแบบระยะส้ันระยะยำว

111/38  ช้ันท่ี 2 หมู่ท่ี 1 ต.สันผักหวำน อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ 50230

637 0505553004972 บจ.แรงดี เชียงใหม่ จ ำกัด 2/3/2563 4,800,000        68104 บริกำรให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์เพ่ือใช้ใน

กำรประกอบกิจกำรค้ำและสนำมฟุตบอล

85 ถนนดอยสะเก็ดเก่ำ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

638 0505562012974 บจ.ทิพยธำนี จ ำกัด 17/3/2563 4,500,000        68201 กิจกรรมของตัวแทนและนำยหน้ำ

อสังหำริมทรัพย์โดยได้รับ ค่ำตอบแทน

หรือตำมสัญญำจ้ำง

202/17  หมู่ท่ี 6 ต.ฟ้ำฮ่ำม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

639 0503547000918 หจ.เลกำซี ดีเวลลอปเม้นท์ เอเชีย 16/3/2563 4,000,000        68102 ประกอบกิจกำรค้ำรับซ้ือท่ีดิน ขำยและ

เช่ำท่ีดิน รวมถึงอสังหำริมทรัพย์อ่ืน

213/1 หมู่ท่ี 3 ต.แม่สำ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

640 0505549006087 บจ.ลำนนำ อินโฟร์มีเดีย จ ำกัด 4/3/2563 2,000,000        73101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรออกแบบและ

บรรจุส่ือโฆษณำและส่ือประชำสัมพันธ์

ผ่ำนส่ืออินเตอร์เน็ต ฯ

190/8-9 ช้ัน 2 ถนนบ ำรุงรำษฎร์ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

641 0505562010076 บจ.โทรปิค บลิสส์ จ ำกัด 26/3/2563 2,000,000        14112 ประกอบกิจกำรผลิตเส้ือผ้ำส ำเร็จรูปทุก

ประเภท

477/4  ถนนล ำพูน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
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642 0505548003068 บจ.เจ.เค.เลชเชอร์ จ ำกัด 31/3/2563 2,000,000        47112 ประกอบกิจกำรค้ำปลีก/ส่ง สินค้ำอุปโภค

 บริโภค ท้ังในประเทศและนอกประเทศ

15/3 ถนนลอยเครำะห์ ต.ช้ำงคลำน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

643 0505555001407 บจ.กิฟท์ ออฟ ไลฟ์ ดิวิลอปเม้นท์ 

จ ำกัด

26/3/2563 2,000,000        82301 จัดอบรมสัมนำ 422/3 ถนนช้ำงคลำน ต.ช้ำงคลำน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

644 0505559007451 บจ.คลีน ทรำเวล  จ ำกัด 2/3/2563 2,000,000        70209 ประกอบกิจกำร บริกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ

และให้ค ำแนะน ำปัญหำเก่ียวกับด้ำน

บริหำรงำน

88/40 หมู่ท่ี 2 ต.สันกลำง อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

645 0505560001053 บจ.เชียงใหม่ ฮันน่ี จ ำกัด 4/3/2563 2,000,000        46102 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก ขำยปลีก

และส่งผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนผสมของน้ ำผ้ึงทุก

ชนิด

9/85  หมู่ท่ี 7 ต.บ้ำนแหวน อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ 50230

646 0503538001052 หจ.ช่วยเจริญทรำนสปอร์ต 9/3/2563 1,900,000        49334 รับจ้ำงขนส่งสินค้ำ(ทำงบก) 43/1 หมู่ท่ี 7 ถนนเชียงใหม่-ล ำปำง ต.ยำงเน้ิง อ.สำรภี จ.เชียงใหม่ 50140

647 0503537005615 หจ.สไตล์ จิวเวลร่ี 18/3/2563 1,500,000        47732 จ ำหน่ำยปลีกเพชร พลอย และอัญมณีอ่ืน 2 อำคำรศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล แอร์พอร์ต 

พลำซำ ช้ันท่ี 2 ห้องเลขท่ี 226 ถนนมหิดล

ต.หำยยำ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

648 0505553003551 บจ.บลอสซ่ัม ซัพพลำยส์ จ ำกัด 6/3/2563 1,000,000        77299 ประกอบกิจกำรให้เช่ำเต้นท์ วัสดุอุปกรณ์

ในกำรจัดงำน

411/17 ถนนมหิดล ต.ท่ำศำลำ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

649 0505560009267 บจ.เฮ้ำส์วันเซเว่นเซเว่น จ ำกัด 12/3/2563 1,000,000        47524 ประกอบกิจกำรขำยสินค้ำท่ีใช้ตกแต่ง

ท่ัวไปและประตูหน้ำต่ำง

18/165  ถนนเชียงใหม่-ล ำปำง ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

650 0505560015381 บจ.แอปโซลูทโกรท จ ำกัด 5/3/2563 1,000,000        69200 ประกอบกิจกำรบริกำรทำงดำนบัญชีและ

เป็นท่ีปรึกำำด้ำนบัญชี

87/9  ถนนทุ่งโฮลเต็ล ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

651 0505559001321 บจ.ฟิต เมด จ ำกัด 6/3/2563 1,000,000        46441 ประกอบกิจกำร เวชส ำอำง ยำสมุนไพร 

อำหำรเสริม

32/49 หมู่ท่ี 2 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

652 0503561000652 หจ.เอสเอ็มเค สันป่ำตอง 5/3/2563 1,000,000        61201 กำรบริกำรระบบโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 127/3  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนกลำง อ.สันป่ำตอง จ.เชียงใหม่ 50120

653 0505560012705 บจ.ดีเค เมดิคอล แคร์ ซัพพลำย 

จ ำกัด

31/3/2563 1,000,000        33132 ประกอบกิจกำรรับซ่อมเคร่ืองมือแพทย์ 215/41  หมู่ท่ี 2 ต.ต้นเปำ อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

654 0505561002541 บจ.สำมพอ ออร์แกนิค จ ำกัด 6/3/2563 1,000,000        10309 ประกอบกิจกำร ผลิต แปรรูป และ

จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตร

147  หมู่ท่ี 13 ต.บวกค้ำง อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

655 0503531000956 หจ.ช่วยเจริญแทรคเตอร์ 9/3/2563 1,000,000        45301 ขำยส่งอะไหล่รถแทรคเตอร์ รับซ่อมรถ

แทรคเตอร์

43/1 หมู่ท่ี 7 ถนนเชียงใหม่-ล ำปำง ต.ยำงเน้ิง อ.สำรภี จ.เชียงใหม่ 50140

656 0505535000952 บจ.อีสต์ ทู เวสต์ จ ำกัด 17/3/2563 1,000,000        23932 ผลิตอุปกรณ์โคมไฟท่ีท ำด้วย

เคร่ืองป้ันดินเผำ

204 หมู่ท่ี 7 ต.หนองผ้ึง อ.สำรภี จ.เชียงใหม่ 50140

657 0505560002084 บจ.เอสอำร์พี. สยำมเฮอร์เบ้ิล จ ำกัด 17/3/2563 1,000,000        10619 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำ

ดูแลสุขภำพ

199/3 หมู่ท่ี 4 ต.ยำงเน้ิง อ.สำรภี จ.เชียงใหม่ 50140
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รหัส

ไปรษณีย์

658 0503562001458 หจ.ชำววังเจริญสุข 5/3/2563 1,000,000        47524 ประกอบกิจกำรขำยวัสดุก่อสร้ำง 224  หมู่ท่ี 19 ต.สบเต๊ียะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160

659 0503561006341 หจ.บลูตะปร้ินส์ 10/3/2563 1,000,000        18119 ประกอบกิจกำรรับพิมพ์งำน ถ่ำยเอกสำร 

แต่งภำพและผลิตส่ือดิจิทัล

8/14  ถนนสุขสันต์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

660 0505562006079 บจ.เชียงใหม่ ฮอสพิทอลลิต้ี จ ำกัด 26/3/2563 1,000,000        68103 ประกอบกิจกำรห้องแบ่งเช่ำ 56  หมู่ท่ี 7 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

661 0503559002651 หจ.เอส เค อินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศ

ไทย)

12/3/2563 1,000,000        28199 ประกอบกิจกำรให้บริกำรออกแบบ ติดต้ัง

น ำเข้ำ ผลิตจ ำหน่ำยช้ินส่วนเคร่ืองจักร

76 หมู่ท่ี 5 ต.สันนำเม็ง อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210

662 0503561003686 หจ.แอซเซอร์ ไอที 30/3/2563 1,000,000        62011 รับซ้ือขำย โดเมน สร้ำงเวปไซด์ ดูแลระบบ

ไอที

499/161  หมู่ท่ี 4 ต.สันทรำยน้อย อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210

663 0505562009949 บจ.พิงค์ ไดมอนด์ ไลฟ์ 2019 จ ำกัด 2/3/2563 1,000,000        46443 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ Skin 

care

321/109  หมู่ท่ี 4 ต.หนองจ๊อม อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210

664 0505562007865 บจ.เอ.บี.แพลน เมเนจเม้นท์ จ ำกัด 6/3/2563 1,000,000        70209 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำเก่ียวกับกำร

จัดกำรธุรกิจ กำรพัฒนำองค์กร บริกำรคน

111/38  หมู่ท่ี 1 ต.สันผักหวำน อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ 50230

665 0505562008501 บจ.เอ.บี.แคปปิตอล พับลิค จ ำกัด 2/3/2563 1,000,000        69100 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกฎหมำย

 ท ำนิติกรรม ท ำสัญญำและรับว่ำควำมท่ัว

รำชอำณำจักร

111/38  หมู่ท่ี 1 ต.สันผักหวำน อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ 50230

666 0505562010441 บจ.ดับบลิวแอนด์อีดีวิลลอปเมนท์ 

จ ำกัด

27/3/2563 1,000,000        47413 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์เสริมและ

อะไหล่เคร่ืองโทรศัพท์มือถือ

179/23  หมู่ท่ี 6 ต.สันผักหวำน อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ 50230

667 0503561001721 หจ.สินนที ก่อสร้ำง 27/3/2563 1,000,000        41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย 

สถำนท่ีท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือ อุโมงค์ 

และงำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืน

141/4  หมู่ท่ี 2 ต.ช้ำงเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

668 0503562001318 หจ.ชินแก๊ส 2/3/2563 1,000,000        47735 จ ำหน่ำยแก๊สหุงต้ม 229/1  หมู่ท่ี 1 ต.ช้ำงเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

669 0505555004643 บจ.โครำช เอ็น อี ฟู๊ดส์ จ ำกัด 23/3/2563 1,000,000        56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

141/5 หมู่ท่ี 5 ต.สันผีเส้ือ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

670 0505556010957 บจ.ซีเคแอล พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลล

อปเมนท์ จ ำกัด

27/3/2563 1,000,000        68104 ประกอบกิจกำรเช่ำ ให้เช่ำซ้ือ 

อสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

199/21 หมู่ท่ี 2 ต.ช้ำงเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

671 0505559003633 บจ.ธนำสินทวีทรัพย์ คอนสตรัคช่ัน

 จ ำกัด

26/3/2563 1,000,000        41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร

141/4 หมู่ท่ี 2 ต.ช้ำงเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

672 0505561016950 บจ.ดีวี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด 27/3/2563 1,000,000        49209 กำรขนส่งผู้โดยสำรทำงรถโดยสำรประจ ำ

ทำงอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

195/4  ถนนช้ำงเผือก ต.ช้ำงเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
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673 0505562017097 บจ.ลีฟ อิน เชียงใหม่ จ ำกัด 23/3/2563 500,000          81210 ประกอบกิจกำรให้บริกำรท ำควำมสะอำด

ท่ัวไป

40/11  หมู่ท่ี 10 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

674 0503548006545 หจ.เซนท์ ออฟ ไทย 20/3/2563 500,000          47912 ตัวแทนขำยสินค้ำผ่ำนทำงพำณิชย์

อิเล็คทรอนิคส์

58 ถนนเวียงบัว ต.ช้ำงเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

675 0503546007951 หจ.เอส เค  เค แมนช่ัน 4/3/2563 450,000          68103 ให้เช่ำห้องพัก 12 ซอย 1 (ถนนพัฒนำช้ำงเผือก) ถนน

พัฒนำช้ำงเผือก

ต.ช้ำงเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

676 0505562014659 บจ.แอ็คเคำน์ต้ิง ออลล์ จ ำกัด 3/3/2563 300,000          69200 ประกอบกิจกำรรับท ำบัญชีและกำร

ตรวจสอบบัญชี กำรวำงระบบบัญชี ให้

ค ำปรึกษำด้ำนบัญชีและภำษีอำกำร

59/11  หมู่ท่ี 3 ต.หนองป่ำคร่ัง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

677 0503563000790 หจ.ต้ำเจียง 26/3/2563 200,000          81210 ประกอบกิจกำรบริกำรรับท ำควำมสะอำด

 อำคำร สถำนท่ี ทุกประเภท

888/238  หมู่ท่ี 4 ต.หนองผ้ึง อ.สำรภี จ.เชียงใหม่ 50140

678 0503561004607 หจ.ไคลมบ์ โลจิค 6/3/2563 100,000          ประกอบกิจกำรธุรกิจน ำเท่ียวทุกชนิด 259/171 โครงกำรหมู่บ้ำน กำญจน์กนก 

19  ถนนมหิดล

ต.ช้ำงคลำน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

679 0503562002047 หจ.สต๊อก เฮ้ำส์ 26/3/2563 50,000            47411 ประกอบกิจกำรขำย เช่ำ ให้บริกำร

เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์และ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ

38  หมู่ท่ี 7 ต.บ้ำนโป่ง อ.พร้ำว จ.เชียงใหม่ 50190

680 0502556000070 หส.เทสต้ี ทัวร์ (ไทยแลนด์) 13/3/2563 15,000            79120 ประกอบกิจกำรน ำเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับกำรน ำเท่ียวทุกชนิด

135/30 หมู่ท่ี 12 ต.ป่ำแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

681 0105548101462 บจ.พรีเม่ียม โทแบคโค (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

27/3/2563 54,120,000      12001 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงอบแห้งและแปรรูป

ใบยำสูบ ตลอดจนเป็นตัวแทนในกำร

น ำเข้ำและส่งออกยำสูบทุกประเภท

150 หมู่ท่ี 10 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ 

เชียงใหม่-ล ำปำง

ต.บ้ำนกลำง อ.เมืองล ำพูน จ.ล ำพูน 51000

682 0505545000726 บจ.ทักษิณเชียงใหม่ จ ำกัด 9/3/2563 2,000,000        80100 รักษำควำมปลอดภัย บุคคลและทรัพย์สิน 114 หมู่ท่ี 2 ถนนเชียงใหม่-ล ำพูน ต.อุโมงค์ อ.เมืองล ำพูน จ.ล ำพูน 51150

683 0513562000109 หจ.เค.พี.เบเวอเรจ 27/3/2563 1,000,000        47221 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยปลีก ส่ง 

เคร่ืองด่ืม สุรำ เบียร์

169  หมู่ท่ี 7 ต.เวียงยอง อ.เมืองล ำพูน จ.ล ำพูน 51000

684 0513554000910 หจ.ฟ้ำสวยวัสดุก่อสร้ำง 16/3/2563 1,000,000        92001 จ ำหน่ำยสลำกกินแบ่งรัฐบำล 10 หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนไผ่ อ.ล้ี จ.ล ำพูน 51110

685 0513546000566 หจ.กอบกู้ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลำย 16/3/2563 1,000,000        41002 รับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด 239/2 หมู่ท่ี3 ต.ม่วงน้อย อ.ป่ำซำง จ.ล ำพูน 51120

686 0513562000842 หจ.โบนิตำ เฮ้ำส์ 23/3/2563 500,000          20232 ประกอบกิจกำรออกแบบผลิตและ

จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เคร่ืองส ำอำงค์ ครีม

บ ำรุงผิว

87/2  หมู่ท่ี 4 ต.เหมืองจ้ี อ.เมืองล ำพูน จ.ล ำพูน 51000

687 0523554001193 หจ.สิริน ลิสซ่ิง 25/3/2563 5,000,000        64911 ให้เช่ำซ้ือรถยนต์ รถจักรยำนยนต์ 114  ถนนพหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมืองล ำปำง จ.ล ำปำง 52100

688 0523534000485 หจ.แทนธัญมอเตอร์ 25/3/2563 4,600,000        45401 ขำยรถจักรยำนยนต์ ซ่อมรถจักรยำนยนต์ 12/12-16 ถนนสุเรนทร์ ต.สบตุ๋ย อ.เมืองล ำปำง จ.ล ำปำง 52100
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689 0523551000498 หจ.ยูดี เอ็นจีวี 23/3/2563 2,000,000        45201 ประกอบกิจกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ

ยำนพำหนะ บริกำรติดต้ังระบบก๊ำซเอ็นจีวี

ให้กับรถยนต์

823 หมู่ท่ี 2 ถนนล ำปำง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมืองล ำปำง จ.ล ำปำง 52100

690 0525559000405 บจ.อีดีคอน กรุ๊ป จ ำกัด 2/3/2563 2,000,000        90002 ประกอบกิจกำรด้ำนควำมบันเทิง กำร

ด ำเนินงำนทุกประเภทท่ีเก่ียวกับกำร

สร้ำงสรรค์ควำมบันเทิง

26 หมู่ท่ี 6 ต.เมืองยำว อ.ห้ำงฉัตร จ.ล ำปำง 52190

691 0525561000590 บจ.พลัชสุพรีม จ ำกัด 12/3/2563 1,000,000        47413 ซ้ือขำยวัสดุอุปกรณ์ด้ำนโทรคมนำคมทุก

ประเภท

793  หมู่ท่ี 15 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองล ำปำง จ.ล ำปำง 52100

692 0525561000620 บจ.สวัสดีล ำปำง จ ำกัด 23/3/2563 1,000,000        55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม ภัตตำคำร บำร์ 21/3  ซอย3 ถนนท่ำครำวน้อย ต.สบตุ๋ย อ.เมืองล ำปำง จ.ล ำปำง 52100

693 0523557001224 หจ.มี ดีไซน์ คอนสตรัคช่ัน 25/3/2563 1,000,000        47524 จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำง 310 หมู่ท่ี 6 ต.ปงยำงคก อ.ห้ำงฉัตร จ.ล ำปำง 52190

694 0523560000306 หจ.ล ำปำง เจเอส 3/3/2563 1,000,000        47411 จ ำหน่ำยคอมพิวเตอร์ จำนดำวเทียม 

กล้องวงจรปิด เคร่ืองปรับอำกำศ อุปกรณ์

และอะไหล่ทุกประเภท

231 หมู่ท่ี 8 ต.แม่เมำะ อ.แม่เมำะ จ.ล ำปำง 52220

695 0523556001361 หจ.เค เจ 999 ซัพพลำย 30/3/2563 500,000          47593 ขำยอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 62/2 ถนนนำก่วมเหนือ ต.ชมพู อ.เมืองล ำปำง จ.ล ำปำง 52100

696 0533556000330 หจ.ช.เฮงไถ่ รุ่งเรือง 16/3/2563 10,000,000      01630 บริกำรอบข้ำว 110/11 หมู่ท่ี 9 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140

697 0535547000162 บจ.ปรีชำ กำร์เด้น วิลเลจ จ ำกัด 4/3/2563 5,000,000        68102 ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ 136/99 หมู่ท่ี 13 ต.ฝำยหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130

698 0533560000454 หจ.วิชชญำ ก่อสร้ำง 13/3/2563 1,000,000        41002 รับเหมำก่อสร้ำง 36/2  หมู่ท่ี 12 ต.ง้ิวงำม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000

699 0535561000638 บจ.โสภณวิชญ์ พำณิชย์ จ ำกัด 9/3/2563 1,000,000        47721 ประกอบกิจกำรซ้ือขำย ยำ อำหำร และ

เคร่ืองมือรักษำสัตว์

41/2  หมู่ท่ี 11 ต.บ้ำนด่ำน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000

700 0535562000518 บจ.วัน ไนน์ ไทม์ จ ำกัด 17/3/2563 1,000,000        47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค

บริโภค และของฝำกทุกชนิด

14/1  ถนนเจษฏบดินทร์เหนือ ต.ท่ำอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000

701 0533562000265 หจ.บีอำร์เค ครำฟท์ 23/3/2563 1,000,000        41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย

98  หมู่ท่ี 6 ต.นำยำง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120

702 0535559000103 บจ.ก้องภพ 9 จ ำกัด 4/3/2563 500,000          41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 52 หมู่ท่ี 4 ต.คุ้งตะเภำ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000

703 0115560015112 บจ.เก็ทเอ กรุ๊ป จ ำกัด 6/3/2563 100,000          80200 กิจกรรมกำรบริกำรระบบรักษำควำม

ปลอดภัย

106/10  หมู่ท่ี 2 ต.ร่วมจิต อ.ท่ำปลำ จ.อุตรดิตถ์ 53150

704 0543558000451 หจ.รักษ์วดี 3/3/2563 1,000,000        41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด 1/4 หมู่ท่ี 3 ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130

705 0543559000161 หจ.แพร่ เอ.พี. 3/3/2563 1,000,000        47525 ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุก่อสร้ำงทุกชนิด 219 หมู่ท่ี 4 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130

706 0545561000328 บจ.ข้ำวทุ่งอรุณ จ ำกัด 19/3/2563 1,000,000        47214 จ ำหน่ำยข้ำวสำร ข้ำวกล้อง ผลิตภัณฑ์

จำกข้ำว

36/1  หมู่ท่ี 14 ต.น้ ำช ำ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130

707 0543559000411 หจ.แสงเก่งก่อสร้ำง 9/3/2563 600,000          41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด 107 หมู่ท่ี 7 ต.แม่หล่ำย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
 ทุนจดทะเบียน

(บำท)
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วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

708 0553561001381 หจ.พูนสิริออแกไนเซอร์แอนด์พีเค

กรุ๊ป

27/3/2563 1,000,000        55101 โรงแรม รีสอร์ท ห้องชุด 527  หมู่ท่ี 11 ต.ไชยสถำน อ.เมืองน่ำน จ.น่ำน 55000

709 0553562000788 หจ.เจทีซี.มำสเตอร์ คอนสตร่ัค 

แอนด์ เซอร์วิส

20/3/2563 1,200,000        43210 ประกอบกิจกำรรับเหมำติดต้ัง ร้ือถอน 

เครือข่ำยโทรคมนำคม ระบบเน็ตเวิร์ค

72/3  ถนนสุมนเทวรำช ต.ในเวียง อ.เมืองน่ำน จ.น่ำน 55000

710 0563556000402 หจ.จำรุวรรณ เฮลท์แคร์ 31/3/2563 500,000          46900 ประกอบกิจกำรค้ำสินค้ำอุปโภคบริโภค 597 หมู่ท่ี 14 ต.บ้ำนต๋อม อ.เมืองพะเยำ จ.พะเยำ 56000

711 0205560039053 บจ.วันเดอร์แลนด์ ครีเอช่ัน จ ำกัด 2/3/2563 3,000,000        68102 ซ้ือ ขำย จ ำนอง จ ำน ำ เช่ำ เช่ำซ้ือ อำคำร

ชุด สังหำริมทรัพย์ อสังริมทรัพย์อ่ืนใช้

เป็นท่ีต้ังบริษัท

96/5  หมู่ท่ี 23 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57000

712 0573560004204 หจ.บีทีที แอนด์ ทีม เอ็นจิเนียร่ิง 

เจริญกิจ

24/3/2563 3,000,000        41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ออกแบบ

 ต่อเติมอำคำร และท ำป้ำยโฆษณำ

301/1  หมู่ท่ี 1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงรำย 57160

713 0573540001102 หจ.เชียงรำยสยำม 97 อินเตอร์

เนช่ันแนล

4/3/2563 1,000,000        46316 จ ำหน่ำยส่งล ำไยอบแห้ง 300/183 หมู่ท่ี 9 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57000

714 0575561002860 บจ.สว่ำง มณีเนตร จ ำกัด 6/3/2563 1,000,000        41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร ท่ี

พักอำศัย สถำนท่ีท ำกำร ถนน สะพำน 

และงำนก่อสร้ำงทุกชนิด

217  หมู่ท่ี 9 ต.ท่ำสำย อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57000

715 0573561002230 หจ.นีโอ คลำวด์ โซลูช่ัน 20/3/2563 1,000,000        62011 รับซ้ือขำย โดเมน สร้ำงเว็บไซต์ ดูแลระบบ

ไอที

4  หมู่ท่ี 8 ต.นำงแล อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57100

716 0575557000882 บจ.เชียงรำย แอลพีจี (ค้ำปลีก) 

จ ำกัด

3/3/2563 1,000,000        70100 ประกอบกิจกำรเป็นผู้บริหำรงำนเก่ียวกับ 

ด้ำนพำณิชยกรรม อุตสำหกรรม 

กำรตลำดและกำรจัดจ ำหน่ำย

212/1 หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนดู่ อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57100

717 0573553001017 หจ.ช่ืนวิรัตน์ ลิสซ่ิง 2/3/2563 1,000,000        45101 ประกอบกิจกำรซ้ือขำย ให้เช่ำ รถยนต์ 

รถจักรยำนยนต์

36 หมู่ท่ี 3 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงรำย 57110

718 0573560003721 หจ.หงษ์ฝู่ 88 4/3/2563 1,000,000        68103 ประกอบกิจกำรบริกำรห้องพักและบริกำร

ด้ำนอำหำร

133  หมู่ท่ี 1 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้ำหลวง จ.เชียงรำย 57110

719 0573549002098 หจ.จันทรำ ปรีชำ 31/3/2563 1,000,000        46319 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยขำยส่งอำหำร

เสริมทุกชนิด และผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร 

อำหำรเพ่ือสุขภำพทุกชนิด

141 หมู่ท่ี 8 ต.หัวง้ม อ.พำน จ.เชียงรำย 57120

720 0573560003445 หจ.มิค ไมค์ เครน ขนส่ง 10/3/2563 1,000,000        77109 ประกอบกิจกำรให้เช่ำรถยนต์ รถบรรทุก 6

 ล้อ 10 ล้อและรถอ่ืนทุกชนิด

74  หมู่ท่ี 9 ต.ป่ำหุ่ง อ.พำน จ.เชียงรำย 57120

721 0573555002461 หจ.เอเลฟ๊ำนเต้ คอฟฟ่ี 3/3/2563 1,000,000        10761 ประกอบกิจกำรเก่ียวกับผลิตกำแฟและ

จ ำหน่ำยกำแฟส ำเร็จรูป

225 หมู่ท่ี 4 ต.วำวี อ.แม่สรวย จ.เชียงรำย 57180



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

722 0575561001430 บจ.มำดำมลี จ ำกัด 16/3/2563 1,000,000        46103 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำมำ ส่งออก และ

จ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง อำหำรเสริมเพ่ือ

สุขภำพ และผลิตภัณฑ์ควำมงำม

192/167  หมู่ท่ี 11 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงรำย 57210

723 0573560003755 หจ.เอ็มแอลที เน็ตเวิร์ค 31/3/2563 600,000          43210 ประกอบกิจกำรรับเหมำติดต้ัง ซ่อมแซม 

ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ทีวีดำวเทียม 

ระบบส่ือสำร

46  หมู่ท่ี 1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงรำย 57150

724 0573561004143 หจ.โกลด์สตำร์ เอ็ดดูเคเต็ด 5/3/2563 80,000            85500 กำรบริกำรท่ีสนับสนุนกำรศึกษำ 74/1  หมู่ท่ี 5 ต.แม่สำย อ.แม่สำย จ.เชียงรำย 57130

725 0583560000144 หจ.แม่ฮ่องสอนวัสดุก่อสร้ำง 10/3/2563 900,000          47524 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย วัสดุก่อสร้ำง หิน

 ดิน ทรำย

13  ถนนนำวำคชสำร ต.จองค ำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000

726 0603560000615 หจ.ศรีทองทรัพย์ 23/3/2563 4,000,000        55909 บริกำรห้องพักรำยวัน 29/7 หมู่ท่ี 2 ต.กลำงแดด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

727 0605561001480 บจ.ก ำไร 98 จ ำกัด 6/3/2563 4,000,000        47721 จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม ยำรักษำ

โรค

154/3  หมู่ท่ี 21 ต.ตำคลี อ.ตำคลี จ.นครสวรรค์ 60140

728 0603557000839 หจ.สหกล 2/3/2563 3,000,000        46639 ขำยวัสดุก่อสร้ำง 8/16 หมู่ท่ี 23 ต.ตำคลี อ.ตำคลี จ.นครสวรรค์ 60140

729 0603558001464 หจ.ส่ีแคว 2016 31/3/2563 1,000,000        47300 สถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง 228 หมู่ท่ี 8 ต.บ้ำนมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

730 0603561000732 หจ.วันสุขใจ 25/3/2563 1,000,000        79120 ประกอบกิจกำรน ำเท่ียวและธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับกำรน ำเท่ียว

2/380  หมู่ท่ี 13 ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

731 0603562000761 หจ.เจซีแอล แทรกเตอร์ 23/3/2563 1,000,000        46592 ขำยปลีกอะไหล่เคร่ืองจักรกลหนัก

ประเภทรถขุดตักดิน

108/13-108/14  หมู่ท่ี 1 ต.ตะเคียนเล่ือน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

732 0605556000870 บจ.นครสวรรค์รมยำ จ ำกัด 16/3/2563 1,000,000        01611 บริกำร รมยำก ำจัดแมลงศัตรูพืชด้วยวิธี

ผสมผสำน จัดจ ำหน่ำยสำรเคมีและ

อุปกรณ์ในกำรก ำจัดแมลง

150/4 หมู่ท่ี 7 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

733 0605560000862 บจ.ดีดีคอม เอนเตอร์ไพรส์ จ ำกัด 2/3/2563 1,000,000        70209 ประกอบธุรกิจบริกำรปรึกษำและให้

ค ำแนะน ำ กำรตลำดและจัดจ ำหน่ำย

393  ถนนโกสีย์ ต.ปำกน้ ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

734 0603561000198 หจ.ณฐชำ กำรก่อสร้ำง 3/3/2563 1,000,000        41002 รับเหมำก่อสร้ำง 56/2  หมู่ท่ี 12 ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120

735 0605559000650 บจ.โกศลจักรกล จ ำกัด 3/3/2563 1,000,000        41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 129 หมู่ท่ี 5 ต.สระแก้ว อ.ลำดยำว จ.นครสวรรค์ 60150

736 0603553001601 หจ.ฟิวเจอร์กำรเกษตร 27/3/2563 500,000          46692 ค้ำปุ๋ย 138/430  หมู่ท่ี 14 ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

737 0603562001023 หจ.โชคอนันต์รุ่งโรจน์ 2/3/2563 500,000          45201 ประกอบกิจกำรรับซ่อมแซมยำนพำหนะ

ทุกชนิด

7/9  หมู่ท่ี 9 ต.บ้ำนมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

738 0663555000858 หจ.ชุติมนต์ไลฟ์ 6/3/2563 500,000          70209 ให้ค ำปรึกษำในด้ำนกำรบริหำรกำรขำย  

กำรสร้ำงทีมงำน  กำรบริหำรงำน

118/8  หมู่ท่ี 12 ต.บำงม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

739 0603561000074 หจ.ชีลด์ล่ีแบรนด์ 12/3/2563 200,000          47732 จ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง 2/445  หมู่ท่ี 13 ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
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740 0613561000538 หจ.พรพิพัฒน์ ทรำนสปอร์ต95 5/3/2563 1,000,000        49323 ขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ ทำงบก ทำงน้ ำ 

ท้ังภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ

162  ถนนรักกำรดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธำนี จ.อุทัยธำนี 61000

741 0625559000340 บจ.เจ 788 จ ำกัด 31/3/2563 5,000,000        68102 ประกอบกิจกำรค้ำอสังหำริมทรัพย์ 120/62 หมู่ท่ี 3 ต.นครชุม อ.เมืองก ำแพงเพชร จ.ก ำแพงเพชร 62000

742 0625538000073 บจ.ทำงไทย ซีวิล คอนสตรัคช่ัน 

จ ำกัด

4/3/2563 4,000,000        41002 รับเหมำก่อสร้ำง 65/56 ถนนรำชด ำเนิน 2 ต.ในเมือง อ.เมืองก ำแพงเพชร จ.ก ำแพงเพชร 62000

743 0625559000129 บจ.คอนสแตน ซัคเซส จ ำกัด 6/3/2563 1,000,000        25113 ประกอบกิจกำร ผลิตและติดต้ังประตู 

หน้ำต่ำง บำนเล่ือน เหล็กดัด

95 หมู่ท่ี 4 ต.วังชะพลู อ.ขำณุวรลักษบุรี จ.ก ำแพงเพชร 62140

744 0635560000285 บจ.ไทยเจริญ นิตต้ิง กำร์เม้นท์ 

จ ำกัด

5/3/2563 2,000,000        14120 ประกอบกิจกำร ตัดเย็บเส้ือผ้ำ เคร่ืองนุ่งห่ม 19/2 ถนนสำยเอเซีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตำก 63110

745 0633560000721 หจ.บิสมิลลำ แฟช่ัน 20/3/2563 500,000          47711 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยเส้ือผ้ำส ำเร็จรูป

ทุกชนิด

19/11  ถนนิอิสลำมบ ำรุง ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตำก 63110

746 0633562000795 หจ.ธัญสินี แม่สอด 5/3/2563 500,000          81300 ประกอบกิจกำรดูแลและรักษำภูมิทัศน์ 8/28  ซอยร่วมแรง ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตำก 63110

747 0643560000674 หจ.ลักซ์คอนนี แอสเซท 2/3/2563 5,000,000        55101 ประกอบกิจกำรท่ีพัก รีสอร์ท เกสต์เฮำส์ 32/4  หมู่ท่ี 4 ต.เมืองบำงยม อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110

748 0643539000113 หจ.ฟำร์มทองปิโตรเล่ียม 4/3/2563 3,000,000        47300 ป๊ัมน้ ำมัน 181/3 หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000

749 0643561000147 หจ.อิคคิว ออโต้คำร์ 26/3/2563 1,000,000        45103 ขำยยำนยนต์เก่ำชนิดรถยนต์น่ังส่วนบุคคล 311/6  หมู่ท่ี 7 ต.บ้ำนกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000

750 0645535000102 บจ.จัดหำงำน พี.พี.เอส. อินเตอร์ 

(1992) จ ำกัด

19/3/2563 1,000,000        46109 จัดหำงำนโดยได้รับค่ำตอบแทนเป็น

นำยหน้ำ

48/5 หมู่ท่ี 3 ต.ย่ำนยำว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110

751 0645561000114 บจ.ต้นแก้วคอสเมติค จ ำกัด 23/3/2563 1,000,000        46443 กำรขำยส่งเคร่ืองส ำอำง 45  หมู่ท่ี 3 ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนำลัย จ.สุโขทัย 64130

752 0205546005287 บจ.แกรนด์ นำคำ จ ำกัด 30/3/2563 50,000,000      68102 ประกอบกิจกำรจัดสรรท่ีดิน และแบ่งท่ีดิน

เพ่ือจ ำหน่ำย

99  หมู่ท่ี 10 ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

753 0653561001933 หจ.ทีเค8998 13/3/2563 3,000,000        41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 52  หมู่ท่ี 7 ต.ท่ำทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

754 0653550001121 หจ.เลอ ปำร์ค 6/3/2563 2,000,000        41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร

9/10 ถนนมิตรภำพ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

755 0653552000776 หจ.เส้ียวอัฐ 6/3/2563 1,000,000        46900 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำเคร่ือง

อุปโภค-บริโภค

919  หมู่ท่ี 3 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

756 0653556000738 หจ.ปนัชดำ 59 6/3/2563 1,000,000        46900 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำเคร่ือง

อุปโภคบริโภค และเคร่ืองส ำอำงทุกชนิด

9/10 ถนนมิตรภำพ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

757 0653556000959 หจ.ศ.สิทธิไชย ซัพพลำย 18/3/2563 1,000,000        41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 459/1318 หมู่ท่ี 7 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

758 0653558001081 หจ.วิเชียร ไลท์ แอนด์ บิวด้ิง 17/3/2563 1,000,000        41002 ประกอบกิจกำรประมูลเพ่ือขำยสินค้ำและ

รับจ้ำงท ำของ แก่บุคคล คณะบุคคล นิติ

บุคคล ส่วนรำชกำร

52/174 ถนนพระองค์ขำว ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

759 0655548000351 บจ.น่ำนริเวอร์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 

แอนด์ ทัวร์ จ ำกัด

9/3/2563 1,000,000        82990 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับช ำระค่ำ

สำธำรณูปโภค ค่ำน้ ำประปำ ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำ

โทรศัพท์

793/24 ถนนบรมไตรโลกนำรถ 2 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

760 0655558000982 บจ.พรพ่อแก่ จ ำกัด 31/3/2563 1,000,000        47114 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำ

อุปโภค บริโภค สินค้ำเบ็ดเตล็ดและเคร่ือง

สังฆภัณฑ์

59/5-6  ถนนบรมไตรโลกำนำรถ 2 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

761 0655560001851 บจ.ป.ทรัพย์รุ่งเรืองขนส่ง จ ำกัด 19/3/2563 1,000,000        49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ

190  หมู่ท่ี 6 ต.ปำกโทก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

762 0653558002649 หจ.ฐิติธนำ วิชโย 23/3/2563 1,000,000        41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำรท่ี

พักอำศัย

139 หมู่ท่ี 15 ต.แม่ระกำ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130

763 0653560001891 หจ.มำนพ  เน็ตเวิร์ก 12/3/2563 500,000          43210 ประกอบกิจกำรให้บริกำรติดต้ังเคเบ้ิล 

สำยไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้ำและส่ือสำรทุกชนิด 

ซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ

135/3  หมู่ท่ี 5 ต.มะตูม อ.พรหมพิรำม จ.พิษณุโลก 65150

764 0653562000949 หจ.วันพีช อรัญญิก โฮม 19/3/2563 300,000          47511 ประกอบกิจกำรค้ำ ผ้ำ ผ้ำทอใยสังเครำะห์

 ด้ำย ด้ำยยำงยืด เส้ือผ้ำส ำเร็จรูป

1000/195  หมู่ท่ี 10 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

765 0653560000712 หจ.เอเอ็นเอส เฮลท์แคร์ 25/3/2563 100,000          47723 ค้ำเคร่ืองส ำอำง อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้

เสริมควำมงำม

96 หมู่ท่ี 3 ต.ท่ำทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

766 0663549000191 หจ.คูณทอง คูณเงิน 20/3/2563 5,000,000        11041 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำด่ืม 

น้ ำแร่

11/9 ถนนจันทร์สว่ำง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000

767 0663559001093 หจ.8888888 20/3/2563 2,000,000        41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 21/7  หมู่ท่ี 10 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000

768 0663555000548 หจ.รัชชำนนท์ พันธ์ุพืช 13/3/2563 1,000,000        46201 ผลิตและจ ำหน่ำยพืชผลทำงกำรเกษตร 163 หมู่ท่ี 3 ต.ดงป่ำค ำ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170

769 0663554000561 หจ.อำร์มิช แอลพีจี 11/3/2563 1,000,000        47300 สถำนีบริกำรแก๊ส LPG และน้ ำมัน 212 หมู่ท่ี 3 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ต.บ้ำนนำ อ.วชิรบำรมี จ.พิจิตร 66220

770 0663563000152 หจ.รถตัดหญ้ำ เอส.พี. 4/3/2563 500,000          28219 กำรผลิตเคร่ืองจักรอ่ืนๆท่ีใช้ในทำง

กำรเกษตรและกำรป่ำไม้ (ยกเว้น

แทรกเตอร์ท่ีใช้ในทำงกำรเกษตรและงำน

ป่ำไม้)

11  หมู่ท่ี 1 ต.ล ำประดำ อ.บำงมูลนำก จ.พิจิตร 66120

771 0675562001254 บจ.ไผ่เก้ำเกษตร จ ำกัด 23/3/2563 1,000,000        46209 ประกอบกิจกำรรับซ้ือและจัดจ ำหน่ำย

พืชผลทำงกำรเกษตรเช่นข้ำว ข้ำวโพด ถ่ัว

 และมันส ำปะหลัง

83  หมู่ท่ี 11 ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

772 0673559000542 หจ.เอ.เอ แอนด์ ที.ที เพชรคลีนน่ิง 26/3/2563 200,000          80100 รับท ำควำมสะอำดสถำนท่ีรำชกำร ส่วน

รำชกำร รัฐวิสำหกิจ สถำนท่ีท ำกำรบริษัท

 ร้ำนค้ำ

49/1 หมู่ท่ี 7 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000

773 0675562000134 บจ.มณีสอนกำรบัญชี จ ำกัด 24/3/2563 200,000          69200 บริกำรจัดท ำบัญชี บริกำรจดทะเบียนธุรกิจ

 และบริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนภำษี

471/5  ถนนเพชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000

774 0703559000738 หจ.โกลเด้น ฮอร์ส เซอร์วิส (2016) 12/3/2563 1,000,000        47595 จ ำหน่ำยเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำทุกประะเภท 92/2 หมู่ท่ี 3 ต.เจดีย์หัก อ.เมืองรำชบุรี จ.รำชบุรี 70000

775 0705527000068 บจ.กิจวัฒนำรำชบุรี จ ำกัด 19/3/2563 1,000,000        47524 จ ำหน่ำยปลีกวัสดุก่อสร้ำง 34-40 ถนนไกรเพชร ต.หน้ำเมือง อ.เมืองรำชบุรี จ.รำชบุรี 70000

776 0705558000434 บจ.ธีร์  ธีรภูมิ จ ำกัด 2/3/2563 1,000,000        41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง และ

ออกแบบ  ทุกชนิด

11/1 หมู่ท่ี 7 ต.อ่ำงทอง อ.เมืองรำชบุรี จ.รำชบุรี 70000

777 0703558000483 หจ.ป.เจริญอุปกรณ์ 19/3/2563 990,000          47525 ประกอบธุรกิจจัดซ้ือ จัดหำ และจัด

จ ำหน่ำยปลีกส่ง วัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้ำง 

อุปกรณ์ไฟฟ้ำ ประปำ

79/6 หมู่ท่ี 6 ต.เบิกไพร อ.บ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี 70110

778 0703558000271 หจ.อำร์ตบีไฟน์ 16/3/2563 500,000          18119 ประกอบกิจกำรรับเหมำจัดท ำและ

ออกแบบงำนส่ิงพิมพ์ งำนส่ือโฆษณำ ทุก

ชนิด

171 หมู่ท่ี 2 ต.อ่ำงทอง อ.เมืองรำชบุรี จ.รำชบุรี 70000

779 0703559000550 หจ.ฟลอริช โคโค่ 12/3/2563 100,000          46319 จัดจ ำหน่ำยขนมหวำนและของขบเค้ียวทุก

ชนิด

15/35 ซอย1 ถนนรำษฎรยินดี ต.หน้ำเมือง อ.เมืองรำชบุรี จ.รำชบุรี 70000

780 0715525000079 บจ.โปลีเทคนิคกำญจนบุรี จ ำกัด 31/3/2563 15,000,000      85220 สถำนศึกษำเอกชน ระดับ ปวช.ปวส. 29/7  หมู่ท่ี 2 ต.ท่ำมะกำ อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี 71120

781 0205551013403 บจ.11 วิรยะรุ่งเรือง จ ำกัด 20/3/2563 5,000,000        55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม รีสอร์ท ท่ีพัก 

ภัตตำคำร บำร์ ไนท์คลับ

39/1  หมู่ท่ี 4 ต.โคกตะบอง อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี 71120

782 0715561001331 บจ.ศรีสุขจร จ ำกัด 26/3/2563 5,000,000        46209 ประกอบกิจกำรค้ำพืชผลทำงกำรเกษตร 

และอุปกรณ์อ่ืนท่ีเก่ียวกับกำรเกษตร

106  หมู่ท่ี 1 ต.หนองไผ่ อ.ด่ำนมะขำมเต้ีย จ.กำญจนบุรี 71260

783 0713538000666 หจ.อลงกรณ์ กำรยำง 13/3/2563 2,000,000        45302 ค้ำปลีกยำงรถยนต์ 1009/2 หมู่ท่ี 3 ต.ท่ำม่วง อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 71110

784 0715561002175 บจ.เคซี คอร์ปอเรท จ ำกัด 6/3/2563 1,000,000        71202 ประกอบกิจกำรรับตรวจ-ส ำรวจตรวจ

สภำพรถทุกชนิด

399/1  ถนนแสงชูโตใต้ ต.ปำกแพรก อ.เมืองกำญจนบุรี จ.กำญจนบุรี 71000

785 0713561000529 หจ.ธนกฤต คอนสตรัคช่ัน 999 12/3/2563 1,000,000        41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 26/2  หมู่ท่ี 6 ต.หนองขำว อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 71110

786 0715560000900 บจ.ชำนเนล ดอร์ อินเตอร์โปรดักส์

 จ ำกัด

10/3/2563 1,000,000        41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 200/30  หมู่ท่ี 6 ต.วังขนำย อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 71110

787 0715563000668 บจ.พิณสุวรรณฟำร์ม จ ำกัด 25/3/2563 1,000,000        01499 ประกอบกิจกำรเล้ียงสัตว์และค้ำสัตว์มีชีวิต 2/8  หมู่ท่ี 9 ต.พังตรุ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 71110

788 0713563000241 หจ.ปิโตรเลียมแก๊ส คุณภำพ 9/3/2563 500,000          47300 ประกอบกิจกำรสถำนีจ ำหน่ำย น้ ำมัน

เช้ือเพลิง ก๊ำซรถยนต์

83/15  หมู่ท่ี 3 ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 71000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
 ทุนจดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

789 0715560002724 บจ.บ้ำนเรำ 999 จ ำกัด 30/3/2563 500,000          56101 ประกอบกิจกำรบริกำรด้ำนอำหำรและ

เคร่ืองด่ืมในร้ำนอำหำร ไม่ว่ำจะเป็น

บริกำรแบบให้น่ังโต๊ะหรือแบบบริกำร

ตนเอง

284/60  ถนนแสงชูโต ต.บ้ำนเหนือ อ.เมืองกำญจนบุรี จ.กำญจนบุรี 71000

790 0723560000754 หจ.ท่ำจีน เกษตรผล 24/3/2563 5,000,000        46209 ประกอบกิจกำรรวบรวม จัดเก็บ วัตถุดิบ 

ประเภท แกลบ ชำนอ้อย ไม้ อย่ำงอ่ืน ทุก

ชนิด

292  หมู่ท่ี 3 ต.นิคมกระเสียว อ.ด่ำนช้ำง จ.สุพรรณบุรี 72180

791 0723537000221 หจ.ซี.บี.เค.คอนสตรัคช่ัน 4/3/2563 3,000,000        41002 รับเหมำก่อสร้ำง ซ้ือขำยวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ 285 หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนกร่ำง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140

792 0125559026840 บจ.บุหลัน มันตรำ จ ำกัด 24/3/2563 1,000,000        47721 จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์แปรรูป สมุนไพร 

ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ น้ ำมันหอม

ระเหยสุคนธบ ำบัด

822-824  ถนนพระพันวษำ ต.ท่ำพ่ีเล้ียง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

793 0723531000105 หจ.เกียรติชูสกุลก่อสร้ำง 4/3/2563 1,000,000        41002 รับเหมำก่อสร้ำง ขำยวัสดุก่อสร้ำง 132 หมู่ท่ี 5 ต.บำงเลน อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

794 0725562000770 บจ.ทูมอร์โรว์ เวร่ีกูด จ ำกัด 16/3/2563 1,000,000        47732 จ ำหน่ำยทองรูปพรรณทุกชนิด แบบเงิน

สดและเงินผ่อน

218  หมู่ท่ี 5 ต.ย่ำนยำว อ.สำมชุก จ.สุพรรณบุรี 72130

795 0725563000269 บจ.ศิวิมล สตรีท จ ำกัด 20/3/2563 1,000,000        46411 ประกอบกิจกำรค้ำ ผ้ำ ผ้ำทอจำกใย

สังเครำะห์ ด้ำย ด้ำยยำงยืด เส้นใยไนล่อน

 ใยสังเครำะห์ เส้นด้ำยยืด เคร่ืองนุ่งห่ม 

เส้ือผ้ำส ำเร็จรูปเคร่ืองแต่งกำย

เคร่ืองประดับถุงเท้ำ ถุงน่อง เคร่ืองหนัง 

รองเท้ำ กระเป๋ำ เคร่ืองอุปโภคอ่ืน

58/1  หมู่ท่ี 4 ต.วังยำง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140

796 0725559000926 บจ.ต่ีจู้ แลนด์ จ ำกัด 9/3/2563 1,000,000        68201 นำยหน้ำค้ำอสังหำริมทรัพย์ ท่ีปรึกษำใน

กำรซ้ือขำยอสังหำริมทรัพย์

76/1 หมู่ท่ี 5 ต.มะขำมล้ม อ.บำงปลำม้ำ จ.สุพรรณบุรี 72150

797 0725549000052 บจ.ธนำเอก อิเล็คทริค จ ำกัด 19/3/2563 1,000,000        43210 ประกอบกิจกำรออกแบบ รับเหมำ ติดต้ัง 

ระบบไฟฟ้ำ ประปำ เคร่ืองกล 

ระบบส่ือสำรอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ทุกชนิด

107 หมู่ท่ี 3 ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210

798 0735560001680 บจ.เอเช่ียน บิสซิเนส ฟำร์ม จ ำกัด 27/3/2563 15,000,000      46204 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำส่งออก สัตว์เล้ียง 

กระต่ำย เม่นแคระ สัตว์เล้ือยคลำน เต่ำ

211 หมู่ท่ี 10 ต.มำบแค อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

799 0735548001306 บจ.ศรีทรัพย์ม่ันคง จ ำกัด 10/3/2563 5,000,000        68104 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ให้เช่ำ 

อสังหำริมทรัพย์และสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

29/90 หมู่ท่ี 5 ถนนศำลำยำ-บำงภำษี ต.ศำลำยำ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

800 0735556004262 บจ.ผินกวน จ ำกัด 5/3/2563 4,000,000        10799 ประกอบกิจกำรผลิตและแปรรูป 

ผลิตภัณฑ์อำหำร ผลไม้ ขนม เคร่ืองปรุงรส

46/3 หมู่ท่ี 5 ต.ท่ำข้ำม อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110

801 0735560001051 บจ.44 กำรช่ำง จ ำกัด 6/3/2563 3,000,000        31009 ประกอบกิจกำรผลิตจ ำหน่ำยเคร่ืองเรือน 38/8 หมู่ท่ี 4 ต.บำงกระทึก อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
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รหัส

ไปรษณีย์

802 0735535001647 บจ.กิจไพศำล คำร์เซ็นเตอร์ จ ำกัด 30/3/2563 2,000,000        45101 จ ำหน่ำยรถยนต์ ซ่อมเคร่ืองยนต์ ช่วงล่ำง 

เคำะ

124 หมู่ท่ี 1 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.ก ำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

803 0105528006430 บจ.ไฟน์เฟเวอร์ มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด 10/3/2563 2,000,000        14112 ประกอบกิจกำรเป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำย

เส้ือผ้ำท่ี

23/109 หมู่ท่ี 8 ต.อ้อมใหญ่ อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73160

804 0735557004614 บจ.เดอะ  ควอดส์ จ ำกัด 3/3/2563 1,000,000        33200 ประกอบกิจกำร ให้บริกำรติดต้ัง ตัด-ต่อ

มิเตอร์ไฟฟ้ำทุกชนิด

35/4 ถนนหน้ำโรงไฟฟ้ำ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

805 0735561005123 บจ.สยำม เจดี  พลำสท์ จ ำกัด 10/3/2563 1,000,000        46695 ประกอบกิจกำรรับซ้ือ-ขำย ของเก่ำ ทุก

ชนิดทุกประเภท

139/1  หมู่ท่ี 7 ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

806 0735546000311 บจ.เซอร์คอน ทรอนิค เทคโนโลยี 

จ ำกัด

17/3/2563 1,000,000        43210 ประกอบ ติดต้ัง ให้บริกำรด้ำนอุปกรณ์ไฟฟ้ 99/85  หมู่ท่ี 2 ถนนพุทธมณฑลสำย 5 ต.บำงกระทึก อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110

807 0735551001095 บจ.ศรีสว่ำงพัฒนำเซอร์วิส จ ำกัด 4/3/2563 1,000,000        41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร

90/49 หมู่ท่ี 6 ต.ท่ำข้ำม อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110

808 0735563001320 บจ.ไทยฮง เฟรช ฟรุ๊ต จ ำกัด 26/3/2563 1,000,000        46102 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก ผัก ผลไม้ 

ทุกชนิด

88  หมู่ท่ี 2 ต.ทรงคนอง อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110

809 0735561005174 บจ.กอลล่ีเอ็นจ้ิน จ ำกัด 13/3/2563 1,000,000        46422 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยและติดต้ัง

อุปกรณ์ไฟฟ้ำ อุปกรณ์ประปำ อุปกรณ์

เคร่ืองปรับอำกำศ

81  หมู่ท่ี 1 ต.ไทยำวำส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

810 0735562003108 บจ.วีเอ็นดับเบ้ิลยู กรุ๊ป จ ำกัด 3/3/2563 1,000,000        69100 ประกอบกิจกำรบริกำรทำงด้ำนกฎหมำย 99/153  หมู่ท่ี 3 ต.บำงกระเบำ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

811 0735561008394 บจ.พูนทรัพย์ทวีคูณ จ ำกัด 18/3/2563 1,000,000        46695 ประกอบกิจกำร ซ้ือ ขำย ของเก่ำ แก้ว 

พลำสติก กล่องพลำสติก ขวด กระดำษ 

เหล็ก อลูมิเนียม สแตนเลส ทองแดง

130  หมู่ท่ี 5 ต.ไผ่หูช้ำง อ.บำงเลน จ.นครปฐม 73130

812 0105560077843 บจ.บีวัน อะโกรเทค จ ำกัด 25/3/2563 1,000,000        10802 ประกอบกิจกำรผลิต จ้ำงผลิต รับจ้ำงผลิต 

เพ่ือจ ำหน่ำย อำหำรสัตว์ทุกชนิด

45/1  หมู่ท่ี 11 ถนนมำลัยแมน ต.ห้วยขวำง อ.ก ำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

813 0105560050104 บจ.ไฮเวิลด์ แมชชีนเนอร่ี จ ำกัด 2/3/2563 1,000,000        46592 ประกอบกิจกำรค้ำ เคร่ืองจักรกลเก่ำและ

ใหม่ ท่ีเก่ียวกับในกำรก่อสร้ำงทุกนิดทุก

ประเภท

87/4  หมู่ท่ี 1 ต.มหำสวัสด์ิ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

814 0745554004168 บจ.เค วี.ชิบำตะ จ ำกัด 30/3/2563 71,055,000      46900 กิจกำรซ้ือสินค้ำอุปกรณ์เน้ือแก้วพลำสติก

กระเบ้ืองเหล็กสแตนเลสโลหะและอโลหะ

ทุกชนิด

18/32,34 โครงกำรฟิวเจอร์มำร์คบิ

ชิเนสพำร์ค หมู่ท่ี 5 ถนนเศรษฐกิจ 1

ต.นำดี อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

815 0745561010798 บจ.บี แลนด์ โฮลด้ิง จ ำกัด 19/3/2563 49,293,000      68104 ให้เช่ำท่ีดิน 5/6  หมู่ท่ี 3 ต.บำงกระเจ้ำ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

816 0745561010801 บจ.ดี แลนด์ โฮลด้ิง จ ำกัด 19/3/2563 48,012,840      68104 ให้เช่ำท่ีดิน 5/6  หมู่ท่ี 3 ต.บำงกระเจ้ำ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000
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817 0745561010828 บจ.ซี แลนด์ โฮลด้ิง จ ำกัด 19/3/2563 21,778,830      68104 ประกอบกิจกำรให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ 5/6  หมู่ท่ี 3 ถนนพระรำม 2 ต.บำงกระเจ้ำ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

818 0105556094640 บจ.เอสพี เอ็ดดูเคช่ัน ออล จ ำกัด 19/3/2563 6,000,000        63112 ประกอบกิจกำรจัดสร้ำงห้องเรียน

คอมพิวเตอร์ วำงระบบคอมพิวเตอร์

45/354 หมู่ท่ี 5 ต.พันท้ำยนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

819 0735556002707 บจ.เจ แอนด์ ดี อิเลคทริค จ ำกัด 26/3/2563 5,000,000        46421 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำส่งออกเพ่ือผลิต

และจ ำหน่ำยเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำทุกชนิด

25/7 หมู่ท่ี 9 ต.นำดี อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

820 0745547001116 บจ.เอลิฟองต์ เบเกอร่ี  จ ำกัด 18/3/2563 5,000,000        10711 เป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรขนมปัง 

รวมท้ังผลิตภัณฑ์เบเกอร่ีต่ำง ๆ

99/44 หมู่ท่ี 2 ต.ท่ำเสำ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74110

821 0245556000083 บจ.ดี  ชัวร์  ออโต้โมบิล  พำร์ทส์ 

จ ำกัด

30/3/2563 4,000,000        45301 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก ขำยส่ง 

ขำยปลีก อะไหล่รถยนยต์ เคร่ืองมือ 

เคร่ืองจักร

65  หมู่ท่ี 8 ต.ท่ำเสำ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74110

822 0745554003528 บจ.บ๊ิกแฟนท์ จ ำกัด 18/3/2563 3,500,000        10712 ผลิตขนมปังกรอบ 59/212 หมู่ท่ี 11 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74130

823 0745560008501 บจ.ริเวอร์ นอร์ธ จ ำกัด 9/3/2563 2,000,000        68104 ให้เช่ำท่ีดิน อสังหำริมทรัพย์ 22/8  หมู่ท่ี 5 ต.แครำย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74110

824 0743554002376 หจ.ศักด์ิดำเดช คอนสตรัคช่ัน 26/3/2563 1,000,000        41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง บ ำรุง

ซ่อมแซม ต่อเติม และงำนก่อสร้ำงอ่ืนทุกฃ

นิด

43/337 หมู่ท่ี 4 ต.โคกขำม อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

825 0745556004360 บจ.โพพิโต้ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 26/3/2563 1,000,000        27501 ประกอบกิจกำรผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำใน

ครัวเรือน

26/6 หมู่ท่ี 9 ต.นำดี อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

826 0745557005858 บจ.เอสพีโฮม เอสเตท จ ำกัด 23/3/2563 1,000,000        68201 ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทน นำยหน้ำซ้ือ

ขำย เช่ำ อสังหำริมทรัพย์

41/104  หมู่ท่ี 2 ต.โคกขำม อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

827 0745561007371 บจ.ถำวรโภคทรัพย์888 จ ำกัด 19/3/2563 1,000,000        46107 น ำเข้ำ ส่งออก วัสดุก่อสร้ำง 26/6  หมู่ท่ี 9 ต.นำดี อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

828 0745562006522 บจ.วีพี อินดัสทรี จ ำกัด 16/3/2563 1,000,000        25921 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงลอกสี พ่นสีฝุ่น 

ผลิตและจัดจ ำหน่ำยสีฝุ่น

88/33  หมู่ท่ี 2 ต.กำหลง อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

829 0743554000756 หจ.วงค์โชคชัย บรรจุภัณฑ์ 31/3/2563 1,000,000        17020 กำรผลิตกระดำษลูกฟูกและภำชนะท่ีท ำ

จำกกระดำษและกระดำษแข็ง

92/27 หมู่ท่ี 3 ต.แครำย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74110

830 0743557001052 หจ.เอส.เค. เมททอล เอ็นจิเนียร่ิง 

(ประเทศไทย)

17/3/2563 1,000,000        29309 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย ประกอบ 

ติดต้ัง ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ น ำเข้ำส่งออก

 อุปกรณ์ช้ินส่วนอะไหล่รถยนต์

35/2 หมู่ท่ี 12 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74110

831 0745556002073 บจ.สมชำย วัสดุก่อสร้ำง จ ำกัด 2/3/2563 1,000,000        41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 208/30  หมู่ท่ี 1 ต.แครำย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74110

832 0105555120183 บจ.ธนศิริอนันต์ จ ำกัด 10/3/2563 1,000,000        46499 จ ำหน่ำยถุงพลำสติก 119/29 หมู่ท่ี 4 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74130

833 0743553001546 หจ.เอ็น.พี.ที.เอ็นจิเนียร์ พำร์ท 30/3/2563 700,000          25910 กิจกำรประเภทผลิตและจ ำหน่ำยงำนป๊ัม 

ข้ึนรูป งำนประกอบช้ินส่วนทุกชนิด

189/554 หมู่ท่ี 5 ถนนพระรำม 2 ต.พันท้ำยนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

834 0103557000531 หจ.ดี.ที.ดี ซันเด้นท์ 12/3/2563 300,000          47593 ประกอบกิจกำรค้ำ อุปกรณ์ส่องสว่ำง 

อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ อุปกรณ์ไฟฟ้ำ โคม

ไฟ หลอดไฟ

5/9  หมู่บ้ำน กรีนเนอร่ี บำย นิรำวิลล์ 

หมู่ท่ี 2 ถนนเศรษฐกิจ-นำดี

ต.นำดี อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

835 0745553003532 บจ.เอส.ซี.เอ.แมชชีนเนอร่ี จ ำกัด 20/3/2563 300,000          28199 กิจกำรออกแบบผลิตเคร่ืองจักรและ

อุปกรณ์เพ่ือใช้ในงำนอุตสำหกรรมทุกชนิด

93/280 หมู่ท่ี 7 ต.ท่ำทรำย อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

836 0755560000365 บจ.แสงใต้ อัมพวำ รีสอร์ท แอนด์ 

ฟิชช่ิงปำร์ค จ ำกัด

17/3/2563 1,000,000        56103 กำรบริกำรด้ำนอำหำรในภัตตำคำรและ

ร้ำนอำหำรแบบเคล่ือนท่ี

22/2  หมู่ท่ี 4 ต.ย่ีสำร อ.อัมพวำ จ.สมุทรสงครำม 75110

837 0765554000791 บจ.อำร์พี ดีไซน์แอนด์บิลด์ จ ำกัด 27/3/2563 5,000,000        68102 ซ้ือ ขำย เช่ำ ท่ีดิน อสังหำริมทรัพย์ 267/8 หมู่ท่ี 7 ต.เขำใหญ่ อ.ชะอ ำ จ.เพชรบุรี 76120

838 0765562000362 บจ.เอทิส เอ็กซ์พอร์ท (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

13/3/2563 2,000,000        46510 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำผลิตภัณฑ์จำก

ต่ำงประเทศ เช่น อุปกรณ์และ

ส่วนประกอบท่ีใช้กับคอมพิวเตอร์และ

ส่งออก

65/96  หมู่ท่ี 3 ต.บำงเก่ำ อ.ชะอ ำ จ.เพชรบุรี 76120

839 0775559000241 บจ.รำเวนรัส จ ำกัด 24/3/2563 2,000,000        68103 กำรเช่ำให้เช่ำกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับ

อสังหำริมทรัพย์ของตนเองหรือเช่ำจำก

ผู้อ่ืนเพ่ือเป็นท่ีพักอำศัย

1444/10 ถนนเพชรเกษม (ทรำยใต้) ต.ชะอ ำ อ.ชะอ ำ จ.เพชรบุรี 76120

840 0765554000740 บจ.กองเพชร ทรำนสปอร์ต  จ ำกัด 24/3/2563 1,000,000        49323 ขนส่ง และ ขนถ่ำยสินค้ำ ทำงบกและทำง

น้ ำ

45/24 หมู่ท่ี 4 ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

841 0775561001764 บจ.พีบีเอส ลอว์ แอนด์ เซอร์เวย์ 

จ ำกัด

19/3/2563 1,000,000        69100 ประกอบกิจกำรบริกำรให้ค ำปรึกษำ

แนะน ำและเป็นตัวแทนทำงกฎหมำย

1416/6  ถนนเพชรเกษม(ทรำยใต้) ต.ชะอ ำ อ.ชะอ ำ จ.เพชรบุรี 76120

842 0763548000774 หจ.บี.แอล.เพชรบุรี กรุ๊ป 24/3/2563 1,000,000        47300 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยน้ ำมันเช้ือเพลิง 12 หมู่ท่ี 3 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขำย้อย จ.เพชรบุรี 76140

843 0765561000741 บจ.เอ๋ หมูสด ไก่สด ฟู้ดเซ็นเตอร์ 

จ ำกัด

27/3/2563 500,000          46311 กำรขำยส่งเน้ือสัตว์ และผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์ 485/7  ถนนเพชรเกษม ต.ชะอ ำ อ.ชะอ ำ จ.เพชรบุรี 76120

844 0763562000042 หจ.จิระพงษ์ จิตคุ้ม ทรำเวล ทัวร์ 18/3/2563 102,000          49329 จัดบริกำรรับส่งผู้โดยสำรและทัวร์ท่องเท่ียว 478/3  หมู่ท่ี 4 ต.สองพ่ีน้อง อ.แก่งกระจำน จ.เพชรบุรี 76170

845 0775554001851 บจ.เพียว เฮลท์ สปำ จ ำกัด 26/3/2563 4,000,000        86909 กิจกรรมสปำเพ่ือกำรสร้ำงควำมผ่อน

คลำยท้ังร่ำงกำยและจิตใจมีโปรแกรม

โภชนำกำรบ ำบัด

207/7 หมู่ท่ี 7 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

846 0105545028748 บจ.ปรำณบุรี โฮมส์ จ ำกัด 10/3/2563 3,000,000        64202 เข้ำเป็นหุ้นส่วนเป็นผุ้ถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 

และลง

223 หมู่ท่ี 2 ต.สำมร้อยยอด อ.สำมร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

847 0775559001990 บจ.เซำ อีท เอเชียน เฮลท์แคร์ 

คอนซัลต้ิง จ ำกัด

20/3/2563 2,000,000        68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ 

สังหำริมทรัพย์

300/61  หมู่ท่ี 9 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
 ทุนจดทะเบียน
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ไปรษณีย์

848 0775548000067 บจ.ไรซ์ พำร์ค จ ำกัด 9/3/2563 1,000,000        68101 ประกอบกิจกำรซ้ือท่ีดินและแบ่งออกเป็น

แปลงย่อยเพ่ือจ ำหน่ำย จัดสรรบ้ำนและ

ท่ีดินเพ่ือจ ำหน่ำย ให้เช่ำ

8/111 ซอยหมู่บ้ำนเขำเต่ำ ถนนเพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

849 0775548004453 บจ.เคลพเวอร์แลนด์ เอเซีย จ ำกัด 20/3/2563 1,000,000        68103 ประกอบกิจกำรให้เช่ำและจ ำหน่ำย

อสังหำริมทรัพย์ บ้ำน ท่ีดิน

172 หมู่ท่ี 14 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

850 0775549006140 บจ.จิมมับ จ ำกัด 5/3/2563 1,000,000        55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม ภัตตำคำร บำร์ 

ไนท์คลับ

23/209 หมู่บ้ำนดุสิตแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ 8

 ถนนเขำพิทักษ์

ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

851 0775553001025 บจ.คอทซ่ี จ ำกัด 12/3/2563 1,000,000        70209 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำและให้

ค ำแนะน ำเก่ียวกับปัญหำด้ำนกำรผลิต

39/199 หมู่บ้ำนหัวหินฮิลล์วิลเลจ ซอย

หัวหิน 102

ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

852 0805560001271 บจ.สุวรรณดี พิโค จ ำกัด 27/3/2563 5,000,000        64929 กำรให้สินเช่ืออ่ืน ๆ ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้

ในท่ีอ่ืน

45/2  หมู่ท่ี 4 ต.ท่ำง้ิว อ.เมืองนครศรีธรรมรำช จ.นครศรีธรรมรำช 80280

853 0805562001228 บจ.หลวงอนุกร จ ำกัด 9/3/2563 2,000,000        16101 กำรเล่ือยไม้ 22  หมู่ท่ี 7 ต.ทุ่งสง อ.นำบอน จ.นครศรีธรรมรำช 80220

854 0805562000850 บจ.ฟำร์มเมช รีเทล จ ำกัด 3/3/2563 1,000,000        46311 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเน้ือสัตว์ ท้ังสด

และแปรรูป

99/9  ถนนอ้อมค่ำยวชิรำวุธ ต.ท่ำวัง อ.เมืองนครศรีธรรมรำช จ.นครศรีธรรมรำช 80000

855 0825557000278 บจ.ตะวันวู้ด จ ำกัด 30/3/2563 1,000,000        16101 ประกอบกิจกำรโรงเล่ือยไม้ ท ำไม้แปรรูป

ต่ำง ๆ จ ำหน่ำยท้ังในและนอกประเทศ

12  ถนนพัฒนำกำรคูขวำง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมรำช จ.นครศรีธรรมรำช 80000

856 0813547000192 หจ.ทรงพรค้ำไม้ 26/3/2563 1,500,000        47524 จ ำหน่ำยไม้ เหล็ก และวัสดุก่อสร้ำงทุกชนิด 29/12 หมู่ท่ี 11 ต.กระบ่ีน้อย อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81000

857 0105555142039 บจ.ไทท่ัน เมคเกอร์ จ ำกัด 13/3/2563 1,000,000        43909 ประกอบกิจกำรจัดซ้ือ จัดจ้ำงผลิต และต้ัง

โครงสร้ำงไม้และเหล็กในงำนนิทรรศกำร

งำนส่งเสริมกำรขำย

62/2 ถนนเจริญสุข ต.กระบ่ีใหญ่ อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81000

858 0823561000285 หจ.ตรีรุ่งเรืองกำรช่ำง 30/3/2563 1,000,000        41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 179  ถนนรำษฎร์บ ำรุง ต.ตะก่ัวป่ำ อ.ตะก่ัวป่ำ จ.พังงำ 82110

859 0835561018402 บจ.ฟ้ำ ใหม่ ภูเก็ต จ ำกัด 12/3/2563 4,000,000        79110 บริกำรรับจองต๋ัวน ำเท่ียวและท่ีพัก 8/88  หมู่ท่ี 3 ถนนขวำง ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

860 0835562006726 บจ.เอเชีย แกลเลอร่ี ภูเก็ต จ ำกัด 19/3/2563 4,000,000        68201 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำด้ำน

อสังหำริมทรัพย์ ซ้ือ ขำย ให้เช่ำ

อสังหำริมทรัพย์ทุกประเภท

99  ถนนกะตะ ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

861 0835562006742 บจ.โอเอซิส พร็อพเพอร์ต้ี ภูเก็ต 

จ ำกัด

19/3/2563 4,000,000        68201 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำด้ำน

อสังหำริมทรัพย์ ซ้ือ ขำย ให้เช่ำ

อสังหำริมทรัพย์ทุกประเภท

99  ถนนกะตะ ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

862 0835562003204 บจ.วิลล่ำโฮม โปรโม จ ำกัด 3/3/2563 4,000,000        68201 ตัวแทนกำรเช่ำและกำรด ำเนินกำร

เก่ียวกับอสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเอง 

หรือเช่ำจำกผู้อ่ืนเพ่ือเป็นท่ีพักอำศัย

3/6  หมู่ท่ี 8 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

863 0835559006681 บจ.เฟรนชิพ ยอช์ท เอเจนซ่ี ไทย 

จ ำกัด

5/3/2563 2,000,000        46109 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและส่งออกวัสดุท่ี

ใช้ส ำหรับท่ำเรือทุกชนิด เช่น น้ ำมันทำเรือ

71/152 หมู่ท่ี 7 ต.รัษฎำ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

864 0835560008608 บจ.อะโทม่ี ภูเก็ต โก โก โกลเบิล 

จ ำกัด

10/3/2563 2,000,000        96104 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ และ

เลือกสรรวิธีกำร บ ำรุง รักษำ ผิวพรรณ

และควำมงำมท่ีเหมำะสมท่ีสุด

102/120  หมู่ท่ี 6 ต.รัษฎำ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

865 0835552003724 บจ.เบนิโม จ ำกัด 25/3/2563 2,000,000        77101 ประกอบกิจกำรให้เช่ำรถทุกประเภท 98/107  ถนนกะตะ ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

866 0835556003443 บจ.ชิลลี อีเว้นท์ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

26/3/2563 2,000,000        79120 ประกอบกิจกำรตัวแทนธุรกิจท่องเท่ียว ให้

ข้อมูลแนะน ำสถำนท่ีท่องเท่ียว

35/35 หมู่ท่ี 4 ต.ศรีสุนทร อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

867 0835562007081 บจ.ชิง หยวน พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด 25/3/2563 2,000,000        68103 กำรเช่ำและกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับ

อสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็น ของตนเองหรือเช่ำ

จำกผู้อ่ืนเพ่ือเป็นท่ีพักอำศัย

110  ถนนบ้ำนดอน-เชิงทะเล ต.เชิงทะเล อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

868 0835558014051 บจ.เฮจีร่ำ จ ำกัด 9/3/2563 2,000,000        68102 กิจกรรมเก่ียวกับอสังหำริมทรัพย์ 202/71 หมู่ท่ี 6 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

869 0835560016911 บจ.ทีซีบี กรุ๊ป จ ำกัด 26/3/2563 2,000,000        68201 กิจกรรมของตัวแทนและนำยหน้ำ

อสังหำริมทรัพย์โดยได้รับ ค่ำตอบแทน

หรือตำมสัญญำจ้ำง

148/58  หมู่ท่ี 7 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

870 0835559004424 บจ.ทีเอสเอ็ม โซลูช่ัน จ ำกัด 23/3/2563 2,000,000        68102 กิจกรรมเก่ียวกับอสังหำริมทรัพย์ 20/83 หมู่ท่ี 4 ต.รำไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

871 0835561005149 บจ.แพลนเทช่ัน ชัตเตอร์ ภูเก็ต 

จ ำกัด

23/3/2563 2,000,000        95240 กำรซ่อมเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้ำน 69/26  หมู่ท่ี 1 ต.รำไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

872 0835562002071 บจ.คำฟินเอท โรสต้ิง จ ำกัด 11/3/2563 2,000,000        46318 กำรขำยส่งกำแฟชำโกโก้ 28/125  หมู่ท่ี 4 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

873 0835559013075 บจ.เอสเจอี บิสซิเนส โซลูช่ันส์ 

จ ำกัด

16/3/2563 2,000,000        56101 ประกอบกิจกำรร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืม

177,197 ถนนรำษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่ำตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

874 0835560002227 บจ.ขำยรูป จ ำกัด 27/3/2563 1,055,000        90001 กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปะ เช่นภำพวำด 10/521  หมู่บ้ำน มณีครำม จอมทองธำนี

 หมู่ท่ี 3

ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

875 0835559005153 บจ.อินไซด์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 23/3/2563 1,000,000        79120 ประกอบกิจกำรน ำเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับกำรน ำเท่ียวทุกชนิด

22/16 หมู่ท่ี 2 ต.เกำะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

876 0835559014080 บจ.ซี สปำ จ ำกัด 25/3/2563 1,000,000        70209 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนธุรกิจ

ห้องพัก โรงแรม สปำ ร้ำนเสริมสวยควำม

งำม

118 ถนนนำใน ต.ป่ำตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

877 0833552001860 หจ.ชฎำ เคอร์เท่น แอนด์ ดีไซน์ 4/3/2563 500,000          46494 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยขำยส่ง ขำยปลีก 

ชุดเคร่ืองนอน

69/9 หมู่ท่ี 2 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

878 0845552005077 บจ.ลูว์  จ ำกัด 13/3/2563 6,000,000        79110 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเป็นนำยหน้ำ 

ตัวแทนธุรกิจกำรท่องเท่ียวและผู้จัดน ำเท่ียว

17/52  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320

879 0845558003661 บจ.เอสซีเอสเอส คอนกรีต จ ำกัด 3/3/2563 5,000,000        23953 โรงงำนผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 200/492 หมู่ท่ี 5 ถนนเล่ียงเมือง ต.มะขำมเต้ีย อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

880 0105538056758 บจ.คูล จีน่ี  จ ำกัด 4/3/2563 5,000,000        56101 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืม

216/1 หมู่ท่ี 1 ต.แม่น้ ำ อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84330

881 0845559006133 บจ.อำร์เอ็นดี คอนซัลต้ิง จ ำกัด 4/3/2563 4,000,000        68202 ประกอบกิจกำรรับดูแล บรริหำร จัดกำร

เก่ียวกับท่ีพักอำศัย

133/3 หมู่ท่ี 1 ต.มะเร็ต อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84310

882 0845548008130 บจ.เอสวีเอช เอเจนซ่ี  จ ำกัด 19/3/2563 4,000,000        68102 ประกอบกิจกำรรับซ้ือ จัดหำ ให้เช่ำ 

ซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนำ ให้บริกำรท ำ

ควำมสะอำด และกำรจัดกำรอำคำร

119/39-40  หมู่ท่ี 1 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320

883 0843559003353 หจ.เอฟซียูธุรกิจ 18/3/2563 3,000,000        45101 ประกอบกิจกำรค้ำรถยนต์ และอะไหล่

รถยนต์ รวมท้ังอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์

297/13 ถนนตลำดใหม่ ต.ตลำด อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

884 0843548002440 หจ.นำคสวัสด์ิธุรกิจ 18/3/2563 2,000,000        45101 ประกอบกำรค้ำรถยนต์ 297/13 ซอยโรงแรมไทยรุ่งเรือง ถนน

รุ่งเรือง

ต.ตลำด อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

885 0843549002702 หจ.เดฟ ไดเวอร์ เด็น 6/3/2563 2,000,000        56101 จ ำหน่ำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม 14/10 หมู่ท่ี 3 ต.เกำะเต่ำ อ.เกำะพะงัน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84280

886 0845548004924 บจ.แอดเวนเจอร์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด 12/3/2563 2,000,000        79909 ธุรกิจน ำเท่ียว จองห้องพักและต๋ัวเดินทำง 9/21 หมู่ท่ี 2 ต.เกำะเต่ำ อ.เกำะพะงัน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84280

887 0843557002392 หจ.ดิไอริช โรเวอร์ 19/3/2563 2,000,000        56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืม

79/5 หมู่ท่ี 1 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320

888 0843558002663 หจ.เอ็น แอนด์ เอ็น คอนแทร็คเตอร์ 20/3/2563 2,000,000        41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด 

รวมท้ังงำนโยธำทุกประเภท

151/7 หมู่ท่ี 1 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320

889 0845546002860 บจ.เอ็มเบดด์ ซีเครทส์ จ ำกัด 12/3/2563 2,000,000        68102 ประกอบธุรกิจซ้ือขำยท่ีดิน 42/17 หมู่ท่ี 6 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320

890 0845547007695 บจ.เอสวีเอช เซอร์วิสเซส จ ำกัด 19/3/2563 2,000,000        41001 ประกอบธุรกิจให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง

อำคำร อำคำรท่ีพักอำศัย

119/39-40  หมู่ท่ี 1 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320

891 0845555007577 บจ.อโรมำ บูติค จ ำกัด 23/3/2563 2,000,000        70209 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำ รับสอน งำน

เก่ียวกับโรงแรม

24/53 หมู่ท่ี 5 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320

892 0845556007163 บจ.เบลล์ อิลล์ โปรโมช่ัน จ ำกัด 12/3/2563 2,000,000        68202 ประกอบกิจกำรบริหำรจัดกำรเก่ียวกับท่ี

พักอำศัย

48/2  หมู่ท่ี 1 ต.แม่น้ ำ อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84330

893 0845561008199 บจ.เพ็ชรรัตน์ ผ้ำม่ำนแอนด์

เฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด

3/3/2563 2,000,000        31009 ประกอบกิจกำร ผลิตเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด 

พร้อมท้ังจ ำหน่ำย

84/1  หมู่ท่ี 6 ต.แม่น้ ำ อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84330



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

894 0845561010649 บจ.เมเนจจ้ิง คอนซัลต้ิง เซอร์วิส 

จ ำกัด

25/3/2563 2,000,000        70209 ประกอบกิจกำรเป็นท่ีปรึกษำ แนะน ำ 

เก่ียวกับกำรจัดกำรธุรกิจ กำรตลำด กำร

บริหำร รวมท้ังกำรประกอบธุรกิจทุก

ประเภท

109/21  หมู่ท่ี 4 ต.แม่น้ ำ อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84330

895 0845557001819 บจ.เอส-ร็อค คอม จ ำกัด 3/3/2563 1,000,000        08999 ประกอบกิจกำรท ำโรงโม่หิน และเหมืองแร่ 200/492 หมู่ท่ี 5 ถนนเล่ียงเมือง ต.มะขำมเต้ีย อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

896 0845559010459 บจ.ซีเอสจี ฟำร์ม จ ำกัด 11/3/2563 1,000,000        41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด 200/492 หมู่ท่ี 5 ถนนเล่ียงเมือง ต.มะขำมเต้ีย อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

897 0845560005561 บจ.เอสซีจี วู้ด เพลเลท จ ำกัด 11/3/2563 1,000,000        20115 ประกอบกิจกำรผลิดและจ ำหน่ำยส่งออกข้ี

เล่ือยอัดแท่ง ไม้บดอัดแท่ง

200/492  หมู่ท่ี 5 ถนนเล่ียงเมือง ต.มะขำมเต้ีย อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

898 0843559000362 หจ.บำงมะเด่ือ เรดิโอ 23/3/2563 1,000,000        60101 ประกอบกิจกำรสถำนีวิทยุกระจำยเสียง 3/4 หมู่ท่ี 2 ต.บำงมะเด่ือ อ.พุนพิน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84130

899 0843560000427 หจ.ณชนก กำรก่อสร้ำง 25/3/2563 1,000,000        41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร กำรก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนๆ

63/2 หมู่บ้ำนส่ีขีด หมู่ท่ี 11 ต.บำงงอน อ.พุนพิน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84130

900 0845562012696 บจ.เหนิง ฟู่ อุตสำหกรรมไม้ จ ำกัด 17/3/2563 1,000,000        16299 ประกอบกิจกำร ผลิตไม้ยำงพำรำ โรงงำน

แปรรูปไม้ท่ีกฎหมำยได้อนุญำต จ ำหน่ำย

ในประเทศและต่ำงประเทศ

56  หมู่ท่ี 3 ต.เขำหัวควำย อ.พุนพิน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84130

901 0843557001761 หจ.พีซีอี ซีวิลแอนด์คอนสตรัคช่ัน 9/3/2563 1,000,000        47524 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง 54/5 หมู่ท่ี 6 ต.เสวียด อ.ท่ำฉำง จ.สุรำษฎร์ธำนี 84150

902 0845547006818 บจ.วังเจ้ำน้ ำมันปำล์ม จ ำกัด 27/3/2563 1,000,000        46202 ประกอบกิจกำรค้ำน้ ำมันปำล์ม ค้ำปำล์ม 42 หมู่ท่ี 8 ต.นำใต้ อ.บ้ำนนำเดิม จ.สุรำษฎร์ธำนี 84240

903 0845560004653 บจ.บีบีเอช บิลเดอร์ส จ ำกัด 30/3/2563 1,000,000        71102 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ ออกแบบ

 รับเหมำก่อสร้ำง ให้เช่ำอุปกรณ์กำร

ก่อสร้ำง พัฒนำอสังหำริมทรัพย์

165/4  หมู่ท่ี 1 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320

904 0843558002116 หจ.เอ็นทีเอ็น โลจิสติกส์ 17/3/2563 500,000          49339 ขนส่งสินค้ำ 117/30 หมู่ท่ี 1 ต.มะขำมเต้ีย อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

905 0843559001644 หจ.มยุรพัชญ์ 20/3/2563 100,000          47219 ประกอบกิจกำรจัดจ ำหน่ำยนมสดพำส

เจอร์ไรส์ฮอกไกโด ไอศครีมฮอกไกโด เบ

เกอร่ี

6/4  หมู่ท่ี 6 ต.เขำถ่ำน อ.ท่ำฉำง จ.สุรำษฎร์ธำนี 84150

906 0855548000023 บจ.มำรีน คอนสตรัคช่ัน  จ ำกัด 26/3/2563 4,300,000        30110 ประกอบกิจกำรรับซ่อม ตกแต่ง และขำย

อุปกรณ์ อะไหล่ ของเรือ

6/1 หมู่ท่ี 5 ต.เช่ียวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120

907 0855557000308 บจ.ลี เฮง โฟรเซ่น จ ำกัด 26/3/2563 2,000,000        46312 ประกอบกอบกิจกำรแพปลำ ซี์อขำยสัตว์

น้ ำ อำหำรทะเลทุกชนิด

51/75 หมู่ท่ี 5 ต.บำงร้ิน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

908 0865538000292 บจ.โรงพยำบำลวิรัชศิลป์ จ ำกัด 9/3/2563 20,000,000      86101 โรงพยำบำล 18/22 ถนนปรมินทรมรรคำ ต.ท่ำตะเภำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000

909 0865552000342 บจ.ฮ่ำว เจ้ิง อินเตอร์เทรด จ ำกัด 4/3/2563 3,000,000        46201 ประกอบกิจกำรขำยส่ง ส่งออก พืชผลทำง

เกษตรทุกชนิด

76 หมู่ท่ี 5 ต.วังใหม่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

910 0865560000275 บจ.ดินดีฟำร์ม จ ำกัด 10/3/2563 2,000,000        01302 กำรเพำะปลูก เพำะเมล็ดพันธ์ุพืช 67/3 หมู่ท่ี 3 ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
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911 0863553000611 หจ.ดี เบิร์ก แอนด์ ซัน เทรดด้ิง 3/3/2563 2,000,000        47630 ขำยปลีกอุปกรณ์กีฬำ อุปกรณ์ว่ำยน้ ำ ด ำ

น้ ำ และอุปกรณ์กีฬำอ่ืน ๆ

23/110 หมู่ท่ี 1 ต.ตำกแดด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

912 0863562000882 หจ.คูป สปีด้ี แคช 5/3/2563 2,000,000        68201 ให้สินเช่ือ เพ่ืออุปโภค และบริโภค 39/4  หมู่ท่ี 2 ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

913 0863559000192 หจ.เค เอ็มเจ โลจิสติกส์ 25/3/2563 1,200,000        49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำทำงถนน 40/5 หมู่ท่ี 8 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

914 0863561000447 หจ.เพชรพญำนำค กำรเกษตร 24/3/2563 1,000,000        46692 กำรขำยส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทำงกำรเกษตร 142/1  หมู่ท่ี 2 ต.เขำทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร 86130

915 0865560000160 บจ.ขำยดี เจริญยนต์ จ ำกัด 25/3/2563 1,000,000        46614 จ ำหน่ำยน้ ำมันหล่อล่ืนและอะไหล่

เคร่ืองจักร

140/1 หมู่ท่ี 2 ต.ทรัพย์อนันต์ อ.ท่ำแซะ จ.ชุมพร 86140

916 0865562000213 บจ.บ้ำนเสริมรัก จ ำกัด 3/3/2563 1,000,000        68101 ขำยอสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเอง เพ่ือ

กำรพักอำศัย

51/10  หมู่ท่ี 8 ต.บำงสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160

917 0863558000652 หจ.พำวเวอร์ แปลน ไอเดีย 25/3/2563 1,000,000        41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 19 หมู่ท่ี 6 ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร 86170

918 0863555000171 หจ.มนสิชำ เซอร์วิส  1991 16/3/2563 1,000,000        82110 ประกอบกำรธุรกิจรับเป็นผู้บริหำรงำน

เก่ียวกับด้ำนพำณิชยกรรม อุตสำหกรรม 

กำรตลำด จัดจ ำหน่ำย

20/26 หมู่ท่ี 6 ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220

919 0863560000788 หจ.วรพร พำณิชย์ ชุมพร 27/3/2563 1,000,000        41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุก

ประเภททุกชนิด

104/36  หมู่ท่ี 6 ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220

920 0863560001199 หจ.มนสิชำ ปิโตรเลียม 2561 16/3/2563 1,000,000        47300 สถำนีบรรจุก๊ำซเช้ือเพลิง 20/22  หมู่ท่ี 6 ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220

921 0905561000715 บจ.เอเชีย เพอเฟค แมเนจเม้นท์ 

จ ำกัด

9/3/2563 5,000,000        56101 บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืม 69  ถนนกำญจนวณิชย์ ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

922 0905558002435 บจ.เอสวีเอ็น ศูนย์รวมควำม

ปลอดภัย จ ำกัด

25/3/2563 3,000,000        46599 ประกอบกิจกำรค้ำอุปกรณ์เก่ียวกับควำม

ปลอดภัยทุกชนิด

339/6  หมู่ท่ี 3 ซอยหมู่บ้ำนหำดใหญ่คลัส

เตอร์เฮ้ำส์

ต.ควนลัง อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

923 0903547001597 หจ.ซันฟลำวเวอร์ ฟอร์เวิร์ดด้ิง 9/3/2563 2,000,000        52292 ประกอบกิจกำรเดินเอกสำรผ่ำนพิธีกำร

ศุลกำกร

291 ถนนกำญจนวณิชย์ ต.สะเดำ อ.สะเดำ จ.สงขลำ 90120

924 0803543000775 หจ.3 ส.ก่อสร้ำง 5/3/2563 1,500,000        41002 รับเหมำก่อสร้ำง 155 หมู่ท่ี 6 ต.เขำรูปช้ำง อ.เมืองสงขลำ จ.สงขลำ 90000

925 0905559004504 บจ.จรัส ทรำเวล แอนด์ ทรำนเฟอร์

  จ ำกัด

31/3/2563 1,000,000        52299 ประกอบกิจกำรบริกำรช่ังน้ ำหนักสินค้ำ 100 หมู่ท่ี 7 ต.ส ำนักขำม อ.สะเดำ จ.สงขลำ 90120

926 0905561006209 บจ.เวิลด์ ทริป (ประเทศไทย) จ ำกัด 2/3/2563 1,000,000        79120 ธุรกิจน ำเท่ียว 333/18  หมู่ท่ี 7 ถนนกำญจนวนิช ต.ส ำนักขำม อ.สะเดำ จ.สงขลำ 90120

927 0905562005753 บจ.เอฟเอเอสเอ็กซ์ไทยโลจิสติกส์ 

จ ำกัด

11/3/2563 1,000,000        10619 ผลิต จ ำหน่ำย น ำเข้ำ ส่งออก สินต้ำแปร

รูป สินค้ำเกษตร พืชผัก ผลไม้ สัตว์น้ ำ 

สัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์เกษตรอ่ืนๆ

77/13  หมู่ท่ี 2 ถนนกำญจนวนิช ต.ส ำนักขำม อ.สะเดำ จ.สงขลำ 90120

928 0903561001582 หจ.สหพันธ์ คอมพิวเตอร์ แอนด์ 

เทคโนโลยี

6/3/2563 900,000          47411 ร้ำนขำยปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ

พ่วงคอมพิวเตอร์

482/40  หมู่ท่ี 2 ต.พะวง อ.เมืองสงขลำ จ.สงขลำ 90100
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929 0903556003114 หจ.มณีแสงเพชร 18/3/2563 50,000            47991 ประกอบกิจกำรขำยสินค้ำของบริษัทแอม

เวย์ ธุรกิจขำยตรง

143 ถนนริมทำงรถไฟนอก ต.บ่อยำง อ.เมืองสงขลำ จ.สงขลำ 90000

930 0923558000619 หจ.เอส.จีเค ก่อสร้ำง 16/3/2563 2,000,000        41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 122/1 หมู่ท่ี 1 ต.นำท่ำมใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92190

931 0923562000521 หจ.โฟนบ๊อกซ์(2019) 27/3/2563 1,000,000        47413 ประกอบกิจกำรค้ำ โทรศัพท์มือถือ และ

อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง

111/31  ถนนรัษฎำ ต.ทับเท่ียง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

932 0935557000099 บจ.ชูศิริ พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด 31/3/2563 2,000,000        68102 ประกอบกิจกำรค้ำอสังหำริมทรัพย์ 534 ถนนรำเมศวร์ ต.คูหำสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

933 0935560000134 บจ.ศศิ สกินแคร์ จ ำกัด 17/3/2563 1,000,000        20232 ประกอบกิจกำรผลิตและจัดจ ำหน่ำย

เคร่ืองส ำอำงทุกชนิด ทุกประเภท ท้ังขำย

ปลีกและขำยส่ง

6  ซอย1(อภัยบริรักษ์) ถนนอภัยบริรักษ์ ต.คูหำสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

934 0933561000799 หจ.ไทเกอร์ ฟำร์ม 11/3/2563 1,000,000        01411 ประกอบกิจกำรเล้ียงโคเน้ือ โคขุน 80/1  หมู่ท่ี 5 ต.นำปะขอ อ.บำงแก้ว จ.พัทลุง 93140

935 0933561000870 หจ.ธนลฟำร์ม 2/3/2563 1,000,000        01411 ประกอบกิจกำรเล้ียงโคเน้ือ โคขุน ปลูก

หญ้ำเพ่ือจ ำหน่ำย

80/1  หมู่ท่ี 5 ต.นำปะขอ อ.บำงแก้ว จ.พัทลุง 93140

936 0933561001078 หจ.ทิญำภำ อิเล็คทริค โฮมเซ็นเตอร์ 23/3/2563 500,000          47593 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำทุกชนิด

210/1  หมู่ท่ี 2 ต.ป่ำพะยอม อ.ป่ำพะยอม จ.พัทลุง 93110

937 0933559000761 หจ.เกียรติ-ธนพัฒ กำรโยธำ 17/3/2563 500,000          41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 165  หมู่ท่ี 7 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190

938 0943552000285 หจ.ยีมะ แอนด์ ณัฐพงษ์ เบสท์ 

แทรเวิล เซอร์วิส

20/3/2563 5,000,000        79110 ฮัจญ์และอุมเรำะห์ จ ำหน่ำยต๋ัวเคร่ืองบิน 

กิจกำรน ำเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง

กับกำรน ำเท่ียว

18/1 หมู่ท่ี 2 ต.มะกรูด อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตำนี 94120

939 0943549000491 หจ.ลี ฟิชเชอร์ร่ี 18/3/2563 3,000,000        46312 ประกอบกิจกำรส่งออกอำหำรทะเลสดไป

จ ำหน่ำยยังต่ำงประเทศ และส่ังเข้ำมำ

จ ำหน่ำยในประเทศ รวมท้ังท ำประมง

63/5 ถนนสะบำรัง ต.สะบำรัง อ.เมืองปัตตำนี จ.ปัตตำนี 94000

940 0943558000422 หจ.นิรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 31/3/2563 1,500,000        46594 จ ำหน่ำยครุภัณฑ์ส ำนักงำน กระจก 

อลูมิเนียม เป็นต้น และผลิตและจ ำหน่ำย

เฟอร์นิเจอร์

4/131 หมู่ท่ี 1 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตำนี จ.ปัตตำนี 94000

941 0943550000172 หจ.วุฒิศักษ์ิ ก่อสร้ำง 13/3/2563 800,000          41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด 37 หมู่ท่ี 7 ต.มะกรูด อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตำนี 94120

942 0903560001147 หจ.โปร ริช แคปปิตอล 5/3/2563 5,000,000        93112 บริกำรสถำนท่ีออกก ำลังกำย 26  ถนนกำญจนำ 2 ต.สะเตง อ.เมืองยะลำ จ.ยะลำ 95000

943 0965561000219 บจ.ฮงฮวด เบเกอร่ี จ ำกัด 3/3/2563 4,500,000        10751 ประกอบกิจกำรโรงงำนผลิตอำหำรปรุง

ส ำเร็จรูปแช่แข็ง

19  ถนนเทศปฐม ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นรำธิวำส 96120

944 0965561000227 บจ.ฮงฮวด เบเกอร่ี เซ็นเตอร์ จ ำกัด 3/3/2563 3,000,000        10751 ประกอบกิจกำรโรงงำนผลิตอำหำรปรุง

ส ำเร็จรูปแช่แข็ง

55-57  ซอย2 (ถนนเจริญเขต) ถนนเจริญ

เขต

ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นรำธิวำส 96120

945 0963525000181 หจ.ระแงะอุตสำหกรรม 3/3/2563 2,100,000        46632 ค้ำส่งไม้แปรรูป 478 หมู่ท่ี 1 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นรำธิวำส 96130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล วันท่ีจดเลิก
 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

946 0965559000606 บจ.เอ็ม แอล แมเนจเม้นท์(ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

13/3/2563 1,000,000        41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร

พำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำกำร

 ถนน สะพำน เข่ือน ฯลฯ

28/1 หมู่ท่ี 1 ต.สำวอ อ.รือเสำะ จ.นรำธิวำส 96150

947 0963552000382 หจ.ที.วำย.เอ็ม เทรดด้ิง 26/3/2563 400,000          46900 จ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคบริโภค 19/18 หมู่ท่ี 1 ถนนระแงะมรรคำ 8 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นรำธิวำส 96130


