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1 0105563056537 บจ.แอลป์ แอลไพน์ เอเชีย จ ำกัด 1/4/2563 341,000,000   26303 ประกอบกิจกำรออกแบบ ผลิต น ำเข้ำ ส่งออก 

ให้เช่ำ ซ่อมแซม เคร่ืองวิทยุโทรคมนำคม 

เคร่ืองรับ-ส่งวิทยุ

33/4  อำคำรเดอะไนน์ ทำวเวอร์ อำคำรบี 

ช้ันท่ี 24  ห้องเลขท่ี TNB01-03 ถนน

พระรำม 9

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

2 0105563057002 บจ.เจเอ็มเอส โกลบอล โซลูชัน 

จ ำกัด

2/4/2563 200,000,000   20232 ประกอบกิจกำรผลิตและรับจ้ำงผิต 

เคร่ืองส ำอำง น้ ำด่ืม อำหำรเสริม อำหำรฟังก์ช่ัน

87  อำคำรเอ็ม.ไทย ทำวเวอร์ ออล ซีซ่ันส์ 

เพลส ช้ัน 9 ยูนิต 906 ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

3 0105563063410 บจ.วันทูเทรดด้ิง จ ำกัด 17/4/2563 120,000,000   47219 ประกอบกิจกำรค้ำ ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย

 พืชสวน บุหรี ยำเส้น เคร่ืองด่ืม น้ ำด่ืม น้ ำแร่ 

น้ ำผลไม้ สุรำ เบียร์ อำหำรสด อำหำรแห้ง 

อำหำรส ำเร็จรูป อำหำรทะเลบรรจุกระป๋อง

582/9  ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

4 0105563059722 บจ.เรย์ไท โฮลด้ิง จ ำกัด 9/4/2563 100,000,000   46494 ประกอบกิจกำรค้ำ น ำเข้ำ ส่งออก เฟอร์นิเจอร์

 เคร่ืองตกแต่งอำคำร วัสดุก่อสร้ำง อุปกรณ์

และเคร่ืองมือเครืองใช้ในกำรก่อสร้ำง 

เคร่ืองมือช่ำงทุกประภท

78  อำคำรมุกดำ ช้ันท่ี 6 และ 7 ซอยสำทร

เหนือ

แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

5 0105563065111 บจ.ดิจิทัล เฮลท์ เวนเจอร์ จ ำกัด 23/4/2563 100,000,000   64202 ประกอบกิจกำรลงทุนและพัฒนำธุรกิจ

ทำงด้ำนกำรแพทย์

488  ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

6 0105563065161 บจ.โอไรออน ฟำร์มำ ไทย จ ำกัด 23/4/2563 100,000,000   47721 จ ำหน่ำยสินค้ำประเภทเภสัชภัณฑ์ 87/1  อำคำรแคปปิตอล ทำวเวอร์ ออล ซี

ซ่ันส์ เพลส ช้ันท่ี 16 ยูนิต 1604-6 ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

7 0105563063991 บจ.ทองหล่อ โฮเทลเลียร์ส จ ำกัด 20/4/2563 50,000,000     68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย เช่ำ ให้เช่ำ จ ำนอง 

ท่ีดินท่ีมีส่ิงปลูกสร้ำงและไม่มีส่ิงปลูกสร้ำง

1050  ซอยสุขุมวิท 66/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

8 0105563058009 บจ.โซเดียคิว แกลเลอรี จ ำกัด 3/4/2563 40,000,000     46632 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย น ำเข้ำ ส่งออกไม้

และผลิตภัณฑ์จำกไม้ทุกชนิด

88/36  ตรอกว่ิงวัว แขวงบำงค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

9 0105563066079 บจ.พี.เค. สตีล เซ็นเตอร์ จ ำกัด 27/4/2563 40,000,000     46622 ประกอบกิจกำรค้ำเหล็กเส้น เหล็กแผ่น สแตน

เลส สังกะสี เหล็กชุบซ้ิงค์ อลูมิเนียม ทองแดง 

ท่อ แป็ป ฉำก เพลำ แบน โลหะต่ำงๆ อะไหล่

และอุปกรณ์ ฯลฯ เคร่ืองเย็น

884,886  ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้ำงพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

นิติบุคคลจัดต้ังเดือนเมษายน 2563

ท่ัวประเทศ
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10 0105563061981 บจ.ไบโอฟำร์มำ แปซิฟิก จ ำกัด 15/4/2563 30,000,000     46443 ประกอบกิจกำรขำยส่งและขำยปลีก ผลิตภัณฑ์

เพ่ือควำมงำม ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร 

ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภำพ เคร่ืองส ำอำงค์ ท่ีใช้

ภำยในร่ำงกำย และภำยนอกร่ำงกำย

118/46  ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

11 0105563062138 บจ.ไบโอฟำร์มำเทค จ ำกัด 15/4/2563 30,000,000     46443 ประกอบกิจกำรขำยส่งและขำยปลีก ผลิตภัณฑ์

เพ่ือควำมงำม ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร 

ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภำพ เคร่ืองส ำอำงท่ีใช้ใน

ร่ำงกำย

118/46  ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

12 0105563062324 บจ.จิฒ โซลูช่ันส์ 2024 จ ำกัด 16/4/2563 27,000,000     68102 ประกอบกิจกำรซ้ือขำย ให้เช่ำ ขำยฝำก 

อสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

60  ซอยลำซำล 22 ถนนสุขุมวิท105 แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

13 0105563058513 บจ.ซีทีไอ ไนซ์ โฮลด้ิง จ ำกัด 7/4/2563 26,000,000     70209 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำและให้

ค ำแนะน ำปัยหำเก่ียวกับด้ำนบริหำรงำนพำณิช

ยกรรม อุตสำหกรรม รวมท้ังปัญหำกำรผลิต 

กำรตลำดและจัดจ ำหน่ำย

191/2-5  อำคำรซีทีไอ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 31 

ถนนรัชดำภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

14 0105563059021 บจ.โอดิน คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 7/4/2563 25,000,000     46105 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำย

เคร่ืองจักรกำรเกษตร อุปกรณ์เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช้ทำงกำรเกษตร อุปกรณ์เคร่ืองใช้ทำง

ปศุสัตว์ รวมท้ังอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้ำ

ดังกล่ำว

1  อำคำรเอ็มไพร์ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 47 ยูนิต 

4703 ถนนสำทรใต้

แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

15 0105563063738 บจ.ศรีสุบรรณ เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกัด 20/4/2563 20,000,000     35101 ประกอบกิจกำรผลิตและขำยพลังงำนไฟฟ้ำ

จำกแสงอำทิตย์

142  อำคำรทูแปซิฟิคเพลส ช้ันท่ี 21 ถนน

สุขุมวิท

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

16 0105563066397 บจ.ซีพี ฟิวเจอร์ ซิต้ี ดีเวลลอป

เม้นท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด

27/4/2563 20,000,000     68102 ลงทุนซ้ือท่ีดินแปลงใหญ่ และแบ่งแยกเป็น

แปลงเล็ก พัฒนำท่ีดินและบ้ำน กำรจัดหำท่ีดิน

 และส่ิงก่อสร้ำง

18  อำคำรทรู ทำวเวอร์  ช้ัน 28 ถนน

รัชดำภิเษก

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

17 0105563067288 บจ.จูอำน ไอโอที (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

29/4/2563 20,000,000     26302 ประกอบกิจกำรกำรผลิตเทคโนโลยี

อินเตอร์เน็ตท่ีเช่ือมอุปกรณ์ให้ส่ือสำรกันได้ 

อำทิ สมำร์ทโฟน

56 ช้ัน 6  ซอยสุภำพงษ์ 3 เเยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

18 0105563061964 บจ.ซีโก้ อิเล็คทรอนิกส์ (ไทยแลนด์)

 จ ำกัด

15/4/2563 16,000,000     27501 ประกอบกิจกำรผลิตของใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

เช่นแปรงสีฟันไฟฟ้ำ อุปกรณ์เสริมหัวแปรง 

ด้ำมจับอะไหล่ส ำรอง

1035/1092  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

19 0105563066753 บจ.รวมสุข จ ำกัด 28/4/2563 13,000,000     68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย จัดสรรท่ีดินและส่ิง

ปลูกสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย หอพัก 

คอนโดมิเนียม อำคำรพำณิชย์ เพ่ือจ ำหน่ำย

หรือเช่ำ

57 ซอยลำดพร้ำว 85 ถนนลำดพร้ำว แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

20 0105563063347 บจ.สตำร์พลัส ฟิลด์ เซอร์วิส จ ำกัด 17/4/2563 12,000,000     41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 110/314 หมู่ท่ี 7 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220
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21 0105563056642 บจ.ซิมเป้ิล เฮลท์ จ ำกัด 1/4/2563 10,000,000     46900 ประกอบกิจกำรซ้ือมำ ขำยไป สินค้ำซ่ึงก ำหนด

ไว้ในท่ีประสงค์

529/2  ซอยลำดพร้ำว 126 (กรัณฑ์พร) 

ถนนลำดพร้ำว

แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

22 0105563057193 บจ.จันรุ่งเรืองกิจ จ ำกัด 2/4/2563 10,000,000     41002 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีไม่ใช่ท่ีพักอำศัย 99/68  ซอยนวมินทร์ 53 ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240

23 0105563064114 บจ.เบียร์โค เทรนน่ิง จ ำกัด 20/4/2563 10,000,000     82301 ประกอบกิจกำรด้ำนกำรจัดฝึกอบรม สัมมนำ 

ควำมรู้ด้ำนวิชำกำรทุกสำขำวิชำ

62  ช้ันท่ี 5 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

24 0105563065587 บจ.รัตนอีสำน จ ำกัด 24/4/2563 10,000,000     68104 ประกอบกิจกำร พัฒนำ ให้เช่ำ จ ำหน่ำย 

อสังหำริมทรัพย์ทุกประเภท

1706/26  ถนนพระรำม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

25 0105563067237 บจ.เดอะ ฟู้ด อินโนเวช่ัน เซ็นเตอร์

 จ ำกัด

29/4/2563 10,000,000     82301 ประกอบกิจกำร จัดสอน อบรม สัมมนำ ท่ี

เก่ียวข้องกับกำรท ำอำหำร

219/18  อำคำรอโศกทำวเวอร์เวอร์ส ช้ันท่ี 

6 ซอยอโศก ถนนสุขุมวิท 21

แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

26 0107563000070 บมจ.ออสซ่ีออยล์ แก๊ส กรุ๊ป จ ำกัด 

(มหำชน)

16/4/2563 10,000,000     19201 ประกอบกิจกำรปิโตรเลียม รวมถึงกำรด ำเนิน

กิจกำรอ่ืนท่ีเก่ียวข้องและสนับสนุนกำร

ประกอบธุรกิจปิโตรเลียม

173/19  ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

27 0105563063134 บจ.เอเอ็นพี 2020 ดีเวลลอปเม้นท์

 จ ำกัด

17/4/2563 9,000,000       69200 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำงำนด้ำนบัญชี 244  ซอยจ่ำโสด แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

28 0105563066184 บจ.ไบร์ท โอริอำนำ จ ำกัด 27/4/2563 9,000,000       46492 ท ำกำรซ้ือขำย น ำเข้ำส่งออก รวมท้ังท ำให้

ได้มำหรือขำยไปท้ังในประเทศและ

ต่ำงประเทศซ่ึงอัญมณีเพชรพลอย

30,32,34,36,38  อำคำรเค.บี.เอส.บิลด้ิง  

ห้องเลขท่ี 306 ช้ันท่ี 3 ถนนมเหสักข์ 3

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

29 0105563057495 บจ.โตโยสึ แอล แอนด์ ซี (ไทย

แลนด์) จ ำกัด

2/4/2563 8,000,000       47591 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองใช้ในครัวเรือน เคร่ือง

เฟอร์นิเจอร์

607  ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

30 0105563064459 บจ.ภูมิใจ เทคโนโลยี จ ำกัด 21/4/2563 6,000,000       28230 รับท ำป๊ัมแม่พิมพ์โลหะ ออกแบบผลิตภัณฑ์

โลหะออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีใช้กับคอมพิวเตอร์ 

รับท ำช้ินงำนโลหะและรับท ำช้ินงำนทุกชนิด

199  ซอยบำงนำ-ตรำด 27 แขวงบำงนำเหนือ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

31 0105563067342 บจ.ฮิวแมนเชส แคปปิตอล จ ำกัด 29/4/2563 6,000,000       82990 ประกอบกิจกำรบริกำรติดตำมหน้ีสิน 2  ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

32 0105563056391 บจ.พีไอเค แอสเสท จ ำกัด 1/4/2563 5,000,000       68103 ประกอบกิจกำรให้เช่ำ อำคำรห้องพัก บ้ำน 

อำคำรชุด อพำร์ตเมนต์ หรือสถำนท่ีพักอำศัยท่ี

เรียกช่ืออ่ืน

12  ซอยสุขสวัสด์ิ 50 แยก 3 แขวงรำษฎร์

บูรณะ

เขตรำษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหำนคร 10140

33 0105563056596 บจ.ซู ไท่ย่ี จ ำกัด 1/4/2563 5,000,000       46102 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำยผลไม้

แปรรูปและอ่ืนๆ

187  หมู่บ้ำน เอชเคป ซีรีน ซอยสุขำภิบำล 

2 ซอย15/1

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

34 0105563056634 บจ.999 สยำม สมำร์ท คอนซัลท์ 

จ ำกัด

1/4/2563 5,000,000       46109 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและส่งออก สินค้ำ

เบ็ดเตล็ด

48  หมู่บ้ำน ณุศำศิริ ซอยรำชพฤกษ์ 18 แขวงบำงระมำด เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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35 0105563056821 บจ.อีทีซี โซลูช่ัน จ ำกัด 2/4/2563 5,000,000       35101 ประกอบกิจกำรเก่ียวกับพลังงำนทุกประเภท 

เช้ือเพลิง และพลังงำนทำงเลือกทุกประเภท

23/1  ซอยอินทำมระ 45 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

36 0105563056847 บจ.ศิริมงคล คอนสตรัคช่ัน 2020 

จ ำกัด

2/4/2563 5,000,000       41001 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 398/162  ซอยพระยำสุเรนทร์30 แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

37 0105563056961 บจ.วีซีคูล จ ำกัด 2/4/2563 5,000,000       46699 จ ำหน่ำยและรับติดฟิล์มกรองแสงกันควำมร้อน

 ติดกระจกบ้ำน ตึก อำคำร ส ำนักงำน

คอนโดมิเนียม นำยพำหนะ

48/127  หมู่บ้ำน แกรนด์ บำงกอก บูเลอ

วำร์ด ถนนกัลปพฤกษ์

แขวงบำงแค เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

38 0105563057452 บจ.ออร่ำ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 2/4/2563 5,000,000       70209 รับเป็นท่ีปรึกษำ แนะน ำด้ำนบริหำรงำนพำณิช

ยกรรมอุตสำหกรรม กำรผลิต กำรตลำด

84  ซอยรำมค ำแหง 52 (สหกรณ์2) แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

39 0105563057509 บจ.เอสเอสเอชที จ ำกัด 2/4/2563 5,000,000       28191 ผลิตเคร่ืองปรับอำกำศ/ท ำควำมเย็น/ใช้ไฟฟ้ำ 

กำรจ ำหน่ำย

19/11  อำคำรเอ ช้ัน 2 ซอยศูนย์วิจัย-

พระรำม 9 ถนนพระรำม 9

แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

40 0105563057606 บจ.ฟินคอน จ ำกัด 3/4/2563 5,000,000       71102 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำงำนก่อสร้ำง

และรับงำนควบคุมกำรก่อสร้ำงทุกประเภท

297/28  ซอยลำดพร้ำว 94 (ปัญจมิตร) 

ถนนลำดพร้ำว

แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

41 0105563057924 บจ.ทรูกำรช่ำง จ ำกัด 3/4/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำ

กำร ถนน สะพำนและงำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนๆๆ

ทุกชนิด

16  ซอยนำคนิวำส 28 ถนนนำคนิวำส แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

42 0105563057959 บจ.เอดดูเคช่ัน เอ็กซ์เชนจ์ จ ำกัด 3/4/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจกำรซ้ือขำย ให้เช่ำ และพัมนำ

อสังหำริมทรัพย์ ท่ีดินพร้อมส่ิงก่อสร้ำง

88  ซอยท่ำนผู้หญิงพหล ถนนงำมวงศ์วำน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

43 0105563058114 บจ.เวิร์ค อำคิเทค จ ำกัด 3/4/2563 5,000,000       46591 ประกอบกิจกำรขออนุญำตต่ำงๆเก่ียวกับ

เคร่ืองซีมูเลเตอร์ เคร่ืองฝึกบินจ ำลอง เเละ

อุปกรณ์ฝึกบิน อุปกรณ์เคร่ืองบินต่ำงๆ กำร

น ำเข้ำท้ังในและต่ำงประเทศ

1  ซอยพุทธมณฑลสำย 2 ซอย 2 แขวงบำงแคเหนือ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

44 0105563058165 บจ.คลีนน่ิง แลบอรำทอรีส์ จ ำกัด 3/4/2563 5,000,000       21001 ประกอบกิจกำรต้ังโรงงำนผลิต และจ ำหน่ำย 

ยำ ยำรักษำโรค เคร่ืองส ำอำง เคมีภัณฑ์ 

แอลกอฮอล์ เจลกอฮอล์

440/60  ซอยวัดไผ่เงิน แขวงบำงโคล่ เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร 10120

45 0105563058637 บจ.โฟร์คิงส์ เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์

คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด

7/4/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำ

กำร ถนน สะพำน เข่ือน

48  ซอยคู้บอน 27 แยก 34 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

46 0105563058751 บจ.ไทยอะกรีอินเตอร์กรุ๊ป จ ำกัด 7/4/2563 5,000,000       46201 ประกิจกำรซ้ือขำย น ำเข้ำและส่งออกพืชผล

ทำงกำรเกษตร เช่น ข้ำว มันส ำประหลัง 

ยำงพำรำ ฯลฯฃ

428/117  ถนนพระยำสุเรนท์ แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510
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47 0105563058823 บจ.ซันไลออน เทคโนโลยี (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

7/4/2563 5,000,000       46599 จ ำหน่ำย น ำเข้ำ-ส่งออก ติดต้ังและซ่อม

บ ำรุงรักษำอุปกรณ์กำรผลิตไฟฟ้ำจำก

แสงอำทิตย์ โซล่ำเซลล์

45  ซอยเพชรเกษม 45 แขวงบำงแค เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

48 0105563058939 บจ.เพรสทีจ พร็อพเพอร์ต้ี แมนเนจ

เม้นท์ จ ำกัด

7/4/2563 5,000,000       55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม 490/1  ถนนเจริญรัถ แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600

49 0105563059030 บจ.กรีนอินฟินิท จ ำกัด 7/4/2563 5,000,000       46109 ประกอบกิจกำร ประมูลเพ่ือขำยสินค้ำ และ

รับจ้ำงท ำของตำมวัตถุประสงค์ท้ังหมด

88/3  ซอยคลองน้ ำแก้ว แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

50 0105563059374 บจ.เอสเคเจ ไลฟ์ แพลนเนท จ ำกัด 8/4/2563 5,000,000       69200 ประกอบกิจกำร รับจ้ำงวำงแผนเก่ียวกับระบบ

บัญชี รับท ำบัญชี ตรวจสอบบัญชี

358  ซอยอมรพันธ์ 4 แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

51 0105563059463 บจ.ดีดี รีไซเคิล68 จ ำกัด 8/4/2563 5,000,000       46695 ประกอบกิจกำรรับซ้ือและขำยส่งของเสียและ

เศษวัสดุเพ่ือน ำกลับมำใช้ใหม่

105  ซอยเพชรเกษม 76 แขวงบำงแคเหนือ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

52 0105563059552 บจ.โนมำ คอร์ป จ ำกัด 9/4/2563 5,000,000       47190 ประกอบกิจกำรค้ำขำยปลีกและส่งสินค้ำ

อุปโภคบริโภค

335/15  ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

53 0105563059587 บจ.วีเอสเอ็น โปรไวด์ จ ำกัด 9/4/2563 5,000,000       46599 ประกอบกิจกำรเป็นผู้น ำเข้ำ และจัดจ ำหน่ำย

เคร่ืองจักรกลทุกชนิด

122  ซอยเอกชัย 76 แขวงบำงบอน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

54 0105563059854 บจ.ส่งดี เอ็นเอส จ ำกัด 9/4/2563 5,000,000       46510 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยและซ่อมบ ำรุง

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ส่ือสำรและ

โทรคมนำคมทุกประเภท

198/7  ถนนปัญญำอินทรำ แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

55 0105563059960 บจ.จ่ำยตลำด จ ำกัด 9/4/2563 5,000,000       63113 ประกอบกิจกำรบริกำรเป็นตลำดกลำงในกำร

ซ้ือขำยสินค้ำและบริกำรขนส่ง

180  ถนนสรรพำวุธ แขวงบำงนำเหนือ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

56 0105563059994 บจ.อำร์พีจี คอมมูนิต้ี โฮลด้ิง จ ำกัด 9/4/2563 5,000,000       35101 ประกอบกิจกำร โรงงำนผลิตไฟฟ้ำชุมชน 3  อำคำรพร้อมพันธ์ุ 3 ช้ันท่ี 7 ยูนิต 707 

ซอยลำดพร้ำว 3

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

57 0105563060038 บจ.ริเวอร์โปร อินเตอร์เทรด จ ำกัด 9/4/2563 5,000,000       46699 ประกอบกิจกำรค้ำกระดำษอนำมัยทุกประเภท 1011  อำคำรศุภำลัย แกรนด์ ทำวเวอร์  

ห้องเลขท่ี 501-503,507-508 ช้ันท่ี 5 ถนน

พระรำม3

แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

58 0105563060283 บจ.เฟรชฟิวเจอร์ จ ำกัด 10/4/2563 5,000,000       93112 ประกอบกิจกำรให้บริกำรสถำนท่ีออกก ำลังกำย

 ฟิตเนส

235  ถนนลำซำล แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

59 0105563060313 บจ.พระนคร พรีเม่ียม แคร์ จ ำกัด 10/4/2563 5,000,000       46599 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์ 

เคร่ืองมือกล เคร่ืองทุ่นแรง ยำนพำหนะ 

เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ เคร่ืองสูบน้ ำ เคร่ืองบ ำบัด 

และเคร่ืงก ำจัดขยะ

108  ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900
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60 0105563060372 บจ.ฮำล์ฟ โทสท์ จ ำกัด 10/4/2563 5,000,000       59112 ประกอบกิจกำรรับผลิตรำยกำรโทรทัศน์ ผลิต

งำนเพลง ทุกชนิดเพ่ือออกอำกำศทำงโทรทัศน์

และอินเตอร์เน็ต

9/71  ซอยลำดปลำเค้ำ 79 แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

61 0105563060640 บจ.เอซีไอซี จ ำกัด 10/4/2563 5,000,000       41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงท่ีพักอำศัย 

ท้ังแบบบ้ำนเด่ียวและหมู่บ้ำนจัดสรร คอนโนมิ

เนียม อำคำรพำณิชย์

55  ถนนกรุงเทพกรีฑำ แขวงทับช้ำง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

62 0105563060658 บจ.อำณำจักร พลังงำน จ ำกัด 10/4/2563 5,000,000       46421 ประกอบกิจกำรขำยส่งเคร่ืองใข้ไฟฟ้ำ มอเตอร์

 หม้อแปลงไฟฟ้ำ แบตเตอร่ี

388/37  ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230

63 0105563060887 บจ.วิมลมำศ แอสเซท จ ำกัด 13/4/2563 5,000,000       68103 ประกอบกิจกำรให้เช่ำ อำคำรห้องพัก บ้ำน 

อำคำรชุด อพำร์ตเมนต์ หรือสถำนท่ีพักอำศัยท่ี

เรียกช่ืออ่ืน

12  ซอยสุขสวัสด์ิ 50 แยก 3 แขวงรำษฎร์

บูรณะ

เขตรำษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหำนคร 10140

64 0105563061158 บจ.ดรำก้อน ลัค อินเตอร์เนช่ัน

แนล จ ำกัด

13/4/2563 5,000,000       52292 กิจกรรมของตัวแทน ผู้รับจัดกำรขนส่งสินค้ำ

และตัวแทนออกของตำมพิธีกำรศุลกำกร

193/69  ถนนรำษฎร์พัฒนำ แขวงรำษฎร์

พัฒนำ

เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

65 0105563061328 บจ.นำคำน้อย แมเนจเม้นท์ จ ำกัด 13/4/2563 5,000,000       68103 ประกอบกิจกำรบ้ำนพัก รีสอร์ท บริกำรให้เช่ำ

พ้ืนท่ีเพ่ือพักอำศัยและกำรพำณิชย์

114/552  ซอยนำวงประชำพัฒนำ 13 ถนน

นำวงประชำพัฒนำ

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

66 0105563061387 บจ.แอคแคป แอสเซ็ทส์ จ ำกัด 13/4/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจกำรซ้ือเเละกำรขำย

อสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเองท่ีไม่ใช่เพ่ือ

เป็นท่ีพักอำศัย

33/1 ยูนิต 301 ช้ัน 3  ซอยพหลโยธิน 2 

ถนนพหลโยธิน

แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400

67 0105563061506 บจ.พีทีเอฟ เรียลต้ี(2020) จ ำกัด 14/4/2563 5,000,000       68101 ประกอบกิจกำรค้ำอสังหำริมทรัพย์ อำคำรชุด 

รวมท้ังอพำร์ทเม้นท์

4  ซอยมหำดเล็กหลวง 2 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

68 0105563061514 บจ.ยูเอ็กซ์ซิโอ จ ำกัด 14/4/2563 5,000,000       62012 กิจกรรมกำรจัดท ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตำม

วัตถุประสงค์ของผู้ใช้ (ยกเว้นโปรแกรมเว็บเพจ

และเครือข่ำย)

288/1  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

69 0105563061549 บจ.วันดีอินเตอร์เนช่ันแนลโฮลด้ิงส์

 จ ำกัด

14/4/2563 5,000,000       64202 กิจกรรมของบริษัทโฮลด้ิงท่ีไม่ได้ลงทุนในธุรกิจ

กำรเงินเป็นหลัก

8  ซอยรำมค ำแหง 23 ถนนรำมค ำแหง แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

70 0105563061581 บจ.โกลเด้นเกตส์ อินเตอร์เทรดด้ิง 

จ ำกัด

14/4/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร และ

จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำง อุปกรณ์

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในกำรก่อสร้ำง

16/36  ซอยวิภำวดีรังสิต 35 แขวงสนำมบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

71 0105563061603 บจ.ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบ้ิล แพคเกจจ้ิง

 จ ำกัด

14/4/2563 5,000,000       20131 กำรผลิตเม็ดพลำสติกและพลำสติกข้ันต้น 87  ถนนพรมแดน แขวงบำงบอนใต้ เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

72 0105563061727 บจ.บิลด์อัพ พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลล

อปเม้นท์ จ ำกัด

14/4/2563 5,000,000       68101 ประะกอบกิจกำรซ้ือท่ีดิน เพ่ือก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรชุด ทำวส์เฮ้ำส์ ทำวน์โฮม บ้ำนพักอำสัย

 และส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืนๆ เพ่ือขำย

12  ซอยกำญจนำภิเษก 001 แขวงบำงบอนใต้ เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

73 0105563061824 บจ.แฟลช โฮลด้ิง จ ำกัด 15/4/2563 5,000,000       64202 ลงทุนในกิจกำรอ่ืน 184/235  อำคำรฟอร่ัม ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 36

 ถนนรัชดำภิเษก

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

74 0105563061841 บจ.ไวตำบูสท์ โฮลด้ิงส์ จ ำกัด 15/4/2563 5,000,000       64202 เข้ำหุ้นส่วนจ ำกัดควำมรับผิดในห้ำงหุ้นส่วน

จ ำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทเอกชนและบริษัท

มหำชน

877/105  ถนนพระรำม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

75 0105563061859 บจ.อำร์อี โซลำร์ พำวเวอร์ จ ำกัด 15/4/2563 5,000,000       35101 ประกอบกิจกำรโรงงำนผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน

แสงอำทิตย์

3  อำคำรพร้อมพันธ์ุ 3 ช้ันท่ี 7 ยูนิต 707 

ซอยลำดพร้ำว 3

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

76 0105563061905 บจ.เอ็น.วี.ดี.ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 15/4/2563 5,000,000       49323 รับจ้ำงขนส่งท้ังทำงบกและทำงน้ ำ 41/168  ซอยพระยำสุเรนทร์ 42 แขวงสำมวำ

ตะวันตก

เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

77 0105563061956 บจ.พี.พี.อำร์.เอ็กซ์เพรส จ ำกัด 15/4/2563 5,000,000       49323 รับจ้ำงขนส่งท้ังทำงบกและทำงน้ ำ 41/168  ซอยพระยำสุเรนทร์ 42 แขวงสำมวำ

ตะวันตก

เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

78 0105563062090 บจ.เวน เมดิคอล เอ็นเทอร์ไพรซ์ 

จ ำกัด

15/4/2563 5,000,000       86902 กิจกรรมด้ำนกำยภำพบ ำบัด 29/592  ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230

79 0105563062120 บจ.เอ.เจ.เอส. โฮลด้ิง จ ำกัด 15/4/2563 5,000,000       64202 ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอ่ืน 14  ซอยประชำอุทิศ 26 แขวงรำษฎร์

บูรณะ

เขตรำษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหำนคร 10140

80 0105563062316 บจ.ฟินริช จ ำกัด 16/4/2563 5,000,000       64991 ประกอบธุรกิจแฟคตอร่ิง 105  ซอยสิรินธร 7 ถนนสิรินธร แขวงบำงบ ำหรุ เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 10700

81 0105563062332 บจ.วีแคน เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์

เซอร์วิส จ ำกัด

16/4/2563 5,000,000       46599 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำย ซ่อม สร้ำง 

เคร่ืองจักรกลทุกชนิด

2/302  ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210

82 0105563062367 บจ.ชีโน ชิโน่ (ประเทศไทย) จ ำกัด 16/4/2563 5,000,000       73101 ประกอบกิจกำรผลิตส่ือโฆษณำทำงโทรทัศน์ 

วิทยุ อินเตอร์เน็ต

315  ซอยสุขุมวิท 48 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

83 0105563062511 บจ.เวล อกริเทค จ ำกัด 16/4/2563 5,000,000       46692 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำย

เคมีภัณฑ์ก ำจัดศัตรูพืช และผลิตภัณฑ์อำหำร

เสริมส ำหรับพืช

888/139  ถนนสุขำภิบำล 5 แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

84 0105563062529 บจ.นินริดำ กรุ๊ป จ ำกัด 16/4/2563 5,000,000       47190 ประกอบกิจกำรขำยสินค้ำอุปโภค วัสดุ

ส ำนักงำน เคร่ืองใช้ครัวเรือน

1639/16  ถนนพหลโยธิน แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400

85 0105563062545 บจ.อัลฟ่ำ ซิเรียส จ ำกัด 16/4/2563 5,000,000       66192 ประกอบกิจกำรให้บริกำรด้ำนกำรช ำระเงิน

ด้วยวิธีทำงอิเล็กทรอนิกส์ (คิวอำร์ โค้ด)

173  อำคำรเอเชียเซ็นเตอร์ ช้ันท่ี 27 ถนน

สำทรใต้

แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

86 0105563062553 บจ.วิกเกอร์ พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด 16/4/2563 5,000,000       66199 ประกอบกิจกรรมอ่ืนๆท่ีช่วยเสริมกิจกรรมกำร

ให้บริกำรทำงกำรเงิน ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ใน

ท่ีอ่ืน

754/2  ซอยพัฒนำกำร 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

87 0105563062880 บจ.แซงค์ชัวรี เน็ตเวิร์ค จ ำกัด 16/4/2563 5,000,000       46510 ประกอบกิจกำรค้ำ คอมพิวเตอร์ ฮำรดแวร์ 

ซอฟท์แวร์ เคร่ืองมือส่ือสำร

559/102  หมู่บ้ำน ธนำพัฒน์ เฮ้ำส์ ถนน

นนทรี

แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

88 0105563063037 บจ.พีพี แอนด์ เคเอส จ ำกัด 17/4/2563 5,000,000       35101 ประกอบกิจกำร โรงผลิตไฟฟ้ำ 112  ถนนบำงขุนเทียน แขวงคลองบำง

บอน

เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

89 0105563063142 บจ.พรศิริกุล โฮลด้ิง จ ำกัด 17/4/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจกำรซ้ือขำย ให้ รับให้ เช่ำ ให้เช่ำ 

อสังหำริมทรัพย์

55  ถนนรำมค ำแหง แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

90 0105563063193 บจ.อะแวนเซอร์ จ ำกัด 17/4/2563 5,000,000       77400 บริกำรใช้ซอฟต์แวร์ บริหำรสนำมฟุตบอล 268/1  ถนนรำชวิถี แขวงวชิรพยำบำล เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 10300

91 0105563063380 บจ.แอทเทเวศร์ จ ำกัด 17/4/2563 5,000,000       68103 ประกอบกิจกำรให้เช่ำห้องพัก,อพำทเม้นท์ 

และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ

216  ถนนศรีอยุธยำ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 10300

92 0105563063525 บจ.ครอพ อะกรีเทรด จ ำกัด 20/4/2563 5,000,000       46101 ประกอบกิจกำรขำยส่งวัตถุดิบทำงกำรเกษตร

และสัตว์มีชีวิตโดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำม

สัญญำจ้ำง

519/261  ซอยเดชะตุงคะ 1 ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

93 0105563063649 บจ.เอสดีดี มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด 20/4/2563 5,000,000       77400 ประกอบกิจกำรร่วมกิจกำรแฟรนไชส์ 49/324  ซอยนิมิตใหม่ 40 แขวงสำมวำ

ตะวันออก

เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

94 0105563063762 บจ.วอซวัน โกลบอล โลจิสติกส์ 

จ ำกัด

20/4/2563 5,000,000       46109 ประกอบกิจกำรนำยหน้ำตัวแทนในธุรกิจทุก

ชนิด

23  ซอยพัฒนำกำร 69 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

95 0105563063827 บจ.แฟลช อินคอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 20/4/2563 5,000,000       64202 ประกอบกิจกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วนจ ำกัดควำม

รับผิดชอบในห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใน

บริษัทจ ำกัดและบริษัทมหำชนจ ำกัด

184/235  อำคำรฟอร่ัม ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 36

 ถนนรัชดำภิเษก

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

96 0105563064017 บจ.พีซีบีเอ จ ำกัด 20/4/2563 5,000,000       46521 ประกอบกิจกำรค้ำ รับจ้ำงออกแบบ ผลิต 

ประกอบชุดวำงแผงวงจรพิมพ์หรือแผงวงจร

อิเล็กทรอนิกส์และน ำเข้ำส่งออก

67/12  อำคำรไดนำสต้ี คอมเพล็กซ์ ช้ันท่ี 2

 ซอยลำดพร้ำว 71 ถนนลำดพร้ำว

แขวงสะพำนสอง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

97 0105563064581 บจ.วี  ทรีโอ  ไลน์ จ ำกัด 22/4/2563 5,000,000       78200 ประกอบกิจกำรรับจ้ำง จ้ำงเหมำแรงงำน เพ่ือ

ปฏิบัติงำนแผนกหรือฝ่ำยต่ำงๆ

335/3  ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

98 0105563064611 บจ.180แซงชัวรี จ ำกัด 22/4/2563 5,000,000       93112 ประกอบกิจกำรสร้ำงและให้บริกำรศูนย์

สุขภำพและพลำนำมัย

8/144  ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600

99 0105563064670 บจ.จัสโก เทคโนโลยี จ ำกัด 22/4/2563 5,000,000       62011 ประกอบกิจกำร ให้บริกำรจัดกำรด้ำนกำร

ตรวจสอบเเละจัดท ำระบบโปรเเกรม

คอมพิวเตอร์ เก่ียวกับเเอปพลิเคช่ัน กำร

บริหำรขนส่ง เเละขนส่งผู้โดยสำร

9  อำคำรจีทำวเวอร์ ช้ันท่ี 28  ห้องเลขท่ี จี

เอ็น 01 ถนนพระรำม 9

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
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100 0105563064726 บจ.เมดูซ่ำ คอนซัลต้ิง จ ำกัด 22/4/2563 5,000,000       82302 ประกอบกิจกำรให้บริกำรจัดงำนอีเว้นท์ 

บริกำรนันทนำกำร โฆษณำ จัดบูสแสดงสินค้ำ 

ออกบูส นิทรรศกำร

206/3  ซอยนวลจันทร์ 6 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230

101 0105563064742 บจ.บุญหนุนน ำ อสังหำริมทรัพย์ 

จ ำกัด

22/4/2563 5,000,000       68104 ประกอบกิจกำร กำรบริกำรให้เช่ำสถำนท่ี จัด

ประชุม จัดสัมมนำ ห้องจัดเล้ียง

228,230  ซอยสุขสวัสด์ิ 14 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

102 0105563064807 บจ.เอส.บำย ฮำเลละ จ ำกัด 22/4/2563 5,000,000       62011 ประกอบกิจกำรบริกำรให้ออกแบบเว็บไซต์ 

ออกแบบโฆษณำ ขำยโฆษณำ

36/2  อำคำรพี.เอส.ทำวเวอร์ ช้ันใต้ดิน 

ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

103 0105563064921 บจ.เด็นเน็กซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด 23/4/2563 5,000,000       20232 ผลิต จ ำหน่ำย ผลิตภัณฑ์ส ำหรับช่องปำก ยำสี

ฟัน แปรงสีฟัน น้ ำยำดับกล่ินปำก ผลิตภัณฑ์

ควำมงำม ครีมบ ำรุง

116  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงรำมอินทรำ เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

104 0105563064947 บจ.แลนด์ แมนเนจเม้นท์ จ ำกัด 23/4/2563 5,000,000       68101 กำรซ้ือและกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของ

ตนเอง เพ่ือกำรพักอำศัย

69/136  อำคำรออมนิทำวเวอร์ ซอย

สุขุมวิท 4

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

105 0105563064955 บจ.เมอร์คิวร่ี คอนซัลแตนท์ จ ำกัด 23/4/2563 5,000,000       68101 กำรซ้ือและกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของ

ตนเอง เพ่ือกำรพักอำศัย

69/136  อำคำรออมนิทำวเวอร์ ซอย

สุขุมวิท 4

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

106 0105563064963 บจ.แลนด์ แอนด์ แอสเซ็ท แมน

เนจเม้นท์ จ ำกัด

23/4/2563 5,000,000       68101 กำรซ้ือและกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของ

ตนเอง เพ่ือกำรพักอำศัย

69/136  อำคำรออมนิทำวเวอร์ ซอย

สุขุมวิท 4

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

107 0105563064971 บจ.แอสเซ็ท เซอร์วิส แอนด์ แอส

โซซิเอช่ัน จ ำกัด

23/4/2563 5,000,000       68101 กำรซ้ือและกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของ

ตนเอง เพ่ือกำรพักอำศัย

69/136  อำคำรออมนิทำวเวอร์ ซอย

สุขุมวิท 4

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

108 0105563064980 บจ.โซลิด แคปปิตอล แลนด์ จ ำกัด 23/4/2563 5,000,000       68101 กำรซ้ือและกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของ

ตนเอง เพ่ือกำรพักอำศัย

69/136  อำคำรออมนิทำวเวอร์ ซอย

สุขุมวิท 4

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

109 0105563065129 บจ.เอโอไอ คอมเมิร์ซ จ ำกัด 23/4/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำ และงำนก่อสร้ำงต่ำงๆ 41/168  ซอยพระยำสุเรนทร์ 42 แขวงสำมวำ

ตะวันตก

เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

110 0105563065242 บจ.คอนเนคช่ัน 99 จ ำกัด 23/4/2563 5,000,000       71102 กิจกรรมงำนวิศวกรรมและกำรให้ค ำปรึกษำ

ทำงด้ำนเทคนิค ท่ีเก่ียวข้อง

1-1/1  ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบำงขุนศรี เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 10700

111 0105563065285 บจ.ไทยสไมล์แคปปิตอล จ ำกัด 23/4/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจกำร ซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ให้เช่ำซ้ือ 

รวมท้ังรับจ ำน ำ เช่ำ ให้เช่ำ สังหำริมทรัพย์และ

อสังหำริมทรัพย์

889/3  ซอยเสรีไทย 43 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240

112 0105563065331 บจ.กิจกำรร่วมค้ำ เอสเอ็มเอช-ที

เอ็มที จ ำกัด

23/4/2563 5,000,000       33121 รับจ้ำงเหมำ ปรับปรุง ดัดแปลง ซ่อมแซม หัว

รถจักร รถไฟฟ้ำทุกชนิด รถพ่วงโดยสำร/สินค้ำ

 รถไฟฟ้ำ รถดีเซลรำงทุกชนิด อุปกรณ์-อะไหล่

ทุกชนิดท่ีเก่ียวข้อง

175/177  อำคำรบำงกอกสหประกันภัย  

ห้องเลขท่ี 5 ช้ันท่ีจี ถนนสุรวงศ์

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

113 0105563065617 บจ.แม็กซ์นิ เอเชีย จ ำกัด 24/4/2563 5,000,000       49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและถ่ำยสินค้ำท้ังทำงบก

และทำงน้ ำ

41/168  ซอยพระยำสุเรนทร์ 42 แขวงสำมวำ

ตะวันตก

เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

114 0105563065650 บจ.ฟีนิกซ์ สยำม ดีเวลลอปเม้นท์ 

กรุ๊ป จ ำกัด

24/4/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ จัดหำ เช่ำ เช่ำซ้ือ ถือ

กรรมสิทธ์ิ

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

115 0105563065901 บจ.เอสที เค็มเทค แอนด์ เซอร์วิส 

จ ำกัด

27/4/2563 5,000,000       20299 ผลิตและจ ำหน่ำยสำรเคมีท้ังในและต่ำงประเทศ 72/239  ซอยรำมค ำแหง 178 ถนน

รำมค ำแหง

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

116 0105563066028 บจ.เพียว แคปปิตอล อินฟินิต้ี แอส

เซท จ ำกัด

27/4/2563 5,000,000       68101 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์

 บ้ำน คอนโดมิเนียม ห้องแถว อำคำรชุด 

อพำร์ทเม้นท์

190/11  ตรอกไกร ถนนอนุวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหำนคร 10100

117 0105563066061 บจ.เอสซี อินทิเกรทเต็ด จ ำกัด 27/4/2563 5,000,000       46510 ประกอบกิจกำร น ำเข้ำ ขำยส่ง ขำยปลีก 

คอมพิวเตอร์ รวมท้ังอุปกรณ์เเละอะไหล่ทุกชนิด

101 ทรูดิจิตอลพำร์ค  อำคำรกริฟฟิน ช้ัน 

15  ห้องเลขท่ี 1504 ถนนสุขุมวิท

แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

118 0105563066265 บจ.ยูไนเต็ด พร็อพเพอร์ต้ี แอดไว

เซอร่ี แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด

27/4/2563 5,000,000       68102 ด ำเนินธุรกิจซ้ือ-ขำย อสังหำริมทรัพย์ และ

พัฒนำท่ีดิน

546  ช้ันท่ี 5  ห้องเลขท่ี 501 ถนน

รัชดำภิเษก

แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

119 0105563066311 บจ.อีซ่ี ชิปป้ิง วัน สต๊อป เซอร์วิส 

จ ำกัด

27/4/2563 5,000,000       52292 ให้บริกำรประสำนงำนพิธีกำรกรมศุลกำกร 

น ำเข้ำและส่งออก สินค้ำอุปโภคและบริโภค

ทุกประเภท

49  ซอยร่มเกล้ำ 56 แขวงคลองสำม

ประเวศ

เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

120 0105563066320 บจ.เออีไอ โซลูช่ัน จ ำกัด 27/4/2563 5,000,000       46599 ประกอบกิจกำรท ำกำรค้ำเคร่ืองจักรอัตโนมัติ 

เคร่ืองมืออัตโนมัติ อะไหล่ ระบบจอดรถ

อัตโนมัติ ทุกประเภท

58  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.48 แยก 18 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

121 0105563066419 บจ.ไนซ์ เก้ำสิบเก้ำเอ อีโวลูช่ัน 

จ ำกัด

27/4/2563 5,000,000       58201 กำรจัดท ำซอฟต์แวร์เกมส ำเร็จรูป 27/7  ซอย01 กำญจนำภิเษก 11/1 แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

122 0105563066435 บจ.เคิร์ฟ เฮลท์แคร์กรุ๊ป จ ำกัด 27/4/2563 5,000,000       86101 ประกอบกิจกำรโรงพยำบำลเอกชน 

สถำนพยำบำล รับรักษำคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ

368  อำคำรมำเอสโตร 12 ช้ันท่ี 3  ห้อง

เลขท่ี 32 ถนนเพชรบุรี

แขวงถนนเพชรบุรี เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

123 0105563066761 บจ.สกำยเบิร์ด จ ำกัด 28/4/2563 5,000,000       46599 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ จ ำหน่ำย ซ่อมแซม วัสดุ

 อุปกรณ์ ช้ินส่วน อะไหล่เคร่ืองมือ 

เคร่ืองจักรกล และส่งอ ำนวยควำมสะดวกท่ี

เก่ียวข้องกับกำรแพทย์และสำธำรณะสุขทุก

ชนิด ทุกประเภท

189/15  ซอยกรุงเทพกรีฑำ 7 แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

124 0105563067270 บจ.เจ็นโฟสิส จ ำกัด 29/4/2563 5,000,000       86909 ประกอบธุรกิจให้บริกำรตรวจสุขภำพ กำรให้

ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ ให้บริกำรทำงกำรแพทย์

101  ซอยพระรำมเก้ำ 60 (ซอย 7เสรี 7) แขวงพัฒนำกำร เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

125 0105563067661 บจ.ส.กัญญำทรัพย์ จ ำกัด 30/4/2563 5,000,000       46313 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยผักสด ผลไม้ และ

พืชผลทำงกำรตลำด

633/48  ซอยเพ่ิมสิน 20 แยก 2 แขวงคลองถนน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220
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รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

126 0105563067865 บจ.สมำร์ท แฮบส์ จ ำกัด 30/4/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ออกแบบ 

ติดต้ังรับเหมำระบบไฟฟ้ำ อุปกรณ์ไอทีส่ือสำร 

ให้ค ำปรึกษำอุปกรณ์ควบคุม

455  ถนนประชำอุทิศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

127 0105563067938 บจ.ซิสเดเวลลอป จ ำกัด 30/4/2563 5,000,000       46593 ประกอบกิจกำรขำยเคร่ืองจักรและอุปกรณ์เพ่ือ

ใช้ในงำนอุตสำหกรรม

176/270  ซอยประชำอุทิศ 17 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

128 0105563068349 บจ.กิจกำรร่วมค้ำ สินไพบูลย์ จ ำกัด 30/4/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำอำคำร อำคำร

พำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย อำคำรไม่ใช่ท่ีพัก

อำศัย กำรดัดแปลงปรับปรุง เขียบแบบ งำน

วำงโครงงำน งำนตรวจอำคำรงำนก่อสร้ำง 

งวำนส ำรวจและให้ค ำปรึกษำทำงวิศวกรรม

15  ซอยสำมวำ 5 ถนนสำมวำ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

129 0105563068497 บจ.ซีทีเอสอำร์ เอเชีย จ ำกัด 30/4/2563 5,000,000       68102 ปรกอบกิจกำรซ้ือ ขำย เช่ำ ให้เช่ำซ้ือ ขำยฝำก

 ตัวแทน นำยหน้ำ จัดสรร ปรับปรุง ท่ีดิน 

อำคำร โรงงำน หรืออสังหำริมทรัพย์

1  อำคำรเอ็มไพร์ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 47 ยูนิต 

4703 ถนนสำทรใต้

แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

130 0105563065340 บจ.กรีน เวิลด์ อควำ เทคโนโลย่ี 

จ ำกัด

23/4/2563 4,900,000       37000 ประกอบกิจกำรเก่ียวกับระบบน้ ำเสียหรือกำร

บ ำบัดน้ ำเสียอย่ำงถูกวิธี

158  ซอยลำดพร้ำว 115 แขวงคลองจ่ัน เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

131 0103563006341 หจ.ไทย ดรำก้อน อินโนเวช่ัน 30/4/2563 4,000,000       46599 ประกอบกิจกำรจัดจ ำหน่ำยเคร่ืองจักร 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ นวัตกรรม

62/3  ถนนจักรพรรดิพงษ์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปรำบ

ศัตรูพ่ำย

กรุงเทพมหำนคร 10100

132 0105563057070 บจ.มัช มอร์ เมดิคอล จ ำกัด 2/4/2563 4,000,000       46441 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ-ส่งออก จ ำหน่ำย และ

เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ 

และอุปกรณ์อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

243  ตรอกร่วมจิตร แขวงถนนนคร

ไชยศรี

เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 10300

133 0105563057223 บจ.ฟอร์ซำ จีที จ ำกัด 2/4/2563 4,000,000       45101 ประกอบกิจกำรโชว์รูมจ ำหน่ำยรถยนต์มือหน่ึง

และมือสอง

159  ซอยประสำทสุข แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

134 0105563057231 บจ.รักษ์ติกุล อินเตอร์ เซอร์วิส 

จ ำกัด

2/4/2563 4,000,000       69200 บริกำรรับท ำบัญชีครบวงจร บริกำรจด

ทะเบียนบริษัท เพ่ิมทุน ลดทุน ตลอดจนกำร

เปล่ียนแปลงแก้ไขต่ำงๆ

98/12  ถนนร่มเกล้ำ แขวงคลองสำม

ประเวศ

เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

135 0105563057461 บจ.ต้นจำมจุรี จ ำกัด 2/4/2563 4,000,000       68102 ด ำเนินธุรกิจซ้ือ-ขำย อสังหำริมทรัพย์และ

พัฒนำท่ีดิน

280/55  ซอยลำดพร้ำว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

136 0105563059129 บจ.ไอทีซี เอนเนกซ์ (ประเทศไทย)

 จ ำกัด

8/4/2563 4,000,000       43210 ประกอบธุรกิจให้บริกำรติดต้ังและซ่อมแซม

อุปกรณ์ส ำหรับผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทน

 รวมถึงกำรจ ำหน่ำย

159/16  อำคำรเสริมมิตรทำวเวอร์ ช้ันท่ี 10

  ห้องเลขท่ี 1016/1 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

137 0105563059510 บจ.ชิบูน่ำ ฟุตบอลคลับ จ ำกัด 8/4/2563 4,000,000       85410 ประกอบกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนกีฬำ

ประเภทต่ำงๆส ำหรับผู้สนใจ

808/325  ซอยนวมินทร์ 143 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230

138 0105563061638 บจ.ไฟว์บียอนด์ จ ำกัด 14/4/2563 4,000,000       55101 โรงแรมและรีสอร์ท และห้องชุด 89  อำคำรเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ 

ช้ันท่ี 20  ห้องเลขท่ี 2005 ถนนรัชดำภิเษก

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

139 0105563061760 บจ.คัม หยูน พรีซิสช่ัน เทคโนโลยีส์

 (ประเทศไทย) จ ำกัด

14/4/2563 4,000,000       24209 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงผลิตภัณฑ์โลหะภัณฑ์

รวมท้ังช้ินส่วนโลหะท่ีมีควำมเท่ียงตรง

349  ซอยพัฒนำกำร 74 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

140 0105563062154 บจ.แม็คซ์ เน็ทเวิร์ค โลจิสติกส์ 

จ ำกัด

15/4/2563 4,000,000       52292 ประกอบกิจกำรตัวแทนขนส่งและขนถ่ำย

สินค้ำท้ังภำยในประเทศและรหว่ำงประเทศ

205/111  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

141 0105563062481 บจ.ฮอลบอร์น แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ำกัด 16/4/2563 4,000,000       70209 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำและค ำแนะน ำ

บริกำรด้ำนบริหำรจัดกำรธุรกิจ

43/36  ซอยอนุมำนรำชธน แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

142 0105563062766 บจ.ถำวร อินเตอร์เทรด จ ำกัด 16/4/2563 4,000,000       47524 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง 59  ซอยบำงนำ-ตรำด 14 แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

143 0105563063363 บจ.ซันไรส์ แคปปิตอล เวิร์ค (ไทย

แลนด์) จ ำกัด

17/4/2563 4,000,000       68102 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยและจัดอสังหำริมทรัพย์

 ได้แก่ ท่ีดิน อำคำรชุดส่ิงปลูกสร้ำงพร้อมท่ีดิน

18  ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

144 0105563063479 บจ.เมโทรพำลิส ฮอสพิทำลิต้ี จ ำกัด 17/4/2563 4,000,000       82110 กิจกรรมบริกำรเพ่ือกำรบริหำรส ำนักงำนแบบ

เบ็ดเสร็จ

27  หมู่บ้ำน ปัฐวิกรณ์2 ซอยรำมอินทรำ44

แยก6 ถนนรำมอินทรำ

แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

145 0105563063487 บจ.สโตน บริดจ์ ฮอสพิทำลิต้ี จ ำกัด 17/4/2563 4,000,000       55101 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 27  หมู่บ้ำน ปัฐวิกรณ์2 ซอยรำมอินทรำ44

แยก6 ถนนรำมอินทรำ

แขวงรำมอินทรำ เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

146 0105563064548 บจ.อำร์แอนด์ดี แมชชีน เทคโนโลยี

 จ ำกัด

21/4/2563 4,000,000       46593 กำรขำยส่งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์เพ่ือใช้ใน

งำนอุตสำหกรรม

246/1  ถนนประชำพัฒนำ แขวงทับยำว เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

147 0105563065544 บจ.โกลด์ ปิตัล (ไทยแลนด์) จ ำกัด 24/4/2563 4,000,000       47733 ประกอบกิจกำร น ำเข้ำดอกไม้และอุปกรณ์จัด

ดอกไม้

234  ซอยปรีดี พนมยงค์ 16 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนง

เหนือ

เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

148 0105563066052 บจ.ทีเค ซัพพลำย จ ำกัด 27/4/2563 4,000,000       82990 ประกอบกิจกำรประมูลเพ่ือรับจ้ำงท ำของตำม

วัตถุประสงค์ท้ังหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล 

นิติบุคคล ส่วนรำชกำรและองค์กรณ์ของรัฐ

28  ซอยเพชรเกษม 79 แยก 1 แขวงหนองค้ำงพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

149 0105563066605 บจ.927 จ ำกัด 28/4/2563 4,000,000       69100 ประกอบกิจกรรมทำงกฎหมำย 27  หมู่บ้ำน ปัฐวิกรณ์2 ซอยรำมอินทรำ44

แยก6 ถนนรำมอินทรำ

แขวงรำมอินทรำ เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

150 0105563067121 บจ.เอไอรีซอร์สเซส (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

29/4/2563 4,000,000       62012 ประกอบกิจกำร ออกแบบ ผลิต ซอฟต์แวร์ รับ

จัดท ำฐำนข้อมูล

126/39  อำคำรไทยศรี ช้ันท่ี 10 ดี ถนน

กรุงธนบุรี

แขวงบำงล ำภูล่ำง เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600

151 0105563067253 บจ.ยูนิคอร์น แอสเสท แมเนจ

เม้นท์ จ ำกัด

29/4/2563 4,000,000       70202 ให้ค ำปรึกษำ-แนะน ำธุรกิจกำรบริหำรทรัพย์สิน

 จัดกำร ปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กร/หน้ี 

วำงแผนกลยุทธ์ด้ำนกำรเงิน

169/98  อำคำรเสริมทรัพย์ ช้ันท่ี 6 ถนน

รัชดำภิเษก

แขวงรัชดำภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

152 0105563067326 บจ.เอ็ม แม็ค เซอร์วิสเซส จ ำกัด 29/4/2563 4,000,000       46109 ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำ

อุปโภคบริโภค

19/114  อำคำรสุขุมวิทสวีท ช้ัน12 โซน ซี4

 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

153 0105563067644 บจ.คูนคลีน เมดิเทค จ ำกัด 30/4/2563 4,000,000       32501 ประกอบกิจกำรโรงงำนผลิต จ ำหน่ำย เภสัช

ภัณฑ์ เคร่ืองมือแพทย์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทำง

วิทยำศำสตร์

85  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงบำงบอน

เหนือ

เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

154 0105563067971 บจ.สยำม ซุปเปอร์ริช ดิสทริบิวช่ัน

 จ ำกัด

30/4/2563 4,000,000       46691 ประกอบกิจกำรค้ำส่ง ค้ำปลีก เคมีภัณฑ์ 35  หมู่ท่ี 13 ซอยพุทธมณฑลสำย 3 ซอย 

19 แยก 5

แขวงศำลำ

ธรรมสพน์

เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

155 0105563068527 บจ.ฮอลบรู๊ค อินทีเรีย จ ำกัด 30/4/2563 4,000,000       71102 กิจกรรมงำนวิศวกรรมและกำรให้ค ำปรึกษำ

ทำงด้ำนเทคนิค ท่ีเก่ียวข้อง

8/3  ซอยริมทำงด่วน 2 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

156 0105563058785 บจ.ไอทีซี เอนเนกซ์ เซำท์อีสท์ 

เอเชีย จ ำกัด

7/4/2563 3,400,000       71102 ประกอบกิจกำรธุรกิจส ำรวจ ให้ค ำปรึกษำและ

ให้บริกำรบริหำรจัดกำรเก่ียวกับพลังงำน

ทดแทนและผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ

159/16  อำคำรเสริมมิตรทำวเวอร์ ช้ันท่ี 10

  ห้องเลขท่ี 1016/1 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

157 0105563059731 บจ.สยำม พรีเม่ียมซีฟู้ด จ ำกัด 9/4/2563 3,400,000       56101 ประกอบกิจกำร ร้ำนอำหำร ภัตคำร เคร่ืองด่ืม

 อำหำรสด อำหำรทะเล อำหำรแห้ง อำหำร

ส ำเร็จรูป

81,81/1  ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงรำมอินทรำ เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

158 0103563005795 หจ.ยูเน่ียน ออดิท 21/4/2563 3,000,000       69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีกำรท ำบัญชีและกำร

ตรวจสอบบัญชี กำรให้ค ำปรึกษำด้ำนภำษี

230/33  หมู่บ้ำน มิวส์ เพชรเกษม69 ซอย

เพชรเกษมฝ่ังใต้69 ถนนเลียบคลองภำษี

เจริญฝ่ังใต้

แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

159 0105563056570 บจ.ซีทูเค คอนสตรัคช่ัน 2020 

จ ำกัด

1/4/2563 3,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร ถนน 

สะพำน เข่ือน อุโมงค์

12  ซอยศิริเกษม 29 แขวงบำงแค เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

160 0105563056600 บจ.เป่ียมศิริ จ ำกัด 1/4/2563 3,000,000       46593 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ติดต้ัง ซ่อมบ ำรุง 

เก่ียวกับเคร่ืองมือเคร่ืองใช้เพ่ือในงำน

อุตสำหกรรม งำนกำรแพทย์ วิทยำศำสตร์

4296   ห้องเลขท่ี 4 ช้ัน 2 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

161 0105563056952 บจ.คุณต้น จ ำกัด 2/4/2563 3,000,000       14112 ออกแบบและตัดเย็บเคร่ืองนุ่งห่ม 19  ซอยพระรำมท่ี 2 ซอย 46 แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

162 0105563058297 บจ.อำร์เอสพี เอนเนอร์จี (ไทย

แลนด์) จ ำกัด

3/4/2563 3,000,000       35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวล 387/70  ซอยร่วมมิตรพัฒนำ แยก 6 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

163 0105563058661 บจ.เวคคัพ จ ำกัด 7/4/2563 3,000,000       47219 ประกอบกิจกำรขำยเคร่ืองด่ืม ขนม เบเกอร่ี 

และอำหำร

768/16  ซอยพัฒนำกำร 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

164 0105563058670 บจ.โนกิมจิ.เซอร์วิส จ ำกัด 7/4/2563 3,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย อำคำรท่ีพัก

อำศัย รวมท้ังรับต่อเติมตัวอำคำรบ้ำนเรือน 

และแต่งภำยใน งำนก่อสร้ำงอ่ืนทุกชนิด

8  ซอยบำงแวก 102 แขวงคลองขวำง เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160

165 0105563058700 บจ.ไทยเคเอ็นเอส กำร์เม้นท์ จ ำกัด 7/4/2563 3,000,000       46900 ส่งออก จ ำหน่ำย ส่ง ปลีก เส้ือ กำงเกง หมำก 

สินค้ำพรีเม่ียมทุกชนิด ฯลฯ

14/4  ซอยสะแกงำม 14 แยก 4-3 แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

166 0105563059340 บจ.แสงเจริญ อินเตอร์ กรุ๊ป จ ำกัด 8/4/2563 3,000,000       46103 ประกอบกิจกำรค้ำส่ังเข้ำมำจ ำหน่ำยใน

ประเทศและส่งออกไปจ ำหน่ำยยังต่ำงประเทศ

 สินค้ำทำงเภสัชภัณฑ์

88/169  หมู่บ้ำน เจ.เอส.พี.โกลเด้นท์แลนด์

 ถนนกัลปพฤกษ์

แขวงบำงแค เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

167 0105563059471 บจ.ซันแลนด์ รีซอร์สเซส จ ำกัด 8/4/2563 3,000,000       64202 ประกอบกิจกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้นและ

ร่วมลงทุนในบริษัทจ ำกัด และบริษัทมหำชน

19/114  อำคำรสุขุมวิทสวีท ช้ัน 12 โซน ซี

 3 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

168 0105563060771 บจ.ไทย อินโนเวช่ัน เอ็นเนอร์จี 

จ ำกัด

10/4/2563 3,000,000       35101 ออกแบบ ติดต้ัง ด ำเนินกำรคุ้มครองดูแล 

บริหำร ซ้ือขำย เป็นตัวแทน และกำรให้บริกำร

ในธุรกิจพลังงำนทดแทนควบคุม ดูแล 

ตรวจสอบ ซ่อมบ ำรุงรักษำ และแก้ไขอุปกรณ์ 

เคร่ืองจักรในธุรกิจพลังงำนทดแทน

18/66  ถนนร่มเกล้ำ แขวงคลองสำม

ประเวศ

เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

169 0105563062502 บจ.อิมพอสซิเบ้ิล ฟู้ดส์ (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

16/4/2563 3,000,000       73101 ประกอบกิจกำรด้ำนกำรตลำด กำรโฆษณำ 

รวมถึงกำรด ำเนินกิจกำรส่งเสริมกำรขำย

ผลิตภัณฑ์อำหำร

999/9  อำคำรดิ ออฟฟิศเศส แอทเซ็นทรัล

เวิลด์ ช้ัน 29 ถนนพระรำม 1

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

170 0105563062588 บจ.เคซี.รัชดำ จ ำกัด 16/4/2563 3,000,000       45101 ประกอบกิจกำรกำรขำยยำนยนต์ใหม่ชนิด

รถยนต์น่ังส่วนบุคคลรถกะบะรถตู้ และรถ

ขนำดเล็กท่ีคล้ำยกัน

426/1  ถนนเทศบำลนิมิตรเหนือ แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

171 0105563062600 บจ.พลำสมำ บลู เทคโนโลยี จ ำกัด 16/4/2563 3,000,000       46441 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์

1352/2  ถนนประชำช่ืน แขวงวงศ์สว่ำง เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10800

172 0105563062774 บจ.เอ็น เวลเนสส์ จ ำกัด 16/4/2563 3,000,000       46441 ประกอบกิจกำรเพ่ือเป็นกำรซ้ือมำขำยไป

วิตำมินและอำหำรเสริม รวมท้ังสินค้ำ อุปโภค

และบริโภคทุกชนิด

345/55  ซอยงำมวงศ์วำน 47 แยก 44 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210

173 0105563062839 บจ.ไทเกอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด 16/4/2563 3,000,000       49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำและคน

โดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำงอำกำศ ท้ัง

ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ

50  ซอยนวธำนี 3 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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 รหัส

วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

174 0105563063002 บจ.ทูวีเฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด 17/4/2563 3,000,000       74101 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงออกแบบและตกแต่ง

ภำยใน

195  ซอยรำมค ำแหง 68 (สุภำพงษ์) ถนน

รำมค ำแหง

แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

175 0105563063801 บจ.จันเสน 168 จ ำกัด 20/4/2563 3,000,000       22199 ประกอบกิจกำร ผู้ผลิต เเละ จ ำหน่ำย สินค้ำ

ประเภท ยำงสังเครำะห์ เเละสินค้ำท่ีเก่ียวข้อง

กับยำงสังเครำะห์

204/3  ซอยพระรำม 2 ซอย 69 แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

176 0105563064335 บจ.3 ดับเบ้ิลยู พลำสติก โบลว์ โม

ลด่ิง จ ำกัด

21/4/2563 3,000,000       22220 กำรผลิตบรรจุภัณฑ์พลำสติก 673  ถนนสะแกงำม แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

177 0105563064386 บจ.ซีพี คอมแพคท์ โปรดักส์ จ ำกัด 21/4/2563 3,000,000       27401 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยหลอดไฟ 

โคมไฟ และอุปกรณ์ส่องสว่ำง รวมท้ังช้ินส่วน 

ส่วนประกอบและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง

140  อำคำรวันแปซิฟิคเพลส  ห้องเลขท่ี 

1908 ช้ันท่ี 19 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

178 0105563064858 บจ.ยูบีแอล จ ำกัด 22/4/2563 3,000,000       68102 ประกอบกิจกำรด ำเนินธุรกิจซ้ือ ขำย 

อสังหำริมทรัพย์ เเละพัฒนำท่ีดิน

2  ซอยรำมค ำเเหง 97/3 แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

179 0105563065013 บจ.อำร์เอส 168 จ ำกัด 23/4/2563 3,000,000       47219 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยอำหำรสดและ

อำหำรแปรรูป

888/9  หมู่ท่ี 12 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240

180 0105563065471 บจ.คอฟฟ่ี รีเสิร์ช แอนด์ ดีเวลลอป

เม้นท์ จ ำกัด

24/4/2563 3,000,000       56302 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืม ขนม และเบ

เกอร่ี

34  ซอยบำงแวก 21 แขวงบำงแวก เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160

181 0105563066168 บจ.บีดีล เจนเนอรัล จ ำกัด 27/4/2563 3,000,000       01611 ประกอบกิจกำรบริกำรรมยำก ำจัดศัตรูพืชและ

ตรวจสอบคุณภำพสินค้ำเกษตรกรรมทุกชนิด

1/9  ซอยรำมอินทรำ 39 แยก 13 แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

182 0105563066389 บจ.บิลบอร์ด พลัส จ ำกัด 27/4/2563 3,000,000       25999 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงและให้บริกำร จัดท ำ 

ติดต้ัง ป้ำยโฆษณำ พร้อมส่วนประกอบของ

ป้ำยโฆษณำทุกชนิด

99  ซอยปุณณวิถี 24 ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

183 0105563066508 บจ.ภวิกำ โอเช่ียน อินเตอร์เนช่ัล

แนล (ไทยแลนด์) จ ำกัด

28/4/2563 3,000,000       46492 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก สินค้ำประเภท

 ทอง เงิน ทองแดง ฯลฯ

599/7  ซอยรัชดำภิเษก 31 ถนนรัชดำภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

184 0105563067440 บจ.ผลิตภัณฑ์และบริกำรก่อสร้ำง 

จ ำกัด

30/4/2563 3,000,000       41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 3/9  ซอยวิภำวดีรังสิต 36 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

185 0105563068047 บจ.นำงฟ้ำสีเขียวเกษตรอินทรีย์วิถี

ไทย (ประเทศไทย) จ ำกัด

30/4/2563 3,000,000       46205 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ซ้ือชำย น ำเข้ำ 

ส่งออก เมล็ดพันธ์ุข้ำวอินทรีย์ ผลิจภัณฑ์แปร

รูปอินทรีย์ พืชผักผลไม้อินทรีย์ พืชพันธ์ุ

สมุนไพร ปุ๋ยหมักชีวภำพ

78/172  ซอยคู้บอน 27 แยก 29 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

186 0105563068187 บจ.พำ-ดี ดิจิทัล จ ำกัด 30/4/2563 3,000,000       70201 ประกอบกิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรส่ือสำร

ประชำสัมพันธ์

563  ซอยพัฒนำกำร 53 ถนนพัฒนำกำร แขวงพัฒนำกำร เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250
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รหัส

ไปรษณีย์

187 0105563061913 บจ.รุ่งทรัพย์อนันต์   กำรช่ำง จ ำกัด 15/4/2563 2,900,000       46592 ประกอบกิจกำรขำยรถขุด รถเกรด รถลำอกจูง

 และอุปกรณ์พร้อมอะไหล่ต่อพ่วงอ่ืน

18/153  หมู่บ้ำน พระป่ินนคร ซอยศำลำ

ธรรมสพน์ 17 (ซ.พระป่ิน2)

แขวงศำลำ

ธรรมสพน์

เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

188 0105563059412 บจ.ฟร้อนท์เดสก์ ฮอสพิทำลิต้ี 

(ไทยแลนด์) จ ำกัด

8/4/2563 2,780,000       70103 ประกอบกิจกำรก ำกับดูแลหรือให้บริกำรบริษัท

ในเครือและในกลุ่ม เช่น กำรวำงแผนธุรกิจ 

กำรส่งเสริมด้ำนกำรตลำด

944  อำคำรมิตรทำวน์ ออฟฟิศ ทำวเวอร์ 

ช้ันท่ี 16 ยูนิต 1610 ถนนพระรำม 4

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

189 0105563059803 บจ.รันเน็คซ่ี (ไทยแลนด์) จ ำกัด 9/4/2563 2,500,000       62012 ประกอบกิจกำรด้ำนกำรพัฒนำและจ ำหน่ำย 

ซอฟต์แวร์ท่ัวไปและซอฟต์แวร์รักษำควำม

ปลอดภัยทำงไซเบอร์

253  อำคำร253 อโศก ช้ันท่ี 28 ถนน

สุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

190 0105563063312 บจ.ฟัลครัม โฮลด้ิง จ ำกัด 17/4/2563 2,500,000       70202 ให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำรเงิน 725  อำคำรเมโทร โพลิศ  ห้องเลขท่ี 128  

ช้ันท่ี 20 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

191 0103563006091 หจ.เอ เอ็น ดี ลิสซ่ิง ทรำนสปอร์ต 22/4/2563 2,400,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำ

กำร ถนน สะพำน เข่ือน

8/2  ซอยเสรีไทย6 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240

192 0103563005337 หจ.พีพี คอมพลีท 7/4/2563 2,000,000       47524 จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำง ไฟฟ้ำ 49  ซอยแก้วเงินทอง 37 แขวงบำงระมำด เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

193 0103563005566 หจ.พีเจ สิริภำคิน 14/4/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำรเพ่ือจ ำหน่ำย และ

แปรรูป สะสมอำหำร ทุกประเภท

719  ถนนทวีวัฒนำ แขวงศำลำ

ธรรมสพน์

เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

194 0103563006112 หจ.ดิ โอนิกซ์ อินเตอร์ กรุ๊ป 23/4/2563 2,000,000       46599 ประกอบกิจกำำรจ ำหน่ำย น ำเข้ำ ส่งออก 

สินค้ำประเภทชุดอุปกรณ์ประตูอัตโนมัติ 

อุปกรณ์อลูมิเนียม

999/427  ซอยคู้บอน 40 แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

195 0105563056359 บจ.ซำซำโน่ แม็กซ์ เทรดด้ิง 

(ประเทศไทย) จ ำกัด

1/4/2563 2,000,000       46621 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย อโลหะ ช้ินส่วน

อโลหะ และช้ินส่วนโลหะท่ีไม่ใช่เหล็ก

56  อำคำรญำดำ ช้ันท่ี 10  ห้องเลขท่ี 1002

 ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

196 0105563056405 บจ.ยูน ธัญสินี จ ำกัด 1/4/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร คำรำโอเกะ บำร์ 

จ ำหน่ำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม

422  ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

197 0105563056561 บจ.เฮอร์บำไลฟ์ อินเตอร์เนช่ันแนล

 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

1/4/2563 2,000,000       10799 ประกอบกิจกำรผลิต น ำเข้ำ ส่งออก ท ำ

กำรตลำดส่งเสริมกำรขำยผลิตภัณฑ์อำหำรทุก

ประเภท

93/1  อำคำรจีพีเอฟวิทยุ ทำวเวอร์ บี ช้ัน จี

 และช้ัน 2 ห้องท่ี 114/1 และ 212 ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

198 0105563056651 บจ.สยำม เพชร พญำ จ ำกัด 1/4/2563 2,000,000       32111 ประกอบกิจกำรผลิตเเละจ ำหน่ำยทอง นำก 

เงิน เพชร พลอยเเละอัญมณีรวมท้ังวัตถุท ำ

เทียมส่ิงดังกล่ำว

64/44  ซอยสุขำภิบำล 2 ซอย 31 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

199 0105563056677 บจ.สบำยไลฟ์อีเว้นท์กรุ๊ป จ ำกัด 1/4/2563 2,000,000       82302 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเป็นผู้รับจัดงำน

เปิดตัวสินค้ำ งำนเล้ียง งำนจัดกิจกรรม

ทำงกำรตลำดต่ำงๆ

34/1  ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

200 0105563056707 บจ.ฟินิกซ์ ซัน ดีไซน์ จ ำกัด 1/4/2563 2,000,000       32113 ประกอบกิจกำรเจียระไนและกำรขัดเพชรพลอย 20  ซอยก ำนันแม้น 13 แยก 29 แขวงบำงบอน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

201 0105563056715 บจ.เกียรติตง จ ำกัด 1/4/2563 2,000,000       46692 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ผลิต จัดจ ำหน่ำยยำ

ปรำบศัตรูพืช เคมีภัณฑทำงกำรเกษตรอ่ืนๆ

44 ซอยงำมดูพลี ถนนพระรำม 4 แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

202 0105563056944 บจ.ยูไนเต็ด แมเนจเม้นท์ แอนด์ 

คอนซัลต้ิง กรุ๊ป จ ำกัด

2/4/2563 2,000,000       74109 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับวำงแผนและรับ

ออกแบบให้ค ำปรึกษำงำนกรำฟฟิกดีไซน์

30 ห้อง 116  ซอยสุขุมวิท 61 แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

203 0105563056979 บจ.ชีต้ำร์-พีเทรีส จอยท์เวนเจอร์ 

จ ำกัด

2/4/2563 2,000,000       64921 ประกอบกำรรับค้ ำประกันหน้ีสิน 134  ซอยนำคนิวำส12 ถนนนำคนิวำส แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

204 0105563057321 บจ.ไอคิวคิว เวลธิพลัส จ ำกัด 2/4/2563 2,000,000       46109 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก เพ่ือจ ำหน่ำย 

สินค้ำอุปโภคบริโภคทุกประเภท

2102/2  ถนนลำดพร้ำว แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

205 0105563057436 บจ.โอเวอร์โค้ท จ ำกัด 2/4/2563 2,000,000       68102 ด ำเนินธุรกิจซ้ือ-ขำย อสังหำริมทรัพย์และ

พัฒนำท่ีดิน

106/62  ซอยนักกีฬำแหลมทอง 14 แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

206 0105563057592 บจ.เอวำลอน แอนนำไลติคส์ จ ำกัด 3/4/2563 2,000,000       62012 ประกอบกิจกำรรับท ำ ออกแบบซอฟต์แวร์และ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ รวบรวมจัดเก็บข้อมูล

จ ำนวนมำก

725  อำคำรเมโทรโพลิส ช้ันท่ี 20 ถนน

สุขุมวิท

แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

207 0105563057690 บจ.ไทย อินโนเวช่ัน ทีม เทคโนโลยี

 จ ำกัด

3/4/2563 2,000,000       47413 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

 อุปกรณ์โทรศัพท์ และสินค้ำท่ีเก่ียวข้อง

28  ซอยลำดพร้ำว 51 (เศรษฐบุตร) แขวงสะพำนสอง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

208 0105563057916 บจ.ไอมิลเล่ียน จ ำกัด 3/4/2563 2,000,000       70209 ประกอบกิจกำร บริกำรรับเป็นท่ีปรึกษำเเละ

ให้ค ำเเนะน ำเก่ียวกับด้ำนกำรจัดกำรทำงธุรกิจ

622 เอ็มโพเรียมทำวเวอร์  ช้ันท่ี 25  ห้อง

เลขท่ี 5 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

209 0105563058432 บจ.ฟอร์ เทรนน่ิง จ ำกัด 7/4/2563 2,000,000       62011 ประกอบกิจกำรใหเค ำปรึกษำและรับออกแบบ

 พัฒนำ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสำรสนเทศ 

เว็บแอปพลิเคช่ัน

129/2  ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ7) แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

210 0105563058611 บจ.เอสดีเอส เจมส์ (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

7/4/2563 2,000,000       47732 จ ำหน่ำย เพชร พลอย และอัญมณี 17/173 กัสโต้ทำวน์โฮมพระรำม 2  ซอย

เทียนทะเล 19 ถนนบำงขุนเทียน-ชำยทะเล

แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

211 0105563058734 บจ.เบต้ำ วิท เคม จ ำกัด 7/4/2563 2,000,000       46441 ประกอบกิจกำรค้ำ ยำ ยำรักษำโรค เภสัชภัณฑ์

เคร่ืองมือแพทย์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทำง

วิทยำศำสตร์ ปุ๋ย ยำปรำบศัตรูพืช ยำบ ำรุงพืช

และสัตว์ทุกชนิด

819/26  หมู่บ้ำน ชีวำบิซโฮม ถนนเอกชัย แขวงคลองบำง

บอน

เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

212 0105563058831 บจ.3 กัน พิคเจอร์ส จ ำกัด 7/4/2563 2,000,000       62090 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเทคโนโลยีดิจิทัล 305/13  ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

213 0105563058866 บจ.แอลเอ็นเอส แอนด์ แอสโซซิ

เอท จ ำกัด

7/4/2563 2,000,000       70209 บริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

แนะแนวทำงกำรวำงกลยุทธ์ และกำรจัดกำร

ด้ำนกำรตลำด

188  อำคำรสปริง ทำวเวอร์ ถนนพญำไท แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

214 0105563058998 บจ.คลีน ยู จ ำกัด 7/4/2563 2,000,000       47739 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคมีภัณฑ์ น้ ำยำท ำ

ควำมสะอำดทุกชนิด

9/2-7  อำคำรทับทิม ช้ัน 1  ห้องเลขท่ี 101,

 102, 1A, และ 1B ช้ัน 2 ห้องเลขท่ี 201 

และ 202 ซอยอินทำมระ 33 ถนนสุทธิสำร

วินิจฉัย

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

215 0105563059161 บจ.พีเอ็นเค  (2020)  อิมพอร์ต  

เอ็กซ์พอร์ต จ ำกัด

8/4/2563 2,000,000       46109 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย จัดหำสินค้ำและ

วัตถุดิบตลอดจนกำรเก็บรักษำสินค้ำเพ่ือกำร

ส่งมอบ กำรจัดท ำหีบห่อกำรขนส่งสินค้ำต่ำงๆ

แก่นิติบุคคล

15  ซอยรำมค ำแหง 4 ถนนรำมค ำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

216 0105563059358 บจ.สมำร์ท ไอที เซอร์วิสเซส จ ำกัด 8/4/2563 2,000,000       58202 ประกอบกิจกำรสร้ำงและพัฒนำซอฟแวร์ 

แอพพลิเคช่ันต่ำงๆ บนสมำร์ทโฟน ฯลฯ

279/2  ซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

217 0105563059455 บจ.ออล์ เวลล์ คอร์ป จ ำกัด 8/4/2563 2,000,000       68201 ประกอบกิจกำรบริกำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ 

พัฒนำทำงอสังหำริมทรัพย์

192  ถนนพุทธบูชำ แขวงบำงมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

218 0105563059544 บจ.แพนด้ำ อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์

พอร์ต โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด

9/4/2563 2,000,000       46109 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ และ ส่งออก สินค้ำ

อุปโภค บริโภคทุกชนิด ตำมวัตถุประสงค์

8/2  ซอยลำดพร้ำว 69 แขวงสะพำนสอง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

219 0105563059692 บจ.แอปโก้ ไชน่ำ จ ำกัด 9/4/2563 2,000,000       47721 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ส่งออก ผลิตภัณฑ์

เสริมอำหำรและเคร่ืองส ำอำงท่ีผลิตจำกสำร

สกัดธรรมชำติ

89  อำคำรเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ 

ช้ันท่ี 30 ถนนรัชดำภิเษก

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

220 0105563059714 บจ.ไวน์ โลเวอร์ส จ ำกัด 9/4/2563 2,000,000       47222 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ จัดจ ำหน่ำย เคร่ืองด่ืม

ท่ีมีและไม่มีแอลกอฮอล์

130/84  ซอยรำมอินทรำ 40 แยก 6 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230

221 0105563060011 บจ.เคเอสเอส 2020 จ ำกัด 9/4/2563 2,000,000       90002 กิจกรรมด้ำนควำมบันเทิง 28  ซอยรำมค ำแหง 46 (กองทุนท่ีดินไทย) 

ถนนรำมค ำแหง

แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

222 0105563060119 บจ.เอดรอยท์ เลเซอร์ แมชชีน 

จ ำกัด

9/4/2563 2,000,000       28199 ประกอบกิจกำรโรงงำนผลิต เคร่ืองจักรกล 

เลเซอร์ทุกชนิดโดย น ำเข้ำช้ินส่วนจำกจีนและ

จัดซ้ือในไทย

12  หมู่บ้ำน ไทม์โฮม2 (สวนหลวง-อ่อนนุช)

 ซอย01 กำญจนำภิเษก 44/1 ถนน

กำญจนำภิเษก

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

223 0105563060127 บจ.อีสท์วินด์ โลจิสติกส์ จ ำกัด 9/4/2563 2,000,000       52292 กิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดกำรขนส่งสินค้ำ

และตัวแทนออกของ (ตัวแทนด ำเนินพิธีกำร

ศุลกำกร)

47  ซอยสุขใจ (แยกบ้ำนกล้วยใต้) ถนน

สุขุมวิท 42

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

224 0105563060241 บจ.เอ็ม เวอร์ทู จ ำกัด 10/4/2563 2,000,000       46441 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทุก

ชนิดเพ่ือป้องกันโรคภัยต่ำงๆ

806/16  ถนนพระรำมท่ี 6 แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

225 0105563060577 บจ.เนโอเร็กส์ จ ำกัด 10/4/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำรและเคร่ืองด่ืม 1006  ถนนโชคชัย 4 แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

226 0105563060755 บจ.ซีนิธ เอบี จ ำกัด 10/4/2563 2,000,000       46411 ประกอบกิจกำรค้ำผ้ำ ผ้ำทอจำกใยสังเครำะห์ 

ด้ำย ด้ำยยำงยืด เส้นใยในล่อน ใยสังเครำะห์

91/220 คอนโดเลตดเวล สุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

227 0105563060798 บจ.เดอะสกำยคอสเมติก จ ำกัด 13/4/2563 2,000,000       47721 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย เภสัชภัณฑ์ เจลล้ำง

มือ เคมีภัณฑ์ เคร่ืองมือแพทย์ และอุปกรณ์

ทำงกำรแพทย์

9/124  ซอยรำมค ำแหง144 แขวงรำษฎร์

พัฒนำ

เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

228 0105563060976 บจ.รักษำควำมปลอดภัย ซุปเปอร์

เซฟ2020 จ ำกัด

13/4/2563 2,000,000       80100 ประกอบธุรกิจให้บริกำรรักษำควำมปลอดภัย 134/467  ซอยสุขสวัสด์ิ 30 แขวงบำงปะกอก เขตรำษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหำนคร 10140

229 0105563061166 บจ.แพลนน่ิง วินเนอร์ จ ำกัด 13/4/2563 2,000,000       96309 ให้บริกำรย่ืนขอและต่ออำยุวีซ่ำและใบอนุญำต

ท ำงำนของคนต่ำงด้ำว

14/137  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

230 0105563061191 บจ.อำร์ซีซี อินโนเทค กรุ๊ป จ ำกัด 13/4/2563 2,000,000       46694 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยบรรจุภัณฑ์เเละรับสกี

นบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด

7/1  ซอยรำมค ำเเหง 46 (กองทุนท่ีดินไทย) แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

231 0105563061239 บจ.เอเมล1982 จ ำกัด 13/4/2563 2,000,000       46599 จ ำหน่ำย ให้เช่ำ ให้บริกำรหลังกำรขำย รับ

เคล่ือนย้ำย ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ เคร่ืองมือ

วิทยำศำสตร์

90  ซอยลำดพร้ำววังหิน 76 ถนนลำดพร้ำว

วังหิน

แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

232 0105563061361 บจ.วำยคิวเอ็น ลิงค์ อินเตอร์เนช่ัน

แนล โลจิสติกส์ จ ำกัด

13/4/2563 2,000,000       52291 ประกอบกิจกำรให้บริกำรโลจิสติกส์ระหว่ำง

ประเทศ รวมถึงกำรขนส่งสินค้ำ

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

233 0105563061409 บจ.พี.ที.บี. เมดิคอล ซัพพลำย 

จ ำกัด

13/4/2563 2,000,000       32501 ประกอบกิจกำร ผลิต น ำเข้ำ และจ ำหน่ำย

อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์

447  ซอยสุขุมวิท 93 แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

234 0105563061417 บจ.ไทย อีเทอนอล บิสซิเนส เซ็น

เตอร์ จ ำกัด

13/4/2563 2,000,000       68102 ประกอบธุรกิจซ้ือ-ขำย ให้ค ำปรึกษำ ด้ำน

อสังหำริมทรัพย์

66/54-56 ช้ัน 4 ยูนิต 11  ซอยสุขำภิบำล 2

 ซอย 31

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

235 0105563061701 บจ.ยูนิฟำร์ส จ ำกัด 14/4/2563 2,000,000       20299 ประกอบกิจกำรผลิตเคมีภัณฑ์ 297/6  ซอยสุเหร่ำคลองหน่ึง 15 แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

236 0105563061794 บจ.แสงลักษณ์ จ ำกัด 14/4/2563 2,000,000       46599 ประกอบกิจกำรให้บริกำรจัดซ้ือ จัดหำ จัดจ้ำง 

จ ำหน่ำย เคร่ืองมือวัด อุปกรณ์ระบบไฟฟ้ำ

50/29  ซอยอินทำมระ 29 แยก 1 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400

237 0105563061832 บจ.บำยเฟธนอทบำยไซท์ จ ำกัด 15/4/2563 2,000,000       41002 รับเหมำก่อสร้ำง อำคำรพำณิชย์/พักอำศัย 

สถำนท่ีท ำกำร-งำนก่อสร้ำงทุกชนิด

66/24  ซอยทวีวัฒนำ 9 แขวงทวีวัฒนำ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

238 0105563061948 บจ.นวัตกรรมปัญญำประดิษฐ์ 

นำนำชำติ จ ำกัด

15/4/2563 2,000,000       62011 ประกอบกิจกำรให้บริกำร รับออกแบบและรับ

จัดท ำเว็บไซต์ เว็บเพจ แอพลิเคช่ัน อย่ำงครบ

วงจร

2922/209  อำคำรชำญอิสสระทำวเวอร์ 2 

ช้ันท่ี 13(12เอ) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส
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239 0105563061972 บจ.มอนโค ฟรุ๊ต (ไทยแลนด์) จ ำกัด 15/4/2563 2,000,000       46313 ประกอบกิจกำรส่งออก ผัก ผลไม้ พืชผลทำง

กำรเกษตร และน ำเข้ำเพ่ือมำจ ำหน่ำย

ภำยในประเทศ

199/339  ซอยนวมินทร์ 42 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240

240 0105563062049 บจ.ไลเว่น อัพ ไทย จ ำกัด 15/4/2563 2,000,000       82302 ประกอบกิจกำรรับจัดงำนอีเว้น งำนโชว์ท่ัวไป 

รับออแกไนซ์งำนประเภทต่ำงๆ

65  ซอยพระรำมเก้ำ 60 (ซอย 8เสรี 7) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

241 0105563062219 บจ.วำยคิวเอ็น อินเตอร์เนช่ันแนล 

โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด

15/4/2563 2,000,000       52291 ประกอบกิจกำรให้บริกำรโลจิสติกส์ 7  ซอยพัฒนำกำร 69 แยก 2-3-4 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

242 0105563062375 บจ.เกำหลีใต้ ไทย ท็อปมำสเตอร์ 

จ ำกัด

16/4/2563 2,000,000       74901 ประกอบกิจกำรแปล ล่ำม 86/234  ซอยรำมอินทรำ 13 แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

243 0105563062421 บจ.โคลัมบัส ทรำเวิล เอเจนซ่ี จ ำกัด 16/4/2563 2,000,000       79909 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยต๋ัวโดยสำรเคร่ืองบิน 

รถไฟ เรือยนต์ ฯ

339  ซอยลำดพร้ำว 80 แยก 22 แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

244 0105563062456 บจ.ไทย โด มีเดีย เทคโนโลยี จ ำกัด 16/4/2563 2,000,000       46102 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก สินค้ำอุปโภค

บริโภค ผักสด ผลไม้สด ผลไม้แปรรูป รังนก 

อำหำรเสริมทุกชนิด

6/84  ซอยลำดพร้ำว 25 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

245 0105563062472 บจ.เดอะ แกลม โค. (ประเทศไทย)

 จ ำกัด

16/4/2563 2,000,000       47723 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกเคร่ืองส ำอำง 69/15  ซอยสังคมสงเครำะห์ 12/1 แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

246 0105563062499 บจ.ยู เมย์ แวนเดอร์ จ ำกัด 16/4/2563 2,000,000       70209 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำด้ำนกำร

บริหำรจัดกำรธุรกิจ

43/36  ซอยอนุมำนรำชธน แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

247 0105563062715 บจ.เอ.ที.บี.พี. จ ำกัด 16/4/2563 2,000,000       46499 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำแม่และเด็ก ทุก

ชนิดทุกประเภท

376  ถนนพุทธมณฑลสำย 2 แขวงบำงแคเหนือ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

248 0105563062758 บจ.พริซ่ึม เน็ตเวิร์กส์ จ ำกัด 16/4/2563 2,000,000       46510 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

และซอฟต์แวร์ทุกชนิด

1  อำคำรซี.พี.ทำวน์เวอร์ 2 (ฟอร์จูนทำวน์) 

 ห้องเลขท่ี 2130 ช้ัน 21 ถนนรัชดำภิเษก

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

249 0105563062847 บจ.มำยด็อก (ประเทศไทย) จ ำกัด 16/4/2563 2,000,000       58202 ประกอบกิจกำรให้บริกำรทำงด้ำนดิจิทัล เช่น 

แพลตฟอร์ม โทรเวชกรรม และสำธำรณสุข

ทำงไกล เป็นต้น

191  อำคำรสีลมคอมเพล็กซ์  ห้องเลขท่ี 

1723  ช้ันท่ี 17 ถนนสีลม

แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

250 0105563062995 บจ.เมดิคัล แอนด์ ทัวริสซึม 

เซอร์วิสเซส กรุ๊ป จ ำกัด

17/4/2563 2,000,000       82990 ให้บริกำรนัดหมำย จัดหำ แนะน ำโรงพยำบำล 

สถำนสุขภำพคลีนิค สถำนท่ีท่องเท่ียว โรงแรม

 ท่ีพัก ร้ำนนวดสปำ และสถำนท่ีอ่ืนๆ

10/2  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ซอย 67 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

251 0105563063011 บจ.วอลลันเดอร์ บิซิเนส คอนซัลต้ิง

 จ ำกัด

17/4/2563 2,000,000       70209 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำในกำร

ท ำธุรกิจทุกประเภท

129/2  ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ7) แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

252 0105563063088 บจ.ส ำนักกฎหมำยตรรกและกำร

บัญชี จ ำกัด

17/4/2563 2,000,000       69100 ประกอบกิจกำรบริกำรทำงด้ำนกฎหมำยและ

รับว่ำควำม แก้ต่ำง อรรคดีท้ังปวง ให้แก่บุคคล

หรือนิติบุคคลใดๆ

290/61  ถนนร่มเกล้ำ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

253 0105563063231 บจ.หัว ย่ี แพ็คเก็จจ้ิง 888 จ ำกัด 17/4/2563 2,000,000       33121 ประกอบกิจกำรให้บริกำรซ่อมบ ำรุงรักษำ

เคร่ืองจักรกล เคร่ืองบรรจุภัณฑ์

40/450  หมู่บ้ำน เค.ซี.รำมอินทรำ 8 ถนน

ไทยรำมัญ

แขวงสำมวำ

ตะวันตก

เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

254 0105563063291 บจ.จำง แอนด์ โค จ ำกัด 17/4/2563 2,000,000       46102 น ำเข้ำส่งออกจ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืมชงกำแฟ 

เคร่ืองบดเมล็ดกำแฟ เคร่ืองป่ัน อุปกรณ์อ่ืนๆ 

ส ำหรับใช้ในร้ำนกำแฟ

957/34  ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

255 0105563063304 บจ.ลูซิเน่โปรดักซ์ จ ำกัด 17/4/2563 2,000,000       32909 ประกอบกิจกำรผลิต และจ ำหน่ำย ผลิตภัณฑ์

อุปโภคบริโภค

99/186  ถนนเสรีไทย แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

256 0105563063321 บจ.เอดำ คอสเมติกส์ จ ำกัด 17/4/2563 2,000,000       47723 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองส ำอำง อุปกรร์

เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้เสริมควำมงำม

56/24  ซอยอนำมัยงำมเจริญ 31 แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

257 0105563063428 บจ.สมำร์ทบิลด์เทค จ ำกัด 17/4/2563 2,000,000       68202 บริหำรจัดกำรอำคำรเเละดูเเลระบบท่ี

เก่ียวข้องกับเคร่ืองจักรกลเเละกระเเสไฟฟ้ำ 

เเรงดันไฟฟ้ำภำยในอำคำร

66/54-56 ช้ัน 4 ยูนิต ที2  ซอยสุขำภิบำล 2

 ซอย 31

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

258 0105563063541 บจ.ไบโอซินไทย ไบโอเทคโนโลยี 

จ ำกัด

20/4/2563 2,000,000       38213 ประกอบกิจกำรบ ำบัดและกำรก ำจัดของเสียท่ี

ไม่เป็นอันตรำยโดยวิธีชีวภำพ

1/32  ซอยประชำอุทิศ 37 แขวงรำษฎร์

บูรณะ

เขตรำษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหำนคร 10140

259 0105563063754 บจ.ฮอนด้ำ อินเตอร์เนช่ันแนล 

แพ็คก้ิง (ไทยแลนด์) จ ำกัด

20/4/2563 2,000,000       46694 ประกอบกิจกำร น ำเข้ำ ส่งออก บรรจุภัณฑ์

พลำสติก หีบห่อ วัสดุ อุปกรณ์ในแพ็คสินค้ำ

เพ่ือจ ำหน่ำยในประเทศและยังต่ำงประเทศ 

รวมถึง รับจัดหำ รับออก ธุรกิจดังกล่ำวข้ำงต้น

1  อำคำรกลำสเฮ้ำส์ ช้ันพี ห้องเลขท่ี พี01 

ซอยสุขุมวิท 25 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

260 0105563063835 บจ.เอเป็กซ์ (ไทย) จ ำกัด 20/4/2563 2,000,000       79120 ประกอบกิจกำรน ำเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับกำรน ำเท่ียวทุกชนิด ให้เช่ำรถยนต์

108  ซอยพหลโยธิน 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400

261 0105563063894 บจ.ทีเอชเคเอสเอ เทรดด้ิง จ ำกัด 20/4/2563 2,000,000       46103 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก และ จ ำหน่ำย 

เส้ือผ้ำส ำเร็จรูป ถุงวันแพ็คส ำหรับเส้ือผ้ำ

95/126  ซอยเพชรเกษม 67 แขวงหลักสอง เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

262 0105563064068 บจ.ไทย ซูยำ จ ำกัด 20/4/2563 2,000,000       52292 ประกอบกิจกำรบริกำรเป็นตัวแทนขนส่งสินค้ำ

แลขนถ่ำยสินค้ำทำงบก ทำงน้ ำ ทำงอำกำศท้ัง

ภำยในและระหว่ำงประเทศ รวมท้ังบริกำรน ำ

ของออกจำกท่ำเรือตำมพิธีกำรศุลกำกรและ

กำรจัดระวำงขนส่งทุกชนิด

58/8  ถนนเทียนร่วมมิตร แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

263 0105563064181 บจ.สปีด้ี โกลบอล (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

21/4/2563 2,000,000       70209 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ ให้ค ำแนะน ำ 

ฝึกอบรม จัดสัมมนำ เก่ียวกับกำรไปท ำงำน

ต่ำงประเทศและศึกษำต่อในต่ำงประเทศ

15/16  ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่ำพระ เขตบำงกอกใหญ่ กรุงเทพมหำนคร 10600

264 0105563064343 บจ.โปรรถบ้ำน 68 จ ำกัด 21/4/2563 2,000,000       45103 ประกอบกิจกำร ซ้ือ-ขำยรถยนต์มือสอง 1647,1649  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงบำงไผ่ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

265 0105563064394 บจ.ทรีเอ็กซ์  เทคโนโลยีส์ จ ำกัด 21/4/2563 2,000,000       70209 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำในกำรวำงแผน

และด ำเนินกำรทำงธุรกิจ

25  อำคำรอัลม่ำ ลิงค์ ช้ันท่ี 17  ห้องเลขท่ี 

55 ซอยชิดลม

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

266 0105563064475 บจ.พิริยะพงศ์ 2020 จ ำกัด 21/4/2563 2,000,000       45201 ประกอบกิจรับจ้ำง ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ

รถยนต์ และยำนพำหนะทุกประเภท

84  ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบำงพลัด เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 10700

267 0105563064645 บจ.ทริปเปิล สมำร์ท จ ำกัด 22/4/2563 2,000,000       68101 ประกอบกิจกำรซ้ือและกำรขำย

อสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเอง เพ่ือกำรพัก

อำศัย

252/20  อำคำรเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์

 อำคำรเอ ช้ันท่ี 16  ห้องเลขท่ี 13

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

268 0105563064696 บจ.พี เอ เอ็น ซี (ไทยแลนด์) จ ำกัด 22/4/2563 2,000,000       47190 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำสินค้ำจำกต่ำงประเทศ

มำจ ำหน่ำยท้ังปลีกและส่ง

310/1  ถนนบำงแวก แขวงบำงไผ่ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

269 0105563064815 บจ.เอเอสไอทีเอช จ ำกัด 22/4/2563 2,000,000       46319 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำเเละจัดจ ำหน่ำยอำหำร

เสริม

15/1  ซอยลำซำล 55 แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

270 0105563065005 บจ.สแนป แอด จ ำกัด 23/4/2563 2,000,000       47912 ประกอบธุรกิจให้บริกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 เป็นตัวกลำงกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ หรือบริกำร

ตำมวัตถุประสงค์

30  ซอยสุขุมวิท 61(เศรษฐบุตร) แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

271 0105563065102 บจ.เอ็มซีเอ็น มีเดีย จ ำกัด 23/4/2563 2,000,000       73101 ให้บริกำรด้ำนโฆษณำและประชำสัมพันธ์โดย

ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆและส่ือทุกชนิดท้ังในและ

ต่ำงประเทศ

11  ช้ันท่ี 8 ซอยรำมอินทรำ 55/8 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

272 0105563065153 บจ.ลำดกระบังไตเทียม จ ำกัด 23/4/2563 2,000,000       86903 ประกอบกิจกำรให้บริกำรฟอกเลือดด้วยเคร่ือง

ไตเทียม ให้บริกำรฟอกไต

66/97  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 87 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

273 0105563065170 บจ.แฮ้ปป้ี ฟำร์ม เฟรช จ ำกัด 23/4/2563 2,000,000       46102 ประกอบธุรกิจน ำเข้ำ ส่งออก ขำยปลีกขำยส่ง 

พืชผักผลไม้ อำหำรสด อำหำรแห้ง อำหำร

ส ำเร็จรูป และอำหำรกระป๋อง

1249/78 จี  อำคำรชุดเจมส์ทำวเวอร์ ช้ัน 9

 ถนนเจริญกรุง

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

274 0105563065234 บจ.เอเจนซ่ี แอนด์ เซอร์วิส พร๊อพ

เพอร์ต้ี จ ำกัด

23/4/2563 2,000,000       68103 กำรเช่ำและกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับ

อสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็น ของตนเองหรือเช่ำจำก

ผู้อ่ืนเพ่ือเป็นท่ีพักอำศัย

554/9  ซอยไสวสุวรรณ แขวงบำงซ่ือ เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10800

275 0105563065358 บจ.นนท์แอนด์แวกซ์คำร์ว้ิง จ ำกัด 23/4/2563 2,000,000       22299 กำรผลิตผลิตภัณฑ์พลำสติกอ่ืน ๆ ซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

119  อำคำรบีไอเอส ช้ันท่ี 2 เฟส 3  ห้อง

เลขท่ี 2ดี28 ถนนมเหสักข์

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

276 0105563065382 บจ.ปรีดี คำเคำเฟเวียร์ จ ำกัด 23/4/2563 2,000,000       56299 กำรบริกำรด้ำนอำหำรอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภท

ไว้ในท่ีอ่ืน

9/45  ซอยสุขุมวิท 39 แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

277 0105563065439 บจ.ทองร่มเกล้ำ รีไซเคิล จ ำกัด 24/4/2563 2,000,000       46695 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับซ้ือขยะรีไซเคิล

จำกครัวเรือนชุมชน ร้ำนค้ำปลีก ร้ำนค้ำส่ง 

ร้ำนสะดวกซ้ือ ห้ำงสรรพสินค้ำ โรงงำน

อุตสำหกรรม และบริกำรรวบรวมขนย้ำยขยะ

197  ถนนกรุงเทพกรีฑำ แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

278 0105563065447 บจ.เค.เอ็น.คอนกรีต 2020 จ ำกัด 24/4/2563 2,000,000       23953 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย คอนกรีต

ผสมเสร็จ

139/24  ซอยคู้บอน 27 แยก 25 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

279 0105563065510 บจ.กลำมู พลัส จ ำกัด 24/4/2563 2,000,000       47723 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกเคร่ืองส ำอำง 

รวมถึงส่ิงปรุงแต่งส ำหรับประทินผิวร่ำงกำย

110/8  ซอยวิภำวดีรังสิต 2 ถนน

ประชำสงเครำะห์

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

280 0105563065528 บจ.เซ็นทรัล สยำม พับลิค (ไทย

แลนด์) จ ำกัด

24/4/2563 2,000,000       73101 ประกอบกิจกำร รับออกแบบป้ำยโฆษณำส่ือ

ส่ิงพิมพ์ทุกชนิด

2034/132  อำคำรอิตัลไทย ทำวเวอร์ ช้ันท่ี

 31  ห้องเลขท่ี 132 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

281 0105563065862 บจ.เอสบี คอมเมิร์ซ โกลบอล จ ำกัด 24/4/2563 2,000,000       46103 ประกอบกิจกำรส่ังเข้ำมำจ ำหย่ำยในประเทศ

และส่งออกไปจ ำหน่ำยยีงต่ำงประเทศซ่ึงสินค้ำ

แฟช่ัน เช่น เคร่ืองแต่งกำย เคร่ืองประดับ

101 ทรู ดิจิทัล พำร์ค  อำคำรเพกำซัส ช้ันท่ี

 5  ห้องเลขท่ี 05ซี115 ถนนสุขุมวิท

แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

282 0105563065871 บจ.ทอง ซิสเทมส์ จ ำกัด 27/4/2563 2,000,000       62021 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำ 

แนะน ำปัญหำ บริหำรจัดกำรด้ำนสำรสนเทศ

และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

89/247  ซอยร่วมมิตรพัฒนำ แยก 1 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

283 0105563065978 บจ.ตุงไท่ จ ำกัด 27/4/2563 2,000,000       46443 ประกอบกิจกำรค้ำส่ง และค้ำปลีก เคร่ืองส ำอำง 288/9 โครงกำร เจ ดับบลิว เพลส  ซอย

สันนิบำตเทศบำล

แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

284 0105563066036 บจ.ไท่ห่ำว แทรเวิล จ ำกัด 27/4/2563 2,000,000       46109 ประกอบธุรกิจ น ำเข้ำ ส่งออก,ซ้ือ-ขำย ให้

ค ำปรึกษำ ด้ำนกำรลงทุนในไทย เเละกำรค้ำ 

ไทย-จีน

66/54-56 ช้ัน 4 ยูนิต 10  ซอยสุขำภิบำล 2

 ซอย 31

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

285 0105563066192 บจ.นิโค แมเนจเม้นท์ จ ำกัด 27/4/2563 2,000,000       41001 บริกำรดูแลและซ่อมแซมบ้ำนพักอำศัย สระน้ ำ

 ทำงเดิน ท่ีจอดรถ ไฟฟ้ำ ประปำ รวมท้ัง

สำธำรณูปโภคอ่ืนๆ

35  ซอยพำสนำ 1 แขวงพระโขนง

เหนือ

เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

286 0105563066222 บจ.เรดซี เอ็นจิเนียร่ิง ไทย จ ำกัด 27/4/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์

163/2  ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230

287 0105563066231 บจ.ฮิตำชิ โซลูช่ันส์ โฮลด้ิงส์ (ไทย

แลนด์) จ ำกัด

27/4/2563 2,000,000       64202 เข้ำเป็นหุ้นส่วนจ ำกัดควำมรับผิดในห้ำงหุ้นส่วน

 และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ำกัดอ่ืนและบริษัท

มหำชนจ ำกัด

191  อำคำรสีลมคอมเพล็กซ์ ช้ัน 15  ห้อง

เลขท่ี 1-3 ถนนสีลม

แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

288 0105563066257 บจ.โพลียูรีเทน โก จ ำกัด 27/4/2563 2,000,000       46593 กำรขำยส่งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์เพ่ือใช้ใน

งำนอุตสำหกรรม

178/39  ซอยพุทธบูชำ 36 ถนนพุทธบูชำ แขวงบำงมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 10140

289 0105563066401 บจ.เจ.เจ.เค จ ำกัด 27/4/2563 2,000,000       68101 กำรซ้ือและกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ เช่น บ้ำน

พร้อมท่ีดิน

1524/3  ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

290 0105563066427 บจ.เชอร์ ครีเอทีฟ จ ำกัด 27/4/2563 2,000,000       62012 ประกอบธุรกิจบริกำรเป็นท่ีปรึกษำให้

ค ำแนะน ำ จัดจ ำหน่ำย รับออกแบบ และ

พัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในกำร

ฝึกอบรมผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์

อินเตอร์เน็ต ให้บุคคล คณะบุคคล

40/51  ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 9-1-7 

ถนนแจ้งวัฒนะ

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210

291 0105563066681 บจ.เทมพ์เทช่ัน คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 28/4/2563 2,000,000       46414 ประกอบกิจกำรค้ำ ชุดกีฬำทุกชนิด 345  ซอยท่ำข้ำม 28 แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

292 0105563066800 บจ.แอลทีพี แมเนจเม้นท์ 2525 

จ ำกัด

28/4/2563 2,000,000       68202 ประกอบกิจกำรให้บริกำรบริหำรงำนอำคำรชุด

 บริหำรงำนนิติบุคคลหมู่บ้ำนจัดสรร อำคำร

ส ำนักงำน คอนโดมิเนียม

15  ซอยประเสริฐมนูกิจ 31 ถนนประเสริฐ

มนูกิจ

แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

293 0105563066826 บจ.บำยโอพิกซ์ กรุ๊ป เอเซีย จ ำกัด 28/4/2563 2,000,000       46108 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก ขำยปลีก ขำย

ส่ง  เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เคมีทุกประเภท

225   ห้องเลขท่ี จี3 ซอยสุขุมวิท 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

294 0105563066885 บจ.ซำโลรำนตำ ลีกัล จ ำกัด 28/4/2563 2,000,000       69100 ประกอบกิจกำรบริกำรทำงด้ำนกฎหมำย ทำง

บัญชี

85  ซอยสุขุมวิท 36 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

295 0105563066915 บจ.โมนิคอลล์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 29/4/2563 2,000,000       46521 จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิก 

และอุปกรณ์เสริมท่ีใช้กับเคร่ืองปรับอำกำศและ

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำทุกชนิด เพ่ือประหยัดพลังงำน

ไฟฟ้ำ

559/2 บ้ำนกลำงเมือง รัชดำ 36  ซอยเสือ

ใหญ่อุทิศ ถนนรัชดำภิเษก

แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

296 0105563067211 บจ.เอ็กซ์โปเนนเชียล ฟิตเนส จ ำกัด 29/4/2563 2,000,000       93112 ประกอบกิจกำรด ำเนินงำนของสถำนท่ีออก

ก ำลังกำย

111/2  ซอยพัฒนำกำร 40 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

297 0105563067482 บจ.นิฮง อะกรี (ไทยแลนด์) จ ำกัด 30/4/2563 2,000,000       46102 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก ค้ำส่ง และค้ำ

ปลีก ผลไม้ ผัก และผลิตผลทำงกำรเกษตร 

ผลไม้แปรรูป เช่น น้ ำผลไม้ แยม ผลไม้

กระป๋องและอ่ืนๆ

1106 ซัมเมอร์ ฮิลล์  ช้ันท่ี 3  ห้องเลขท่ี 

3090 ถนนสุขุมวิท

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

298 0105563067547 บจ.วี โพรเทคต์ จ ำกัด 30/4/2563 2,000,000       46443 ประกอบกิจกำรค้ำเจล แอลกอฮอล์ สเปรย์ 

และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในกำรท ำควำมสะอำด

ฆ่ำเช้ือ

227  ซอยอ่อนนุช 70/1 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

299 0105563067652 บจ.เอ็ม เรสซิเดนซ์ มีนบุรี จ ำกัด 30/4/2563 2,000,000       68103 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ 

เช่ำห้องพักอำศัย

286/10  ตรอกวัดสังข์กระจำย แขวงวัดท่ำพระ เขตบำงกอกใหญ่ กรุงเทพมหำนคร 10600
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300 0105563067679 บจ.แองเจิลส์ วัน พรอพเพอร์ต้ี 

เซอร์วิสเซส จ ำกัด

30/4/2563 2,000,000       68102 ประกอบกิจกำร ขำย และให้เช่ำ

สังหำริมทรัพย์และอสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

1  อำคำรกลำสเฮ้ำส์  ช้ัน 9  ห้องเลขท่ี 

901/1 ซอยสุขุมวิท 25 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

301 0105563067776 บจ.707 จ ำกัด 30/4/2563 2,000,000       70209 ประกอบกิจกำรบริกำรให้ค ำปรึกษำและ

ค ำแนะน ำด้ำนกำรบริหำรจักำรธุรกิจ

43/36  ซอยอนุมำนรำชธน แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

302 0105563067792 บจ.ด็อกเตอร์ คลีนซ่ี จ ำกัด 30/4/2563 2,000,000       46443 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองท ำควำมสะอำด 

เคร่ืองส ำอำงบ ำรุงผิว เคร่ืองส ำอำงส ำหรับ

ตกแต่ง เจล แอลกอฮอล์ สเปรย์ และเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ในกำรท ำควำมสะอำดฆ่ำเช้ือ

227  ซอยอ่อนนุช 70/1 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

303 0105563067873 บจ.ไอยรำ ภูเก็ต จ ำกัด 30/4/2563 2,000,000       68201 ประกอบกิจกำรซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง 

ปรับปรุง ใช้ และจัดกำรโดยประกำรอ่ืนใดซ่ึง

ทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินน้ัน

306  อำคำรเซ็นทรัลสีลม ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

 ห้องเลขท่ี 703ดี ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

304 0105563068012 บจ.แอบโซลูท เลิร์นน่ิง จ ำกัด 30/4/2563 2,000,000       85493 ประกอบกิจกำรโรงเรียนกวดวิชำ สอนพิเศษ 942/119  อำคำรชำญอิสสระทำวเวอร์ 1 

ช้ัน 4 ถนนพระรำม 4

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

305 0105563068276 บจ.เลเวอเรจ เทค จ ำกัด 30/4/2563 2,000,000       46592 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ-ส่งออก และจักร

จ ำหน่ำย เคร่ืองมืออุปกรณ์ด้ำนวิศวกรรมทุก

ประเภท

78  ซอยสุขุมวิท 101/2 แขวงบำงนำเหนือ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

306 0105563068519 บจ.พัฒนชน 59 จ ำกัด 30/4/2563 2,000,000       58202 กำรจัดท ำซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูป (ยกเว้น

ซอฟต์แวร์เกมส ำเร็จรูป)

65/17  ซอยแจ้งวัฒนะ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลำด

บำงเขน

เขตหลักส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210

307 0105563057991 บจ.วิรัชต์เสก จ ำกัด 3/4/2563 1,800,000       46421 ประกอบกิจกำรท ำกำรค้ำเคร่ืองซักผ้ำและ

เคร่ืองอบแบบหยอดเหรียญ

373  ซอยรำมค ำแหง 52/2 (สินเศรษฐี) แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

308 0105563060585 บจ.เดอะ เพำเวอร์ คลีน กรุ๊ป (ไทย

แลนด์) จ ำกัด

10/4/2563 1,500,000       81210 ประกอบกิจกำรบริกำรท ำควำมสะอำด ท่ีพัก

อำศัยและหน่วยงำนต่ำงๆ

999/9  อำคำรดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล

เวิลด์  ช้ัน 29 ถนนพระรำม 1

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

309 0105563063061 บจ.ธนัชชำ ฟำร์ม ปลำ จ ำกัด 17/4/2563 1,500,000       03121 ประกอบกิจกำรเล้ียงปลำเพ่ือจ ำหน่ำย 109/1  ซอยบำงขุนเทียน 14 แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

310 0105563065404 บจ.พิเซอร่ี มีเดีย (ไทยแลนด์) จ ำกัด 23/4/2563 1,500,000       62012 กิจกรรมกำรจัดท ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตำม

วัตถุประสงค์ของผู้ใช้ (ยกเว้นโปรแกรมเว็บเพจ

และเครือข่ำย)

65/125  อำคำรช ำนำญเพ็ญชำติ บิสเน

สเซ็นเตอร์ ช้ันท่ี 15 ถนนพระรำม 9

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

311 0105563066338 บจ.สมำร์ท ปร้ินท์ แฟบริค จ ำกัด 27/4/2563 1,400,000       14111 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงพิมพ์ลำยบนผ้ำทุกชนิด

 และรับผลิตสินค้ำพรีเม่ียม เช่นเส้ือยืด 

ผ้ำพันคอ เนคไท

118/11 ซอยก่ิงเพชร แขวงถนนเพชรบุรี เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

312 0105563060950 บจ.โอเพนเอเชีย เทคโนโลยีส์ จ ำกัด 13/4/2563 1,280,000       58202 ประกอบธุรกิจให้บริกำรแพลตฟอร์มออนไลน์

ส ำหรับกำรเช่ือมต่อองค์กรบริษัท

725  อำคำรเมโทรโพลิส ช้ันท่ี 20  ห้อง

เลขท่ี 140 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110
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313 0105563056928 บจ.เอ็นพีเอส เมดิคอล อีควิปเมนท์

 จ ำกัด

2/4/2563 1,200,000       47721 ประกอบกิจกำรค้ำ อุปกรณ์และเคร่ืองมือ

อุปกรณ์กำรแพทย์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทำง

วิทยำศำสตร์

101/12  อำคำรสเปซ 101 ช้ันท่ี 4  ห้อง

เลขท่ี บี 402 ซอยสุขุมวิท 101/1 ถนน

สุขุมวิท

แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

314 0105563066516 บจ.วี โปร คอนซัลต้ิง เซอร์วิสเซส 

จ ำกัด

28/4/2563 1,200,000       70209 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำ จัดท ำระบบ 

ฝึกอบรม ท ำเอกสำร ออกใบรับรอง และ

ให้บริกำรตรวจประเมิน

98/422  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28

 แยก 14

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

315 0105563066621 บจ.ออนไลน์ด๊อค จ ำกัด 28/4/2563 1,200,000       86909 ประกอบกิจกำรลงทุนในธุรกิจด้ำนสุขภำพ 41/53  หมู่บ้ำน ธำริณี ซอยบรมรำชชนนี 

18 ถนนบรมรำชชนนี

แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

316 0105563068306 บจ.เดอะ ริช เทอร์ต้ีไนน์ จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       82990 ประกอบกิจกรรมกำรบริกำรอ่ืนๆเพ่ือ

สนับสนุนธุรกิจซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ ในท่ีอ่ืน

89/153  ซอยคุ้มเกล้ำ 60 ถนนคุ้มเกล้ำ แขวงล ำปลำทิว เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

317 0105563068331 บจ.ส่ีสองสำมหน่ึง จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       82990 ประกอบกิจกรรมกำรบริกำรอ่ืนๆเพ่ือ

สนับสนุนธุรกิจซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ ในท่ีอ่ืน

89  ซอยประชำอุทิศ 72 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 10140

318 0105563068373 บจ.บีแอนด์เอ็น นิวเวิลด์ เอ็นเตอร์

ไพร์ส จ ำกัด

30/4/2563 1,000,000       46639 ประกอบกิจกำรค้ำส่งวัสดุก่อสร้ำง 8  ถนนรำชพฤกษ์ แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

319 0105563068438 บจ.ที ซี เพำเวอร์ ซิสเต็ม จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงและวำงระบบ 1716/8  ถนนทรงวำด แขวงตลำดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหำนคร 10100

320 0103563005272 หจ.แก้วกล้ำโปรดักส์ 3/4/2563 1,000,000       47739 ประกอบกิจกำรค้ำ น ำเข้ำ ซ้ือ จ ำหน่ำย

ผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดทุกชนิด

399  ถนนประชำอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 10140

321 0103563005302 หจ.เคซี อินเตอร์เทรด 4289 3/4/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจกำรขำย ขำยส่ง เคร่ืองมือ วัสดุ 

ยำและอุปกรณ์ กำรแพทย์

50/9  ถนนเลียบทำงด่วน แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 10140

322 0103563005345 หจ.ทีอำร์ คิดส์ช็อป 7/4/2563 1,000,000       47711 จ ำหน่ำยสินค้ำเด็ก เส้ือผ้ำ ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 288/194  ซอยเพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

323 0103563005353 หจ.ประพันธ์ แอนด์ แฟม 7/4/2563 1,000,000       53200 ให้บริกำร รับ ส่ง พัสดุ สินค้ำ 365/1  ถนนประชำรำษฎร์ 2 แขวงบำงซ่ือ เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10800

324 0103563005361 หจ.วี.เอ. โกลด์ ไดมอนด์ 7/4/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจกำรเก่ียวกับกำรส่ือสำร ติดต้ัง

กล้องวงจรปิด ติดต้ังโซล่ำเซล งำนจิวเวลร่ี

41/34  ซอยพระรำมท่ี 2 ซอย 28 แยก 13 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

325 0103563005370 หจ.วีไอพี กำร์เมนท์แอนด์เทรดด้ิง 7/4/2563 1,000,000       46414 ขำยส่งและขำยปลีกเส้ือผ้ำทุกชนิด 66/60  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

326 0103563005400 หจ.บี-ริชช่ี 8/4/2563 1,000,000       46441 ประกอบกอจกำรค้ำ ยำ ยำรักษำโรค 

เคร่ืองมือแพทย์ เคร่ืองมือทำงวิทยำศำสตร์

1  ซอยพระยำมนธำตุรำชศรีพิตจิตร แขวงคลองบำง

บอน

เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

327 0103563005418 หจ.บ๊ิกดี สุวินทวงศ์ 8/4/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยหลังคำเหล็ก

แผ่น เหล็กลวดตำข่ำย รำงน้ ำฝน โครงฝ้ำ

36/7  หมู่ท่ี 3 แขวงล ำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530

328 0103563005434 หจ.แสนดี ซัพพลำย แอนด์ เซอร์วิส 9/4/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจกำรค้ำ เภสัชภัณฑ์ เคร่ืองมืและ

อุปกรณ์กำรแพทย์

89/107  ซอยรำชพฤกษ์ 6 แขวงบำงจำก เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160
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329 0103563005442 หจ.อัศวนันท์กรุ๊พ 9/4/2563 1,000,000       81293 ประกอบกิจกำรให้บริกำรท ำควำมสะอำด พ่น

ฆ่ำเช้ือ บ้ำน ท่ีอยู่อำศัย อำคำร คอนโด ออฟฟิศ

77/341-342  ซอยนวมินทร์ 75 แยก 

21-2-7 ถนนนวมินทร์

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240

330 0103563005469 หจ.เกรียงไกร คอปเปอร์เรช่ัน 9/4/2563 1,000,000       41002 บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง รับเหมำงำนระบบ 

รับเหมำติดต้ังงำนโครงสร้ำง รับเหมำตกแต่งต่อ

เติม ทุกประเภท

595  ซอยรำมอินทรำ 5 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

331 0103563005493 หจ.มิสเตอร์แอนด์มิสวอร์รันที

เซอร์วิสเซส

13/4/2563 1,000,000       41002 กำรก่อสร้ำง 134  ซอยนำคนิวำส 48 แยก 14-4 ถนน

นำคนิวำส

แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

332 0103563005507 หจ.พี.นิว แอนด์ ซัพพลำย 13/4/2563 1,000,000       23932 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำพ

รีเม่ียม ของพรีเม่ียม ของท่ีระลึก ขอขวัญ ของ

ช ำร่วย กระเป๋ำ

10  ซอยเลียบฯ ฝ่ังเหนือ 6 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

333 0103563005515 หจ.เอส.เค.โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส 13/4/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจกำรซ้ือมำขำยไป ตำมออเดอร์

ลูกค้ำ รวมท้ังงำนบริกำรลูกค้ำท่ัวไป

108/138  ถนนลำดกระบัง แขวงลำดกระบัง เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

334 0103563005540 หจ.เดอะ ดี.เอ.โปร 14/4/2563 1,000,000       47413 ขำยอุปกรณ์กล้องดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิด 333/35  ถนนเลียบคลองล ำกอไผ่ แขวงล ำปลำทิว เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

335 0103563005582 หจ.กชพรรณ แบคโฮ 14/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง รับจ้ำงถมดิน

กำรเตรียมพ้ืนท่ีก่อสร้ำง งำนดิน ปรับแต่งพ้ืนท่ี

 หน้ำดิน ขุด

52/32  ซอยพระยำสุเรนทร์ 30 แยก 4 แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

336 0103563005591 หจ.พุทธชำติ อินเตอร์ เซอร์วิส 14/4/2563 1,000,000       47599 จ ำหน่ำยอุปกรณ์ดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง 9/67  หมู่บ้ำน หลุยด์แกรนเพลส ถนนวัช

รพล

แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

337 0103563005621 หจ.ดีพร้อมพรรณ 2020 15/4/2563 1,000,000       41002 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีไม่ใช่ท่ีพักอำศัย 106/1  ถนนสุรวงศ์ แขวงส่ีพระยำ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

338 0103563005647 หจ.ประพรรัตน์ 16/4/2563 1,000,000       47732 ประกอบกิจกำรขำยเคร่ืองประดับ เพชร พลอย

 อัญมณต่ำง ๆ ให้กับหน่วยงำนเอกชน รัฐวิสำ

กิจและรำชกำร

91  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 96/1 แขวงบำงอ้อ เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 10700

339 0103563005655 หจ.เอ็นบี โฮลเซล 16/4/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจกำรค้ำ เคร่ืองส ำอำง อุกรณ์ 

เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้เสริมควำมงำม

9/359  หมู่บ้ำน นันทวัน-วัชรพล หมู่ท่ี 2 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

340 0103563005680 หจ.บริโม่ โซลูช่ันส์ 16/4/2563 1,000,000       62021 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ ด ำเนินกำร

วำง แผนติดต้ัง ดูแลระบบสำรสนเทศ 

เครือข่ำยเทคโนโลยี

55/68  ถนนก ำแพงเพชร 6 แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

341 0103563005698 หจ.พี พี ครูเด้น กรุ๊ป 16/4/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจกำรขำยปลีกสินค้ำอ่ืนๆในร้ำนค้ำ

ท่ัวไป

633/26  ซอยลำดพร้ำว 80 แยก 22 แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

342 0103563005728 หจ.เอ.เอ็น.ที. เนเจอร์ กรีน 17/4/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม

ทุกชนิดทุกประเภท

72/462  หมู่บ้ำน พระป่ิน 2 ซอยศำลำ

ธรรมสพน์ 15

แขวงศำลำ

ธรรมสพน์

เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170
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343 0103563005744 หจ.แจ๊ค อินเตอร์ เอ็นจิเนียร่ิง 20/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ต่อเติม งำน

ระบบ จำกภำครัฐและเอกชน

119/658  หมู่บ้ำน อัมรินทร์ฯ 3 ผัง 4 ซอย

สำยไหม 15

แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

344 0103563005761 หจ.คำถำ คอนสตรัคช่ัน 20/4/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 898/61  หมู่บ้ำน วิลล่ำ จำมจุรี ถนนหทัย

รำษฎร์

แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

345 0103563005817 หจ.ฮัลโลโตโต้ 21/4/2563 1,000,000       85491 ประกอบกิจกำรให้บริกำรสอน

ภำษำต่ำงประเทศ ภำษำเยอรมัน ภำษำอังกฤษ

 ติวสอบ กวดวิชำ (เม่ือได้รับอนุญำตแล้ว)

42/13  ซอยงำมดูพลี แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

346 0103563005892 หจ.ม่ันคง คอนสตรัคช่ัน 21/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำ

กำร ถนนสะพำน เข่ือน

326,328   ห้องเลขท่ี 501 ช้ันท่ี 5 ซอยพระ

ยำมนธำตุฯ แยก 27

แขวงคลองบำง

บอน

เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

347 0103563006031 หจ.484 21/4/2563 1,000,000       32111 ผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองประดับ ของสวยงำม 

วัตถุมงคล เคร่ืองรำง ส่ิงของมงคล รวมถึงวัสดุ

และอุปกรณ์

5  ตรอกวัดรำชวรินทร์ 17 ซอยสมเด็จพระ

เจ้ำตำกสิน 21

แขวงส ำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600

348 0103563006040 หจ.วนิดำ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต 21/4/2563 1,000,000       46632 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ จ ำหน่ำย ไม้แปรรูป ทุก

ชนิด

685  ถนนเจริญนคร แขวงดำวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600

349 0103563006139 หจ.เอ็มเอ็ม บอด้ี 23/4/2563 1,000,000       45202 ประกอบกิจกำรรับเคำะพ่นสีรถยนต์ 46/1  ถนนพรมแดน แขวงบำงบอนใต้ เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

350 0103563006201 หจ.รฐำทรำนเซอร์วิส 28/4/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ และ

คนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำงอำกำศ ท้ัง

ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ

200  ถนนร่มเกล้ำ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

351 0103563006210 หจ.เค แอนด์ เอ็ม แอสโซซิเอท 28/4/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับสร้ำงบ้ำน 106  ซอยลำดพร้ำว 84 (สังคมสงเครำะห์ใต้

1)

แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

352 0103563006228 หจ.โมสท์ แอนด์ มอร์ เบเกอร่ี คำ

เฟ่ แอนด์ เรสเตอรองท์

28/4/2563 1,000,000       56302 ประกอบกิจกำรร้ำนกำแฟและเบเกอร่ี 29/71  ซอยทวีวัฒนำ-กำญจนำภิเษก 24 แขวงทวีวัฒนำ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

353 0103563006236 หจ.พรำวด์ ริน เรส 28/4/2563 1,000,000       46319 ประอบกิจกำรจ ำหน่ำย ตัวแทนจ ำหน่ำย 

อำหำรและเคร่ืองด่ืม

159/3  ซอยทรงสะอำด แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

354 0103563006244 หจ.เอช.อี.แอล.ไอ 28/4/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจกรรมของตัวแทนและนำยหน้ำ

อสังหำริมทรัพย์โดยได้รับ ค่ำตอบแทนหรือ

ตำมสัญญำจ้ำง

22/66  ซอยวิภำวดีรังสิต 35 แขวงสนำมบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

355 0103563006252 หจ.พรพำเพ่ิมพูน 28/4/2563 1,000,000       70209 ประกอบธุรกิจเป็นท่ีปรึกษำด้ำนพ่ณิชยกรรม 

อุตสำหกรรม กำรตลำด และจัดจ ำหน่ำย

39/356  ซอยสุขำภิบำล 5 ซอย 82 แขวงสำมวำ

ตะวันตก

เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510
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356 0103563006261 หจ.พุทธเศรษฐี 28/4/2563 1,000,000       70209 ประกอบธุรกิจรับเป็นท่ีปรึกษำเก่ียวกับด้ำน

พำณิชยกรรม อุตสำหกรรม กำรตลำด และจัด

จ ำน่ำย

228/16  ถนนร่วมมิตรพัฒนำ แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

357 0103563006287 หจ.ซีเค เลเบิล ซัพพลำย 28/4/2563 1,000,000       46694 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำยสินค้ำ

ประเภทบรรจุถัณฑ์หมึกพิมพ์

99/85  ซอยนวมินทร์ 53 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240

358 0103563006295 หจ.สวนขวัญ ทรำนสปอร์ต 28/4/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ และ

คนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำงอำกำศ ท้ัง

ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ

37/210  ซอยประชำร่วมใจ 41 แขวงทรำยกอง

ดินใต้

เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

359 0103563006317 หจ.เบสท์แบ็กช้อปดอทคอม 28/4/2563 1,000,000       46493 ประกอบกิจกำรขำยส่งเคร่ืองหนังและเคร่ืองใช้

ส ำหรับกำรเดินทำง

24  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 3 แยก 5 ถนนจรัญ

สนิทวงศ์

แขวงวัดท่ำพระ เขตบำงกอกใหญ่ กรุงเทพมหำนคร 10600

360 0103563006333 หจ.ชะมด จัดซ้ือ 29/4/2563 1,000,000       47213 ซ้ือมำ ขำยไป ผัก ผลไม้ รวมท้ังสินค้ำทำงกำร

เกษตรทุกชนิด

14  ซอยวชิรธรรมสำธิต 14 แขวงบำงนำเหนือ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

361 0103563006350 หจ.พีเอ็นเอ็น 539 30/4/2563 1,000,000       82110 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหำรงำนเก่ียวกับ

พำณิชยกรรม อุตสำหกรรม กำรตลำด และ

กำรจัดจ ำหน่ำย

539  ซอยวชิรธรรมสำธิต 57 แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

362 0105563056308 บจ.กังนัม กรุ๊ป จ ำกัด 1/4/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง น้ ำหอม

 เเละของใช้ส่วนตัว ท่ีเก่ียวกับผิวหน้ำ เเละ ผิว

กำย

597/101  ซอยอินทำมระ 41 แขวงรัชดำภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

363 0105563056316 บจ.เพลน ซีเคียว จ ำกัด 1/4/2563 1,000,000       46521 ประกอบกิจกำรค้ำ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

แบบครบวงจร ขำยปลีก ขำยส่ง น ำเข้ำ ส่งออก

9/59  ซอยสุคนธสวัสด์ิ 25 แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

364 0105563056324 บจ.อภิญญำทรัพย์ ทรำนสปอร์ต 

จ ำกัด

1/4/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจกำรบริกำรขนส่งสินค้ำ 44  ซอยร่มเกล้ำ 6 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

365 0105563056332 บจ.ซินเทค คลีน เอนเนอร์จี จ ำกัด 1/4/2563 1,000,000       27909 ประกอบกิจกำร ประดิษฐ์และจ ำหน่ำยอุปกรณ์

 เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทุกชนิดท่ีใช้นวัตกรรมเพ่ือ

กำรผลิตเช้ือเพลิง

15,17  ซอยพัฒนำกำร 63 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

366 0105563056341 บจ.ดีจี แมททีเรียล จ ำกัด 1/4/2563 1,000,000       46108 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก เคมีภัณฑ์ 79/53  ซอยสำมวำ29 แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

367 0105563056367 บจ.ไซดิกท์ พลัส จ ำกัด 1/4/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจกำร น ำเข้ำและจ ำหน่ำย ยำ ยำ

รักษำโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เคร่ืองมือ

แพทย์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทำงวิทยำศำสตร์

53  ซอยเอกชัย 66/6 แขวงคลองบำง

พรำน

เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

368 0105563056375 บจ.เพชรบูรณ์โกโก้ จ ำกัด 1/4/2563 1,000,000       01302 ประกอบกิจกำรผลิต จัดจ ำหน่ำย พันธ์ุพืช 

ผลิตผลจำกพันธ์ุพืช

301/74  ถนนพุทธมณฑลสำย 2 แขวงบำงไผ่ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160
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369 0105563056383 บจ.รักษำควำมปลอดภัย เอ็ดเวิร์ด 

จ ำกัด

1/4/2563 1,000,000       80100 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรักษำควำมปลอดภัย 51/177  ซอยนวลจันทร์ 17 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230

370 0105563056413 บจ.วี เทคนิค จ ำกัด 1/4/2563 1,000,000       46105 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและส่งออก จ ำหน่ำย

และติดต้ังอุปกรณ์เก่ียวกับอุตสำหกรรมปิโต

เลียม อุตสำหกรรมเคมี

189/70  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

371 0105563056421 บจ.มัสโคโล จ ำกัด 1/4/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจกำรค้ำขำย น ำเข้ำ อุปกรณ์เเละ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทำงกำรเเพทย์เคร่ืองหอม

เเละเคร่ืองส ำอำง

22  ตรอกนำวำ แขวงเสำชิงช้ำ เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200

372 0105563056430 บจ.เดอะ แบร์ ทรำเวล จ ำกัด 1/4/2563 1,000,000       79909 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับจองต๋ัวเคร่ืองบิน 

และห้องพัก

5/15  อำคำรแอทแอเรีย ช้ัน 5 ห้อง 5บี 2 แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

373 0105563056448 บจ.แทนพัศ เทรดด้ิง จ ำกัด 1/4/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยปลีก-ส่ง เคร่ืองส ำอำง 212/105  ถนนรำชพฤกษ์ แขวงบำงจำก เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160

374 0105563056456 บจ.ลินน์ คอร์เปอเรช่ัน จ ำกัด 1/4/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจกำรซ้ือขำย ขำยปลีก ส่ง เจล

แอลกอฮอล์ หน้ำกำกผ้ำ

24/120  ซอยลำดพร้ำว 21 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

375 0105563056464 บจ.ไอส์แลนด์ ซัพพลำยส์ เซอร์วิส

เซส จ ำกัด

1/4/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจกำรขำยอำหำรท่ีปรุงข้ึนเพ่ือ

บริโภคทันที

752/44  ถนนขุมทอง-ล ำต้อยต่ิง แขวงขุมทอง เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

376 0105563056472 บจ.รักษ์สกรีน จ ำกัด 1/4/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงออกแบบจัดท ำส่ือ

ส่ิงพิมพ์และโฆษณำ

359/258  ถนนตำกสิน-เพชรเกษม แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600

377 0105563056481 บจ.พีทีเค มำร์เก็ตลอว์ จ ำกัด 1/4/2563 1,000,000       69100 ประกอบกิจกำร รับเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำย 77/309  ซอยประเสริฐมนูกิจ แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

378 0105563056499 บจ.อีลิท พูล จ ำกัด 1/4/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจกำรบริกำรตรวจสอบ ซ่อมแซม 

บ ำรุงรักษำ ส ำหรับอุปกรณ์สระน้ ำทุกชนิด 

รวมท้ังบริกำรติดต้ัง

111/424  ซอยร่วมมิตรพัฒนำ แยก 7 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

379 0105563056502 บจ.ไอ.พี.เอ็ม คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 1/4/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำร ท่ีพักอำศัยทุก

ประเภท บ้ำนเด่ียว อำคำรท่ีอยู่อำศัย รวม

อำคำรสูง

7/273  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

380 0105563056529 บจ.ไทยเทรดเอ็กซ์ จ ำกัด 1/4/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำร

จัดกำรอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

119  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

381 0105563056545 บจ.วีต้ำ ชิพ (ประเทศไทย) จ ำกัด 1/4/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก เคร่ืองป้องกัน

รังสีจำกโทรศัพท์มือถือ เเละอุปกรณ์ทำงกำร

เเพทย์

80  ซอยลำดกระบัง 36 แขวงลำดกระบัง เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

382 0105563056553 บจ.ปำวำริ66 จ ำกัด 1/4/2563 1,000,000       47912 ประกอบธุรกิจขำย น ำเข้ำ ส่งออก เป็น

ศูนย์กลำงกำรค้ำขำยออนไลน์

188/66  ซอยสรงประภำ 30 ถนนสรง

ประภำ

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210
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383 0105563056588 บจ.คริส แอนด์ ดอว์น อินเตอร์เท

รด จ ำกัด

1/4/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจกำรขำยส่งส่ิงทอเส้ือผ้ำรองเท้ำ

เคร่ืองหนังและของใช้ในครัวเรือนโดยได้รับ

ค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง

96/48  ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

384 0105563056618 บจ.ซีพีเคเวทกรุ๊ป จ ำกัด 1/4/2563 1,000,000       96302 ประกอบกิจกำรให้บริกำรโรงเเรมสัตว์เล้ียงรับ

ฝำกเล้ียงอำบน้ ำตัดขนเเละสปำสัตว์เล้ียงรักษำ

ดูเเลสัตว์ป่วย

908  ถนนพัฒนำกำรตัดใหม่ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

385 0105563056626 บจ.ตรีชันตระ จ ำกัด 1/4/2563 1,000,000       47732 ประกอบกิจกำรค้ำ ออกแบบจัดจ ำหน่ำย

เคร่ืองประดับ เงิน ทอง นำก

60/5  ซอยหนองระแหง4 แขวงสำมวำ

ตะวันตก

เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

386 0105563056669 บจ.ไบโอสแควร์ จ ำกัด 1/4/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจกำรค้ำ ยำ ยำรักษำโรค เภสัชภัณฑ์

 เคมีภัณฑ์ เคร่ืองมือแพทย์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้

ทำงวิทยำศำสตร์

999/60  ซอยเกศินีวิลล์ แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

387 0105563056685 บจ.เมคอัพ อีส เดอะเบสท์ จ ำกัด 1/4/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยเคร่ืองส ำอำง 109/11  ซอยสรงประภำ 15 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

388 0105563056723 บจ.วีเทอนอล จ ำกัด 1/4/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจกำรผลิตเคร่ืองหอม เคร่ืองส ำอำง 

และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ ำ

242  ซอยพระรำมท่ี 2 ซอย 50 แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

389 0105563056731 บจ.วรรณไลค์มีแอดไวส์ จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       70209 ประกอบธุรกิจบริกำรรับเป็นท่ีปรึกษำและ

จัดท ำเก่ียวกับด้ำนธุรกิจออนไลน์

88/244  หมู่บ้ำน ดุสิตแกรนด์ปำร์ค ถนน

เลียบคลองสอง

แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

390 0105563056740 บจ.โปรโมช่ันนอล โปรดักส์ จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       47691 ประกอบกิจกำรค้ำผลิตภัณฑ์งำนฝีมือ และ

ของท่ีระลึกทุกชนิด

650  ซอยพระรำมท่ี 2 ซอย 38 แขวงบำงมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

391 0105563056774 บจ.เอสแอลเค เมดิคอล กรุ๊ปส์ 

จ ำกัด

2/4/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย เคร่ืองมือและ

อุปกรณ์กำรแพทย์ทุกชนิด

87/3  อำคำรออล ซีซ่ันส์ เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

392 0105563056782 บจ.สถำปนิกคิดบวก จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       71101 ประกอบกิจกำร รับออกแบบสถำปัตยกรรมผัง

เมือง ออกแบบภำยในตกแต่งภำยใน

114/143  ซอยอินทำมระ 10 ถนนสุทธิสำร

วินิจฉัย

แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400

393 0105563056791 บจ.มีดวงดี มีเดียโปร จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       59112 ประกอบกิจกำรให้บริกำรงำนด้ำนวิดีโอทุก

รูปแบบเพ่ือผลิตรำยกำร พรีเซนช่ัน โฆษณำ

3  ซอยโชคชัย 4 ซอย 54 แยก 7 ถนนโชค

ชัย 4

แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

394 0105563056812 บจ.ออโตเมช่ัน แอนด์ โรโบติกส์ 

คอนซัลแตนท์ จ ำกัด

2/4/2563 1,000,000       71102 ให้ค ำปรึกษำ ตรวจประเมิน ปรับปรุงพัฒนำ 

ระบบผลิต และบริกำรด้วยเทคโนโลยีออโต

เมช่ัน - โรโบติกส์

9/89  ซอยรำมอินทรำ 8 แยก 24 แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

395 0105563056839 บจ.บลูสกำย รอยัล จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       41001 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 1178/343  ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

396 0105563056855 บจ.ชำร์จ ดี จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       45302 ขำยปลีกช้ินส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยำน

ยนต์ เคร่ืองชำร์ตแบตเตอร่ีรถยนต์ไฟฟ้ำทุกชนิด

299/113  ถนนสุขำภิบำล 5 แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220
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397 0105563056863 บจ.เอ พีพี เทียนถำวร จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       47739 ค้ำผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำด อุปกรณ์ท ำควำม

สะอำด ภำยในบ้ำน ส ำนักงำน รถยนต์ทุกชนิด

57/108  หมู่บ้ำน หรรษำ ซอยมำเจริญ 3 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

398 0105563056871 บจ.เอ็มเอส อินโนเวช่ัน แอนด์ 

เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด

2/4/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจกำรผลิต และ จ ำหน่ำย เคร่ืองพ่น 

เคร่ืองมือ ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ฆ่ำเช้ือทุกชนิด

595  ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

399 0105563056880 บจ.เนทูรำเซอร์ (เอเซีย แปซิฟิก) 

จ ำกัด

2/4/2563 1,000,000       46441 ขำยสินค้ำทำงเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ กำร

ขำยยำรักษำโรค อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ ท่ีใช้

ภำยในและภำยนอก

1  อำคำรเอ็มไพร์ ทำวเวอร์  ห้องเลขท่ี 

4703 ช้ันท่ี 47 ถนนสำทรใต้

แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

400 0105563056898 บจ.โซเรีย เนทูเริล (เอเซีย แปซิฟิก)

 จ ำกัด

2/4/2563 1,000,000       46441 ขำยสินค้ำทำงเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ กำร

ขำยยำรักษำโรค อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ ท่ีใช้

ภำยนอกและภำยใน

1  อำคำรเอ็มไพร์ ทำวเวอร์  ห้องเลขท่ี 

4703 ช้ันท่ี 47 ถนนสำทรใต้

แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

401 0105563056901 บจ.ไอ ออโต้ พำร์ท จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       45301 ให้บริกำร จ ำหน่ำยและติดต้ังอุปกรณ์แต่ง 

สเกิร์ต สปอยเลอร์

890  ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

402 0105563056910 บจ.ที เอ กรุ๊ป 2020 จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจกำร ตัวแทน นำยหน้ำ เช่ำ บ้ำน 

อพำร์ทเม้นท์ โรงงำน อสังหำริมทรัพย์ทุก

ประเภท

46/488  ซอยพหลโยธิน 52 แยก 43 แขวงคลองถนน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

403 0105563056936 บจ.ปฏิญญำ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       47899 กำรขำยปลีกสินค้ำอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ใน

ท่ีอ่ืนบนแผงลอยและตลำด

72/39  ซอยสีหบุรำนุกิจ 1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

404 0105563056995 บจ.สถำปนิก จุฑำ จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       71101 กิจกรรมงำนสถำปัตยกรรมและกำรให้

ค ำปรึกษำท่ีเก่ียวข้อง

1142  ถนนลำดกระบัง แขวงลำดกระบัง เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

405 0105563057011 บจ.วีเคลียร์ จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจกำรขำยสินค้ำรวมถึงน ำเข้ำ ส่งออก

 อำหำรเสริม เคร่ืองส ำอำง อุปกรณ์เพ่ือสุขภำพ

 อุปกรณ์สำรเคมี ของใช้ในครัวเรือนทุกชนิด

130-132  อำคำรสินธรทำวเวอร์ 1  ห้อง

เลขท่ี ยูนิต 6 ช้ันท่ี จี ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

406 0105563057029 บจ.เอ็น.พี.เอ็นจิเนียร่ิง สตีล แอนด์

 คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด

2/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำร โรงงำน 

ส ำนักงำน ท่ีอยู่อำศัย หอพัก และอ่ืนๆ

99/102  ซอยนิมิตใหม่ 13 แขวงทรำยกองดิน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

407 0105563057037 บจ.วีที คอนเนคช่ัน จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       43909 ให้บริกำรติดต้ัง ซ่อมแซม ระบบกันซึม กัน

ควำมร้อน และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง

115/18  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงบำงบอน

เหนือ

เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

408 0105563057045 บจ.ธิงค์ แทงค์ อินฟินิต้ี จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       70209 ท่ีปรึกษำ วำงแผน และออกแบบผลิตใน

โรงงำนอุตสำหกรรม

1562/1  ถนนประชำรำษฎร์ 1 แขวงบำงซ่ือ เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10800

409 0105563057061 บจ.พีเอ็นที โพรเกรส จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุก

ชนิด ออกแบบ ตกแต่งภำยนอกภำยใน พร้อม

ให้บริกำร

27/189  หมู่บ้ำน พฤกษำวิลล์ 27 ซอยแยก

 2 ถนนสำมวำ

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510
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410 0105563057088 บจ.เพ่ิมพูนทรัพย์ รูฟ จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       43909 รับเหมำติดต้ังมุงหลังคำ บ้ำน อำคำร รวมท้ัง

งำนต่อเติม ซ่อมแซมหลังคำทุกชนิด

283  ซอยอ่อนนุช 46 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

411 0105563057096 บจ.เล่ำฟรีแอนด์คอมพำเน่ียนเรซ

ซ่ิง จ ำกัด

2/4/2563 1,000,000       45401 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ 1006  ถนนโชคชัย 4 แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

412 0105563057118 บจ.เอ็น.ซี.คอนสตรัคช่ัน เซอร์วิส 

จ ำกัด

2/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร

พำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำกำร ถนน

 สะพำน เข่ือน

10  ซอยลำดพร้ำววังหิน 83 ถนนลำดพร้ำว

วังหิน

แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

413 0105563057126 บจ.ซัน ลีกัล จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       69100 ประกอบธุรกิจบริกำรรับเป็นท่ีปรึกษำและให้

ค ำแนะน ำปัญหำเก่ียวกับด้ำนกฎหมำย

66  ซอยรำมค ำแหง 26/2 (หมู่บ้ำนเดชำ) แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

414 0105563057134 บจ.ธีรพัชญ์ (2021) จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       24311 ประกอบกิจกำรโรงงำนอุตสำหกรรมหล่อหลอม

เหล็ก และโลหะทุกชนิด

11/170  ถนนริมคลองบำงค้อ แขวงบำงค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

415 0105563057142 บจ.ดีดี อีคอมเมิร์ซ (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

2/4/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก จัดซ้ือ จัด

จ ำหน่ำยอุปกรณ์ทำงแพทย์ เคร่ืองมือแพทย์

63/256  หมู่บ้ำน หมู่บ้ำนเคหะธำนี 4 ซอย

รำษฎร์พัฒนำ 5

แขวงรำษฎร์

พัฒนำ

เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

416 0105563057151 บจ.มำร์เก็ตต้ิง เอ็กซ์เพิร์ท 365 

จ ำกัด

2/4/2563 1,000,000       70209 บริกำร รับเป็นท่ีปรึกษำด้ำนกำรตลำด 77/44  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

417 0105563057169 บจ.บี แอนด์ ที ซินซ์63 จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจกำรค้ำน ำเข้ำและส่งออก เคร่ือง

แพทย์ อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ทุกชนิด และ

เวชภัณฑ์ทำงกำรแพทย์

11  ซอยเทียนทะเล 26 แยก 5-1 ถนนบำง

ขุนเทียน-ชำยทะเล

แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

418 0105563057177 บจ.พรีเสิร์ช จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       74902 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนส่ิงแวดล้อม 30  ซอยปุณณวิถี 24 แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

419 0105563057185 บจ.เคอำร์ วีซ่ำ แอนด์ ทรำนสเลช่ัน

 จ ำกัด

2/4/2563 1,000,000       74901 กิจกรรมกำรแปลกำรแปลควำมหมำยและล่ำม 88/1  ช้ันท่ี 1  ห้องเลขท่ี 105 ซอย

ลำดพร้ำว 41

แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

420 0105563057207 บจ.พำวเวอร์ ไลน์ 2020 จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำ 

ออกแบบ ติดต้ัง ระบบไฟฟ้ำทุกชนิด

31/430  ซอยกำญจนำภิเษก 005/1 แขวงหลักสอง เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

421 0105563057215 บจ.เซลล์ แล็บ เอเชีย จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       20232 ผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำเพ่ือสุขภำพและควำม

งำม โฆษณำสินค้ำ และบริกำรของบริษัท

55/4  หมู่บ้ำน กลำงเมือง พระรำม9 

ลำดพร้ำว ซอยลำดพร้ำว 88 (อรพิน)

แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

422 0105563057240 บจ.ภูมิสหภำค จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       47525 ค้ำวัสดุก่อสร้ำง อุปกรณ์-เคร่ืองมือใช้ในกำร

ก่อสร้ำง

42/170  ซอยนิมิตใหม่ 20 แขวงทรำยกองดิน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

423 0105563057258 บจ.พี.เค. สแตนเลส แอนด์ เดคคอ

เรท จ ำกัด

2/4/2563 1,000,000       46621 ประกอบกิจกำรจัดซ้ือ จัดจ ำหน่ำย สเตนเลส 

ทุกชนิด

28/60  หมู่ท่ี 4 แขวงบำงขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

424 0105563057274 บจ.ทรัพย์ธนโชติ  คอนสตรัคช่ัน 

จ ำกัด

2/4/2563 1,000,000       49339 ประกอบกิจกำรรับเหมำขนดิน หิน ทรำย 

ก่อสร้ำงตึก อำคำร ทุกชนิด

56/118  ซอยรำมอินทรำ 34 แยก 21 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส

ไปรษณีย์

425 0105563057291 บจ.ปภำณิน จิวเวลร่ี จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       32111 ผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองประดับทุกชนิดท้ังใน

ประเทศและต่ำงประเทศ

105/1  ถนนเทศบำลสงเครำะห์ แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

426 0105563057304 บจ.จิ ปัง ถะ จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       46107 น ำเข้ำส่งออก และ เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำ

ตำมท่ีก ำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ ค้ำวัสดุท่ีใช้ใน

กำรก่อสร้ำง เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และวัสดุ

ส้ินเปลืองส ำหรับใช้งำนก่อสร้ำง

599/75  ถนนรัชดำภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

427 0105563057312 บจ.ทูพีเอ็ม ครีเอทเตอร์ จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       82302 ประกอบกิจกำรในงำนนิทรรรศกำร กำรแสดง

สินค้ำ เผยแพร่ งำนประเพณี งำนเทศกำล  

โดยหำพ้ืนท่ีกำรจัดงำน

30  ซอยสุขุมวิท 61 (เศรษฐบุตร) แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

428 0105563057347 บจ.ทู วีลส์ เทค จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       45403 ประกอบกิจกำรค้ำ ยำง อะไหล่รถจักรยำนยนต์

 ทุกประเภท

146/3  ซอยศูนย์วิจัย 14 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

429 0105563057355 บจ.ประกำยพรรณ จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       46313 ประกอบกิจกำรส่งออกผลไม้ตำมฤดูกำล เช่น 

ทุเรียน ล ำไย เงำะ มังคุด มะม่วง ขนุน กล้วย

215/131  ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 4 

ถนนประเสริฐมนูกิจ

แขวงจรเข้บัว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

430 0105563057363 บจ.กลำงเมือง เอ็นเทอร์ไพรซ์ จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       41001 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 1724/369  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

431 0105563057371 บจ.บำร์ฟ โบล กรุ๊ป จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       46206 ประกอบธุรกิจน ำเข้ำและจ ำหน่ำยอำหำรสัตว์

ส ำเร็จรูป

277  ซอยลำซำล 24 ถนนสุขุมวิท แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

432 0105563057380 บจ.ดี โซนิค จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจกำร ค้ำเคร่ืองส ำอำง อุปกรณ์

เคร่ืองมือ และเคร่ืองใช้เสริมควำมงำม

99/12  หมู่บ้ำน ร่วมสุขวิลล่ำ ซอยสำยไหม 

22 ถนนสำยไหม

แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

433 0105563057398 บจ.สิริอมร แมททีเรียล เอเชีย 

จ ำกัด

2/4/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุก่อสร้ำง อุปกรณ์และ

เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรก่อสร้ำง

10  ซอยโกสุมรวมใจ 35 แยก 10 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

434 0105563057401 บจ.พีเค หน่ึงส่ี จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       20114 ประกอบกิจกำร ผลิต บรรจุ แอลกอฮอล์เจล 

สเปรย์แอลกอฮอล์

4/144  หมู่บ้ำน สหกรณ์ ซอยเสรีไทย 57 

แยก 8 ถนนเสรีไทย

แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240

435 0105563057410 บจ.ดิจิทัล เพอร์ซันแนล แคร์ จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       61101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเช่ือมโยงเครือข่ำย

คอมพิวเตอร์ทุกประเภท

78  ซอยพ่ึงมี 29 แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

436 0105563057428 บจ.สมำร์ทซอฟท์ จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       47413 ประกอบกิจกำรจัดซ้ือ จัดจ ำหน่ำยอุปกรณ์ไอที 162/13  ซอยวัดใหม่พิเรนทร์ แขวงวัดท่ำพระ เขตบำงกอกใหญ่ กรุงเทพมหำนคร 10600

437 0105563057444 บจ.เอ็มวีเอช คอสเมติกส์ แอนด์ 

เฮลท์แคร์ จ ำกัด

2/4/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย ขำยส่ง ขำย

ปลีก เคร่ืองส ำอำง

123/42  ซอยนักกีฬำแหลมทอง 11 ถนน

กรุงเทพกรีฑำ

แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

438 0105563057479 บจ.ปุนนำคค์สิปป์ จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยอุปกรณ์กำรแพทย์ 1383/20  ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400

439 0105563057487 บจ.วินเนอร์ส วัน จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       20222 ประกอบกิจกำร กำรผลิต จ ำหน่ำย น ำเข้ำ 

ส่งออก สินค้ำจ ำพวกหมึกพิมพ์ ผงหมึก และ

เคร่ืองเคหภัณฑ์

8/38  ซอยลำดพร้ำว 93 (โชคชัย3) ถนน

ลำดพร้ำว

แขวงคลองเจ้ำ

คุณสิงห์

เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310
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440 0105563057517 บจ.นิตยำ กำรพิมพ์ จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       18119 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงพิมพ์งำนทุกชนิดท้ัง

กระดำษ ผ้ำ พีพีบอร์ด อะคิลิก เพ่ืองำน

โฆษณำและส่งเสริมกำรขำย

26  ซอยอ่อนนุช88 แยก 14 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

441 0105563057533 บจ.เดนทัล เดอ แบร์ จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       86203 ประกอบธุรกิจให้บริกำรท ำฟัน เช่นอุดฟัน 

ถอนฟัน รักษำรำกฟัน ทันตกรรมในเด้ก โรค

ช่องปำก กำรจัดฟัน

989/145  ถนนมำเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

442 0105563057541 บจ.ท่อน้ ำ (ประเทศไทย) จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจกำรขำยท่อพีวีซี เหล็กรูปพรรณ สี

ทำบ้ำน เหล็กแผ่น

438/54  ถนนบำงขุนเทียน-ชำยทะเล แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

443 0105563057550 บจ.เคมิคอล ไพ จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก ผลิต จัด

จ ำหน่ำย สำรเคมี เคมีภัณฑ์ เคร่ืองส ำอำง เวช

ส ำอำง อำหำรเสริม ยำ เคร่ืองมือ อุปกรณ์

วิทยำศำสตร์ ทุกชนิดทุกประเภท

202/197  หมู่บ้ำน เอ้ืออำทรอยู่วิทยำ 2 

ซอยอยู่วิทยำ 12

แขวงกระทุ่มรำย เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530

444 0105563057576 บจ.เอดีไนน์ ฮอนเนช จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย เคร่ืองส ำอำง

 อุปกรณ์เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้เสริมควำมงำม

18/119  ซอยนวลจันทร์ 36 แยก 2 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230

445 0105563057584 บจ.ไพน์อำร์ เทรดด้ิง จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       47593 ประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยโคมไฟฟ้ำและช้ินส่วน

อุปกรณ์ต่อเน่ืองครบวงจรทุกชนิด

1263/208  ถนนพระยำสุเรนทร์ แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

446 0105563057622 บจ.พีเอ็น ไลฟ์สไตล์ จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจกำรเป็นนำยหน้ำ ตัวแทน ตัวแทน

ค้ำต่ำงในกิจกำรและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่

ในธุรกิจประกันภัย กำรหำสมำชิก ให้สมำคม

และกำรค้ำหลักทรัพย์

264/21-22  ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนง

เหนือ

เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

447 0105563057649 บจ.อกำลิโคซัพพลำย จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจกำรจัดจ ำหน่ำย น ำเข้ำ ส่งออก 

อุปกรณ์เคร่ืองมือทำงกำรแพทย์

11/1  ซอยสุโขทัย 3 (สุโขทัย 4 เดิม) แขวงสวนจิตรลดำ เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 10300

448 0105563057657 บจ.เส้นด้ำย สตอร่ี จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยปลีกและส่งเส้ือผ้ำ

ส ำเร็จรูป

278/2  ซอยพระยำมนธำตุรำชศรีพิจิตร์ แขวงคลองบำง

บอน

เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

449 0105563057665 บจ.เพชรเกษมท่ำพระ จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       86201 ประกอบกิจกำร สถำนพยำบำลประเภท คลีนิก

เวชกรรม

5  ถนนเทอดไทย แขวงบำงย่ีเรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600

450 0105563057681 บจ.แอดวำนซ์ อินฟอร์เมติกส์ 

โซลูช่ัน จ ำกัด

3/4/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจกำรค้ำยำ ยำรักษำโรค เคร่ืองมือ

แพทย์

1/24  หมู่บ้ำน แฮปป้ีแลนด์แกรนด์วิลล์ 

ซอยลำดพร้ำว 101 แยก 53 ถนนลำดพร้ำว

แขวงคลองจ่ัน เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

451 0105563057703 บจ.เพ่ิมสินทวี จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       52241 ประกอบกิจกำรขนถ่ำยสินค้ำ 112/58  หมู่ท่ี 8 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

452 0105563057738 บจ.ซีเอสเอ็น โซลูช่ัน จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       46599 กำรขำยส่งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์อ่ืนๆซ่ึงมิได้

จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

35  ซอยสวนสยำม 16 แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

453 0105563057746 บจ.วิต้ำ  มำสเตอร์ จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย น ำเข้ำ ส่งออก 

ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมส ำหรับบ ำรุงร่ำงกำย 

เคร่ืองส ำอำง เคร่ืองมือทำงกำรแพทย์

818  ซอยชำนเมือง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

454 0105563057762 บจ.ดิษยทรัพย์ จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       82110 ประกอบกิจกำรรับบริหำรงำนท่ัวไป วำนแผน

ประสำนธุรกิจ จัดหำ ส ำรวจ ค้นคว้ำด้ำน

กำรเกษตร

87  หมู่ท่ี 11 ถนนวุฒิอำกำศ แขวงบำงขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

455 0105563057801 บจ.วัน ซิกซ์ต้ี เอท ดเวล่ิง จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม รีสอร์ท ท่ีพักแรม 73  ซอยสุขุมวิท 81 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง

เหนือ

เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

456 0105563057851 บจ.คอนทินิว พลัส จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       62023 ประกอบกิจกำรรับเหมำวำงระบบ ด้ำนกำร

ส่ือสำร ระบบคอมพิวเตอร์

168/79  หมู่บ้ำน อีโคสเปซ ถนนประเสริฐ

มนูกิจ

แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240

457 0105563057860 บจ.แม๊กซิมัส คลีนน่ิง จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       81292 ประกอบกิจกรรมกำรท ำควำมสะอำดภำยในท่ี

ใช้ควำมช ำนำญเฉพำะด้ำน กิจกรรมกำรฆ่ำเช้ือ

1180-1182  ถนนพัฒนำกำร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

458 0105563057908 บจ.ออโต้ลี จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอะไหล่ช่วงล่ำง

รถบรรทุกและรถพ่วง

18  ถนนยุคล 1 แขวงวัดเทพศิริ

นทร์

เขตป้อมปรำบ

ศัตรูพ่ำย

กรุงเทพมหำนคร 10100

459 0105563057932 บจ.บีวำย วิศวกรรม เอเชีย จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย เคร่ืองมือวัดทำงไฟฟ้ำ

 เคร่ืองมือวัดอุณภูมิ เคร่ืองบันทึกอุณหภูมิ

19   ห้องเลขท่ี 106 ช้ันท่ี 1 ซอยเมตตำใต้ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

460 0105563057941 บจ.แม็กซ์ โคออพเพอเรช่ัน จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจกำรให้บริกำรออกแบบ ติดต้ัง รับ

งำนระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเน็ตเวิร์ก

105/16  หมู่ท่ี 13 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

461 0105563057975 บจ.ลูกช้ินเติมเต็ม จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       10132 ประกอบกิจกำรผลิต ร้ำนอำหำร ขำยปลีก 

ขำยส่ง ลูกช้ินทุกประเภท

1836  ถนนพระรำม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

462 0105563057983 บจ.อิกนีทีฟ จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       46510 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยซอฟต์แวร์ สินค้ำ

อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไอที

1106  อำคำรซัมเมอร์ ฮิลล์ ช้ันท่ี 3  ห้อง

เลขท่ี 3082 ถนนสุขุมวิท

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

463 0105563058017 บจ.เมฆำ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       20113 ประกอบกิจกำรผลิต ตัวแทนจ ำหน่ำย 

จุลินทรีย์ธรรมชำติ

124  ซอยโชคชัย 4 ซอย 76 ถนนโชคชัย 4 แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

464 0105563058050 บจ.อินเทลลิเจนท์ เฮลท์ เทค จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       32501 ประกอบกิจกำรวิจัยพัฒนำ ผลิต น ำเข้ำและ

ส่งออก เคร่ืองมือแพทย์

550/15  ซอยพิบูลอุปถัมภ์ แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

465 0105563058068 บจ.เดซติเนช่ัน ฮอสพิทำลิต้ี เมเนจ

เม้นท์ จ ำกัด

3/4/2563 1,000,000       68102 ซ้ือ จัดหำ รับเช่ำ เช่ำซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ 

ครอบครอง ปรับปรุง

38  อำคำรชวนิชย์ ช้ัน 2 ซอยสุขุมวิท 69 

ถนนสุขุมวิท

แขวงพระโขนง

เหนือ

เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

466 0105563058076 บจ.พีเอซี เมดิกรุ๊ป จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออกอุปกรณ์

เคร่ืองมือเเพทย์

68/157  ซอยรำมค ำเเหง 164 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

467 0105563058084 บจ.เดสแคป 1 พร๊อพเพอต้ี จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       68102 ซ้ือ จัดหำ รับเช่ำ เช่ำซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ 

ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดกำรโดย

ประกำรอ่ืน

38  อำคำรชวนิชย์ ช้ัน 2 ซอยสุขุมวิท 69 

ถนนสุขุมวิท

แขวงพระโขนง

เหนือ

เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

468 0105563058106 บจ.บ้ำนปลำยรัก จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย

400/2  ถนนเทศบำลรังรักษ์เหนือ แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

469 0105563058122 บจ.เรสคิล จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       82301 ประกอบกิจกำรจัดอบรมและฝึกอบรมสัมมนำ 217  ซอยบรมรำชชนนี 75 แขวงบำงระมำด เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

470 0105563058131 บจ.อ็อกเทฟไบโอ จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจกำรค้ำ ยำ ยำรักษำโรค เภสัชภัณฑ์

 เคมีภัณฑ์ เคร่ืองมือแพทย์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้

ทำงวิทยำศำสตร์

999/60  ซอยเกศินีวิลล์ แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

471 0105563058149 บจ.ซีทีโอ โซลูช่ัน จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจกำรให้บริกำรด้ำนพำณิชย์

อิเล็คทรอนิกส์

217  ซอยบรมรำชชนนี 75 แขวงบำงระมำด เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

472 0105563058190 บจ.คริสตัลแก้วใส จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจกำรขำยส่งสินค้ำทำงเภสัชภัณฑ์

และทำงกำรแพทย์

44  ซอยรำมค ำแหง48 ถนนรำมค ำแหง แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

473 0105563058203 บจ.ซำนิแคร่ิง แอนด์ โค จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก สินค้ำผลิตภัณฑ์

 อุปกรณ์ต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องกัยกำรฆ่ำเช้ือโรค

995/2  ซอยพัฒนำกำร 74 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

474 0105563058220 บจ.แอมแอป2020 จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจกำรขำยส่งเคร่ืองส ำอำง 70  ซอยฉลองกรุง 23 แขวงล ำปลำทิว เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

475 0105563058246 บจ.เดอะ ดรีม แอนด์ เดสทินี จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       90002 ประกอบกิจกำรท ำธุรกิจด้ำนบันเทิงทุก

ประเภท กำรจัดคอนเสิร์ต กำรแสดงต่ำงๆ 

ละครเวที จัดงำนแสดง

54  ซอยลำดพร้ำว 1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

476 0105563058262 บจ.เดอะ เมกะวัตต์ จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       35101 ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับกำรผลิตพลังงำน

ไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ พลังงำนควำม

ร้อน

1  อำคำรพร้อมพันธ์ุ 2 ช้ันท่ี 6 ยูนิต 602 

ซอยลำดพร้ำว 3

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

477 0105563058271 บจ.เอแคป แอนด์ โค จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       20232 ประกอบกำรผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำงค์ 

อำหำรเสริม ผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดและฆ่ำ

เช้ือโรค

113/15-16  หมู่ท่ี 2 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210

478 0105563058289 บจ.จดอ. จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       59111 ประกอบกิจกำรเพ่ือส่งเสริมอุตสำหกรรม

ภำพยนต์ ในรูปแบบของส่ือออนไลน์

19/13  ซอยเจริญใจ แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

479 0105563058301 บจ.ฟำร์มำซี เวลเนส จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       47213 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกผักและผลไม้ 8  หมู่ท่ี 9 ซอย81/1 ถนนรำมอินทรำ แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

480 0105563058319 บจ.จีจี ทเวนต้ีวัน กรุ๊ป จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจกำรให้บริกำรด ำเนินกำรจัดกำร 

และรับเป็นท่ีปรึกษำให้ค ำแนะน ำเก่ียวกับกำร

จัดสัมมนำ

79/733  หมู่ท่ี 7 แขวงล ำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530
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481 0105563058327 บจ.เอ็นพี คอนซัลต้ิง แอนด์ เทรด

ด้ิง จ ำกัด

3/4/2563 1,000,000       69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีกำรท ำบัญชีและกำร

ตรวจสอบบัญชี กำรให้ค ำปรึกษำด้ำนภำษี

83/35  หมู่ท่ี 1 ซอยประชำอุทิศ 79 ถนน

ประชำอุทิศ

แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 10140

482 0105563058335 บจ.วำสุเฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       47591 ประกอบกิจกำรค้ำ เคร่ืองเคหะภัณฑ์ เคร่ือง

เรือน เฟอร์นิเจอร์

88/29  หมู่ท่ี 3 แขวงคลองถนน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

483 0105563058351 บจ.วีคิลเลอร์ จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       81293 ประกอบกิจกำรให้บริกำรฆ่ำเช้ือในท่ีอยู่อำศัย

และส่ิงก่อสร้ำงอ่ืนๆ

1117-1123  ซอยสุทธิพร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

484 0105563058360 บจ.อินฟินิท แคร์ จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจกำรขำยส่งสินค้ำท่ัวไป 55/66  ซอยพุทธบูชำ 32 แขวงบำงมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 10140

485 0105563058378 บจ.สบำย เดคคอเรท แอนด์ ดีไซน์

 จ ำกัด

7/4/2563 1,000,000       47530 จ ำหน่ำย ผ้ำม่ำน ม่ำนม้วน ม่ำนปรับแสง มูล่ี 

ฉำกก้ันห้อง

44/312  หมู่บ้ำน วิลลำจจิโอ พระรำม 2 

ซอยบำงกระด่ี 35/1

แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

486 0105563058386 บจ.ฮับ โซอ้ิง แมชชีน แอนด์ พำร์ท

 จ ำกัด

7/4/2563 1,000,000       46593 จ ำหน่ำยเคร่ืองผลิตเส้ือผ้ำ เคร่ืองตัดผ้ำ เคร่ือง

ปูผ้ำ เคร่ืองพับผ้ำ เคร่ืองจ ำหน่ำยเส้ือผ้ำ

อัตโนมัติ

89/239  ถนนรำชพฤกษ์ แขวงบำงแวก เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160

487 0105563058394 บจ.บลูเทค ซัพพลำย จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       46691 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคมีภัณฑ์ท่ีใช้ท ำ

ควำมสะอำด ขัดเงำ ฆ่ำเช้ือโรค

55/150  ถนนพัฒนำชนบท 3 แขวงคลองสอง

ต้นนุ่น

เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

488 0105563058408 บจ.เอสอำร์เอส โซเชียล คอนซัลท์ 

จ ำกัด

7/4/2563 1,000,000       72200 กำรวิจัยและพัฒนำเชิงทดลองด้ำน

สังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์

256/40  ซอยรำมค ำแหง 112 แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

489 0105563058416 บจ.ลู้บ71 จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       46614 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย เป็นตัวแทนจ ำหน่ำย

น้ ำมันหล่อล่ืน น้ ำมันเคร่ือง น้ ำมันเบรค 

น้ ำมันครัช จำรบี

256/88  ซอยวัชรพล 3 แยก 1 ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

490 0105563058424 บจ.พีเอส พิศำ จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       46414 ประกอบกิจกำรค้ำ เส้ือผ้ำส ำเร็จรูป 

เคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองแต่งกำย เคร่ืองประดับกำย

8/46  ซอยนวมินทร์ 85 แยก 2-5 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240

491 0105563058441 บจ.ลำ ดรอเป จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองส ำอำง 44/16  ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

492 0105563058459 บจ.เค.พี.ที. ได อีเอ็ม เนเชอรัล 

จ ำกัด

7/4/2563 1,000,000       46692 ประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยปุ๋ยหมัก น้ ำยำจุลินทรีย์

 กำกน้ ำตำล

17  ซอยพ่ึงมี 28 แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

493 0105563058467 บจ.ไมดำส เซอร์วิสเซส (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

7/4/2563 1,000,000       46421 ขำยปลีกและขำยส่งสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ 

เคร่ืองใช้ภำยในบ้ำน ยำนยนต์ อุปกรณ์ทำง

กำรแพทย์

319  อำคำรจำมจุรีสแควร์ ช้ัน 24 ถนน

พญำไท

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

494 0105563058491 บจ.ไทยเอเชียแปซิฟิคเทรดด้ิง จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       46593 กำรขำยส่งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์เพ่ือใช้ใน

งำนอุตสำหกรรม

111/183  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

495 0105563058505 บจ.เกียรติไทยบุรีรัมย์ จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       10722 ประกอบกิจกำรผลิตน้ ำตำลทรำยขำว และ 

น้ ำตำลบริสุทธ์ิ

191/60 อำคำรชุด ซีทีไอ ทำวเวอร์  ช้ันท่ี 

17 ถนนรัชดำภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110
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496 0105563058521 บจ.ทีทีเอ เซ็นเตอร์ จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       46103 น ำเข้ำ ส่งออก ขำยส่ง-ปลีก วัสดุอุปกรณ์

ทำงกำรเเพทย์ เคร่ืองมือทำงกำรเเพทย์ 

ครุภัณฑ์ทำงกำรเเพทย์

22  ซอยเสรีไทย 61 แขวงรำมอินทรำ เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

497 0105563058530 บจ.บี แอนด์ บี คิดส์ จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจกำรค้ำ เส้ือผ้ำส ำเร็จรูป 

เคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองแต่งกำย

230  ซอยนำทอง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

498 0105563058548 บจ.เชนจ์ เอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

7/4/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำย

เคร่ืองมือทำงกำรแพทย์ อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์

79/114  ถนนสุขำภิบำล 5 แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

499 0105563058556 บจ.อินฟินิต แฮปปีเนส จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       90002 ประกอบกิจกำรให้บริกำร นักแสดง นักร้อง 

ศิลปิน ดำรำ

622/298  ถนนพระรำมท่ี 2 แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

500 0105563058564 บจ.ซูเปอร์เดฟ จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       62011 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงออกแบบและพัฒนำ

ซอฟต์แวร์ ฮำร์ดแวร์ ระบบฐำนข้อมูล และ

ระบบเครือข่ำย

74  ซอยรำมค ำแหง 82 ถนนรำมค ำแหง แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

501 0105563058572 บจ.มิกซ์แวลูส์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก ขำยปลีก ขำย

ส่ง อุปกรณ์ไฟฟ้ำ เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ ท่ีใช้ใน

ภำคอุตสำหกรรม

976/9  ถนนริมคลองสำมเสน แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

502 0105563058581 บจ.มีดี 88 จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       11041 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำด่ืม

บริสุทธ์ิบรรจุขวด

269/98  ซอยริมคลองชักพระ แขวงบำงขุนศรี เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 10700

503 0105563058599 บจ.ฟอร์จูน เอ็กซ์พอร์ต จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       47211 ประกอบกำรกิจกำรขำยปลีก-ส่งเน้ือสัตว์ 

เน้ือสัตว์ปีกและเน้ือสัตว์น้ ำ ท้ังชนิดสด แช่เย็น

หรือแช่แข็ง

132  ถนนพะเนียง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปรำบ

ศัตรูพ่ำย

กรุงเทพมหำนคร 10100

504 0105563058602 บจ.เทพไท นิติธรรม จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       69100 ประกอบกิจกำรเร่งรัดหน้ีสิน ติดตำมทวงถำม

หน้ี ฟ้องด ำเนินคดี สืบทรัพย์ ตำม พ.ร.บ. ทวง

หน้ี

18/2  ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนำนิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

505 0105563058629 บจ.พำนำรำย อินเตอร์เทรด จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจกำรค้ำ เภสัชภัณฑ์ เคร่ืองมือแพทย์

 เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทำงวิทยำศำสตร์

164/65  ซอยศรีบ ำเพ็ญ แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

506 0105563058645 บจ.ดูเดย์วัน จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       63911 ประกอบกิจกำรให้บริกำรส่ือสำรมวลชน ได้แก่

หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์

218/22  ถนนร่มเกล้ำ แขวงคลองสำม

ประเวศ

เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

507 0105563058653 บจ.โสภณสกุลโชติ จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       70209 รับเป็นท่ีปรึกษำให้บริกำรฝึกอบรม รับจัดกำร

ธุรกิจท่ีเก่ียวกับกำรบริหำรหน่วยงำนขำย และ

 กำรขยำยตลำด

131/22  ซอยนวลจันทร์ 64 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230

508 0105563058688 บจ.ทีพีเค ฮำร์ดแวร์ จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       46639 ประกอบกิจกำรขำยส่ง ขำยปลีก น ำเข้ำ 

ส่งออก วัสดุก่อสร้ำงทุกชนิด

247  ซอยกำญจนำภิเษก 008 แยก 2 ถนน

กำญจนำภิเษก

แขวงบำงแค เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

509 0105563058696 บจ.ทีพีแอล  ออล จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       77400 ตัวแทนจ ำหน่ำยแฟรนไซส์ ผลิตภัณฑ์อำหำร

เสริมเพ่ือสุขภำพทุกชนิด

10/44  ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงสนำมบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

510 0105563058718 บจ.ภวัตฟิล์ม 45 จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       66199 ประกอบธุรกิจบริกำรรับเป็นผู้จัดกำรดูแล

ผลประโยชน์

52  ซอยโชคชัย 4 ซอย 77 ถนนโชคชัย 4 แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

511 0105563058726 บจ.เจ วำย ซี โกลบอล แอคเซส 

จ ำกัด

7/4/2563 1,000,000       68201 กิจกรรมของตัวแทนและนำยหน้ำ

อสังหำริมทรัพย์โดยได้รับ ค่ำตอบแทนหรือ

ตำมสัญญำจ้ำง

8  ซอยโชคชัย 4 ซอย 84 แยก 2-1-2 ถนน

โชคชัย 4

แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

512 0105563058742 บจ.เอฟดี สปอร์ตส์ จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       68104 ประกอบกิจกำรบริกำรให้เช่ำสถำนท่ีส ำหรับ

ท ำกิจกรรมต่ำงๆ เช่น จัดงำนอีเว้นท์ จัดงำน

จัดเล้ียง

44  ซอยลำซำล 46 แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

513 0105563058769 บจ.บีบีเอฟ อินเตอร์เนชันแนล 

จ ำกัด

7/4/2563 1,000,000       46103 เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยขำยปลีกและขำยส่ง 

ผลิตภัณฑ์อำหำรเพ่ือสุขภำพและควำมงำม

49/5  ซอยวิภำวดีรังสิต 38 แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

514 0105563058777 บจ.พีเคพี คอนซัลแทนส์ จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       65120 ประกอบกิจกำรด้ำนงำนประกันภัย 428/117  ถนนพระยำสุเรนทร์ แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

515 0105563058793 บจ.ไทย ฮีโร่ ไลฟ์ จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก และจ ำหน่ำย

อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ และอุปกรณ์เสริมควำม

งำม

29/31  ถนนรำชปรำรภ 22 แขวงมักกะสัน เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

516 0105563058807 บจ.แรมเซีย 2020 จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       85499 ประกอบธุรกิจโรงเรียน นำนำชำติ รับท ำกำร

สอน ฝึกอบรม (เม่ือได้รับอนุญำตจำก

หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง)

218/22  ถนนร่มเกล้ำ แขวงคลองสำม

ประเวศ

เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

517 0105563058840 บจ.พุฒิเชำวโรจน์ กรุ๊ป จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจกำรรับออกแบบงำนก่อสร้ำงทุก

ประเภท

101/3  หมู่บ้ำน โครงกำรส ำเพ็ง 2 เซ็นเตอร์

 ถนนกัลปพฤกษ์

แขวงคลองบำง

พรำน

เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

518 0105563058858 บจ.อะ นำมิ จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจกำรให้บริกำร รับเป็นท่ีปรึกษำ ให้

ค ำแนะน ำ รับท ำกำรฝึกสอน จัดกำรฝึกอบรม

และจัดสัมมนำ

600/70  ซอยรำมค ำแหง 39 (เทพลีลำ 1) แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

519 0105563058874 บจ.เอ็กซ์เพรส เทค จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       62090 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเทคโนโลยีเก่ียวกับ

กำรเงิน

662/41-42  ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

520 0105563058882 บจ.เรืองเวทย์ ริชเชส กำร์เมนท์ 

จ ำกัด

7/4/2563 1,000,000       14120 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงตัดเย็บและจ ำหน่ำย ผ้ำ 

เส้ือผ้ำ เคร่ืองแต่งกำยส ำเร็จรูป

86/24  ซอยพระรำมท่ี 2 ซอย 28 แยก 17 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

521 0105563058891 บจ.ยัวร์สไตล์ กำร์เด้น จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       81300 ประกอบกิจกำรบริกำรดูเเลเเละบ ำรุงรักษำภูมิ

ทัศน์

1479/287  ถนนนิมิตใหม่ แขวงทรำยกองดิน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

522 0105563058904 บจ.พีบี แอนด์ ดีไซน์ จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       74101 ประกอบกิจกำรรับเหมำ ออกแบบ ตกแต่ง

ภำยใน

199/31  ซอยประชำอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 10140



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส

ไปรษณีย์

523 0105563058912 บจ.เทคโนลักซ์ จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       26201 ประกอบกิจกำรผลิตประกอบเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

เคร่ืองมือส่ือสำรและอิเล็คโทรนิค

555/16  ถนนสรงประภำ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

524 0105563058921 บจ.เอทีเค อินฟินิต้ีส์ จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       70209 ประกอบธุรกิจรับเป็นท่ีปรึกษำและให้

ค ำแนะน ำ เก่ียวกับด้ำนบริหำรงำนพำณิชยก

รรม อุตสำหกรรม รวมท้ังปัญหำรกำรผลิต 

กำรตลำด และกำรจัดจ ำหน่ำย

1  อำคำรเอ็มไพร์ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 47 ยูนิต 

4703 (ริเวอร์ 30) ถนนสำทรใต้

แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

525 0105563058947 บจ.เอเคที จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษและให้บริกำรหำ

แรงงำนและกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกร

1  อำคำรเอ็มไพร์ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 47 ยูนิต 

4703 ถนนสำทรใต้

แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

526 0105563058955 บจ.ซีเจ จุณณ์ชภัชช์ จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       45301 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำย น ำเข้ำ-

ส่งออก ซ้ือมำ-ขำยไป อุปกรณ์ประดับยนต์ 

ช้ินส่วนอะไหล่รถยนต์

2/63  ถนนรำษฎร์พัฒนำ แขวงรำษฎร์

พัฒนำ

เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

527 0105563058963 บจ.ฟีนิกซ์ออโต้คำร์.คอม จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       45103 ประกอบกิจกำร ซ้ือขำย แลกเปล่ียน ตัวแทน 

นำยหน้ำ รถมือสองทุกชนิด

27/21  ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

528 0105563058971 บจ.สปริง บีนส์ จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรวำงแผน

ทำงธุรกิจ กำรตลำด กำรเงิน และทรัพยำกร

บุคคล กำรพัฒนำสินค้ำและบริกำร กำร

โฆษณำประชำสัมพันธ์

755/3  ถนนบำงแวก แขวงบำงไผ่ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

529 0105563059005 บจ.ดิจิทัล มำเว่น จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ 

ออกแบบ พัฒนำ ฝึกอบรม สัมมนำ ด้ำน

กำรตลำดและกลยุทธ์ทำงธุรกิจ

1  อำคำรเอ็มไพร์ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 47 ยูนิต 

4703 (ริเวอร์ 40) ถนนสำทรใต้

แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

530 0105563059013 บจ.พี แอล ที ลัคก้ี จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ วิเครำะห์ วิจัย

 ด้ำนเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรเงิน และกำร

ธนำคำร

23/1  ถนนมหรรณพ แขวงเสำชิงช้ำ เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200

531 0105563059048 บจ.เลเวลอัพ โฮมแอนด์ลิฟว่ิง จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       47739 ร้ำนขำยปลีกสินค้ำใหม่อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภท

ไว้ในท่ือ่ืน

314  ถนนตรีมิตร แขวงตลำดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหำนคร 10100

532 0105563059056 บจ.ปองทรัพย์เจริญ จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด รับ

ออกแบบและรับเหมำก่อสร้ำงงำนชุ้มไฟ

69/70  ซอยพระยำสุเรนทร์ 35 แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

533 0105563059064 บจ.ไก่ย่ำงเสือใหญ่ สุขุมวิท 39 

จ ำกัด

8/4/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจกำรภัตตคำร ร้ำนอำหำร ผลิต 

เเละ จ ำหน่ำยอำหำร ขนม เบเกอร่ี เเละ 

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

86  ซอยสุขุมวิท 39 แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110
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534 0105563059072 บจ.อินฟินิต รีนิว จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       27502 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย เคร่ืองท ำควำม

ร้อน เคร่ืองผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์

 พลังงำนทดแทน

82/37  ซอยสุเหร่ำคลองหน่ึง 5 แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

535 0105563059081 บจ.เจ้ำสัวออนไลน์ ค้ำปลีกและส่ง 

จ ำกัด

8/4/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำงค์ 

อำหำรเสริม เวชภัณฑ์ท่ีไม่ใช่ยำรักษำโรค

91/107  ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

536 0105563059099 บจ.ธนพัฒน์999 จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจกำรค้ำขำยอำหำร ผลิตภัณฑ์

อำหำรเสริมเพ่ือสุขภำพ อำหำรบ ำรุงร่ำงกำย

79/121  ซอยจตุโชติ แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

537 0105563059137 บจ.แอททิส เมดดิเคิลส์ แอนด์ คอส

เมติกส์ จ ำกัด

8/4/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจกำรค้ำยำ ยำรักษำโรค เภสัชภัณฑ์ 

เคมีภัณฑ์ เคร่ืองมือแพทย์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้

ทำงวิทยำศำสตร์ ปุ๋ย ยำปรำบศัตรูพืช ยำบ ำรุง

พืชและสัตว์ทุกชนิด

951/1  ซอยปริยำนนท์ (สำธุประดิษฐ์ 57 

แยก 3-2)

แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

538 0105563059145 บจ.รีวีล เทรดด้ิง จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจกำรซ้ือมำขำยไป สินค้ำอุปโภค

บริโภคท่ัวไป

255  ซอยประชำอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 10140

539 0105563059153 บจ.ดี แอนด์ ดีล พลัส (ไทยแลนด์)

 จ ำกัด

8/4/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจกำรขำยเคร่ืองส ำอำง อำหำรเสริม

 อำหำร เส้ือผ้ำ

4345  ถนนสุขุมวิท แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

540 0105563059170 บจ.แคร์เน็ต คอนซัลแทนซ่ี จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       78200 ประกอบกิจกำรรับเหมำแรงงำนโดยจัด

บุคลำกรของบริษัทในประเทศ เพ่ือท ำงำน

ให้กับบุคคล นิคิบุคคล บริษัท และองค์กร

36/51  ซอยนวมินทร์ 88 แยก 6 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230

541 0105563059196 บจ.พรเทพสถิตย์ จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       46421 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย สำยไฟฟ้ำ เคร่ือมือ

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกับไฟฟ้ำทุก

ชนิด

200/152  ซอยร่วมมิตรพัฒนำ แยก 10 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

542 0105563059200 บจ.จุฬำส่ีสำม จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำ

กำร ถนน สะพำนและงำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุก

ชนิด รวมท้ังรับท ำงำนโยธำทุกประเภท

149/1  ซอยสุขุมวิท 46 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

543 0105563059218 บจ.ดี สำธุ จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจกำรขำยส่งส่ิงทอเส้ือผ้ำรองเท้ำ

เคร่ืองหนังและของใช้ในครัวเรือนโดยได้รับ

ค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง

112/58  หมู่ท่ี 2 แขวงบำงขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

544 0105563059226 บจ.ไนน์ต้ีไนน์ กำรำจ จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       45101 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยแลกเปล่ียนรถยนต์ 

ยำนพำหนะ

5  ซอยสรณคมน์ 3 แยก 22 ถนนสรณคมน์ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210
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545 0105563059234 บจ.ศุภรณ์ชัยธนทรัพย์ จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       96309 ประกอบกิจกรรมกำรบริกำรอ่ืน ๆ ส่วนบุคคล

ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

174  ซอยเสรีไทย 81/2 แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

546 0105563059242 บจ.เอ็นจิเน่ียม แอดไวเซอร่ี จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจกรรมงำนวิศวกรรมและกำรให้

ค ำปรึกษำทำงด้ำนเทคนิค ท่ีเก่ียวข้อง

15  ซอยสตรีวิทยำ 2 ซอย 8 แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

547 0105563059251 บจ.รุ่งสยำมกำร์เม้นท์ จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       46414 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเส้ือผ้ำส ำเร็จรูป 

เคร่ืองจักร เคมีภัณฑ์

127,129,131  ซอยพระรำมท่ี 2 ซอย 51 แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

548 0105563059269 บจ.บียอนด์ นีด จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       10799 ประกอบกิจกำร ผลิต จ ำหน่ำย อำหำรเเละ

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด เเละอำหำรเสริมทุกประเภท

37  ซอยจันทร์ 51 แขวงวัดพระยำ

ไกร

เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร 10120

549 0105563059277 บจ.เน็กซ์ แคเรีย แมนเนจเม้นท์ 

จ ำกัด

8/4/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจกำรบริกำรให้ค ำปรึกษำ และจัดท ำ

ระบบงำนด้ำนบริหำรงำนบุคคล พัฒนำบุคคล 

พัฒนำองค์กร

79  ถนนสุขสวัสด์ิ แขวงรำษฎร์

บูรณะ

เขตรำษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหำนคร 10140

550 0105563059285 บจ.บุญคอนเทนเนอร์ จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       46591 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยตู้คอนเทนเนอร์ 

ให้บริกำร เช่น รับฝำก และซ่อมแซม ตู้คอน

เทนเนอร์

1  อำคำรเอ็มไพร์ ทำวเวอร์  ห้องเลขท่ี 

4703 ชุุันท่ี 47 ถนนสำทรใต้

แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

551 0105563059293 บจ.เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ 

คอนซัลแทนท์ จ ำกัด

8/4/2563 1,000,000       74902 ประกอบกิจกำรให้บริกำร ปรึกษำ วิจัย 

ตรวจสอบควบคุมผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

898/7  หมู่บ้ำน อีโค สเปซ 2 ถนน

ประเสริฐมนูกิจ

แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240

552 0105563059307 บจ.42 ซุปเปอร์ เทรดด้ิง จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำย

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ทุกชนิด

60/361  ซอยประเสริฐมนูกิจ 27 ถนน

ประเสริฐมนูกิจ

แขวงจรเข้บัว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

553 0105563059323 บจ.ทำเล้นท์สปีริต จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       78101 ประกอบกิจกำรจัดหำบุคคลำกรเพ่ืองำน

ประชำสัมพันธ์ พิธีกร  งำนโฆษณำ กำรตลำด

ออกแบบโฆษณำ

36  ซอยรำมค ำแหง  60/1 แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

554 0105563059331 บจ.ปิญชำน์ชัย จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       46102 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก ผลิตและ

จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร

385  ซอยลำดพร้ำว 101 ถนนลำดพร้ำว แขวงคลองเจ้ำ

คุณสิงห์

เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

555 0105563059382 บจ.ฮำวทูเชนจ์ จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจกำรบริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำร

พัฒนำและกำรบริหำรจัดกำรด้ำนธุรกิจ

1411/529  ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่ำง เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10800

556 0105563059391 บจ.กลอรี เฮลท์แคร์ จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและจ ำหน่ำยเคร่ืองมือ

แพทย์

117/138  ถนนบรมรำชชนนี แขวงอรุณ

อมรินทร์

เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 10700

557 0105563059404 บจ.เอสเคซี ซัพพลำย 1999  (ไทย

แลนด์) จ ำกัด

8/4/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ และ

คนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำงอำกำศท้ัง

ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ

555/16  ถนนสรงประภำ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210
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558 0105563059421 บจ.ไวต้ำมำร์เวล จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจกำรซ้ือมำขำยไป อำหำรเสริม 

วิตำมิน เคร่ืองส ำอำง ผลิตภัณฑ์บ ำรุงผิว ผลิต

ภัณ์บ ำรุงเส้นผมทุกชนิด

957/57  ซอยสุขุมวิท 71 แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

559 0105563059447 บจ.แล็บแพนด้ำ จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจกำร น ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำย ให้

เช่ำ ให้บริกำร เก่ียวกับเคร่ืองมือเเพทย์ ยำ 

เวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ทำงกำรเเพทย์ ทุกชนิด

71/11  หมู่บ้ำน เพอร์เฟค เพลส ซอยรำม

ค ำเเหง 164

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

560 0105563059480 บจ.ทัชแล็บ เมดิแคร์ จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยสเปรย์

แอลกอฮอล์

38  อำคำรเอฟเคแอล ซอยวชิรธรรมสำธิต 

18

แขวงบำงนำเหนือ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

561 0105563059498 บจ.พรีเชียส บล็อกเชน จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       47732 ประกอบกิจกำรค้ำทองค ำ เงิน โลหะมีค่ำ เพชร

 อัญมณี เเละเคร่ืองประดับต่ำงๆ

25/2  ซอยรำมค ำเเหง 24 เเยก 2 (ถำวร

ธวัช 1)

แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

562 0105563059501 บจ.ดับบลิวพี คอนซัลแทนท์ จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       69200 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับท ำบัญชีและรับ

เป็นท่ีปรึกษำด้ำนบัญชี วำงแผนงำน วำง

ระบบงำนด้ำนบัญชี

246/93  ซอยรำมค ำแหง 196 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

563 0105563059528 บจ.โกลเด้น ครำวน์ ครีเอทีฟ จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       47739 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกสินค้ำใหม่อ่ืนๆซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ือ่ืน

1788  อำคำรสิงห์ คอมเพล็กซ์ ช้ันท่ี 30 

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

564 0105563059536 บจ.จตุรพรกำรพำณิชย์ จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจกำร กำรขำยส่งสินค้ำท่ัวไป 2  ซอยลำดพร้ำววังหิน 22 ถนนลำดพร้ำว

วังหิน

แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

565 0105563059561 บจ.ยูไนเต็ดโอเวอร์ซีส์ จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       82920 ประกอบกิจกรรมท่ีเก่ียวกับกำรบรรจุภัณฑ์ 53/128  ซอยเลียบคลองภำษีเจริญฝ่ังเหนือ

 20/2

แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

566 0105563059579 บจ.ตุลำฟลอรอลดีไซน์ จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       47733 บริกำรเก่ียวกับดอกไม้ ไม่ว่ำจะเป็นจัดท ำช่อ

ดอกไม้ กำรด ำเนินงำนเก่ียวกับกำรแสดงโชว์

99/114  หมู่ท่ี 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210

567 0105563059595 บจ.เมดิเฮลท์คอนซัลแตนท์ จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย เคร่ืองส ำอำง

 น้ ำหอม ผลิตภัณฑ์เสริมควำมงำม ครีมบ ำรุง

ผิว อำหำรเสริมทุกชนิด

172/43  ซอยพำนิชกุล แขวงพระโขนง

เหนือ

เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

568 0105563059625 บจ.มำเจริญคลินิก จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       86201 ประกอบกิจกำรเป็นท่ีปรึกษำและให้ค ำแนะน ำ

ทำงกำรแพทย์และอนำมัย

16/9-16/10  ซอยหมู่บ้ำนชวนช่ืน ถนนมำ

เจริญ

แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

569 0105563059633 บจ.มำนำ โซลูช่ัน พลัส จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       52291 ประกอบกิจกำรกิจกรรมบริหำรด้ำนกำรขนส่ง 735/3  ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

570 0105563059641 บจ.เสริมสุขคลินิก จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       86201 ประกอบกิจกำรเป็นท่ีปรึกษำและให้ค ำแนะน ำ

ทำงกำรแพทย์และอนำมัยแก่สถำนพยำบำล

149/6  ถนนพุทธมณฑลสำย 3 แขวงศำลำ

ธรรมสพน์

เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170
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571 0105563059650 บจ.บอสบรำวน์ จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจกำรบริกำรรับเป็นท่ีปรึกษำในกำร

จดทะเบียนห้ำงหุ้นส่วนบริษัทจ ำกัด รับบริกำร

ขอวีซ่ำหนังสือส ำคัญต่ำงๆ ให้คนต่ำงด้ำว

143/87  ตรอกวัดสังข์กระจำย แขวงวัดท่ำพระ เขตบำงกอกใหญ่ กรุงเทพมหำนคร 10600

572 0105563059668 บจ.สยำมโลจิสติกเซอร์วิส คอร์

ปอเรช่ัน จ ำกัด

9/4/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจกำรขนส่ง ขนถ่ำยสินค้ำ คน

โดยสำรท้ังทำงบก น้ ำ อำกำศ ท้ังภำยใน-

ระหว่ำงประเทศ บริกำรน ำของออกจำก

ท่ำเรือ/จัดระวำงขนส่งทุกชนิด

23  ซอยจันทน์ 2 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

573 0105563059676 บจ.พร้อมสุขคลินิก จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       86201 ประกอบกิจกำรเป็นท่ีปรึกษำและให้ค ำแนะน ำ

ทำงกำรแพทย์และอนำมัย แก่สถำพยำบำล 

โรงพยำบำล

74/9-74/10  ถนนพุทธมณฑลสำย 3 แขวงหนองค้ำงพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

574 0105563059684 บจ.บำงกอกแอพเพรซัล คอร์

ปอเรช่ัน จ ำกัด

9/4/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจกำรลงทุนซ้ือท่ีดินแปลงใหญ่ และ

แบ่งแยกเป็นแปลงเล็ก ค้ำท่ีดิน ท ำกำรจัดสรร

และพัฒนำท่ีดินและบ้ำน กำรจัดท่ีดิน และ

ส่ิงก่อสร้ำง

23  ซอยจันทน์ 2 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

575 0105563059749 บจ.โหนิว จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       46319 น ำเข้ำอำหำรแห้ง อำหำรกระป๋อง เคร่ือง

บริโภคอ่ืน

64  ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

576 0105563059757 บจ.อีวี ลอจีสติกส์ จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       58202 ประกอบกิจกำรให้บริกำรด้ำนธุรกิจเก่ียวกับ

แพลตฟอร์ม เทคโนโลยีพลังงำนไฟฟ้ำ 

อุตสำหกรรม

14/12  หมู่บ้ำน เดอะวิลล่ำ รำมอินทรำ-วง

แหวน กม.8 ซอยคู้บอน 27 แยก 10

แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

577 0105563059765 บจ.บีเอ็มพี โปรเทรด จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ-ส่งออก และจ ำหน่ำย

อุปกรณ์และเคร่ืองมือทำงกำรแพทย์ทุกชนิด

55/187  หมู่บ้ำน โฮมเพลส เดอะ พำร์ค 

ถนนพัฒนำชนบท 3

แขวงคลองสอง

ต้นนุ่น

เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

578 0105563059773 บจ.เธำซันด์ซันนี คอนซัลต้ิง จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจกำรด ำเนินธุรกิจท่ีปรึกษำ ให้

ค ำแนะน ำและให้บริกำรจัดกำรท่ีเก่ียวข้องกับ

ธุรกิจ

2208/163  ถนนนรำธิวำสรำชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

579 0105563059781 บจ.ทีจี แอนด์ เจ มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจกำรรับปรึกษำ วิจัย ส ำรวจ 

รวบรวมข้อมูลสถิติ ให้ค ำแนะน ำเก่ียวกับงำน

ด้ำนกำรตลำด

2/143  ซอยรำมค ำแหง 190/2 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

580 0105563059790 บจ.ภูทวี คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       31009 ประกอบกิจกำรท ำเคร่ืองเคหะภัณฑ์ เคร่ือง

เรือน เฟอร์นิเจอร์

14  ซอยอ่อนนุช 65 แยก 15 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250
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581 0105563059811 บจ.เค เพลส สนำมบินน้ ำ จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       68104 ประกอบกิจกำร จัดสรรท่ีดินแปลงใหญ่หรือ

แบ่งเป็นท่ีดินแปลงย่อย พร้อมส่ิงปลูกสร้ำง มำ

ท ำเป็นพลำซ่ำขนำดเล็ก ให้เช่ำ

13  ซอยรำชวิถี 2 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400

582 0105563059820 บจ.เฮลธิแมกซ์ (1995) จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       46441 จ ำหน่ำยและ/หรือ ผลิตยำและสินค้ำเพ่ือ

สุขภำพและบริกำรอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

5/14-16  ซอยศรีนครินทร์ 46/1 ถนนศรี

นครินทร์

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

583 0105563059838 บจ.ที.พี.เอส. โฮลด้ิง จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       46693 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย น ำเข้ำ ส่งออก 

ผลิตภัณฑ์จำกยำงพำรำ ผลิตภัณฑ์พลำสติก

ส ำเร็จรูป

930  ซอยหมู่บ้ำนเสนำวิลล่ำ แขวงคลองจ่ัน เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

584 0105563059846 บจ.บลูเวล อินเตอร์เทรด จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำประเภทอำหำร

แช่แข็ง และจ ำหน่ำยสินค้ำประเภทอ่ืนๆ

200/103  ซอยนวลจันทร์ 9 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230

585 0105563059871 บจ.เอสทูเออี จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย แลกเปล่ียน วัสดุ

อุปกรณ์ ท่ีเก่ียวกับงำนก่อสร้ำงทุกชนิด

49/18  หมู่ท่ี 9 ซอยสุวินทวงศ์ 35 ถนนสุวิ

นทวงศ์

แขวงล ำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530

586 0105563059889 บจ.โตส ธนะสิทธ์ิ จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       63111 ประกอบกิจกำรจัดเก็บข้อมูลของลูกค้ำ และ

บันทึกข้อมูลกำรรับประกันภัยเข้ำระบบ มิใช่

ธุรกิจประกันภัย

18/90  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 62 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

587 0105563059897 บจ.อินโนเวนู จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจกำรท่ีปรึกษำด้ำนกำรจัดกำรรำยได้

 ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจกำรท่องเท่ียว

99/87  ซอย01 กำญจนำภิเษก 4 แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

588 0105563059901 บจ.กรีน เอไอ โซลูช่ันส์ จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       28299 ประกอบกิจกำรผลิต น ำเข้ำ ออกแบบ ติดต้ัง 

จ ำหน่ำยและให้บริกำรครบวงจรหุ่นยนต์(AI) 

รวมถึงระบบอัตโนมัติอ่ืนๆ

257/1  ถนนพระรำมท่ี 3 แขวงบำงคอแหลม เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร 10120

589 0105563059919 บจ.เฟิสท์ แซนิทำร่ี จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       46499 ประกอบกิจกำรค้ำ น้ ำยำฆ่ำเช้ือโรค 8  อำคำรเดอะฮอไรซอน ถนนสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนง

เหนือ

เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

590 0105563059927 บจ.ทีเอชซี มี คลีนิคกำรแพทย์แผน

ไทยประยุกต์ จ ำกัด

9/4/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยยำ สินค้ำทำงเภสัช

ภัณฑ์ เวชภัณฑ์ และทำงกำรแพทย์ทุกชนิด 

ทุกประเภท

1-7  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

591 0105563059943 บจ.สินเจริญ อะกริเทรด จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       46206 ประกอบกิจกำรซ้ือมำ ขำยไป วัตถุดิบอำหำร

สัตว์ทุกชนิด ทุกประเภท

111/139  ซอยลำซำล 32 แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

592 0105563059951 บจ.เมดวีท อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ำกัด

9/4/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออกยำ ยำสมุนไพร 

ยำรักษำโรค เคมีภัณฑ์

30  ซอยบรมรำชชนนี 41 ถนนบรมรำชชนนี แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

593 0105563059978 บจ.โกสท์ คิทเช่นส์ จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจกำรปรุงอำหำร จ ำหน่ำยอำหำร 

และจัดส่งอำหำร

38  อำคำรชวนิชย์ ช้ัน 2 ซอยสุขุมวิท แขวงพระโขนง

เหนือ

เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110
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594 0105563059986 บจ.ส ำเหร่ คอนสตร๊ัคช่ัน จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบธุรกิจเก่ียวกับกำรก่อสร้ำง ซ่อมแซม

อำคำรต่ำงๆ ทุกประเภทโดยได้รับค่ำตอบแทน

216  ตรอกสุทธำรำม ซอยสมเด็จพระเจ้ำ

ตำกสิน 19

แขวงส ำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600

595 0105563060003 บจ.เจ.ซี.อลูเม็ท จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       46107 น ำเข้ำ ส่งออกและเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยเหล็ก 

สแตนเลส อลูมิเนียม และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกับ

เหล็กทุกชนิด

1/122  ซอยสำมวำ 3 ถนนสำมวำ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

596 0105563060020 บจ.เมโทร คอร์ท จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       68104 ประกอบกิจกำรให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ 19  ซอยรำมค ำแหง 24 แยก 16 (ศิริมิตร) แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

597 0105563060046 บจ.ดับเบิลยูทีเอฟ โปรดักส์ จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       46322 ประกอบกิจกำรค้ำ เคร่ืองด่ืม น้ ำด่ืม และ

เคร่ืองบริโภคอ่ืน

11  ถนนรำมค ำแหง 164 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

598 0105563060054 บจ.ซี.เค เทรดด้ิง เฮ้ำส์ จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       46103 น ำเข้ำ ส่งออก เป็นตัวแทน จ ำหน่ำย 

ผลิตภัณฑ์พวกเคร่ืองส ำอำง เคร่ืองมือแพทย์ 

ทุกชนิด

12  ซอยเคหะร่มเกล้ำ 72 แยก 4 แขวงรำษฎร์

พัฒนำ

เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

599 0105563060062 บจ.ภีมวำรี จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       46599 ขำยปลีก-ขำยส่ง ให้เช่ำ ให้เช่ำซ้ือ เคร่ืองกรอง

น้ ำ เคร่ืองผลิตน้ ำด่ืม เคร่ืองโอโซน และ

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ

1/59  ซอยเพ่ิมสิน 33 แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

600 0105563060071 บจ.ลี โกลเด้น คัม จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ จ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง 

อำหำรเสริม เจลและเสปรย์แอลกอฮอล์ และ

บรรจุภัณฑ์ทุกชนิด

213/18  ซอยรำมค ำแหง 21 (นวศรี) แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

601 0105563060089 บจ.เดอะ อมัลฟ่ี จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำย 

น้ ำหอม เคร่ืองกระจำยน้ ำหอม 

เคร่ืองปรับอำกำศ และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง

1  อำคำรเอ็มไพร์ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 47 ยูนิต 

4703 (ริเวอร์ 19) ถนนสำทรใต้

แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

602 0105563060097 บจ.ทูล บ๊อกซ์ โซน จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       73101 ประกอบกุืจกำรให้บริกำรจัดกิจกรรมส่งเสริม

กำรขำย จัดแสดงสินค้ำ โฆษณำ

ประชำสัมพันธ์สินค้ำ

367/396  ถนนโชคชัย 4 แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

603 0105563060101 บจ.อิค อินเตอร์ฟู๊ด จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       46102 ประกอบกิจกำรตัวแทนจ ำหน่ำย ผลิต น ำเข้ำ

และส่งออกผลิตภัณฑ์เก่ียวกับอำหำรทุกชนิด

152/552  ถนนรำมค ำแหง แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

604 0105563060135 บจ.ละออ ออโต้แม็กซ์ จ ำกัด 10/4/2563 1,000,000       45103 ประกอบกิจกำรค้ำปลีก ค้ำส่ง ล้อเเม็กรถยนต์

เก่ำเเละใหม่ ยำงรถยนต์เก่ำเเละใหม่ อุปกรณ์

รถยนต์ อะไหล่รถยนต์

68/734  ซอยอยู่วิทยำ 18 แขวงกระทุ่มรำย เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530

605 0105563060151 บจ.สรรพรส จ ำกัด 10/4/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำ 

ออกแบบ วำงแผน วิจัย วิเครำะห์ พัฒนำ วำง

ระบบ บริหำรเก่ียวกับธุรกิจด้ำนอำหำรทุกชนิด

531   ห้องเลขท่ี เอฟ2-22 และ เอฟ2-23 

ช้ันท่ี 2 ถนนเจริญกรุง

แขวงป้อมปรำบ เขตป้อมปรำบ

ศัตรูพ่ำย

กรุงเทพมหำนคร 10100

606 0105563060178 บจ.คิว ไลฟ์ มีเดีย จ ำกัด 10/4/2563 1,000,000       63911 ประกอบกิจกรรมส ำนักข่ำวส่ือส่ิงพิมพ์ 1/170  ซอยลำดพร้ำว 138 (มีสุข) ถนน

ลำดพร้ำว

แขวงคลองจ่ัน เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240
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607 0105563060186 บจ.ธนดล กรุ๊ป 2019 จ ำกัด 10/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร

พำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย

71/173  ซอยรำมค ำแหง 164 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

608 0105563060216 บจ.แอส โซล ฟู๊ดส์ จ ำกัด 10/4/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร 123/17  ถนนฉลองกรุง แขวงล ำปลำทิว เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

609 0105563060224 บจ.ไอ.วัท.63 จ ำกัด 10/4/2563 1,000,000       71101 ประกอบกิจกำรออกแบบรับเหมำก่อสร้ำง 

ดัดแปลง ปรับปรุง ตกแต่ง บิวท์อิน งำน

สถำปัตยกรรม

14/11  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1 แขวงบำงอ้อ เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 10700

610 0105563060259 บจ.ไพรม์เลิร์นนิง จ ำกัด 10/4/2563 1,000,000       85491 ประกอบกิจกำรสอนภำษำ คอร๋สเรียน

ออนไลน์ผ่ำนทำงเว็บไซต์และส่ือโซเชียลมีเดีย 

ติวเตอร ฝึกอบรม รับจัดอบรม สัมมนำ 

บริกำรปรึกษำด้ำนกำรภำษำ กำรสอบและ

ศึกษำต่อท่ีต่ำงประเทศ

469/94  หมู่บ้ำน ลัดดำรมย์  อิลิแกรนด์ วง

แหวน-สำทร ถนนกำญจนำภิเษก

แขวงหลักสอง เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

611 0105563060267 บจ.วีระชัย จ ำกัด 10/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

สถำนท่ีท ำกำร บ้ำนพัก ท่ีอยู่อำศัย

176  ซอยบำงกระด่ี 25 แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

612 0105563060275 บจ.ไทย โกรว์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด

10/4/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจกำรรับเหมำติดต้ัง เก่ียวกับระบบ

ไฟฟ้ำ ระบบประปำ ระบบปรับอำกำศ และ

ระบบกำรส่ือสำร ระบบป้องกัน และระบบ

ควำมปลอดภัย เช่น ระบบไฟรำม ร้ัวไฟฟ้ำ 

ระบบเตือนขโมย ระบบกล้องวงจรปิด ระบบ

ป้องกันฟ้ำผ่ำและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

9/304  ซอยสำยไหม 56 แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

613 0105563060291 บจ.โกลบอล คอสเมดิค จ ำกัด 10/4/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจกำร น ำเข้ำและส่งออก 

เคร่ืองประดับ เคร่ืองส ำอำงค์ อุปกรณ์ควำม

งำม สินค้ำอุปโภค บริโภค

28  ถนนประชำรำษฎร์บ ำเพ็ญ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

614 0105563060321 บจ.รักษำควำมปลอดภัย ปัญญ

วัฒน์ กรุ๊ป จ ำกัด

10/4/2563 1,000,000       80100 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรักษำควำมปลอดภัย 7  ซอยรำมอินทรำ 115 แยก 9 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

615 0105563060330 บจ.ไซน์ คอมมิวนิเคช่ันส์ 222 จ ำกัด 10/4/2563 1,000,000       70201 ประกอบกิจกำรธุรกิจท่ีปรึกษำด้ำน

ประชำสัมพันธ์ ให้ค ำแนะน ำลูกค้ำ

57  ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

616 0105563060356 บจ.ชุนหลี ขนมกุยช่ำยหมู่บ้ำน

เศรษฐกิจ จ ำกัด

10/4/2563 1,000,000       10792 ประกอบกิจกำร โรงงำนผลิตขนมกุยช่ำย 12  ซอยหมู่บ้ำนเศรษฐกิจ 18 แขวงบำงแคเหนือ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

617 0105563060364 บจ.เจนอะเฮด จ ำกัด 10/4/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจกำรค้ำยำรักษำโรค และป้องกัน

โรค ส ำหรับคนและสัตว์ เคร่ืองเวชภัณฑ์

77  ซอยรำมค ำแหง 2 ซอย 14 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250
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618 0105563060381 บจ.แสงอำรี สโตร์ จ ำกัด 10/4/2563 1,000,000       47113 ประกอบธุรกิจร้ำนค้ำปลีกขนำดเล็ก ร้ำน

สะดวกซ้ือ/มินิมำร์ท

22  ซอยพรีเมียร์ 1 เเยก 4 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

619 0105563060399 บจ.แสงอำรี คอฟฟ่ี จ ำกัด 10/4/2563 1,000,000       56302 ประกอบกิจกำรบริกำรเคร่ืองด่ืมชนิดต่ำงๆ เช่น

 กำแฟ ชำ น้ ำผลไม้ เป็นต้น

22  ซอยพรีเมียร์ 1 แยก 4 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

620 0105563060429 บจ.ไทม์ เทรดด้ิง 33 จ ำกัด 10/4/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก ผลิต จัด

จ ำหน่ำยท้ังปลีกและส่ง ซ่ึงผลิตภัณฑ์เสริม

อำหำร สินค้ำท่ัวไป เส้ือผ้ำ เคร่ืองนุ่งห่ม

54  ซอยโชคชัย 4 ซอย 54 แยก 25 ถนน

โชคชัย 4

แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

621 0105563060437 บจ.เคเอสดับบลิว เมดิเทค จ ำกัด 10/4/2563 1,000,000       46102 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก ผลิตและ

จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม เสริมควำมงำม 

เคร่ืองส ำอำง

214/37  หมู่บ้ำน อำร์เด้นพัฒนำ ซอย

พัฒนำกำร 20 ถนนพัฒนำกำร

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

622 0105563060445 บจ.เอ็ม.เอส.วำย กรุ๊ป จ ำกัด 10/4/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ ให้ควำมรู้-

แนะน ำด้ำนกำรขำย บริหำรงำน-พัฒนำ

คุณภำพบุคคลำกรขำย ส่งเสริมงำนขำย 

รับจ้ำงขยำยงำน

9/176 ซอยลำดปลำเค้ำ 79 แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

623 0105563060453 บจ.บีที นูทริไซ จ ำกัด 10/4/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยวัตถุดิบเเละสินค้ำ

ทำงด้ำนสมุนไพร ยำ ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร 

รวมถึงอำหำรเเละเคมี

111/379  ซอยร่วมมิตรพัฒนำ เเยก 7 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

624 0105563060461 บจ.กำโมริ เดเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด 10/4/2563 1,000,000       46102 ประกอบกิจกำรตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำ อำหำร

เสริม ผลิตภัณฑ์ควำมงำม และผลิตภัณฑ์ท่ี

เก่ียวข้องทุกชนิด

131/245  ซอยนวลจันทร์ 64 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230

625 0105563060470 บจ.กำญจนำค้ำกล่อง จ ำกัด 10/4/2563 1,000,000       47599 ประกอลกิจกำรขำยกล่องกระดำษทุกชนิด 

พลำสติกทุกชนิด

351  ถนนทวีวัฒนำ-ก แขวงทวีวัฒนำ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

626 0105563060488 บจ.อริศำ99 จ ำกัด 10/4/2563 1,000,000       46102 ประกอบธุรกิจน ำเข้ำ ส่งออก ตัวแทนจ ำหน่ำย

สินค้ำประเภทอำหำรเสริม

166/9  ซอยพหลโยธิน 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400

627 0105563060496 บจ.คิง ฟิลเตอร์ จ ำกัด 10/4/2563 1,000,000       45301 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำย

อะไหล่รถยนต์ อะไหล่ไฟฟ้ำโรงงำน ช้ินส่วน

ต่ำงๆ อะไหล่เรือ เคร่ืองไดคัทสต๊ิกเกอร์

200/5  ซอยร่วมมิตรพัฒนำ แยก 10 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

628 0105563060500 บจ.เอ็ม เจ อินเตอร์เทค จ ำกัด 10/4/2563 1,000,000       20299 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย น้ ำยำฆ่ำเช้ือ

โรค

52/16  ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

629 0105563060526 บจ.ทรีดี อลูมิเนียม จ ำกัด 10/4/2563 1,000,000       46621 ประกอบกิจกำร ซ้ือขำย จหน่ำย น ำเข้ำ 

ส่งออก แลกเปล่ียน อลูมิเนียมทุกประเภท

783  ถนนเจริญรัถ แขวงคลองสำน เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600
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630 0105563060551 บจ.สกำย เบสท์ เซอร์วิส จ ำกัด 10/4/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ สินค้ำอุปโภค ของใช้ภำยใน

บ้ำน เส้ือผ้ำ

1  อำคำรเอ็มไพร์ทำวเวอร์ ช้ัน 47 ห้อง 

4703 ถนนสำทรใต้

แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

631 0105563060593 บจ.พี.อำร์.เอ็ม. 2020 จ ำกัด 10/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรรับเหมำก่อสร้ำง 289/251  ถนนรำษฎร์พัฒนำ แขวงรำษฎร์

พัฒนำ

เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

632 0105563060623 บจ.คลำวด์ฟอเรสต์ จ ำกัด 10/4/2563 1,000,000       58202 ประกอบกิจกำรจัดท ำซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูป 

(ยกเว้นซอฟต์แวร์เกมส ำเร็จรูป)

118/47  ถนนลำดกระบัง แขวงลำดกระบัง เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

633 0105563060631 บจ.เอ็ม.วำย.บี. กรุ๊ป จ ำกัด 10/4/2563 1,000,000       46205 ประกอบกิจกำร น ำเข้ำส่งออก ซ้ือมำ ขำยไป 

จ ำหน่ำย พันธ์ุพืช เมล็ดพันธ์ุ

4/6  ซอยพุทธมณฑล สำย 2 ซอย 21/1 แขวงศำลำ

ธรรมสพน์

เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

634 0105563060666 บจ.ทูเกเตอร์วิท จ ำกัด 10/4/2563 1,000,000       47722 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกเคร่ืองหอม 19/30  หมู่บ้ำน โกลเด้นท์เฮอริเทจ ซอย18

 ถนนรำชพฤกษ์

แขวงบำงระมำด เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

635 0105563060674 บจ.พีเอสเอ็ม อัครำ จ ำกัด 10/4/2563 1,000,000       70209 ประกอบธุรกิจบริกำรรับเป็นท่ีปรึกษำเก่ียวกับ

ด้ำนกำรตลำด กำรจัดจ ำหน่ำย

32/7  ซอยพร้อมศรี แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

636 0105563060682 บจ.เวิลด์ มันน่ี จ ำกัด 10/4/2563 1,000,000       64309 ประกอบกิจกำร เป็นตัวกลำงในกำรจับคู่

ระหว่ำงผู้กู้และผู้ให้กู้

92/821  ซอยเสรีไทย 29 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240

637 0105563060704 บจ.ฮอสพิทำ โซลูช่ัน จ ำกัด 10/4/2563 1,000,000       47411 ประกอบกิจกำรขำยปลีก ขำยส่ง น ำเข้ำ และ

ส่งออกคอมพิวเตอร์ รวมท้ังอุปกรรืต่อพ่วง

คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ทุกชนิด

228  ซอยลำดพร้ำว 80 (จันทิมำ) แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

638 0105563060712 บจ.พรประทำน จ ำกัด 10/4/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยอำหำรเเละเคร่ืองด่ืม 

เเละให้บริกำรจัดเล้ียงนอกสถำนท่ี

490/18  ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400

639 0105563060721 บจ.เดอะ  เบสท์  ไอเท็ม  ช็อป 

จ ำกัด

10/4/2563 1,000,000       46433 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำยส่ง ปลีก อุปกรณ์กีฬำ 

ชุดเคร่ืองนอน

166  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 แขวงบำงย่ีขัน เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 10700

640 0105563060747 บจ.หอมกระเทียม ฟู้ด จ ำกัด 10/4/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจกำรค้ำ ร้ำนอำหำร เคร่ืองด่ืม 

ธุรกิจจัดส่งอำหำร

1448/3  ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

641 0105563060763 บจ.ผัสสะสุข จ ำกัด 10/4/2563 1,000,000       46441 กำรขำยส่งสินค้ำทำงเภสัชภัณฑ์และทำง

กำรแพทย์

213/9  ซอยรำมค ำแหง 112 ถนน

รำมค ำแหง

แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

642 0105563060780 บจ.ดีดี ดีล จ ำกัด 13/4/2563 1,000,000       58202 กำรจัดท ำซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูป (ยกเว้น

ซอฟต์แวร์เกมส ำเร็จรูป)

43/41  ซอยวุฒำกำศ 47 ถนนวุฒำกำศ แขวงบำงค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

643 0105563060801 บจ.ทรัพย์มำ อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ำกัด

13/4/2563 1,000,000       46109 กำรขำยส่งสินค้ำท่ัวไปโดยได้รับค่ำตอบแทน

หรือตำมสัญญำจ้ำง

546  ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400
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644 0105563060828 บจ.โทเทิล เท็กซ์ไทล์ แอนด์ เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ำกัด

13/4/2563 1,000,000       46592 น ำเข้ำ จัดจ ำหน่ำย ให้เช่ำ และบริกำรซ่อมรถ

ยกส่ิงของท่ีใช้แรงคน ท่ีใช้ไฟฟ้ำ และเคร่ืองใช้

รถยนต์

123  ซอยเพชรเกษม 28 แยก 5 แขวงคูหำสวรรค์ เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160

645 0105563060836 บจ.หิรัญภัทรเวช จ ำกัด 13/4/2563 1,000,000       41002 รับเหมำงำนก่อสร้ำง อำคำรสถำนท่ีท ำกำร

ต่ำงๆ งำนสำธำรณูปโภคต่ำงๆ และงำนโยธำ

ทุกชนิด

36  ซอยอินทำมระ 42 แขวงรัชดำภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

646 0105563060844 บจ.เอ็กเซอร์ โซลูช่ัน จ ำกัด 13/4/2563 1,000,000       46433 น ำเข้ำ ผลิต จ ำหน่ำย ติดต้ัง ซ่อมแซม 

อุปกรณ์ฟิตเนส เคร่ืองออกก ำลังกำย และ

อุปกรณ์นันทำนำกำรด้ำนสุขภำพ

254/84  ซอยรำมค ำแหง 112 แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

647 0105563060852 บจ.ไทยเหม่ อินเตอร์เนช่ันแนล 

แอสเซท แมเนจเม้นท์ จ ำกัด

13/4/2563 1,000,000       66199 เป็นท่ีปรึกษำเเละเป็นนำยหน้ำกำรจ ำนอง ซ้ือ 

ขำย เเลกเปล่ียน ทรัพย์สิน บริกำรจัดกำรดูเเล

ทรัพย์สิน

627/1  ถนนหลวงเเพ่ง แขวงทับยำว เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

648 0105563060861 บจ.ฮัลโหลหม่ำม๊ี จ ำกัด 13/4/2563 1,000,000       47190 จ ำหน่ำยสินค้ำส ำหรับแม่และเด็ก อำหำร 

เคร่ืองด่ืม ขนม ของเล่น เคร่ืองเขียน เคร่ืองใช้

ภำยในบ้ำน

19/7-8  ซอยสุขุมวิท 65 แขวงพระโขนง

เหนือ

เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

649 0105563060895 บจ.หยำเหม่ แอสเซท แมเนจเม้นท์

 (ประเทศไทย) จ ำกัด

13/4/2563 1,000,000       66199 ประกอบกิจกำรเป็นท่ีปรึกษำ เเละเป็น

นำยหน้ำกำรจ ำนอง ซ้ือ ขำย เเลกเปล่ียน 

ทรัพย์สิน

627/1  ถนนหลวงเเพ่ง แขวงทับยำว เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

650 0105563060917 บจ.ไออี จ ำกัด 13/4/2563 1,000,000       46614 ประกอบกิจกำรค้ำยำงมะตอยและผลิตภัณฑ์

จำกยำงมะตอย

1749/2  ซอยลำดพร้ำว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

651 0105563060925 บจ.เค ย่ีสิบห้ำ ไทร์ ช็อป จ ำกัด 13/4/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจกำรค้ำ อุปกรณ์ ประดับยนต์ ทุก

ชนิด ทุกประเภท ค้ำยำงรถยนต์ เก่ำ ใหม่ ทุก

ย่ีห้อ

17  ซอยโชคชัย 4 ซอย 78 ถนนโชคชัย 4 แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

652 0105563060968 บจ.ทูเดย์ อินโนเทค จ ำกัด 13/4/2563 1,000,000       46530 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองปรับปรุง

คุณภำพน้ ำ บ ำบัดน้ ำเสีย เคร่ืองเติมอำกำศ 

เคร่ืองจักรในกำรบ ำบัดน้ ำทุกชนิด

65/197  อำคำรช ำนำญเพ็ญชำติ บิสเน

สเซ็นเตอร์ ช้ันท่ี 23 ถนนพระรำม 9

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

653 0105563060984 บจ.มำรีนอส โกลบอล จ ำกัด 13/4/2563 1,000,000       46311 ประกอบกิจกำรค้ำสัตวมีปีก เน้ือสัตว์ช ำแหละ 64  ซอยชัยพฤกษ์ 16 แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

654 0105563061000 บจ.เอพริล ส่ีสิบแปด จ ำกัด 13/4/2563 1,000,000       71102 กิจกรรมงำนวิศวกรรมและกำรให้ค ำปรึกษำ

ทำงด้ำนเทคนิค

1083/9  ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่ำง เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10800

655 0105563061018 บจ.รักษำควำมปลอดภัย ซี อี เอ็น 

อินเตอร์กำร์ด จ ำกัด

13/4/2563 1,000,000       80100 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรักษำควำมปลอดภัย

 ทุกประเภทรวมท้ังเป็นท่ีปรึกษำและให้บริกำร

งำนท่ีเก่ียวข้อง

1/1  ซอยเทียนทะเล 7 แยก 6 ถนนบำงขุน

เทียน-ชำยทะเล

แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

656 0105563061026 บจ.เวิร์ธ เพอร์เฟคท์ จ ำกัด 13/4/2563 1,000,000       62012 ประกอบกิจกำรให้บริกำรพัฒนำระบบ

สำรสนเทศให้กับหน่วยงำนรำชกำรและเอกชน

397/1  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 33 ถนนจรัญ

สนิทวงศ์

แขวงบำงขุนศรี เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 10700
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657 0105563061034 บจ.เอสวำยดีเอ็น เด็นทัล จ ำกัด 13/4/2563 1,000,000       86203 ประกอบกิจกำรคลีนิคทันตกรรม ให้บริกำร

ทำงทันตกรรมทุกประเภทรวมท้ังบริกำรอ่ืนท่ี

เก่ียวข้อง

2/11-12  ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่ำพระ เขตบำงกอกใหญ่ กรุงเทพมหำนคร 10600

658 0105563061042 บจ.เคปเบอร์ เทคโนโลยี จ ำกัด 13/4/2563 1,000,000       46510 ประกอบกิจกำรค้ำ พัฒนำ และอนุญำตให้ใช้

ระบบ  อแปพลิเคช่ัน และโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

555/20  ถนนสุขำภิบำล 5 แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

659 0105563061077 บจ.สินไทยไบโอกรีน จ ำกัด 13/4/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยน ำเข้ำส่งออก สินค้ำ

อุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์ เคร่ืองใช้ใน

ชีวิตประจ ำวันเเละอุปกรณ์ไฟฟ้ำ ประมูลงำน

ภำครัฐ เอกชน ประมูลสินค้ำกรมศุลกำกร

400  ซอยช่ำงนำค ถนนสมเด็จเจ้ำพระยำ แขวงสมเด็จ

เจ้ำพระยำ

เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600

660 0105563061093 บจ.อำร์ ดับเบ้ิลยู แอนด์ เค โซลูช่ัน

 จ ำกัด

13/4/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจกำรขำยเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 1247  ถนนไมตรีจิต แขวงสำมวำ

ตะวันออก

เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

661 0105563061123 บจ.ด็อกเตอร์ รีบอร์น แลบบอรำ

ทอร่ี จ ำกัด

13/4/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย เคร่ืองส ำอำง อำหำร

เสริมผลิตภัณฑ์ควำมงำม และบรรจุภัณฑ์ทุก

ชนิด

578/4  ซอยลำดพร้ำว 112 (เอ่ียมสมบูรณ์) แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

662 0105563061140 บจ.สยำมพิพรรธคอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 13/4/2563 1,000,000       13922 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงผลิต จ ำหน่ำย ให้เช่ำ 

เต้นท์ กันสำด ผ้ำใบ

8  ซอยรำมอินทรำ 58 แยก 3-9 ถนนรำม

อินทรำ

แขวงรำมอินทรำ เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

663 0105563061174 บจ.ลัคก้ีบ๊อกซ์ เวนด้ิง จ ำกัด 13/4/2563 1,000,000       77400 น ำเข้ำ จ ำหน่ำย ให้เช่ำ เฟรนไชส์ รับซ้ือ 

บริกำรติดต้ัง ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ ตู้ขำย

สินค้ำอัตโนมัติ

130/1  ถนนนำงล้ินจ่ี แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

664 0105563061204 บจ.ท๊อปเมดิคอลซัพพลำย จ ำกัด 13/4/2563 1,000,000       32909 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย ผลิตภัณฑ์

เสริมอำหำร เคร่ืองส ำอำง เวชภัณฑ์กำรแพทย์ 

เคร่ืองมือแพทย์ บริกำรพ่นยำฆ่ำเว้ือ

108/49  ถนนพัฒนำชนบท 3 แขวงคลองสอง

ต้นนุ่น

เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

665 0105563061212 บจ.พรเทพ 888 จ ำกัด 13/4/2563 1,000,000       23932 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย พระเคร่ืองทุก

รูปแบบและทุกประเภท

34  ซอยเพชรเกษม 110 แยก 5 แขวงหนองค้ำงพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

666 0105563061221 บจ.ลอนเชอร์ จ ำกัด 13/4/2563 1,000,000       66121 ประกอบธุรกิจ เป็นผู้ติดต่อ ประสำนงำน หำผู้

ท่ีประสงค์จะลงทุน ด้ำนพำณิชยกรรมเเละ

อุตสำหกรรม

428/41  ถนนพระยำสุเรนทร์ แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

667 0105563061247 บจ.เร้ดเฟนซ์ อินโนเวทีฟ จ ำกัด 13/4/2563 1,000,000       43309 ประกอบกิจกำรรับบริกำรซ่อมแซม ซ่อมบ ำรุง 

ออกแบบ ต่อเติม อำคำร อำคำรพำณิชย์

499/127  ถนนลำดกระบัง แขวงลำดกระบัง เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

668 0105563061255 บจ.มีท อวตำร จ ำกัด 13/4/2563 1,000,000       46900 กำรขำยส่งสินค้ำท่ัวไป 77/186  อำคำรสินสำธรทำวเวอร์ ช้ันท่ี 41

 ถนนกรุงธนบุรี

แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600

669 0105563061263 บจ.เอ็ม แอนด์ พี เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จ ำกัด

13/4/2563 1,000,000       46109 ส่ังเข้ำมำจ ำหน่ำยในประเทศและส่งออกไป

จ ำหน่ำยยังต่ำงประเทศซ่ึงสินค้ำตำมท่ีก ำหนด

ไว้ในวัตถุประสงค์

899/73  หมู่บ้ำน นันทวัน-อ่อนนุช ถนน

อ่อนนุช

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส

ไปรษณีย์

670 0105563061271 บจ.มำร์โก้ มัสโต้ จ ำกัด 13/4/2563 1,000,000       62011 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ ให้ค ำแนะน ำ 

ด ำเนินกำรพัฒนำ และให้บริกำรเก่ียวกับ

เครือข่ำยข้อมูล

5/36  หมู่บ้ำน กลำงเมืองมอนติคำร์โล ถนน

เทศบำลสงเครำะห์

แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

671 0105563061280 บจ.คุณคุมะ จ ำกัด 13/4/2563 1,000,000       85423 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนด้ำนศิลปะ 41/33  ซอยอินทำมระ 29 แยก 1 ถนน

สุทธิสำรวินิจฉัย

แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400

672 0105563061298 บจ.อีซ่ี ครอป โซลูช่ัน จ ำกัด 13/4/2563 1,000,000       20121 ประกอบกิจกำรผลิตปุ๋ยเคมี อินทรีย์ ชีวภำพ

เพ่ือจ ำหน่ำยในประเทศและส่งออกไป

ต่ำงประเทศ

846/2  ถนนลำซำล แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

673 0105563061301 บจ.มหำมงคล เทเลคอม 2020 

จ ำกัด

13/4/2563 1,000,000       46522 ประกอบกิจกำรค้ำ น ำเข้ำพัสดุอุปกรณ์

เก่ียวกับอุปกรณ์ส่ือสำรวิทยุ

1107  ถนนสุทธิสำรวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

674 0105563061310 บจ.โซลบีเวอร์ จ ำกัด 13/4/2563 1,000,000       90001 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงผลิตเพลง รับจ้ำงผลิต

ท ำนอง ออกแบบซำวด์เอฟเฟค

1148/5  ซอยวุฒำกำศ3 ถนนริมทำงรถไฟ แขวงตลำดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600

675 0105563061336 บจ.บุญ ริช จ ำกัด 13/4/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจกำร ขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ และ

คนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำงอำกำศ ท้ัง

ในและนอกประเทศ

1/1  ซอยอนำมัยงำมเจริญ 41 แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

676 0105563061344 บจ.กัญจิกู้ดส์ จ ำกัด 13/4/2563 1,000,000       14112 กำรผลิตเส้ือผ้ำนอก (Manufacture 

outerwear)

989  อำคำรสยำมพิวรรธน์ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 

12A รีจัสพ้ืนท่ีเลขท่ี B1-B2  ห้องเลขท่ี 

1212 ถนนพระรำม 1

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

677 0105563061352 บจ.บีไทม์ บิวต้ี เฮ้ำส์ จ ำกัด 13/4/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจกำรค้ำ เคร่ืองส ำอำง อำหำรเสริม 

ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภำพ

79/90  ซอยหมู่บ้ำนพุดตำน ถนนมำเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

678 0105563061379 บจ.พีแอล คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 13/4/2563 1,000,000       41002 รับเหมำก่อสร้ำง ซ่อมแซมอำคำร โรงงำน ท่ี

พักอำศัย สถำนท่ีท ำกำร ถนน สะพำน งำน

โยธำ และงำนก่อสร้ำงอ่ืนๆ

25/327  ซอยรำมค ำแหง 174 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

679 0105563061395 บจ.คอนซิสท์ เอสเตท จ ำกัด 13/4/2563 1,000,000       68102 กำรซ้ือขำย กำรเช่ำและกำรด ำเนินกำร

เก่ียวกับอสังหำริมทรัพย์

88/141  หมู่บ้ำน บ้ำนกลำงเมือง คลำสเซ่ 

ซอยสุคนธสวัสด์ิ 19 ถนนประเสริฐมนูกิจ

แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

680 0105563061425 บจ.ซี เอช เอ เอนเตอร์ไพรส์ จ ำกัด 13/4/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจกำรค้ำ ประเภท สินค้ำอุปโภค

บริโภค เช่น ชำ เเอลกอฮอล์

26/98  อำคำรชุด เอ็ม สีลม ช้ันท่ี 26 ถนน

นรำธิวำสรำชนครินทร์

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

681 0105563061433 บจ.แอลเคพีเอ็ม จ ำกัด 13/4/2563 1,000,000       47524 ร้ำนขำยอุปกรณ์ในกำรก่อสร้ำง วัสดุก่อสร้ำง 393/8  ซอยพัฒนำกำร 1 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

682 0105563061441 บจ.รูม จำเซ่ จ ำกัด 13/4/2563 1,000,000       18121 กำรบริกำรก่อนกำรพิมพ์ 8/4  ซอยสุขำภิบำล 5 ซอย 60 ถนน

สุขำภิบำล 5

แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

683 0105563061450 บจ.พี แอนด์ เอ เอกซ์พอร์ต อิม

พอร์ต จ ำกัด

14/4/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจกำร เป็นผู้ส่งออกและน ำเข้ำสินค้ำ

ส ำเร็จรูป รองเท้ำทุกชนิด เคร่ืองนุ่งห่ม ทุกชนิด

54/38  ซอยพหลโยธิน 73 ถนนพหลโยธิน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210
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684 0105563061468 บจ.โชติธนำ จ ำกัด 14/4/2563 1,000,000       77400 ประกอบกิจกำรแฟรนไชส์ 191  อำคำรสีลมคอมเพล็กซ์(ส่วนต่อเน่ือง) 

ถนนสีลม

แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

685 0105563061476 บจ.เอ็นเอสพี แดร่ี จ ำกัด 14/4/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจกำรค้ำ เคร่ืองบริโภค 46  ซอยวชิรธรรมสำธิต 10 ถนนสุขุมวิท 

101/1

แขวงบำงนำเหนือ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

686 0105563061484 บจ.จริสุดำ จ ำกัด 14/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ซ่อมแซม รีโน

เวท

1407/9  ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนำนิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

687 0105563061492 บจ.จีพีเอ เอ็นไวรอนเมนทอล 

แอนด์ เซฟต้ี เซอร์วิสเซส จ ำกัด

14/4/2563 1,000,000       37000 ประกอบกิจกำรจัดกำรน้ ำเสีย 14  ซอยพระยำสุเรนทร์ 29 แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

688 0105563061522 บจ.สเนลสัน (ประเทศไทย) จ ำกัด 14/4/2563 1,000,000       47723 ร้ำนขำยปลีกเคร่ืองส ำอำง 199/268  ซอยอ่อนนุช 65 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

689 0105563061531 บจ.มำม่วน จ ำกัด 14/4/2563 1,000,000       82302 ประกอบกิจกำรให้บริกำรออแกไนเซอร์ รับจัด

งำนอีเว้นท์ทุกประเภท รวมท้ังให้บริกำรเช่ำ ให้

เช่ำอุปกรณ์

151/1  ตรอกวัดบรมนิวำส แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

690 0105563061557 บจ.ธนรุ่งเจริญ จ ำกัด 14/4/2563 1,000,000       43221 ประกอบกิจกำรรับเหมำวำงท่อประปำ น ำเข้ำ 

จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ รับติดต้ังระบบน้ ำ 

มิเตอร์น้ ำ มิเตอร์ไฟฟ้ำ

43/305  หมู่บ้ำน ทวีทอง ซอยเพชรเกษม 

110

แขวงหนองค้ำงพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

691 0105563061565 บจ.บิซเน็ต ไลต์ จ ำกัด 14/4/2563 1,000,000       62012 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย ให้ค ำปรึกษำ

และบริกำรจัดท ำ ซอฟต์แวร์ ตำมควำม

ต้องกำรของลูกค้ำ

206/14  ซอยร่มโพธ์ิ แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

692 0105563061573 บจ.ปูโปป้ำ จ ำกัด 14/4/2563 1,000,000       47711 ประกอกบิจกำรค้ำเส้ือผ้ำ เคร่ืองแต่งกำย 

เคร่ืองเขียน เคร่ืองใช้ส ำนักงำน เคร่ืองโทรศัพท์

 แบตเตอร่ีส ำรองไฟ

37/5  ซอยพิพัฒน์ 2 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

693 0105563061590 บจ.คำร์ทบิซ อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ำกัด

14/4/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจกำรบริกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ

ทำงกำรตลำด ให้ค ำปรึกษำและแนะน ำด้ำน

กำรตลำด

198/31  หมู่บ้ำน วิรัณยำ วงแหวน-อ่อนนุช

 ถนนกำญจนำภิเษก

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

694 0105563061611 บจ.ซิปซอฟท์ จ ำกัด 14/4/2563 1,000,000       62012 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงเขียนโปรแกรม 

ให้บริกำรทำงด้ำนเทคโนโลยี

136  ซอยโกสุมรวมใจ 9 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

695 0105563061620 บจ.วันแอดเน็ต จ ำกัด 14/4/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจกำรรับท ำส่ือโฆษณำ กำรโปรโมท

สินค้ำต่ำงๆ กำรออกแบบโลโก้ งำน

ประชำสัมพันธ์ งำนละคร

136  ซอยโกสุมรวมใจ 9 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

696 0105563061646 บจ.ชัญญำเอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

ดิเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด

14/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 353/206  ถนนเทิดรำชัน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210
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697 0105563061671 บจ.สปีดบ็อกซ์ จ ำกัด 14/4/2563 1,000,000       53200 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับส่งเอกสำร และ 

พัสดุทุกประเภท

322/4  ซอยอ่อนนุช 46 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

698 0105563061689 บจ.กู๊ด มู๊ด ออร์แกนิคส์ จ ำกัด 14/4/2563 1,000,000       10309 กำรแปรรูปและกำรถนอมผลไม้และผักด้วยวิธี

อ่ืนๆซ่ึงมิได้ จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

390/35  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

699 0105563061719 บจ.มิสเตอร์ชีลด์  เซอร์วิสเซส จ ำกัด 14/4/2563 1,000,000       81293 ประกอบกิจกำรรับท ำควำมสะอำดและฆ่ำเช้ือ

 ภำยในอำคำร บ้ำน โรงงำน ชุมชน และเคหะ

สถำนทุกชนิด

19/87-90  ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

700 0105563061735 บจ.พี.พี.เอ็ม แอททอร์นี แอท ลอว์

 จ ำกัด

14/4/2563 1,000,000       69100 ประกอบกิจกำรให้บริกำรด้ำนกฎหมำย 182  ซอยหัวหมำก 31 แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

701 0105563061743 บจ.จุฬำเกษตรกรุ๊ป จ ำกัด 14/4/2563 1,000,000       46692 ประกอบกิจกำรค้ำปุ๋ย ยำปรำบศัตรูพืช และ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทำงกำรเกษตร

53/289  ซอยเลียบฯ ฝ่ังเหนือ 20/2 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

702 0105563061751 บจ.ดิจิทัลครำฟต์ จ ำกัด 14/4/2563 1,000,000       46104 ประกอบกิจกำร น ำเข้ำ ส่งออก จัดจ ำหน่ำย 

และพัฒนำ ระบบส่ือสำรโทรคมนำคมทุกชนิด

88/120  ถนนรัชดำ-รำมอินทรำ แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

703 0105563061778 บจ.ดี ดี กำรสุรำเทรดด้ิง จ ำกัด 14/4/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจกำรซ้ือมำขำยไปขำยปลีกขำยส่ง

สินค้ำอุปโภคบริโภคทุกชนิด เช่น อำหำร

ส ำเร็จรูป

171,173  ถนนท่ำข้ำม แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

704 0105563061786 บจ.วิทย์สะแกงำมเทรดด้ิง จ ำกัด 14/4/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจกำำรซ้ือมำขำยไปขำยปลีกขำยส่ง

สินค้ำอุปโภคทุกชนิด เช่นอำหำรส ำเร็จรูป

เคร่ืองด่ืมเป็นต้น

170/25,87-88  ถนนสะแกงำม แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

705 0105563061808 บจ.นวชีวิน จ ำกัด 15/4/2563 1,000,000       41002 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีไม่ใช่ท่ีพักอำศัย 1258/31  ถนนพระรำม3 แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

706 0105563061816 บจ.พีอีเอส เพอร์เฟคท์ เอ็นจิเนียร่ิง

 ซิสเต็ม จ ำกัด

15/4/2563 1,000,000       43223 ประกอบกิจกำรให้บริกำรติดต้ัง ซ่อมแซม 

บ ำรุงรักษำ บริกำรหลังกำรขำย

เคร่ืองปรับอำกำศ เคร่ืองฟอกอำกำศ

99/377  ถนนสุขำภิบำล 5 แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

707 0105563061867 บจ.โลเคช่ัน คำร์เปท จ ำกัด 15/4/2563 1,000,000       82302 จัดงำนอีเว้น งำนแสดงสินค้ำ งำนรำชกำร 70/2  ถนนประชำอุทิศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

708 0105563061875 บจ.ฟัน บ็อคซ์ หน่ึงศูนย์ส่ี อินที

เรียร์ แอนด์ คอนสทรัคชัน จ ำกัด

15/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำ

กำร ถนน สะพำนและงำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุก

ชนิด รวมท้ังรับท ำงำนโยธำทุกประเภท

8  ซอยอ่อนนุช 70 แยก 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

709 0105563061883 บจ.ยูเน่ียนไทย แพลตฟอร์ม จ ำกัด 15/4/2563 1,000,000       58202 ประอบธุรกิจระบบฐำนให้บริกำรซอฟแวร์

(แพลตฟอร์ม) ด้ำนกำรลงทุน บริหำรจัดกำร

และบริกำรออนไลน์

427/2  ถนนพระรำมท่ี 2 แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

710 0105563061891 บจ.ไอยบุรี จ ำกัด 15/4/2563 1,000,000       96101 กิจกรรมสปำ 1237  ถนนพหลโยธิน แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400
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711 0105563061921 บจ.โฟลว์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จ ำกัด 15/4/2563 1,000,000       62011 รับออกแบบและเขียนโปรแกรม เว็บไซด์ 

แอพพลิเคช่ัน ส่ือมัลติมีเดีย อนเมช่ัน ทุก

ประเภท

76  ซอยสุขุมวิท 101/2 แขวงบำงนำเหนือ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

712 0105563061930 บจ.แคส โพรไวเดอร์ จ ำกัด 15/4/2563 1,000,000       46593 รับซ้ือ จัดหำ ขยสินค้ำอุตสำหกรรม 

เคร่ืองจักรกลและอุปกรร์ท่ีเก่ียวข้องกับสินค้ำ

ดังกล่ำว

99/76  ถนนเลียบทำงด่วน แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 10140

713 0105563061999 บจ.เจิร์ม บัสเตอร์ส จ ำกัด 15/4/2563 1,000,000       81293 บริกำรฉีดพ่น อบโอโซน หรือวิธีกำรอ่ืนใด เพ่ือ

ฆ่ำเช้ือไวรัส แบคทีเรีย และเช้ือโรคทุกชนิด

444  ซอยรัชดำนิเวศน์ แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

714 0105563062006 บจ.ซัพ-จี จ ำกัด 15/4/2563 1,000,000       47412 ประกอบกิจกำรค้ำและจัดจ ำหน่ำยซอฟต์แวร์

ส ำเร็จรูปทุกทุกประเภท

144/163  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงบำงแค เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

715 0105563062014 บจ.วิโทร ไซเอนซ์ จ ำกัด 15/4/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยน้ ำยำส ำหรับตรวจ

วิเครำะห์โรคต่ำง ๆ เคร่ืองมือแพทย์ อุปกรณ์

ทำงกำรแพทย์

1/7  ซอยนวมินทร์ 163 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230

716 0105563062022 บจ.เกรซฟูล แพ็คก้ิง จ ำกัด 15/4/2563 1,000,000       46694 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและจ ำหน่ำยส่ิงพิมพ์ 

กล่องกระดำษ พลำสติก ลูกฟูก และบรรจุ

ภัณฑ์ ทุกชนิด

90/40  ซอยวิภำวดีรังสิต 20 ถนนวิภำวดี

รังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

717 0105563062031 บจ.สรรพโอชำ จ ำกัด 15/4/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำ 

ออกแบบ วำงแผน วิจัย วิเครำะห์ พัฒนำ วำง

ระบบ บริกำรเก่ียวกับธุรกิจ

127  อำคำรเกษร ทำวเวอร์ ช้ันท่ี แอลบี  

ห้องเลขท่ี แอลบี-03 ถนนรำชด ำริห์

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

718 0105563062057 บจ.คอนเชียส อินทิเกรช่ันส์ จ ำกัด 15/4/2563 1,000,000       64202 ประกอบกิจกำรลงทุนในธุรกิจท่ีเป็นธุรกิจเงิน

ร่วมลงทุน รวมถึงกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์ซ่ึง

ด ำเนินกำรผ่ำนนำยหน้ำซ้ือขำยหลักทรัพย์

1055/525  อำคำรสเตททำวเวอร์ ช้ัน 28 

ถนนสีลม

แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

719 0105563062065 บจ.ไอรอน เฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด 15/4/2563 1,000,000       47591 ค้ำเฟอร์นิเจอร์ สินค้ำอุปโภคบริโภคทุกชนิด 291/1  ถนนเลียบคลองภำษีเจริญฝ่ังเหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

720 0105563062073 บจ.นิว คอนสตรัคช่ัน เวิร์ค จ ำกัด 15/4/2563 1,000,000       74101 ประกอบกิจกำรรับเหมำตกแต่งภำยในและ

ภำยนอกอำคำรท่ีพักอำศัย

145  ซอยฉลองกรุง 23 แขวงล ำปลำทิว เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

721 0105563062081 บจ.เฟรนส์แมทเทอร์ จ ำกัด 15/4/2563 1,000,000       59112 กิจกรรมกำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์ 109/163  ซอยลำดพร้ำว18 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

722 0105563062103 บจ.ดีดีโฮม โซลูช่ัน จ ำกัด 15/4/2563 1,000,000       47525 ขำยปลีกและขำยส่ง วัสดุก่อสร้ำง อุปกรณ์และ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในกำรก่อสร้ำง ทุกชนิด

213  ถนนคู้บอน แขวงรำมอินทรำ เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

723 0105563062111 บจ.เอส.เอ็ม.วี.168 จ ำกัด 15/4/2563 1,000,000       47721 ค้ำเคร่ืองเวช/เคมีภัณฑ์ เคร่ืองมือแพทย์-เภสัช

กรรม เคร่ืองมือ/ใช้ทำงวิทยำศำสตร์

399/64  ซอยมีสุวรรณ 3 แขวงพระโขนง

เหนือ

เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

724 0105563062146 บจ.ทีเจ โปรเวิร์ก กรุ๊ป จ ำกัด 15/4/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย

13  ซอยเสนำนิคม 1 ซอย 42 แยก 8 ถนน

เสนำนิคม 1

แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230
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725 0105563062162 บจ.จีพีแอล จ ำกัด 15/4/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก ค้ำปลีก ค้ำส่ง 

เป็นตัวแทนจ ำหน่ำย แบตเตอร่ี แบตเตอร่ีใช้

ในอุตสำหกรรม

428/15  ซอยกรุงธนบุรี 6 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบำงล ำภูล่ำง เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600

726 0105563062171 บจ.ภรภัทร เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ำกัด 15/4/2563 1,000,000       47999 กำรขำยปลีกโดยไม่มีร้ำนซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้

ในท่ีอ่ืน

74  ซอยพระรำมท่ี 2 ซอย 69 แยก 1-1 แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

727 0105563062189 บจ.เกรทเตอร์ กู้ด เทรดด้ิง จ ำกัด 15/4/2563 1,000,000       46441 กำรขำยส่งสินค้ำทำงเภสัชภัณฑ์ 4/894  ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

728 0105563062197 บจ.เฮลท์เวย์ ซัพพลำย จ ำกัด 15/4/2563 1,000,000       32903 กำรผลิตเคร่ืองอุปกรณ์ด้ำนควำมปลอดภัย 38/12  ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

729 0105563062227 บจ.ครีเอทีฟ ยำร์ด จ ำกัด 15/4/2563 1,000,000       70201 กิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรส่ือสำร

ประชำสัมพันธ์

15/348  ซอยสุขุมวิท 48 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

730 0105563062235 บจ.เมจิค อีสปอร์ต จ ำกัด 15/4/2563 1,000,000       93120 ประกอบกิจกำรด ำเนินงำนสโมสรกีฬำสปอร์ต 111/92  ถนนรัชดำ-รำมอินทรำ แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

731 0105563062243 บจ.น้ ำด่ืมบิลเล่ียน จ ำกัด 15/4/2563 1,000,000       11041 ประกอยกิจกำรผลิตน้ ำด่ืม 569  ซอยพระรำมท่ี2 ซอย88 แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

732 0105563062260 บจ.คำมิเลกซ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 15/4/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจกำรผลิต น ำเข้ำส่งออก 

เคร่ืองส ำอำงค์ เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ค้ำปลีก-

ส่ง

61  ซอยนำคนิวำส 14 ถนนนำคนิวำส แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

733 0105563062278 บจ.เอ็นวิช่ัน คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 15/4/2563 1,000,000       72109 กำรวิจัยและพัฒนำเชิงทดลองด้ำนวิศวกรรม

และเทคโนโลยีอ่ืนๆ ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ี

อ่ืน

135  อำคำรพีจี 2 เดอะคอนโดเรสซิเด๊นท์ 

ช้ันท่ี 3  ห้องเลขท่ี 58 ถนนพระรำม9

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

734 0105563062286 บจ.ทีโออีวำย อินทีเรีย ดีไซน์ จ ำกัด 15/4/2563 1,000,000       74101 กิจกรรมกำรออกแบบและตกแต่งภำยใน 215/5  ตรอกเย็นจิต ซอยเจริญนคร 14 

ถนนเจริญนคร

แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600

735 0105563062294 บจ.บำงกอก เดลิเวอร่ี เซอร์วิส 

จ ำกัด

16/4/2563 1,000,000       53200 ประกอบกิจกำรรับส่งสินค้ำ พัสดุ 50/68  หมู่บ้ำน ไลฟ์ บำงกอก บูเลอวำร์ด 

ซอยรำมอินทรำ 65 แยก 2-4

แขวงรำมอินทรำ เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

736 0105563062341 บจ.พีเอ็นจี คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง

(ท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ)

245/39  ซอยกำญจนำภิเษก 0015 แขวงศำลำ

ธรรมสพน์

เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

737 0105563062383 บจ.เอสเอพี โกลบอล จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       32501 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองฆ่ำเช้ือ

โรค

51  ซอยรำมค ำแหง 52(สหกรณ์ 2) ถนน

รำมค ำแหง

แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

738 0105563062391 บจ.เกษรทองทรัพย์ พร้ินต้ิง จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       13132 ประกอบกิจกำรรับสกรีนผ้ำ งำนสกรีนทุกชนิด 93  ซอยพระยำมนธำตุฯ แยก 35-2/3 แขวงคลองบำง

บอน

เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

739 0105563062405 บจ.ฟูลสต๊อปวัน จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       82302 ประกอบกิจกำรบริกำรจัดงำนแสดงสินค้ำ 

ออกแบบ ตกแต่ง งำนเปิดตัว และด ำเนินกำร

กำรบริหำรงำนบันเทิง

111/7  ซอยนวมินทร์ 111 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240

740 0105563062413 บจ.อินโนลีฟ จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       01619 ประกอบกิจกำรบริกำรท่ีปรึกษำ ออกเเบบ 

จัดหำ อุปกรณ์ เก่ียวกับระบบสมำร์ทฟำร์ม 

ส ำหรับงำนเกษตร

32/188  ซอยลำดพร้ำว 23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900
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741 0105563062430 บจ.พี แอนด์ เอฟ โซลูชันส์ (2020)

 จ ำกัด

16/4/2563 1,000,000       46691 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย เคมีภัณฑ์ สำรเคมี 

น้ ำยำเคมีภัณฑ์ น้ ำยำท ำควำมสะอำดทุกชนิด

290  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 68 แขวงบำงพลัด เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 10700

742 0105563062448 บจ.ไทม์ มีดี พลัส (2015) จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจกำร ผลิตส่ืออนไลน์และส่ิงพิมพ์ 

ผลิตส่ือโฆษณำ

239/61  หมู่บ้ำน ไอฟิลด์ บำงนำ ถนน

กำญจนำภิเษก

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

743 0105563062464 บจ.ทีแอนด์ที กู๊ดวัน (ประเทศไทย)

 จ ำกัด

16/4/2563 1,000,000       46412 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยน ำเข้ำ ส่งออก ของ

ตกแต่งบ้ำนและของใช้ในครัวเรือนท่ีท ำจำกส่ิง

ทอ เคร่ืองนอน ผ้ำท่ีใช้บนโต๊ะอำหำร ห้องน้ ำ

และห้องครัว ผ้ำม่ำน รำงผ้ำม่ำน ผ้ำใบคลุม

ของ และของใช้ในครัวเรือนอ่ืนๆ

71/5  ซอยพัฒนเวศม์ 12 แขวงพระโขนง

เหนือ

เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

744 0105563062537 บจ.ลูซไซเอนซ์ จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ และจ ำหน่ำยเคร่ืองมือ

และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์

35/119  ซอยเลียบฯฝ่ังเหนือ 8/4 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

745 0105563062561 บจ.รวยทรัพย์ 888 จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       56101 ประกหอบกิจกำรค้ำ ร้ำนอำหำร ศูนย์รวม

อำหำรและเคร่ืองด่ืมทุกชนิด

445/1  ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

746 0105563062570 บจ.อัลโทลด์ มำร์เก็ตต้ิง ซีเคร็ทซ์ 

จ ำกัด

16/4/2563 1,000,000       47611 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำย หนังสือ คู่มือ 

นิตยสำร ต ำรำ อีบุ๊ค ออนไลน์ ไม่ใช่วิธีกำรขำย

ตรง

313  ซอยจันทน์ 43 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

747 0105563062634 บจ.อินโนเวท บรำเธอร์ส จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจกำรซ้ือมำ ขำยไป สินค้ำอุปโภค 

บริโภค ทุกชนิด

99/136  ซอยลำดพร้ำว 18 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

748 0105563062642 บจ.โปรเฟสช่ันแนล แมนเนจเม้นท์ 

เอ็นเทอไพรส์ จ ำกัด

16/4/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนงำนบริหำร

องค์กรและงำนทรัพยำกรบุคคล

5/61  ถนนวัชรพล แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

749 0105563062651 บจ.เพ่ิมทรัพย์ 168 จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม 629/390  ถนนสำธุประดิษฐ์ แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

750 0105563062669 บจ.เอสทีทีแอล เทคโนโลยี จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       58202 ประกอบกิจกำรบริกำรจัดท ำเว็บไซต์ จด

ทะเบียนโดเมน

965/19  ถนนอิสรภำพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600

751 0105563062677 บจ.จันทะสำร เทรดด้ิง จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       46691 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์และ

เคมีภัณฑ์ท่ีใช้ในกำรท ำควำมสะอำดและดุแล

รักษำสภำพรถยนต์ อำคำร ท่ีพักอำศัย

466/98  ถนนปัญญำอินทรำ แขวงสำมวำ

ตะวันตก

เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

752 0105563062693 บจ.กังกังฮ่ำว จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       46104 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำยสินค้ำ

อุปกรณ์ไอที เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ

88/411  ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบำงแค เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

753 0105563062707 บจ.โลเคิล อร่อย จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร รับซ้ือวัตถุดิบกำร

ท ำอำหำรจำกชุมชน รวมท้ังให้ค ำปรึกษำ

แนะน ำด้ำนอำหำรกับชุมชน รวมท้ังวิเครำะห์

และประเมินผล ในกำรด ำเนินธุรกิจ

12  ซอยอินทำมระ 3 ถนนสุทธิสำรวินิจฉัย แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400
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754 0105563062731 บจ.เอส พี ซี ซี กรุ๊ป จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำตำม

วัตถุประสงค์ทำงพำณิชย์อิเล็กทรอนิคส์

27  ซอยบำงนำ-ตรำด 7 แขวงบำงนำเหนือ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

755 0105563062740 บจ.สิทธิรัตน์2018 จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงติดต้ังงำนระบบไฟฟ้ำ

และปรับอำกำศ

222/306  ถนนรำชพฤกษ์ แขวงบำงจำก เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160

756 0105563062782 บจ.โพนำเม้นท์ กรุ๊ป จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       10762 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำเพ่ือ

สุขภำพ เช่น ชำนมผงส ำเร็จรูปเพ่ือสุขภำพ 

เคร่ืองส ำอำงเพ่ือสุขภำพ

4  ซอยพำณิชยกำรธนบุรี 28 แยก 5 ถนน

พำณิชยกำรธนบุรี

แขวงวัดท่ำพระ เขตบำงกอกใหญ่ กรุงเทพมหำนคร 10600

757 0105563062791 บจ.บอด้ีคลินิก จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       13122 ประกอบกิจกำรโรงงำนทอผ้ำ เย็บผ้ำ ค้ำผ้ำ 

ผ้ำทอจำกใยสังเครำะห์ ด้ำย ด้ำยยำงยืด เส้นใย

ไนล่อน ใยสังเครำะห์ เส้นด้ำยยืด

430/1  ซอยลำดพร้ำว 64 แยก 4 แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

758 0105563062804 บจ.ต้นไม้สำยย่อ จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       47733 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยต้นไม้ และวัสดุปลูก

ต้นไม้

47/94  หมู่บ้ำน ลัดดำรมย์ ถนนบำงบอน4 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

759 0105563062812 บจ.โทโดเครุ จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       46312 ประกอบกิจกำรขำยส่งสัตว์น้ ำ เช่น ปลำ กุ้ง 

หอย ปู ปลำหมึก ท้ังชนิดสด แช่เย็น หรือแช่

แข็ง

30  ซอยสุขุมวิท 61 (เศรษฐบุตร) แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

760 0105563062855 บจ.โกลบอล รีแฮบ จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       86909 ประกอบกิจกำรจัดส่งนักกำยภำพบ ำบัด และ

จัดระบบกำรท ำงำนทำงกำยภำพบ ำบัด ใน

องค์กรอ่ืน ให้บริกำรรักษำทำงกำยภำพบ ำบัด

นอกสถำนท่ี

42/4  ซอยรำมค ำแหง 24 แยก 16 ถนน

รำมค ำแหง

แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

761 0105563062863 บจ.กำญวริญดิเวลล็อปเมนต์ จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 51/51  ซอยนวลจันทร์ 17 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230

762 0105563062871 บจ.สยำม คำซำ เทรดด้ิง จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำยสินค้ำ

อุปโภคบริโภค

6/32  หมู่บ้ำน บำงกอกบูเลอวำร์ด ถนน

กรุงเทพกรีฑำ

แขวงทับช้ำง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

763 0105563062898 บจ.ฌ เฌอ คู่กัน จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       47591 ร้ำนขำยปลีกเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน 81  ซอยเจริญนคร 32/1 ถนนเจริญนคร แขวงบำงล ำภูล่ำง เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600

764 0105563062910 บจ.ดิอินฟินิท แฮร์ซำลอน จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       96201 ประกอบกิจกำร ซักรีดเส้ือผ้ำ ตัดผม แต่งผม 

เสริมสวย

2091  ซอยพระรำมท่ี 2 ซอย 43 แขวงบำงมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

765 0105563062928 บจ.นิชำ กรุ๊ป โปรดักช่ันเฮำส์ จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       90001 กิจกรรมกำรสร้ำงสรรค์ศิลปะ 503/28  อำคำรดิ ไอริส คอนโด  ห้องเลขท่ี

 บี 209 ถนนศรีนครินทร์

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

766 0105563062936 บจ.ทีเอ็มซี แอลลิค จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจกำรจัดจ ำหน่ำย เจล,สเปรย์,ทิสชู่ 

เเอลกอฮอล์ อุปกรณ์ใช้ส ำไหรับ ป้องกัน เเละ

ท ำลำยเช้ือเเบคทีเรียเช้ือรำเเละไวรัสต่ำงๆ มี

บริกำรท ำควำมสะอำดฆ่ำเช้ือโรคต่ำงๆท้ังใน

บ้ำนเเละในรถ

2355/108  ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

767 0105563062944 บจ.คิง อเล็กซำนเดอร์ โฮลด้ิง จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำง 92/1  อำคำรเอเอสเอ ถนนนรำธิวำสรำช

นครินทร์

แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120
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รหัส

ไปรษณีย์

768 0105563062952 บจ.บำนโฮฟ สตูดิโอ จ ำกัด 17/4/2563 1,000,000       73101 กิจกรรมของบริษัทโฆษณำ 121/4  ซอยรำมอินทรำ 103/2 แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

769 0105563062961 บจ.พริสทีน เฮอริเทจ จ ำกัด 17/4/2563 1,000,000       82110 ประกอบกิจกำรรับบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน รับ

เช่ำ ให้เช่ำ อสังหำริมทรัพย์ และทรัพย์สินใดๆ

 ทุกประเภท

41/24  ซอยนำคนิวำส 48 ถนนนำคนิวำส แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

770 0105563063029 บจ.เอสพี.ซัพพลำย 2019 จ ำกัด 17/4/2563 1,000,000       47739 ประกอบกิจกำรให้บริกำร จัดจ ำหน่ำย อุปกรณ์

 เคร่ืองมือ น้ ำยำฆ่ำเช้ือโรค น้ ำยำท ำควำม

สะอำด ส ำหรับท่ีอยู่

154/181  ซอยรำษฎร์อุทิศ 16 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

771 0105563063045 บจ.พีเอ็นจี ทรำนสปอร์ต แอนด์ ดี

เวลลอป จ ำกัด

17/4/2563 1,000,000       82990 กิจกรรมกำรบริกำรอ่ืนๆเพ่ือสนับสนุนธุรกิจ 

ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

294/4  ถนนพรหมรำษฎร์ แขวงบำงบอนใต้ เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

772 0105563063053 บจ.ที.เอส.เทรดด้ิง 2020 จ ำกัด 17/4/2563 1,000,000       46593 ขำยส่งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์เพ่ือใช้ใน

อุตสำหกรรม

193/3  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 2 ถนนจรัญสนิท

วงศ์

แขวงวัดท่ำพระ เขตบำงกอกใหญ่ กรุงเทพมหำนคร 10600

773 0105563063070 บจ.ฮำลำล แอดไวซอร่ี (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

17/4/2563 1,000,000       70209 ประกอบธุรกิจให้ค ำปรึกษำ หรือบริกำรท่ี

ปรึกษำด้ำนกำรท ำธุรกิจฮำลำล กำรเงินฮำลำล

5  ซอยรำมค ำแหง 167 ถนนรำมค ำแหง แขวงรำษฎร์

พัฒนำ

เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

774 0105563063096 บจ.เกรทเฮลธ์โปรดักส์ จ ำกัด 17/4/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจกำรค้ำโดยระบบออนไลน์ผ่ำน

เว็บไซต์ ซ่ึงสินค้ำ ตำมท่ีก ำหนดไว้ในวัตตุ

ประสงค์เว้นแต่ธุรกิจขำยตรงและตลำดแบบตรง

94/66  ถนนคู้บอน แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

775 0105563063100 บจ.โฮมแคร์ พีเอ็ม คอนสตรัคช่ัน 

จ ำกัด

17/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง 106/76  ซอยสุวินทวงศ์ 38 แขวงล ำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530

776 0105563063118 บจ.ทู ทำ โท จ ำกัด 17/4/2563 1,000,000       74109 ประกอบกิจกำรให้บริกำรออกเเบบ ผลิตภัณฑ์ 

เคร่ืองเรือน เส้ือผ้ำ เคร่ืองตกเเต่งทุกชนิด

54  ซอยพัฒนำกำร 63 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

777 0105563063126 บจ.เอส ออโต้สปอร์ต จ ำกัด 17/4/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจกำรขำยส่งและขำยปลีกอะไหล่ 

ส่วนประกอบและช้ินส่วนอุปกรณ์ประดับยนต์

ทุกชนิด

21/2  ซอยอนำมัยงำมเจริญ33 แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

778 0105563063151 บจ.ไอเฮิร์บยู จ ำกัด 17/4/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย เคร่ืองส ำอำง 

ผลิตภัณฑ์เสริมควำมงำมผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร

 อำหำรบ ำรุงสุขภำพ ยำและเวชภัณฑ์

90/87  ซอยพระยำสุเรนทร์ 26 แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

779 0105563063169 บจ.เอโคโลเท็กซ์ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

17/4/2563 1,000,000       81210 ประกอบกิจกำรท ำควำมสะอำดท่ัวไป ภำยใน

ตัวอำคำรและพ้ืนท่ีภำยนอกอำคำรบำงส่วน

345/1  ซอยลำดพร้ำว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

780 0105563063177 บจ.วีก้ำ มำรีน เซอร์วิสเซส จ ำกัด 17/4/2563 1,000,000       46591 จ ำหน่ำย น ำเข้ำ ส่งออก อุปกรณ์ช้ินส่วน 

อะไหล่ และส่วนประกอบต่ำงๆ ท่ีใช้เก่ียวกับ

กับเรือ รถไฟ

1/22  ซอยสำยไหม 23/1 แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

781 0105563063185 บจ.พีพี แอสเสท 2020 จ ำกัด 17/4/2563 1,000,000       68202 รับบริหำรงำนเก่ียวกับโครงกำรอำคำรชุด 85  ซอยสุขุมวิท 101/2 แขวงบำงนำเหนือ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260
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782 0105563063207 บจ.มดดีไฟน์ จ ำกัด 17/4/2563 1,000,000       82301 ประกอบกิจกำรให้บริกำร ด้ำนกำรจัดฝึกอบรม

 สัมนำ วำงแผน เป็นวิทยำกร

102/17  ซอยสรงประภำ 18 ถนนสรง

ประภำ

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

783 0105563063215 บจ.เอส พี ที พำร์ท เทรดด้ิง จ ำกัด 17/4/2563 1,000,000       46530 ค้ำเคร่ืองตัดหญ้ำ เคร่ืองจักร 140  ถนนปำกน้ ำกระโจมทอง แขวงบำงพรม เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

784 0105563063223 บจ.เอ็มเคเค เมทัล ออล เทรดด้ิง 

กรุ๊ป จ ำกัด

17/4/2563 1,000,000       43110 ร้ือถอนอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 1139  ซอยเพชรเกษม 63 แขวงหลักสอง เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

785 0105563063240 บจ.ยูริช อิเล็คทริค เซ็นเตอร์ จ ำกัด 17/4/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจกำรค้ำ ยำ ยำรักษำโรค เภสัชภัณฑ์

 เคมีภัณฑ์ เคร่ืองมือแพทย์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้

ทำงวิทยำสำสตร์ทุกชนิด

429/148  ซอยประชำอุทิศ 69 ถนนประชำ

อุทิศ

แขวงบำงมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 10140

786 0105563063266 บจ.เอสโค่ 2020 จ ำกัด 17/4/2563 1,000,000       35101 กำรผลิตและกำรส่งไฟฟ้ำ 242  ซอยประชำนุกูล 3 ซอย 1 แขวงวงศ์สว่ำง เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10800

787 0105563063274 บจ.เอ เอ็ม เอส โซลูช่ันส์ จ ำกัด 17/4/2563 1,000,000       81292 กิจกรรมกำรท ำควำมสะอำดภำยในท่ีใช้ควำม

ช ำนำญเฉพำะด้ำน

12  ซอยสะแกงำม 17 แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

788 0105563063282 บจ.สวีท แวร์เฮำส์ จ ำกัด 17/4/2563 1,000,000       46319 กำรขำยส่งผลิตภัณฑ์อำหำรอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

178/17  ซอยสุขุมวิท 62 แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

789 0105563063339 บจ.กำนต์ โลจิสติกส์ แอนด์ 

เทคโนโลยี จ ำกัด

17/4/2563 1,000,000       52292 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทน น ำเข้ำสินค้ำ 225  ซอยพัฒนำกำร 53 แขวงพัฒนำกำร เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

790 0105563063355 บจ.สกำเลีย เวนเจอร์ส จ ำกัด 17/4/2563 1,000,000       69200 ประกอบกิจกำร บริกำรด้ำนกำรบัญชีทุกชนิด 19/87-90  ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

791 0105563063371 บจ.สยำม พีดับบลิว กำรโยธำ จ ำกัด 17/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 50/143  ซอยลำดพร้ำว 51 (เศรษฐบุตร) แขวงสะพำนสอง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

792 0105563063398 บจ.อำร์เมอร์ ซิก้ำ เทคโนโลยี

(ประเทศไทย) จ ำกัด

17/4/2563 1,000,000       46691 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยน้ ำยำพ่นกันสนิม 30  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 57 แขวงบำงบ ำหรุ เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 10700

793 0105563063401 บจ.วีแคร์ เมดิโปร (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

17/4/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจกำรค้ำ วัสดุ เคร่ืองมือทำงกำร

เเพทย์ เวชภัณฑ์ยำเเละมิใช่ยำ

418/46  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

794 0105563063436 บจ.ศรีสรรค์ เรียลเอสเตท จ ำกัด 17/4/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยอสังหำริมทรัพย์ 270  ถนนประดิพัทธ์ แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400

795 0105563063444 บจ.แบบอย่ำง กำรช่ำง จ ำกัด 17/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 25/37  ซอยรำมค ำแหง 174 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

796 0105563063452 บจ.เอสเอ็นซี เน็กซ์ จ ำกัด 17/4/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงติดต้ังวำงสำยเคเบ้ิล 

โทรศัพท์ ไฟฟ้ำเเละระบบโทรคมนำคม 

คอมพิวเตอร์ทุกชนิด

9/156  ถนนลำดกระบัง แขวงลำดกระบัง เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

797 0105563063461 บจ.ทรัพย์เจริญ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์

 คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด

17/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำ

กำร ถนน สะพำน เข่ือน

56/15  ซอยพหลโยธิน 59 แยก 3 แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220
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798 0105563063495 บจ.ลดำ อินเตอร์ โปรดักส์ จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจกำรขำยส่งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

900/21  ซอยวิจิตรชัย แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

799 0105563063509 บจ.ซีเอ็นไอเอส อินเตอร์เทรด 

จ ำกัด

20/4/2563 1,000,000       52292 ประกอบกิจกำรบริกำรท้ังกำรน ำเข้ำและ

ส่งออก ท้ังทำงเรือ ทำงอำกำศและทำงบก

17  ซอยรำมอินทรำ 58 แยก 3 แขวงรำมอินทรำ เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

800 0105563063517 บจ.เฮ้ำส์ แอนด์ โฮม แปลนส์ จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับออกแบบ เขียน

แบบ งำนวิศวกรรม งำนโยธำ งำน

สถำปัตยกรรม ของอำคำรและส่ิงก่อสร้ำง

1/57  ซอยวิภำวดีรังสิต 60 แยก 18-1-6 แขวงตลำด

บำงเขน

เขตหลักส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210

801 0105563063533 บจ.วันดี อินเตอร์เนช่ันแนล บิส

สิเนส จ ำกัด

20/4/2563 1,000,000       85500 ประกอบกิจกำรบริกำรท่ีสนับสนุนกำรศึกษำ 8  ซอยรำมค ำแหง 25 ถนนรำมค ำแหง แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

802 0105563063550 บจ.ทีพอสซิเบิล จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำนวัตกรรม และ

อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ทุกชนิด

50/10  ถนนพระรำม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

803 0105563063568 บจ.ฐปนนท์ ซัพพลำยเออร์ จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       46521 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ไฟฟ้ำ ประปำ

 ตู้คอนโทรล ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุ 

อุปกรณ์โรงงำนทุกชนิด

25  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 48 แยก

 10-1

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

804 0105563063584 บจ.พีพี เจริญ 2020 จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงและงำนเช่ือม

ทุกประเภท

32  ซอยพระรำมท่ี 2 ซอย62 แยก 1-12 แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

805 0105563063592 บจ.คลีน สมำร์ท โปรดักส์  แอนด์ 

เซอร์วิส จ ำกัด

20/4/2563 1,000,000       78200 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงแรงงำน และให้บริกำร

ท ำควำมสะอำด เช่น ขัดพ้ืน ซักพรม ซักโซฟำ 

เช็ดกระจก เคลือบเงำพ้ืน ฉีดพ่น ฆ่ำเช้ือท้ัง

ภำยและภำยนอกอำคำร

123/48  หมู่บ้ำน ประภำทรัพย์ 5 ถนน

เจริญพัฒนำ

แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

806 0105563063606 บจ.ชัญชณ คอร์ป จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       47412 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ซอฟต์แวร์ ฮำร์ดแวร์

 อุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ท่ีเก่ียวกับ ระบบ

คอมพิวเตอร์ ระบบสำรสนเทศ

2/146  หมู่บ้ำน ทำวน์อเวนิว พระรำม 2 

ซอยพุทธบูชำ 9 ถนนพระรำม 2

แขวงบำงมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

807 0105563063614 บจ.อุ่นใจ เน็ตเวิร์ค จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำยปลีก

และส่ง อำหำรส ำเร็จรูป บรรจุหีบห่อ สินค้ำยำ

สมุนไพร เคร่ืองส ำอำง อำหำรเสริม เคร่ืองด่ืม 

กำแฟ ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภำพทุกชนิด

27/132  ถนนหนองระแหง แขวงสำมวำ

ตะวันตก

เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

808 0105563063631 บจ.พร้ิงค์พรำวด์ จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจกำรขำยปลีกทำงอินเทอร์เน็ต 288/297  ถนนเลียบคลองสอง แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

809 0105563063657 บจ.วีลูเต้ จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำร

จัดกำรอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

8  ซอยรำมค ำแหง 25 ถนนรำมค ำแหง แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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810 0105563063665 บจ.โรก คอนซัลต้ิง เซอร์วิสเซส 

จ ำกัด

20/4/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำและให้

ค ำแนะน ำเก่ียวกับกำรออกแบบและกำร

ก่อสร้ำงด้ำนกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์

591  อำคำรสมัชชำวำณิช 2  ช้ัน 20 ถนน

สุขุมวิท

แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

811 0105563063673 บจ.เอ.เอ. แมนูแฟคเจอร์ จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       14112 ประกอบกิจกำรผลิตเส้ือผ้ำส ำเร็จรูป เคร่ือง

แต่งกำยและผลิตภัณฑ์เคร่ืองหนัง

64  ซอยพ่ึงมี 29 ถนนสุขุมวิท 93 แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

812 0105563063681 บจ.กนก ไลฟ์ พลัส จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       86201 ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล คลีนิก

กำยภำพบ ำบัด

30/312  ซอยงำมวงศ์วำน 47 แยก 1-3 

ถนนงำมวงศ์วำน

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210

813 0105563063690 บจ.ตำเก รีโนเวช่ัน จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร งำน

ออกเเบบตกเเต่ง รวมถึงกำรปรับปรุงซ่อมเเซม

อำคำร

38/499  ถนนไทยรำมัญ แขวงสำมวำ

ตะวันตก

เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

814 0105563063703 บจ.สยำมเมเจอร์เทรดด้ิง จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       46421 ประกอบกิจกำรขำยส่งเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำและ

อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน

78/84  หมู่บ้ำน หรรษำ หมู่ท่ี 2 ถนนเพชร

เกษม

แขวงหนองค้ำงพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

815 0105563063711 บจ.เจ แอนด์ บี ก๊ิฟช็อป จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจกำรขำยส่งส่ิงทอเส้ือผ้ำรองเท้ำ

เคร่ืองหนังและของใช้ในครัวเรือนโดยได้รับ

ค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง

53/6  ซอยเลียบคลองภำษีเจริญฝ่ังเหนือ 

20/2

แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

816 0105563063720 บจ.เคซอฟท์ อินโนเวช่ัน เซอร์วิส 

จ ำกัด

20/4/2563 1,000,000       46510 ประกอบกิจกำร กำรค้ำ พัฒนำ เเละ อนุญำติ

ใช้ระบบ เเอปพลิเคช่ัน เเละ ให้บริกำรระบบ

โปรเเกรมคอมพิวเตอร์

1  อำคำรเอ็มไพร์ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 47  ห้อง

เลขท่ี 4703 ถนนสำทรใต้

แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

817 0105563063746 บจ.เนเชอรัล ไอดอล จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       10799 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย อำหำรเสริม

บ ำรุงผิวพรรณ อำหำรเสริมบ ำรุงร่ำงกำย และ

ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรอ่ืนๆ

17  ซอยพระรำมท่ี 2 ซอย 62 แยก 1-2 

ถนนพระรำมท่ี 2

แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

818 0105563063771 บจ.บำงกอกยูนิฟอร์ม เทคโนโลยี 

จ ำกัด

20/4/2563 1,000,000       46691 ประกอบกิจกำรค้ำผลิต และจ ำหน่ำย 

เคมีภัณฑ์ ใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรม

648/29  ถนนประชำรำษฎร์ 1 แขวงบำงซ่ือ เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10800

819 0105563063797 บจ.ไวรัสบัสเตอร์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       81210 ประกอบกิจกำรท ำควำมสะอำดพ้ืนท่ีของตัว

อำคำร เช่น ห้ำงสรรพสินค้ำ โรงแรม 

โรงพยำบำล ส ำนักงำน บ้ำนเรือน สนำมกีฬำ

290/144  หมู่บ้ำน กลำงเมือง เอส-เซ้นท์ 

ซอยลำดพร้ำว 84(สังคมสงเครำะห์ใต้ 1)

แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

820 0105563063819 บจ.เอเคอีเพย์เม้นท์ จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       96309 ประกอบกิจกำรบริกำรรับช ำระบิลสินค้ำและ

ค่ำบริกำรต่ำงๆ ทุกชนิด

343/321  ถนนคลองล ำเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230

821 0105563063843 บจ.ธีระศรี เทรดด้ิง จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจกำรซ้ือขำย ผลิตภัณฑ์ เคร่ืองใช้ 

และอุปกรณ์ไฟฟ้ำ เคร่ืองจักร

5  ซอยรำมค ำแหง 118 แยก 23 แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

822 0105563063851 บจ.กรีนแคร์พลัส จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจกำรผลิต และ จ ำหน่ำย เจอลแอ

ลกอฮอลล์ ทิชชู่เปียกท ำควำมสะอำด

28/7  ซอยรำมอินทรำ 45/1 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220
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823 0105563063860 บจ.เมค ฟู้ด น๊อท วอร์ จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร ภัตตำคำร 

ไนท์คลับค้ำอำหำรสด อำหำรแห้ง อำหำร

ส ำเร็จรูป

251/1  ซอยทองหล่อ 13 ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

824 0105563063878 บจ.ท็อปทรี เทรดด้ิง จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำย ขำย

ปลีก ขำยส่ง เคร่ืองใช้ในครัวเรือน เคร่ืองมือ

อิเล็กทรอนิกส์

622/307  ถนนพระรำมท่ี 2 แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

825 0105563063886 บจ.ดี.อี. ก่อสร้ำง 2020 จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ออกแบบ รับ

งำนต่อเติม ซ่อมแซม งำนสี งำนกระเบ้ีอง 

บ้ำนและอำคำร

478/160  ถนนลำดกระบัง แขวงลำดกระบัง เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

826 0105563063908 บจ.ไทก้ำ แมกซ์ 2020 (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

20/4/2563 1,000,000       46441 ประเภทกิจกำรจ ำหน่ำยยำแผนโบรำณ อำหำร

เสริม

120  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงรำมอินทรำ เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

827 0105563063916 บจ.เคมพลัส เทรดด้ิง จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       20299 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยเคมีภัณฑ์ 

หัวน้ ำหอม เคมีอำหำร และสำรปรุงแต่ง

อำหำรท่ีใช้ท่ัวไป

85/8-9  ซอยประชำอุทิศ 79 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 10140

828 0105563063924 บจ.ไซเบอร์มำร์ท จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       63113 ประกอบกิจกำรบริษัทให้บริกำรพำณิชย์

อิเล็กทรอนิคส์ บนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ กำรส่ง

สินค้ำ ช ำระเงินอันเก่ียวกับธุรกิจบริษัท

33  ซอยรำมค ำเเหง 170 เเยก 9 ถนนรำม

ค ำเเหง

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

829 0105563063932 บจ.เอส.เค.วำย. คอนซัลต้ิง จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       69200 ประกอบกิจกำรเก่ียวกับบัญชี กำรท ำบัญชี

และกำรตรวจสอบบัญชี กำรให้ค ำปรึกษำด้ำน

ภำษีรวมถึงบริกำรและค ำปรึกษำด้ำนธุรกิจอ่ืนๆ

95/18  หมู่บ้ำน อำเคเดีย พำร์ควิลล์ ซอย

เคหะร่วมเกล้ำ 78

แขวงรำษฎร์

พัฒนำ

เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

830 0105563063941 บจ.เมททอลเล็ท จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       46431 ประกอบกจกำรค้ำ  ส่งออกและน ำเข้ำสินค้ำ

เก่ียวกับธุรกิจป้ำยงำนด้ำนออกแบบ  และ

รับจ้ำงท ำของ งำนส่ิงพิมพ์

130/3  ซอยเทียนทะเล 24 ถนนบำงขุน

เทียน-ชำยทะเล

แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

831 0105563063959 บจ.อัลกอร์ คอน จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจกำรออกแบบ เขียนแบบงำน

ก่อสร้ำงโยธำ ไฟฟ้ำ เคร่ืองกล ระบบงำน

ส่ิงแวดล้อม รับปรึกษำงำนด้ำนวิศวกรรมทุก

ชนิด

986/41  หมู่ท่ี 12 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

832 0105563063983 บจ.แวร์วูล์ฟ อีโค่ จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองส ำอำง อุปกรณ์

เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้เสริมควำมงำม

1/17  ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบำงขุนศรี เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 10700

833 0105563064009 บจ.เดอะ ลิติแก็นท์ พำร์ทเนอร์ 

จ ำกัด

20/4/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจกำรด ำเนินธุรกิจให้ค ำปรึกษำ ให้

ค ำแนะน ำและให้บริกำรจัดกำรท่ีเก่ียวข้อง

กับธูรกิจ

295/36  หมู่บ้ำน ปริญ สำทร-รำชพฤกษ์ 

ถนนรำชพฤกษ์

แขวงบำงจำก เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160
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834 0105563064033 บจ.ไอโคนิค ซีลล่ิง แอนด์ พำร์ท 

จ ำกัด

20/4/2563 1,000,000       22299 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยปะเก็น

พลำสติก ซีสและท่อยำงต่ำงๆ

102/66  ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 4 

ถนนประเสริฐมนูกิจ

แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

835 0105563064041 บจ.เด็พธ์ สตูดิโอ จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       82302 ประกอบกิจกำรให้บริกำรด้ำนนันทนำกำร 

แสดงนิทรรศกำร แสดงสินค้ำ

20  ซอยพหลโยธิน 29 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

836 0105563064050 บจ.ฟูลล่ี โกลบอล จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย น ำเข้ำและส่งออก 

อุปกรณ์เสริมควำมงำม ทุกชนิดและสินค้ำ

อุปโภคบริโภคทุกชนิด

656  ซอยเพชรเกษม 63 แยก 1 แขวงหลักสอง เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

837 0105563064076 บจ.เอ็ม อินฟินิต้ี ทรำนสปอร์ต 

จ ำกัด

20/4/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและถ่ำยสินค้ำ และ

โดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ อำกำศ ท้ัง

ภำยในประเทศ และระหวำประเทศ

36  ซอยสมเด็จพระเจ้ำตำกสิน 23 ถนน

สมเด็จพระเจ้ำตำกสิน

แขวงส ำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600

838 0105563064106 บจ.พี ดับเบ้ิล จี เทรดด้ิง จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจกำรซ้ือมำ ขำยไป วัสดุอุปกรณ์

เก่ียวกับกำรก่อสร้ำง

1  ซอยเจริญนคร 55 ถนนเจริญนคร แขวงบำงล ำภูล่ำง เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600

839 0105563064122 บจ.อันออฟ สตูดิโอ จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       71101 ประกอบกิจกำรออกแบบสถำปัตยกรรมภำยใน

 ภูมิสถำปัตยกรรม ออกแบบผังแม่บทและ

แนวคิดพัฒนำพ้ืนท่ี

314/10  ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

840 0105563064131 บจ.ไวท์สโตนเวนเจอร์แคปิตอล

(ไทยแลนด์) จ ำกัด

20/4/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำผลิตภัณฑ์ AQUAOX 

น้ ำยำฆ่ำเช้ือสกัดจำกน้ ำทะเลลึก

586  ซอยอนำมัยงำมเจริญ 25 แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

841 0105563064149 บจ.สำมดี เพำเวอร์ จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       42202 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงโครงกำร

สำธำรณูปโภคเก่ียวกับสำยส่งไฟฟ้ำก ำลังและ

สำยสัญญำณส่ือสำร

99/101  ซอยลำดพร้ำว 31 ถนนรัชดำภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

842 0105563064157 บจ.อีปิกไทม์กรุ๊ป จ ำกัด 21/4/2563 1,000,000       58192 กำรจัดพิมพ์จ ำหน่ำยหรือเผยแพร่งำนอ่ืนๆ

ผ่ำนทำงออนไลน์

222/2  ซอย20มิถุนำ 11 แยก5 แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

843 0105563064165 บจ.บำงแคสมุนไพร จ ำกัด 21/4/2563 1,000,000       21002 ผลิต น ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำย สินค้ำ ยำ ยำ

ดม/หม่อง/สมุนไพร ทุกชนิดทุกประเภท

297/1  ซอยเพชรเกษม 62/1 แขวงบำงแคเหนือ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

844 0105563064173 บจ.อิมฟำสท์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 21/4/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจกำรค้ำ ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม เพ่ือ

สุขภำพ ทุกชนิด

219/39  ซอยงำมวงศ์วำน 47 แยก 6 (ชิน

เขต2/6)

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210

845 0105563064190 บจ.โฟกัสต้ำ จ ำกัด 21/4/2563 1,000,000       20210 ประกอบกิจกำรผลิตสำรเคมีป้องกัน จ ำกัด

ปลวก หนู เเมลงทุกชนิดเเละผลิตสำรเคมี 

สำรเคมีทำงกำรเกษตร

76  ซอยรำมอินทรำ 99 เเยก 2 แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230
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846 0105563064203 บจ.เดือน แอนด์ เดือน จ ำกัด 21/4/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจกำรค้ำ เส้ือผ้ำส ำเร็จรูป เคร่ืองแต่ง

กำย เคร่ืองประดับ ถุงเท้ำ ถุงน่อง เคร่ืองหนัง 

รองเท้ำ กระเป๋ำ

18/155  ซอยหทัยรำษฎร์ 39 แขวงสำมวำ

ตะวันตก

เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

847 0105563064211 บจ.ดีล คลับ แอนด์ สปำ จ ำกัด 21/4/2563 1,000,000       96101 ประกอบธุรกิจ ให้บริกำรนวดแผนโบรำณ 276  ถนนบำงแวก แขวงคลองขวำง เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160

848 0105563064220 บจ.สยำม เซ็นทรัล อินเตอร์เทรด 

จ ำกัด

21/4/2563 1,000,000       47599 จ ำหน่ำยอุปกรณ์ส ำหรับงำนรักษำควำม

ปลอดภัย เช่น เส้ือผ้ำ แบบฟอร์มต่ำงๆ รองเท้ำ

 ไฟฉำย วิทยุส่ือสำร

499/143  ถนนลำดกระบัง แขวงลำดกระบัง เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

849 0105563064238 บจ.พัชรโชติเอ็นจิเนียร่ิงแอนด์

ดีไซน์ จ ำกัด

21/4/2563 1,000,000       41001 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 115/15  หมู่บ้ำน พฤกษำไลท์ล็อกซ์ ซอย

เทิดรำชัน45 ถนนเทิดรำชัน

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

850 0105563064246 บจ.นำคินทร์ (888) จ ำกัด 21/4/2563 1,000,000       52292 ประกอบกิจกำรรับด ำเนินพิธีทำงศุลกำกร 

น ำเข้ำส่งออก

444/126  ซอยรำมค ำแหง 162/1 แขวงรำษฎร์

พัฒนำ

เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

851 0105563064254 บจ.อำร์ บี เอส อีคอมเมิร์ซ จ ำกัด 21/4/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจกำรขำยสินค้ำ และรับจ้ำงท ำของ 

ตำมวัตถุท่ีประสงค์ท้ังหมด ให้แก่บุคคล คณะ

บุคคล นิติบุคคล ส่วนรำชกำร และองค์กำร

ของรัฐ

9/9  อำคำรศูนย์กำรค้ำ เซ็นทรัล พลำซำ 

แกรนด์ พระรำม 9 ช้ันท่ี 14-17 ถนน

พระรำม 9

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

852 0105563064271 บจ.ดีดี ช้อปป้ิงไทย จ ำกัด 21/4/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจกำรขำยส่ง ขำยปลีก สินค้ำอุปโภค

บริโภค

81/32  ถนนสุขำภิบำล 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

853 0105563064289 บจ.สยำมแผ่นดินทอง จ ำกัด 21/4/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค สินค้ำ

บริโภค ทุกชนิด ทุกประเภท ตำมวัตถุท่ีประสงค์

98/49  ซอยรำมค ำแหง 39 (เทพลีลำ 1) แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

854 0105563064297 บจ.คูแกน ครีเอช่ัน (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

21/4/2563 1,000,000       43301 บริกำรติดต้ัง ค้ำ ตู้ไวน์พรีเม่ียม 774/1  ซอยพัฒนำกำร 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

855 0105563064301 บจ.พีเอสอี ดีเวลล็อปเมนท์ จ ำกัด 21/4/2563 1,000,000       64201 ประกอบธุรกิจโดยมีรำยได้จำกกำรถือหุ้นใน

บริษัทอ่ืนเป็นหลัก(เงินปันผลรับ)

497  ถนนรำมอินทรำ แขวงรำมอินทรำ เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

856 0105563064319 บจ.โฮมเอซีซีเซอร์วิส จ ำกัด 21/4/2563 1,000,000       46499 ประกอบกิจกำรส่ังสินค้ำ เช่น ถุงพลำสติก ถุง

ซิปล็อค หรือส่ิงอ่ืนซ่ึงมีลักษณะคล้ำยเคียงกัน

น ำมำจ ำหน่ำยในประเทศ

172  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงบำงแค เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

857 0105563064327 บจ.ดีดี ไอคอนิกำ จ ำกัด 21/4/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรออกแบบ ผลิตส่ือ

โฆษณำ ประชำสัมพันธ์

999/268  หมู่บ้ำน ซ่ือตรง แกรนด์โฮม 

ซอยพหลโยธิน 34

แขวงเสนำนิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

858 0105563064360 บจ.อำชิตำ อินเตอร์ จ ำกัด 21/4/2563 1,000,000       47912 กำรปลีกขำยสินค้ำทำงอิเลคทรอนิกส์โดยมิใช่

ธุรกิจขำยตรงและตลำดแบบตรง

1709  ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง

เหนือ

เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

859 0105563064408 บจ.วินเนอร์เทรลเลอร์ไทร์ จ ำกัด 21/4/2563 1,000,000       45301 ประกอบกิจกำร น ำเข้ำ ส่งออก ค้ำส่ง ค้ำปลีก 

ยำงล้อรถยนต์ทุกประเภท

14  ซอยหัวหมำก 27 แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240
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860 0105563064416 บจ.ไลน์ไทยฟู้ด แอนด์ โกรเซอร่ี 

จ ำกัด

21/4/2563 1,000,000       47733 จ ำหน่ำยดอกไม้ ผัก ผลไม้เพ่ือสุขภำพ 177  ซอย01กำญจนำภิเษก 44 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

861 0105563064432 บจ.เอกวีรญำ จ ำกัด 21/4/2563 1,000,000       47219 ร้ำนขำยปลีกอำหำรอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้

ในท่ีอ่ืน

88/87  ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบำงแค เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

862 0105563064441 บจ.นอร์ธ อีเนอร์จี โฮลด้ิง จ ำกัด 21/4/2563 1,000,000       35101 ประกอบธุรกิจเก่ียวกับพลังงำนไฟฟ้ำ โซล่ำร์

เซล พลังงำนชีวมวล

111/72  ถนนรัชดำ-รำมอินทรำ แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

863 0105563064467 บจ.ปกร กำรบัญชี จ ำกัด 21/4/2563 1,000,000       69200 กิจกรรมเก่ียวกับกำรท ำบัญชีและกำร

ตรวจสอบบัญชี

636/1  ซอยพุทธมณฑลสำย 2 ซอย 7 แขวงบำงแคเหนือ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

864 0105563064483 บจ.เอส.ซี.เอส. พลำสติก จ ำกัด 21/4/2563 1,000,000       22230 กำรผลิตผลิตภัณฑ์พลำสติกส ำเร็จรูป 16/78  ซอยเทียนทะเล20 ถนนบำงขุน

เทียน-ชำยทะเล

แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

865 0105563064505 บจ.เอ็ม. มี พรอพเพอร์ต้ี จ ำกัด 21/4/2563 1,000,000       68104 ให้บริกำรเช่ำ ซ้ือขำย แลกเปล่ียน ค่ำนำยหน้ำ 

รวมถึงให้ค ำปรึกษำด้ำนอสังหำริมทรัพย์

34  ซอยลำดปลำเค้ำ 76 แยก 3-14 แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

866 0105563064513 บจ.ธนำวิส 2020 จ ำกัด 21/4/2563 1,000,000       28199 ประกอบกิจกำร ผลิต น ำเข้ำ ส่งออกอุปกรณ์

เซฟต้ี อุปกรณ์นิรภัยในหน่วยงำน เเละส่วน

บุคคลทุกประเภท

202  ซอยพระรำมท่ี 2 ซอย 69 แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

867 0105563064521 บจ.เอ็มเอฟไอพี 1 จ ำกัด 21/4/2563 1,000,000       66199 ประกอบกิจกำรบริกำรรับเป็นผู้จัดกำรและ

ดูแลผลประโยชน์เก็บผลประโยชน์และจัดกำร

ทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืน

518/5  อำคำรมณียำเซ็นเตอร์ ช้ันท่ี 6 ถนน

เพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

868 0105563064530 บจ.บีม ไพรออริต้ี 88 จ ำกัด 21/4/2563 1,000,000       68103 กำรเช่ำและกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับ

อสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็น ของตนเองหรือเช่ำจำก

ผู้อ่ืนเพ่ือเป็นท่ีพักอำศัย

248  ซอยร่มเกล้ำ 19/1 แขวงคลองสำม

ประเวศ

เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

869 0105563064556 บจ.กิจกำรร่วมค้ำ วำยจี จ ำกัด 21/4/2563 1,000,000       47411 กำรขำยคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วง

คอมพิวเตอร์

523  ถนนมหำพฤฒำรำม แขวงมหำพฤฒำ

รำม

เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

870 0105563064564 บจ.โอ เค อี โฮลด้ิง จ ำกัด 21/4/2563 1,000,000       68103 ประกอบกิจกำรให้เช่ำเก่ียวกับอสังหำริมทรัพย์

ท่ีเป็น ของตนเองหรือเช่ำจำกผู้อ่ืนเพ่ือเป็นท่ี

พักอำศัย

629  ซอยพัฒนำกำร 53 ถนนพัฒนำกำร แขวงพัฒนำกำร เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

871 0105563064572 บจ.เบิร์ชวู้ด เทรดด้ิง จ ำกัด 21/4/2563 1,000,000       43301 กำรติดต้ังส่วนประกอบอำคำรและกำรตกแต่ง

ภำยใน

8/258  ซอย01 ถนนกำญจนำภิเษก 4 แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

872 0105563064599 บจ.อินเวนเตอร์ ดีเวลอปเม้นท์ 

จ ำกัด

22/4/2563 1,000,000       28199 ประกอบกิจกำรผลิต ออกแบบ จ ำหน่ำย 

ประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

คอมพิวเตอร์ เคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์

40/87  ซอยพระยำสุเรนทร์ 40 แขวงสำมวำ

ตะวันตก

เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510
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รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
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873 0105563064602 บจ.แอลเอ็มจี โคออป จ ำกัด 22/4/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำส่งออก สินค้ำอุปโภค

บริโภค ต่ำงๆ อุปกรณ์ และสินค้ำตำมค ำส่ังซ้ือ

25  ซอยเช่ือมสัมพันธ์ 15 แขวงกระทุ่มรำย เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530

874 0105563064629 บจ.นำคบุญธรรม ขนส่ง จ ำกัด 22/4/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจกำรขนส่งเเละขนถ่ำยสินค้ำ เเละ

คนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำงอำกำศ ท้ัง

ภำยในประเทศ

86/30  ซอยตรีมิตร แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

875 0105563064637 บจ.พีพี ทรำนสปอร์ต แอนด์ โลจิ

สติกส์ จ ำกัด

22/4/2563 1,000,000       52291 ประกอบกิจกำรให้บริกำรโลจิสติกส์ เป็น

ตัวแทนรับจัดกำรขนสินค้ำระหว่ำงประเทศ 

ตัวแทนผู้รับจัดกำรขนส่งสินค้ำ

43/1  หมู่ท่ี 4 แขวงล ำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530

876 0105563064653 บจ.ท็อป คลีน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด 22/4/2563 1,000,000       20221 ประกอบกิจกำรผลิตสีน้ ำมันชักเงำและสำร

เคลือบประเภทเดียวกันและ น้ ำมันทำไม้

246  ซอยรำมอินทรำ64 ถนนรำมอินทรำ แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

877 0105563064688 บจ.บริก อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด 22/4/2563 1,000,000       21001 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย ยำแผน

โบรำณ เคร่ืองส ำอำง เคร่ืองมือแพทย์

84/35  ซอยลำดพร้ำว 83 (จิตต์อำรีย์) แขวงคลองเจ้ำ

คุณสิงห์

เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

878 0105563064700 บจ.นำรำยำ ชูริ จ ำกัด 22/4/2563 1,000,000       45101 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออกเพ่ือกำร

จ ำหน่ำยรถยนต์ อะไหล่อุปกรณ์ช้ินส่วนของ

รถยนต์และยำนพำหนะอ่ืนๆ

151/1  ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

879 0105563064718 บจ.กรีน กู๊ด กู๊ดส์ จ ำกัด 22/4/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจกำรผลิตเคร่ืองหอม เคร่ืองส ำอำง 

เเละผลิตภัณฑ์ในห้องน้ ำ

9  ซอยรำมค ำเเหง 60 เเยก 7 (สวนสน 7) แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

880 0105563064734 บจ.เฮลโล่ เมลโล่ จ ำกัด 22/4/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจกำรขำยปลีก/ส่ง รองเท้ำทุกชนิด 

เส้ือผ้ำแฟช่ัน เคร่ืองประดับตกแต่ง อุปกรณ์

เคร่ืองใช้ในบ้ำน

262  ถนนบำงบอน 3 แขวงบำงบอน

เหนือ

เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

881 0105563064751 บจ.มำร์ ครำฟท์ จ ำกัด 22/4/2563 1,000,000       90002 ประกอบธุรกิจค่ำยดนตรี และผลิตดนตรี 17  ซอยสุขุมวิท 1 (ร่ืนฤดี) แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

882 0105563064769 บจ.ซีที แอนด์ เอ เบสท์ ซัพพลำย 

จ ำกัด

22/4/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจกำรขำยปลีก ขำยส่งสินค้ำทำง

เภสัชภัณฑ์เเละชนิดเคมีภัณฑ์

127/6  ซอยอ่อนนุช 17 เเยก 16 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

883 0105563064777 บจ.บ็อบ บ็อบ(ประเทศไทย) จ ำกัด 22/4/2563 1,000,000       63113 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเป็นตลำดกลำงใน

กำรซ้ือขำยสินค้ำ หรือ บริกำร

(E-MAKETPLACE)

61  ซอยรุ่งเรือง ถนนสุทธิสำรวินิจฉัย แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

884 0105563064785 บจ.เอ็มเจ2000 จ ำกัด 22/4/2563 1,000,000       47899 ประกอบกิจกำรขำยปลีกสินค้ำอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืนบนแผงลอยและตลำด

28/149  หมู่บ้ำน ฮำบิเทีย ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

885 0105563064793 บจ.แฮร์ริสต้ำ เวิลด์ จ ำกัด 22/4/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจกำรซ้ือขำย น ำเข้ำส่งออก สินค้ำ

อุปกรณ์เก่ียวกับธุรกิจเสริมควำมงำม

45/3  ซอยเฉลิมสุข ถนนรัชดำภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900
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886 0105563064823 บจ.นิว โกลบ (ประเทศไทย) จ ำกัด 22/4/2563 1,000,000       47739 ประกอบกิจกำรจัดท ำเเละจ ำหน่ำยบัตรก ำนัล

ของโรงเเรม ร้ำนอำหำร เเละกิจกรรมอ่ืนๆเพ่ือ

ขำยให้เเก่ผู้สนใจ

11/93  ซอยเจริญใจ แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

887 0105563064831 บจ.แอลไอที เอ็นเตอร์เทนเมนต์ 

จ ำกัด

22/4/2563 1,000,000       90002 ประกอบธุรกิจค่ำยดนตรี และผลิตดนตรี 17  ซอยสุขุมวิท 1 (ร่ืนฤดี) แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

888 0105563064840 บจ.โอเอ็มจี คลีน แอดวำนซ์ กรุ๊ป 

จ ำกัด

22/4/2563 1,000,000       46499 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำเเละจ ำหน่ำยฟองน้ ำเม

ลำมีน

43/501  ซอยศูนย์วิจัย แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

889 0105563064866 บจ.เจเจ นัมเบอร์วัน เรียล เอสเตท

 จ ำกัด

22/4/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจกำร เป็นตัวแทนและนำยหน้ำ

ให้บริกำรซ้ือ ขำย เช่ำ อสังหำริมทรัพย์ โรงแรม

 โรงงำน

11/4  ซอยรำมค ำแหง 44 (เลิศนิมิต) แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

890 0105563064874 บจ.กรีน ไบโอติก โกลบอล จ ำกัด 22/4/2563 1,000,000       46209 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย แปรรูป ส่งออก 

สินค้ำทำงกำรเกษตร และสมุนไพรทุกชนิด

39/398  ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

891 0105563064882 บจ.บล็อกบ็อกซ์ พลำสเทค จ ำกัด 22/4/2563 1,000,000       25999 ประกอบกิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

18  ซอยบำงบอน 5 ซอย 5 ถนนบำงบอน5 แขวงบำงบอน

เหนือ

เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

892 0105563064891 บจ.ไทยปิโตรเทรดด้ิง จ ำกัด 22/4/2563 1,000,000       46311 ประกอบกิจกำรขำยส่งเน้ือสัตว์และผลิตภัณฑ์

เน้ือสัตว์

74  ซอยนักกีฬำแหลมทอง 1 แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

893 0105563064904 บจ.ไฮบริดจ์  เจอำร์เอฟ จ ำกัด 23/4/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำร และเคร่ืองด่ืม

ทุกชนิด น ำเข้ำ-ส่งออก เคร่ืองด่ืมทุกประเภท

114  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

894 0105563064912 บจ.ไฟว์สตำร์ เซอร์วิส แอนด์ 

โซลูช่ันส์ จ ำกัด

23/4/2563 1,000,000       33121 ประกอบกิจกำรให้บริกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ

 เคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์ เคร่ืองมือกล

203/11  ซอยเคหะร่มเกล้ำ 31 แขวงคลองสอง

ต้นนุ่น

เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

895 0105563064939 บจ.โฟกัส อินโนเทค จ ำกัด 23/4/2563 1,000,000       46441 กำรขำยส่งสินค้ำทำงเภสัชภัณฑ์และทำง

กำรแพทย์

179/50  ซอยนำวงประชำพัฒนำ 15 ถนน

นำวงประชำพัฒนำ

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

896 0105563064998 บจ.คอมมิงเก้ิล เพลย์กรำวด์ จ ำกัด 23/4/2563 1,000,000       56302 กำรบริกำรด้ำนเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์

เป็นหลักในร้ำน

432/1  ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240

897 0105563065021 บจ.ย่ิงเจริญโภคภัณฑ์ จ ำกัด 23/4/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำส่งออก สินค้ำอุปโภค

บริโภค ทุกชนิด

725  อำคำรเมโทรโพลิศ ช้ันท่ี 20  ห้อง

เลขท่ี 143 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

898 0105563065030 บจ.โกล ทูเก็ตเตอร์ จ ำกัด 23/4/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค บริโภค

 ทุกชนิด ตำมวัตถุท่ีประสงค์

22  ซอยพหลโยธิน 48 แยก 1 แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

899 0105563065048 บจ.ไอวีจี อินทิเกรช่ัน จ ำกัด 23/4/2563 1,000,000       62022 ประกอบกิจกำรบริกำรเป็นท่ีปรึกษำระบบ รับ

ออกแบบ พัฒนำระบบท่ีเก่ียวข้องกับ

ระบบงำนและซอฟท์แวร์

1/26  ซอยรำษฎร์บูรณะ 44 แขวงรำษฎร์

บูรณะ

เขตรำษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหำนคร 10140



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

900 0105563065056 บจ.เฮิร์บ ฟอร์ ยู จ ำกัด 23/4/2563 1,000,000       46439 ประกอบธุรกิจส่งสินค้ำพ้ืนเมืองออกไป

จ ำหน่ำยต่ำงประเทศ

39/75  ซอยโกสุมรวมใจ 37 แยก 2 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

901 0105563065072 บจ.พี.ซี.เอส. บิลด้ิง คอนสตรัคช่ัน 

จ ำกัด

23/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำ

กำร ถนน สะพำน เข่ือน

16/41  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 21 

ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

902 0105563065081 บจ.เอ็กซ์เอฟ ฟำสท์เทนเนอร์ส 

จ ำกัด

23/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร

พำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำกำร

457/231  ตรอกวัดจันทร์ใน แขวงบำงโคล่ เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร 10120

903 0105563065099 บจ.เอ็น.ยู.พอช ส่ี สอง แปด เก้ำ 

โพลิชช่ิง จ ำกัด

23/4/2563 1,000,000       25921 ประกอบกิจกำรรับขัดเงำโลหะทุกชนิดทุก

ประเภท

141  ซอยพระยำมนธำตุฯ แยก 35-3 แขวงคลองบำง

บอน

เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

904 0105563065145 บจ.ฟูเอล อินโนเวช่ัน จ ำกัด 23/4/2563 1,000,000       47735 ประกอบกิจกำร น้ ำมันเช้ือเพลิง ถ่ำนหิน 

ผลิตภัณฑ์อย่ำงอ่ืนท่ีก่อให้เกิดพลังงำน

56/5  ซอยรำมค ำแหง 60 แยก 2 แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

905 0105563065188 บจ.ซุปเปอร์ซิมมิทร่ี จ ำกัด 23/4/2563 1,000,000       74909 กิจกรรมทำงวิชำชีพวิทยำศำสตร์และเทคนิค

อ่ืนๆซ่ึงมิได้ จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

583/81  ซอยประชำสันติ ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

906 0105563065196 บจ.สยำม ซุปเปอร์ฟู้ดส์ เทรดด้ิง 

จ ำกัด

23/4/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจกำรขำยปลีก ขำยส่ง อำหำร

ส ำเร็จรูป แช่แข็งทุกชนิด

5  ซอยบรมรำชชนนี 75 แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

907 0105563065200 บจ.ทเวนต้ีวัน โฮลด้ิง จ ำกัด 23/4/2563 1,000,000       68104 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเช่ำพ้ืนท่ี ให้บริกำร

สำธำรณะ ดูแลทรัพย์สิน ฯ

483/1  ถนนพระรำมท่ี 3 แขวงบำงโคล่ เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร 10120

908 0105563065218 บจ.เอ็ม แอนด์ พี โพลี แซค จ ำกัด 23/4/2563 1,000,000       46694 ประกอบกิจกำรค้ำส่งและค้ำปลีกกระสอบ 

บรรจุภัณฑ์ วัตถุดิบเพ่ือใช้ในกำรผลิต

632  ถนนเลียบคลองภำษีเจริญฝ่ังใต้ ซอย 6 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

909 0105563065226 บจ.แอสโตรนอทเทค จ ำกัด 23/4/2563 1,000,000       63113 บริกำรเป็นตลำดกลำงในกำรซ้ือขำยสินค้ำหรือ

บริกำร โดยใช้ส่ืออิเล็คทรอนิกส์ผ่ำนระบบ

เครือข่ำยอินเตอร์เน็ต

630  ซอยอ่อนนุช 54 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

910 0105563065251 บจ.มัท เนเชอรัล ไลฟ์ จ ำกัด 23/4/2563 1,000,000       46441 กำรด ำเนินกำร น ำเข้ำ ส่งออก สินค้ำและ

อุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรแพทย์

167  ถนนเทิดรำชัน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

911 0105563065269 บจ.วิซเทีย จ ำกัด 23/4/2563 1,000,000       47219 ร้ำนขำยปลีกอำหำรอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้

ในท่ีอ่ืน

34  ซอยคำวำ ถนนสมเด็จเจ้ำพระยำ แขวงสมเด็จ

เจ้ำพระยำ

เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600

912 0105563065277 บจ.ม่ิงมิตร อะกริเมท จ ำกัด 23/4/2563 1,000,000       70209 ประกอบธุรกิจบริกำรรับปรึกษำ แนะน ำด้ำน

กำรเกษตร กำรขอจดทะเบียนต่ำงๆ

17/4  ซอยพัฒนำกำร54 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

913 0105563065307 บจ.ที.เอ.เอส. เทเลคอม เนทเวิร์ค 

จ ำกัด

23/4/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจกำรรับงำนไฟเบอร์ ระบบส่ือสำร 

อุปกรณ์ส่ือสำร ระบบกำรไฟฟ้ำ อุปกรณ์ไฟฟ้ำ

 ทุกชนิด น ำเข้ำ ส่งออก อุปกรณ์ส่ือสำรทุกชนิด

85  ถนนพำหุรัด แขวงวังบูรพำ

ภิรมย์

เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

914 0105563065315 บจ.กันยำเฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด 23/4/2563 1,000,000       31001 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ 

รับจ้ำงออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ชุดเคร่ืองนอน 

เคร่ืองตกแต่งในครัวเรือน

1087/2  ถนนบำงขุนเทียน-ชำยทะเล แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

915 0105563065323 บจ.แอลวี เมด ซัพพลำย จ ำกัด 23/4/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์

อำหำรเสริม

70/106  ซอยรำมค ำแหง 164 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

916 0105563065366 บจ.ชัวร์ เพย์ จ ำกัด 23/4/2563 1,000,000       58202 บริกำรพัฒนำโมบำยแอพพลิเคช่ัน-กำรช ำระ

เงินทุกประเภท

1  อำคำรเอ็มไพร์ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 47 ยูนิต 

4703 ถนนสำทรใต้

แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

917 0105563065374 บจ.ว้ำว เพย์ จ ำกัด 23/4/2563 1,000,000       58202 ประกอบกิจกำรให้บริกำรพัฒนำโมบำย

แอพพลิเคช่ันท่ีเก่ียวข้องกับกำรช ำระเงินทุก

ประเภท

1  อำคำรเอ็มไพร์ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 47 ยูนิต 

4703 ถนนสำทรใต้

แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

918 0105563065391 บจ.เอ็น เค วำย โพรเทคท์ จ ำกัด 23/4/2563 1,000,000       47999 กำรขำยปลีกโดยไม่มีร้ำนซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้

ในท่ีอ่ืน

77/440  ซอยนวมินทร์  75 แยก 21-2-1 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240

919 0105563065421 บจ.เวิลด์ วีซ่ำ แอนด์ ทรำเวล จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       96309 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับท ำหนังสือเดินทำง

 รวมท้ังวีซ่ำทุกประเภท

999/120 แขวงตลำด

บำงเขน

เขตหลักส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210

920 0105563065455 บจ.โซลลัช จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย ส่ังเข้ำมำ

จ ำหน่ำยในประเทศ/ส่งออกไปต่ำงประเทศ 

สินค้ำประเภทเคร่ือง/เวชส ำอำง บ ำรุงผิวหน้ำ/

ผิวพรรณทุกชนิด

889/126  ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

921 0105563065463 บจ.อะไรซ์ อินเตอร์กรุ๊ป 88 จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       10139 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย อำหำรส ำเร็จรูป

 อำหำรแห้ง เช่นหมูหยอง หมูแผ่น เป็นต้น

99/70  ซอยสวนหลวง แขวงบำงค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

922 0105563065480 บจ.เดอะ บัซซ์แล็บ จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       46900 ประกอบธุรกิจจ ำหน่ำย เป็นตัวแทน จ ำหน่ำย 

ขนส่ง น ำเข้ำสินค้ำอุปโภคและสินค้ำบริโภค

1/269  ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210

923 0105563065498 บจ.พิกเซ็นเทค จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจกำรขำยปลีกเคร่ืองส ำอำง 5/9  ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนง

เหนือ

เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

924 0105563065501 บจ.เคที ไบรท์เนส จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจกำรค้ำ วัสดุก่อสร้ำง อุปกรณ์และ

เคร่ืองมือใช้ในกำรก่อสร้ำง อุปกรณ์ไฟฟ้ำทุก

ชนิดรวมท้ังอะไหล่

944-946  ซอยนวมินทร์ 143 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230

925 0105563065536 บจ.ดำต้ำ อินฟินิท จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       62021 ประกอบธุรกิจรับเป็นท่ีปรึกษำและให้

ค ำแนะน ำแก้ปัญหำท่ีเก่ียวกับกำรเผยแพร่

ข้อมูลในเครือข่ำยตัวระบบคอมพิวเตอร์ กำร

จัดฐำนข้อมูล

889/194  ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

926 0105563065561 บจ.กิจกำรร่วมค้ำ บี เอช จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงและซ่อมแซม

ส่ิงก่อสร้ำง

104/38  ซอยวิภำวดีรังสิต 2 ถนนวิภำวดี

รังสิต

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

927 0105563065579 บจ.ไอเดียลไซเอนซ์อินเตอร์เนช่ัน

แนล จ ำกัด

24/4/2563 1,000,000       46421 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ 110/3  ซอยกำญจนำภิเษก005 แขวงหลักสอง เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

928 0105563065595 บจ.ทรอปิคอล บิวต้ี จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย เคร่ืองส ำอำง เส้ือผ้ำ

แฟช่ัน กระเป๋ำ รองเท้ำ

300/278  ถนนกรุงเทพกรีฑำ แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

929 0105563065609 บจ.แคนนำฟลำวเวอร์ จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       86101 ประกอบกิจกำรโรงพยำบำลเอกชน 

สถำนพยำบำลรับรักษำคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ 

รับท ำกำรฝึกสอนเก่ียวกับกำรแพทย์ทำงด้ำน

เวลเนสและกำยภำพบ ำบัด

300/146  ซอยลำดพร้ำว84 (สังคม

สงเครำะห์ใต้ 1) ถนนลำดพร้ำว

แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

930 0105563065625 บจ.โปรพลัสเทรนน่ิงเซ็นเตอร์ จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจกำรเป็นท่ีปรึกษำหรือให้ค ำแนะน ำ

 อบรม เก่ียวกับกำรตลำดด้ำนธุรกิจประกันภัย 

เป็นท่ีปรึกษำหรือให้ค ำแนะน ำ อบรม

524  ซอยชำนเมือง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

931 0105563065633 บจ.บุญมำ กำรช่ำง จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       25111 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยโครงหลังคำ 

เหล็ก อลูมิเนียม สแตนเลส ลักษณะเป็นตู้ทึบ 

คอก แผงเหล็ก

95/84  หมู่บ้ำน เดอะ คอนเนค 22 ถนนสุวิ

นทวงศื

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

932 0105563065641 บจ.ไอเอ็มพี แฟคทอร่ี จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจกำร ออกแบบ ผลิตจ ำหน่ำยให้เช่ำ

ป้ำยโฆษณำ และส่ิงส่ือพิมพ์ ทุกชนิด

194/66-67  ถนนท่ำข้ำม แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

933 0105563065668 บจ.ไอพีที แมเนจเม้นท์ จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจกำรเก่ียวกับอสังหำริมทรัพย์ เช่น 

ขำย เช่ำ เป็นตัวแทนขำย

111/1  อำคำรพิมำนแมนช่ัน ซอยสำทร 7 

ถนนสำทรใต้

แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

934 0105563065676 บจ.วีร่ำ แอคเค้ำน์ต้ิง จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       69200 ประกอบกิจกำรเก่ียวกับกำรท ำบัญชีและกำร

ตรวจสอบบัญชี กำรให้ค ำปรึกษำด้ำนภำษี กำร

วำงแผนระบบบัญชีและให้ค ำปรึกษำด้ำน

ระบบบัญชี

189/467  ถนนประชำรำษฎร์บ ำเพ็ญ แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

935 0105563065684 บจ.เลิร์นทู จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       85492 ประกอบกิจกำรรับสอนกำรใช้โปรแกรม-คอร์

สเรียนแบบออนไลน์

515  ถนนสำธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

936 0105563065692 บจ.ไอดอลแฟคทอร่ี จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       59112 ประกอบกิจกรรมกำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์ 32  ซอยพระรำมเก้ำ 41 ถนนเสรี 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

937 0105563065706 บจ.ดีน่ีย์ ฟู้ดส์ จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจกำรบริกำรด้ำนอำหำรใน

ภัตตำคำร/ร้ำนอำหำร

855/72  ซอยบำงแค16 แขวงบำงแค เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

938 0105563065714 บจ.มณีเจริญทรัพย์ คอนสตรัคช่ัน 

ไลน์ จ ำกัด

24/4/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 38/6  ซอยนวมินทร์163 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230

939 0105563065722 บจ.บี อำร์ ไอ เอส จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       61101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรระบบซอฟแวร์ 

เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรส่ือสำร

104/10  ซอยลำดพร้ำว 83 (จิตต์อำรี) แขวงคลองเจ้ำ

คุณสิงห์

เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310
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940 0105563065749 บจ.69 เซ็นเตอร์ พอยท์ จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       14112 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงผลิตออกแบบตัดเย็บ

เส้ือผ้ำเคร่ืองนุ่งห่ม

28/97-98  หมู่ท่ี 4 แขวงบำงขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

941 0105563065757 บจ.โครนิค เมดิคอล จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       21002 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยสมุนไพร 

และยำสมุนไพรทุกชนิด ผลิตภัณฑ์จำกพืชและ

สัตว์ท่ีใช้รักษำโรค

28/59  หมู่บ้ำน นลินอเวนิว ถนนรำมค ำแหง แขวงรำษฎร์

พัฒนำ

เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

942 0105563065765 บจ.ยัวร์โค่ยส์เฮ้ำส์ จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       32303 ประกอบกิจกำรผลิต ออกแบบ ตกแต่ง 

ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ อุปกรณ์บ่อปลำทุกชนิด

111/80  หมู่บ้ำน บึงบัว ซอยคุ้มเกล้ำ 20 

ถนนคุ้มเกล้ำ

แขวงล ำปลำทิว เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

943 0105563065773 บจ.เดอะซันออโต้พำร์ท จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       45201 ประกอบกิจกำร รับซ่อมรถยนต์ เรือยนต์ 

เคร่ืองจักรและเคร่ืองยนต์ เคร่ืองมือทำง

กำรเกษตร

49/673  ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240

944 0105563065781 บจ.หุ่นสิริ ก่อสร้ำง จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุก่อสร้ำง อุปกรณ์และ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในกำรก่อสร้ำง เคร่ืองมือ

ช่ำงทุกประเภท สี เคร่ืองมือทำสี

52/5,52/6  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 96/1 

ถนนจรัญสนิทวงศ์

แขวงบำงอ้อ เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 10700

945 0105563065790 บจ.เอ.ที.เจ. อินเทลลิเจ้นท์ โซล่ำร์

เซลล์ จ ำกัด

24/4/2563 1,000,000       47593 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้ำ

ส ำหรับให้แสงสว่ำง

55/9  หมู่บ้ำน คำซ่ำวิวล์ รำมอินทรำ วงเเห

วน2 ถนนเลียบกำญจนำภิเษก

แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

946 0105563065803 บจ.บ็อกซ์ เอ็กซ์เพิร์ต จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       17012 ประกอบกิจกำรโรงงำนกระดำษ โรงพิมพ์ 139  ซอยเจริญรำษฎร์ 7 แยก 7 แขวงบำงโคล่ เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร 10120

947 0105563065811 บจ.ยูนิคอร์น อำร์บิทรำจ จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       46691 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยก๊ำซอุตสำหกรรม

ต่ำงๆ บรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์ของก๊ำซ

อุตสำหกรรม

98/8  ถนนร่มเกล้ำ แขวงคลองสำม

ประเวศ

เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

948 0105563065838 บจ.กัปตันบีบี จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       32501 ประกอบกิจกำรผลิตเคร่ืองมือและอุปกรณ์

ในทำงกำรแพทย์ (ยกเว้นทำงทันตกรรม)

366/17  ซอยเจริญนคร 62 ถนนเจริญนคร แขวงดำวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600

949 0105563065846 บจ.แฮปป้ี เฮิร์บ 888 จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       01139 ประกอบกิจกำรปลูกพืชน ำเข้ำ ส่งออกและจัด

จ ำหน่ำยสินค้ำเกษตร ผลิตผลทำงกำรเกำตร 

ผลิตภัณฑ์

47/360  ซอยเลียบคลองสอง 5 แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

950 0105563065854 บจ.เวิร์คแวร์ 91 กรุ๊ป จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       14112 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย ติดเย็บเส้ือผ้ำ

ส ำเร็จรูป

208/8  ซอยพหลโยธิน 54/4 แยก 3 (ขำน

ไข)

แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

951 0105563065889 บจ.ปิยะ โลจิสติคส์ จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจกำรบริกำรขนส่งเเละขนถ่ำยสินค้ำ 

เเละคนโดยสำร

18/1  ซอยร่มเกล้ำ 25 แขวงคลองสำม

ประเวศ

เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

952 0105563065897 บจ.ดับบลิวเอ็มเอช ซัพพลำย จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจกำรค้ำอุปกรณ์อิเล็คทรอนิก 

อุปกรณ์ไฟฟ้ำ เคร่ือมือเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ

323/57  ซอยก ำแพงเพชร 6 ซอย 7 แยก 7 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210

953 0105563065919 บจ.เคพี มีเดีย จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจกำรบริกำรทำงด้ำนงำนโฆษณำทุก

ชนิด ทุกประเภทด้วยส่ือต่ำงๆ เช่น ส่ิงพิมพ์ 

วิทยุ  โทรทัศน์ แผ่นป้ำยโฆษณำ

339/294  ซอยเพชรเกษม 69 แยก 5 แขวงหลักสอง เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160
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954 0105563065927 บจ.ดุสิต กำรแพทย์ จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       86909 ให้บริกำรด้ำนกำรแพทย์ 681,683  ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนคร

ไชยศรี

เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 10300

955 0105563065935 บจ.เมดิคอล เวชกำร จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       86909 ให้บริกำรด้ำนกำรแพทย์ 84,86  ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบำงย่ีขัน เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 10700

956 0105563065943 บจ.จีเอ็มพี อินเตอร์เทรด จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       46109 เป็นนำยหน้ำ ตัวแทน ตัวแทนค้ำต่ำงในกิจกำร

และธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจ

ประกันภัย กำรหำสมำชิกให้สมำคม และ

กำรค้ำหลักทรัพย์

419/100  อำคำรแฟมิล่ีปำร์คคอนโด 

อำคำรบี ซอยลำดพร้ำว 48

แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

957 0105563065951 บจ.เอสซี สกรีน ทรำนส์เฟอร์ จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       13132 ประกอบกิจกำรรับพิมพ์สกรีนทรำนเฟอร์ทุก

ชนิด

29/3,29/4,29/5  ซอยสะแกงำม30แยก1 แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

958 0105563065960 บจ.ณัฏฐ์ วีเอ็กซ์บี จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       46521 ประกอบกิจกำรค้ำ น ำเข้ำส่งออก อุปกรณ์โซ่ล่ำ

เซลล์ อุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรผลิตระบบไฟฟ้ำด้วย

พลังงำนทดแทน

471  ถนนส่ีพระยำ แขวงส่ีพระยำ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

959 0105563065986 บจ.รำตรี รุ่งเรืองกำรช่ำง จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       43301 ประกอบกิจกำรรับติดต้ังมุ้งลวด เหล็กดัด 164  ถนนบำงบอน 3 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

960 0105563065994 บจ.เซ้นท์อะโรมำทิสท์ จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       46442 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำมำจ ำหน่ำย สินค้ำ

เก่ียวกับหัวเช้ือน้ ำหอมและสำรเคมี

128/30  ถนนประชำอุทิศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

961 0105563066001 บจ.เดอะ เวลต้ี จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       82990 ประกอบกิจกำร ประมูลงำนต่ำงๆ ท้ังรำชกำร 

และเอกชน

43/12  หมู่บ้ำน ทวีทอง ซอยเพชรเกษม 110 แขวงหนองค้ำงพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

962 0105563066010 บจ.ฮองด้ำ โลจีสติกส์ (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

27/4/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ 

ในประเทศผ่ำนแดน ท้ังทำงเรือ ทำงอำกำศ 

ทำงบก โดยปฎิบัติตำมกฎหมำย

3656/50  ถนนพระรำมท่ี 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

963 0105563066044 บจ.ดำบ๊อกซ์ พีซี จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       46510 ประกอบกิจกำรซ้ือมำขำยไปอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ทุกชนิด

106  ซอยสุขุมวิท 66/1 แขวงบำงนำเหนือ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

964 0105563066087 บจ.พีแอนด์เค อีเล็คทรอนิกส์ จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       46422 ประกอบกิจกำร น ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำย ขำย

ส่ง ขำยปลีก หลอดไฟ หลอดไฟแอลอีดี ไฟฉำย

91/22  ซอยลำดพร้ำว 87 (จันทรำสุข) แขวงคลองเจ้ำ

คุณสิงห์

เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

965 0105563066095 บจ.นำย ฟีนิกซ์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจกำรค้ำอุปกรณ์และเคร่ืองมือต่ำงๆ 

ได้แก่ ไม้ก้ันอัตโนมัติ กล้องวงจรปิด ป้ำยไฟ 

โซล่ำเซลล์

20  ซอยอ่อนนุช 17 แยก 11 ถนนสุขุมวิท 

77

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

966 0105563066109 บจ.ดับบลิวพีเอส อินเตอร์เทรด 

จ ำกัด

27/4/2563 1,000,000       47723 จ ำหน่ำย เคร่ืองส ำอำง เวชส ำอำง ผลิตภัณฑ์

เสริมควำมงำม ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ 

อุปกรณ์ควำมงำม เคร่ืองมือเสริมควำมงำม

207  ช้ันท่ี 3 ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

967 0105563066117 บจ.ชัยวัฒน์789 จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ตู้กำแฟหยอด

เหรียญ

107  ซอยสิรินธร 7 ถนนสิรินธร แขวงบำงบ ำหรุ เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 10700



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

968 0105563066125 บจ.เอส ฟู้ด เอเชีย จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       46109 ส่ังเข้ำมำจ ำหน่ำยในประเทศและส่งออกไป

จ ำหน่ำยยังต่ำงประเทศ ซ่ึงสินค้ำตำม

วัตถุประสงค์

59  ซอยมีสุวรรณ3 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนง

เหนือ

เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

969 0105563066133 บจ.ทีบีเค ช็อป จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       47190 จ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค บริโภค สินค้ำ

อิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำในบ้ำน เส้ือผ้ำ 

รองเท้ำ เคร่ืองนุ่งห่ม

1895  หมู่บ้ำน อำรีน่ำกำร์เด้นท์ ซอยวชิร

ธรรมสำธิต 57 เเยก 41 ถนนอ่อนนุช 44

แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

970 0105563066141 บจ.อัปเดตโฟน เซอร์วิส กรุ๊ป จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       95120 ประกอบกิจกำรซ่อม และจ ำหน่ำย

โทรศัพท์มือถือ จ ำหน่ำยอุปกรณ์มือถือ และ

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิก

88/50  หมู่บ้ำน เดอะ วิลล์ มีนบุรี-นิมิตใหม่

 ถนนนิมิตใหม่

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

971 0105563066150 บจ.พัฒนำท่ีดิน ฉะเชิงเทรำ จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       68104 กิจกำรค่ำเช่ำและด ำเนินกำรเก่ียวกับ

อสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเองหรือเช่ำจำก

ผู้อ่ืนท่ีไม่ใช่เพ่ือเป็นท่ีพักอำศัย

7/122  หมู่ท่ี 2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

972 0105563066176 บจ.เจ.พี.แอล.(1952) จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       29309 ผลิตและขำยผลิตภัณฑ์ท ำจำกแผ่นพลำสติก 

ABS ข้ึนรูปทรงตำมแม่พิมพ์ให้เป็นรูปอุปกรณ์

ช้ินส่วนรถยนต์

46/1  ถนนรำษฎร์นิมิตร แขวงสำมวำ

ตะวันตก

เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

973 0105563066206 บจ.เอสทีเอส มำร์เก็ตต้ิง แอนด์ 

เทคโนโลยี จ ำกัด

27/4/2563 1,000,000       81293 ประกอบกิจกำรฉีดน้ ำยำฆ่ำเช้ือโรค 79/588  หมู่ท่ี 7 แขวงล ำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530

974 0105563066214 บจ.อำร์แอลเอ็น เอ็นเนอร์จี จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน

แสงอำทิตย์ ขำยกระแสไฟฟ้ำ

2034/115  อำคำรอิตัลไทย ทำวเวอร์ ช้ันท่ี

 26 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

975 0105563066249 บจ.กำนต์ปรำ กรุ๊ป จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       41001 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 1737  ถนนลำซำล แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

976 0105563066273 บจ.ควอนท์เมตริก จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       62022 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำทำงด้ำนซอฟต์แวร์ 36,36/1  ซอยนำคนิวำส 7 ถนนนำคนิวำส แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

977 0105563066281 บจ.ภูริน อินเตอร์เทรด จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       47219 ร้ำนขำยปลีกอำหำรอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้

ในท่ีอ่ืน

19/153  หมู่บ้ำน เพอร์เฟคมำสเตอร์พีซ 

ซอย18/1 ถนนสุคนธสวัสด์ิ 29

แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

978 0105563066290 บจ.ออลอะบ้ิลด์ จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       46639 ประกอบกิจกำรขำยส่ง ขำยปลีก วัสดุก่อสร้ำง

ทุกชนิด

7/2  หมู่ท่ี 2 แขวงบำงพรม เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

979 0105563066303 บจ.คุ๊ก ทรีซิกซ์ไฟว์ กรุ๊ป จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ 

ฝึกอบรม สัมมนำ ท ำกำรตลำด ให้กับธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับอำหำร กำรจัดหำวัตถุดิบ และ

บริกำรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

1  อำคำรเอ็มไพร์ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 47 ยูนิต 

4703 (ริเวอร์ 28) ถนนสำทรใต้

แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

980 0105563066346 บจ.ไม้ ๓ ต้น จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       68102 ลงทุนซ้ือท่ีดินแปลงใหญ่ และแบ่งแยกเป็น

แปลงเล็ก พัฒนำท่ีดินและบ้ำน กำรจัดหำท่ีดิน

 และส่ิงก่อสร้ำง

55  ซอยบำงนำ-ตรำด 16 ถนนบำงนำ-ตรำด แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

981 0105563066354 บจ.เอ็น.เอ.เอส.แมชชีนเนอร์ร่ี 

แอนด์ ไพล์ จ ำกัด

27/4/2563 1,000,000       41002 ให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร อำคำร

พำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำกำร

6  ซอยพระรำมท่ี 2 ซอย 74 แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

982 0105563066362 บจ.บี ไอ บี ไทย จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       46694 ประกอบกิจกำรขำยส่งบรรจุภัณฑ์ชนิดใช้ใน

อุตสำหกรรม

71/8  ซอยงำมวงศ์วำน 28 แยก 1-4 (พงษ์

ด ำริห์ 3)

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210

983 0105563066371 บจ.เอ็ม พำวเวอร์ ซัพพลำย จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกประเภท

และขำยสินค้ำอ่ืนๆวัสดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง

15/10  หมู่ท่ี 11 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

984 0105563066443 บจ.กรีน เมก คอนซัลแทนท์ จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       74902 ให้บริกำรปรึกษำด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและ

ส่ิงแวดล้อม กำรบริหำรจัดกำรเก่ียวกับ

ส่ิงแวดล้อมท้ังหมด

32  ถนนพุทธมณฑลสำย 2 ซอย 11 แขวงบำงไผ่ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

985 0105563066451 บจ.เทรส เอ็ดดูเคชัน จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       85499 ประกอบกิจกำร สถำนศึกษำ (เม่ือได้รับ

อนุญำตจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องแล้ว)

107/1  ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ 5) แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

986 0105563066460 บจ.เทรส คอลเลคช่ัน จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจกำรภัตตำคำร และอำหำรทุกชนิด 95  ซอยสุขุมวิท 55(ทองหล่อ 3) แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

987 0105563066478 บจ.บิทซ์ เทรดด้ิง จ ำกัด 28/4/2563 1,000,000       47411 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยคอมพิวเตอร์ กล้อง

วงจรปิด สำยเคเบิลส่ือสำร และอุปกรณ์ระบบ

เครือข่ำยทุกประเภท

5   ห้องเลขท่ี B6 ซอยสำยไหม 58 แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

988 0105563066486 บจ.เอพีไอ289 โซลูช่ัน จ ำกัด 28/4/2563 1,000,000       47411 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์

3785/4  ถนนพระรำม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

989 0105563066494 บจ.ไอเก็ทซอร์ส จ ำกัด 28/4/2563 1,000,000       58202 ประกอบกิจกำรผลิต ให้เช่ำ จ ำหน่ำย ติดต้ัง 

ซ่อมบ ำรุง ให้บริกำร และให้ค ำปรึกษำในกำร

วำงระบบ รวมท้ังพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์ 

ซอฟต์แวร์

1068  ซอยเพชรเกษม 63 แขวงหลักสอง เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

990 0105563066524 บจ.รักษำควำมปลอดภัย พีทูเอส 

กำร์ด จ ำกัด

28/4/2563 1,000,000       80100 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรักษำควำมปลอดภัย

 แก่สถำนท่ีตำมผู้ว่ำจ้ำงก ำหนด

65/75  หมู่ท่ี 1 ซอยจอมทอง 3/3 ถนน

จอมทอง

แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

991 0105563066532 บจ.อำรีน่ำแอนด์บีน่ำ.กรุ๊ป จ ำกัด 28/4/2563 1,000,000       46311 ประกอบกิจกำรค้ำไก่สด ช้ินส่วนไก่สดและ

อำหำรสด

40  ซอยประชำร่วมใจ 60 แขวงทรำยกอง

ดินใต้

เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

992 0105563066541 บจ.เมดดิคอล ท็อปทีม จ ำกัด 28/4/2563 1,000,000       46206 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยวัตถุดิบอำหำรสัตว์ 

จ ำหน่ำย เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ จ ำหน่ำยพืชผล

ทำงกำรเกษตร

889/239  หมู่บ้ำน ไลฟ์บำงกอกบูเลอวำร์ด

 ถนนรำมอินทรำ

แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

993 0105563066559 บจ.กู๊ดฮำร์ท คิทเช่น จ ำกัด 28/4/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำร พร้อม

รับประทำน ทุกประเภท ทำงอินเตอร์เน็ต 

ออนไลน์ ไม่ใช่วิธีกำรขำยตรง

68  ซอยสุภำพงษ์ 1 แยก 6 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน
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วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

994 0105563066567 บจ.หรรษำ เรสซิเด้นซ์ แอนด์ เรียล

เอสเตท จ ำกัด

28/4/2563 1,000,000       68103 ประกอบกิจกำรให้เช่ำห้องพักเพ่ืออยู่อำศัย 

รวมท้ังให้บริกำรเฟอร์นิเจอร์ภำยในห้องพัก

1046  ถนนประชำช่ืน แขวงวงศ์สว่ำง เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10800

995 0105563066575 บจ.เอพริล แคลร์ กรุ๊ป จ ำกัด 28/4/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย ซ้ือ ขำย 

เคร่ืองส ำอำง เวชภัณฑ์ อำหำรเสริม เคร่ือง

หอมเเละผลิตภัณฑ์ในห้องน้ ำ

9  ซอยรำมค ำเเหง 118 เเยก 75 แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

996 0105563066583 บจ.อัลทิเมท แอสเซท จ ำกัด 28/4/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจกำรค้ำท่ีดิน จัดสรรท่ีดิน 667/15  อำคำรอรรถบูรณ์ ช้ันท่ี 7 

ถนนจรัญสนิทวงศ์

แขวงอรุณ

อมรินทร์

เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 10700

997 0105563066613 บจ.คอนทินิวช่ัน จ ำกัด 28/4/2563 1,000,000       45301 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก ซ้ือขำย ติดต้ัง 

ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ ค้ำ เคร่ืองเสียงรถยนต์ 

อุปกรณ์แต่งรถยนต์ อะไหล่และช้ินส่วนของ

รถยนต์

87/206  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงบำงบอน

เหนือ

เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

998 0105563066630 บจ.วอยเอนซ์ จ ำกัด 28/4/2563 1,000,000       86909 ประกอบกิจกำรบริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนข้อมูล

ทำงกำรแพทย์ ท้ังภำยในประเทศและ

ภำยนอกประเทศ

81/45  ซอยทวีวัฒนำ 9 แขวงทวีวัฒนำ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

999 0105563066648 บจ.เซ็นทรัล กลอรี เวิลด์ จ ำกัด 28/4/2563 1,000,000       66191 ประกอบกิจกำร ตัวแทนปรึกษำด้ำนกำรลงทุน 160/753  อำคำรไอทีเอฟ สีลม พำเลส ช้ัน

ท่ี 30 ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,000 0105563066656 บจ.ลิฟว่ิง โกรเซอร์ร่ี จ ำกัด 28/4/2563 1,000,000       20231 ประกอบกิจกำรส่ังผลิต และจัดจ ำหน่ำย

ผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำด ฆ่ำเช้ือโรคทุก

ประเภท ใช้กับพ้ืนผิว วัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ

99/99  ถนนเพ่ิมสิน แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

1,001 0105563066672 บจ.ไอเอ็นพี เทรดด้ิง แอนด์ ซัพ

พลำย จ ำกัด

28/4/2563 1,000,000       47595 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ตัวแทนจ ำหน่ำย 

เคร่ืองปรับอำกำศ อุปกรณ์ท ำควำมเย็น 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ รวมท้ังอุปกรณ์อ่ืนๆ

148/871  ซอยรำมค ำแหง 190 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

1,002 0105563066699 บจ.หฤษตำ 195 จ ำกัด 28/4/2563 1,000,000       82302 ประกอบกิจกำร บริกำรรับจัดงำนอีเว้นท์ 

ประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องทุก

ประเภท ทุกชนิด

24/376  ซอยร่วมศิริมิตร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

1,003 0105563066737 บจ.อำร์บีวำย คอนซัลท์ จ ำกัด 28/4/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจกำรบริกำรให้ค ำแนะน ำเป็นท่ี

ปรึกษำและรับบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำด

ออนไลน์

23/1  ซอยพัฒนเวศม์ 1 แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

1,004 0105563066745 บจ.โรงนวดไท จ ำกัด 28/4/2563 1,000,000       96101 ประกอบกิจกรรมสปำ นวด 5  ถนนบำงพรม แขวงบำงพรม เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

1,005 0105563066770 บจ.ลีดเดอร์ ปร้ินท์ จ ำกัด 28/4/2563 1,000,000       47612 ประกอบกิจกำรขำยปลีก/ส่ง วัสดุอุปกรณ์-

เคร่ืองใช้ส ำนักงำน

4/83  ซอยอนำมัยงำมเจริญ 25 แยก 2 แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)
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วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

1,006 0105563066788 บจ.เอ็มเอส พำวเวอร์ทูลส์ จ ำกัด 28/4/2563 1,000,000       46639 ประกอบกิจกำร น ำเข้ำ ส่งออก ขำยปลีก และ

ขำยส่ง อุปกรณ์เคร่ืองมือช่ำง

211  ซอยประชำอุทิศ 76 ถนนประชำอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 10140

1,007 0105563066796 บจ.ฟิโก้ เพำเวอร์ จ ำกัด 28/4/2563 1,000,000       55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม ภัตตำคำร 18/8  อำคำรฟิโก้ เพลส ช้ันท่ี 10 ถนน

สุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

1,008 0105563066818 บจ.เฟิสท์ วิง สยำม จ ำกัด 28/4/2563 1,000,000       46313 ประกอบกิจกำรขำยส่งผลไม้ 326, 328  ช้ันท่ี 2  ห้องเลขท่ี 207 ซอย

พระยำมนธำตุฯ แยก 27

แขวงคลองบำง

บอน

เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,009 0105563066834 บจ.อัลฟ่ำ วัน เทคโนโลยี จ ำกัด 28/4/2563 1,000,000       47411 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ไอที 

คอมพิวเตอร์ ฮำร์ดแวร์ ซอฟแวร์ อุปกรณ์

ส ำนักงำน

45  ซอยคู้บอน 6 แยก 5 แขวงรำมอินทรำ เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,010 0105563066842 บจ.พำณิชย์รุ่งเรือง 168 จ ำกัด 28/4/2563 1,000,000       46209 ประกอบกิจำรขำยส่งและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์

ทำงกำรเกษตร

316  ซอยอนำมัย ถนนศรีครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

1,011 0105563066851 บจ.เยน(2001) จ ำกัด 28/4/2563 1,000,000       43909 กิจกรรมกำรก่อสร้ำงเฉพำะด้ำนอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

200/93  ซอย65 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

1,012 0105563066877 บจ.เฮลธี สตำร์ จ ำกัด 28/4/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจกำรค้ำยำ ยำรักษำโรค 

เคร่ืองส ำอำง อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้

เสริมควำมงำม

11   ห้องเลขท่ี 11 ถนนรำมค ำแหง 164 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

1,013 0105563066893 บจ.เค วี เอ็น ซัพพลำย จ ำกัด 28/4/2563 1,000,000       46594 ประกอบกิจกำร จัดซ้ือ จัดหำ จัดจ้ำงสินค้ำ 

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เคร่ืองใช้ส ำนักงำน

150/191  ถนนพุทธมณฑลสำย 1 แขวงบำงด้วน เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160

1,014 0105563066923 บจ.จีแอลไอ โฮลด้ิง จ ำกัด 29/4/2563 1,000,000       82990 บริกำรด้ำนธุรกิจอ่ืนๆ ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ใน

ท่ีอ่ืน

557/15  ซอยลำดพร้ำว 64 (เกตุนุติ) แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,015 0105563066931 บจ.เอเวอร่ีติง ออโตเมช่ัน จ ำกัด 29/4/2563 1,000,000       28199 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย ติดต้ัง ซ่อมบ ำรุง

 เคร่ืองจักร เคร่ืองจักรกล เคร่ืองจักร

อุตสำหกรรมและอะไหล่ เคร่ืองมือช่ำง

106/116  ซอยสุวินทวงศ์ 38 แขวงล ำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530

1,016 0105563066966 บจ.แมทช์  เคมิคอล จ ำกัด 29/4/2563 1,000,000       46691 ประกอบกิจกำรค้ำ สำรเคมี และอุปกรณ์ต่ำงๆ

ใช้ส ำหรับบ ำบัดน้ ำทุกชนิด

2102  ถนนลำดกระบัง แขวงลำดกระบัง เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

1,017 0105563066974 บจ.กรีน เวิลด์ อโกร จ ำกัด 29/4/2563 1,000,000       20121 ประกอบกิจกำรโรงงำนผลิตปุ๋ยเคมี 79/95  หมู่บ้ำน พฤกษำวิลเลจ 42 ถนนจตุ

โชติ

แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

1,018 0105563066991 บจ.แอบโซลูทโฮม เซลแอนด์

เซอร์วิส จ ำกัด

29/4/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจกำรเป็นนำยหน้ำ ตัวแทน ด้ำน

กำรประสำนงำน ซ้ือ ขำย เช่ำ 

อสังหำริมทรัพย์ทุกประเภท จำกผู้พัฒนำต่ำงๆ

หรือนิติบุคคล

52/100  ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

1,019 0105563067016 บจ.โอเช่ียน เซเว่นต้ีโฟร์ จ ำกัด 29/4/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจกำรซ้ือและจัดจ ำหน่ำย อำหำรสด 

อำหำรแช่แข็งและวัตถดิบ อำหำรญ่ีปุ่น

423  ถนนจอมทองบูรณะ แขวงบำงปะกอก เขตรำษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหำนคร 10140



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส

ไปรษณีย์

1,020 0105563067032 บจ.พีแอนด์พี ดีเวลลอปเม้นท์ 789

 จ ำกัด

29/4/2563 1,000,000       42101 ประกอบกิจกำรรับท ำถนน 9  ซอยเอกชัย 124 แขวงบำงบอน

เหนือ

เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,021 0105563067041 บจ.ไทเกอร์เมด (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

29/4/2563 1,000,000       70209 ให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรน ำเข้ำ ส่งออก จด

ทะเบียน ขออนุญำต เคร่ืองมือแพทย์ 

เคร่ืองส ำอำงและวัตถุอันตรำย อำหำรและยำ

282/127  ซอยพระรำมท่ี 2 ซอย 33 แขวงบำงมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

1,022 0105563067075 บจ.คอนเนอร์ เดคคอร์ (ไทยแลนด์)

 จ ำกัด

29/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด ทุก

ประเภท

22  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

1,023 0105563067083 บจ.ฮำร์เบอร์ฟู้ดส์ จ ำกัด 29/4/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ-ส่งออก อำหำรทะเลสด

 อำหำรทะเลแช่แข็ง

72/35-36  ซอยเจริญพัฒนำ 6 แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

1,024 0105563067113 บจ.ยูนิทรำนส์ เอ็กซ์เพิร์ท โลจิสติก

 จ ำกัด

29/4/2563 1,000,000       49323 ขนส่ง ขนถ่ำยสินค้ำ คนโดยสำรท้ังทำงบก/

น้ ำ/อำกำศ ตัวผู้แทนกำรจัดหำผู้ให้บริกำร

ขนส่ง-ขนถ่ำยสินค้ำท้ังทำงบก/น้ ำ/อำกำศ

1/635  ซอยรำมค ำแหง 190/2 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

1,025 0105563067130 บจ.เฮง เฮง เฮง 1978 จ ำกัด 29/4/2563 1,000,000       46900 จัดจ ำหน่ำยสินค้ำตำมวัตถุประสงค์ รวมถึง

บริกำรรับซ่อม,รับติดต้ัง,บริกำรช่ำงครบวงจร

79/145  ซอยคู้บอน 27 เเยก 29 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,026 0105563067164 บจ.กิจทวีแสง ไฟเบรค จ ำกัด 29/4/2563 1,000,000       45302 จ ำหน่ำยอะไหล่รถยนต์ และรถจักรยำนยนต์ 33/460  ซอยอนำมัยงำมเจริญ 19 แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,027 0105563067181 บจ.หงษ์ทอง อีเล็คโทรนิคส์ จ ำกัด 29/4/2563 1,000,000       46599 จ ำหน่ำยมอเตอร์พัดลม อะไหล่พัดลม อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ ทุกชนิด

44/407  ซอยบำงกระด่ี 35/1 แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,028 0105563067199 บจ.มูฟ ฟอร์เวิร์ด จ ำกัด 29/4/2563 1,000,000       46103 น ำเข้ำ ส่งออก ขำยปลีก ส่งออก ผลิตภัณฑ์

เคร่ืองส ำอำง ผลิตภัณฑ์ซักผ้ำ น้ ำยำปรับผ้ำนุ่ม

 ผลิตภัณฑ์ฆ่ำเช้ือ

401/30  ซอยอนำมัยงำมเจริญ 25 แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,029 0105563067245 บจ.ออล ฟินเทค จ ำกัด 29/4/2563 1,000,000       64929 ประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภำยใต้กำร

ก ำกับท่ีมิใช่สถำบันกำรเงินเม่ือได้รับอนุญำต

319  อำคำรจัตุรัสจำมจุรี ห้องเลขท่ี ทีที 20

 ช้ันท่ี 24 ถนนพญำไท

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

1,030 0105563067261 บจ.ดี-ซำ-อิ ดีไซน์ จ ำกัด 29/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ตกแต่ง

ภำยใน ส่ิงก่อสร้ำงทุกประเภท

111/14  หมู่บ้ำน วิสด้อม เพชรเกษม 53 

ซอยเพชรเกษม 53

แขวงหลักสอง เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

1,031 0105563067296 บจ.ฮกเฮง เซ็นเตอร์ จ ำกัด 29/4/2563 1,000,000       32909 ประกอบกิจกำรผลิตเเละจ ำหน่ำย ร่ม สินค้ำพรี

เมียม ของช ำร่วย สินค้ำก๊ิฟชข็อป เเละงำน

ฝีมือทุกประเภท

11/1  ถนนเจริญเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

1,032 0105563067300 บจ.เอซร่ำ เฮลท์แคร์ จ ำกัด 29/4/2563 1,000,000       62012 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงผลิต บริกำรให้เช่ำ 

ฝึกอบรม สัมนำ เก่ียวกับกำรพัฒนำ และใช้

บริกำรซอฟต์แวร์

95  อำคำรโมบิคอม 4 ช้ันท่ี 3 ซอยพระพินิจ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,033 0105563067318 บจ.เพอร์ สตูดิโอ กรุ๊ป จ ำกัด 29/4/2563 1,000,000       46411 ประกอบกิจกำรค้ำ ผ้ำ ผ้ำทอใยสังเครำะห์ ด้ำย

 ด้ำยยำงยืด เส้นใยไนล่อน ใยสงเครำะห์ 

เส้ือผ้ำส ำเร็จรูป

341/148  ถนนเชิดวุฒำกำศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

1,034 0105563067334 บจ.เคพี สเกล แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 29/4/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ติดต้ัง และซ่อมแซม

เคร่ืองช่ังตวงวัด พร้อมอะไหล่และอุปกรณ์

299/555  ถนนสุขำภิบำล5 แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

1,035 0105563067351 บจ.กรีนลีฟ เฮลต้ี จ ำกัด 29/4/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรเสริมและ

สินค้ำออนไลน์

2823/3  ถนนเจริญกรุง แขวงบำงคอแหลม เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร 10120

1,036 0105563067377 บจ.มำรีน 2020 จ ำกัด 29/4/2563 1,000,000       46312 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำอำหำรทะเลสด อำหำร

ทะเลสดแช่แข็ง อำหำรทะเลแช่เยือกแข็ง

53  ซอยพระรำมท่ี 3 ซอย27 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

1,037 0105563067385 บจ.เอเนอร์ย่ี เวลธ์ วัน จ ำกัด 29/4/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจกำรผลิต และจ ำหน่ำยพลังงำน

ไฟฟ้ำ เช่นกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำก

แสงอำทิตย์ กำรผลิตพลังงำนทดแทน จำกลม 

แสงอำทิตย์ และชีวะมวล

52  อำคำรธนิยะ พลำซ่ำ ช้ัน 20 หมู่ท่ี สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,038 0105563067407 บจ.ธำดำ โอสถ จ ำกัด 29/4/2563 1,000,000       21002 กำรผลิตผลิตภัณฑ์จำกพืชและสัตว์ท่ีใช้รักษำ

โรค

120/125  หมู่ท่ี 6 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,039 0105563067431 บจ.แอสเตอร์ แบงค็อก จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       62012 ประกอบกิจกำรพัฒนำซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 50  อำคำรจีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี เพลส ช้ันท่ี 23

  ห้องเลขท่ี 2301-2303 ถนนสุขุมวิท 21 

(อโศก)

แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

1,040 0105563067458 บจ.แอลเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       14112 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย สินค้ำ

เส้ือผ้ำทุกชนิด

827  ซอยลำดพร้ำว87(จันทรำสุข) แขวงคลองจ่ัน เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

1,041 0105563067466 บจ.พอล มีญ่ำ จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       47734 ประกอบกิจกำรค้ำอุปกรณ์เคร่ืองใช้ของสัตว์

เล้ียง

28/19  หมู่บ้ำน สิริ อเวนิว เพชรเกษม81 

ถนนมำเจริญ

แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

1,042 0105563067491 บจ.ต้ังศิริ จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       64992 ประกอบกิจกรรมกำรลงทุนท่ีเป็นกิจกรรมของ

ตนเอง

4  ซอยเมฆสวัสด์ิ ถนนศรีบ ำเพ็ญ แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

1,043 0105563067521 บจ.เอ็น อำร์ เอ็กซ์เพอทีซ จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำร

จัดกำรอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

183  หมู่บ้ำน เอช เคป ซีรีน ซอย15/1 

ถนนสุขำภิบำล 2

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

1,044 0105563067539 บจ.พรเก้ำเก้ำ จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจกำรขำยปลีก ขำยส่ง เคร่ืองแต่งกำย 106/403  ซอยนวมินทร์ 59 แยก 2 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240

1,045 0105563067580 บจ.ไจแจนทิค จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       63113 ประกอบกิจกำรให้บริกำรระบบกำรขำย

ออนไลน์

55/47  ถนนแก้วเงินทอง แขวงบำงระมำด เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

1,046 0105563067598 บจ.อ่ำนบุ๊ค จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       47611 ประกอบกิจกำรค้ำหนังสือ หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ และธุรกิจท่ีคล้ำยคลึงกัน

54  ซอยเอกชัย 69 แขวงบำงบอน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,047 0105563067628 บจ.ฟอร์จูนโฟร์ต้ีเอท จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       10799 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย อำหำรและ

เคร่ืองด่ืมทุกประเภท

55/482  ซอยประเสริฐมนูกิจ 42 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,048 0105563067687 บจ.ฟีค ครีเอช่ัน จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก จัดจ ำหน่ำย

สินค้ำเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด รวมไปถึงอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวข้องทุกชนิด

40/5  ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 9-1-12 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210

1,049 0105563067695 บจ.ไนน์ต้ีไนน์แอดวำนซ์ จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจกำรจัดหำสินค้ำและให้บริกำรตำม

ค ำส่ังของลูกค้ำท้ังภำครัฐบำล รัฐวิสำหกิจ 

และภำคเอกชน

617/131  ถนนอนำมัยงำมเจริญ แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,050 0105563067709 บจ.ไทย - เยอรมัน โพลลูเทค กรุ๊ป

 จ ำกัด

30/4/2563 1,000,000       43223 ประกอบกิจกำรรับออกแบบ ติดต้ัง ดูแลรักษำ

 ซ่อมแซม วำงระบบ งำนบ ำบัดอำกำศ บ ำบัด

น้ ำเสีย

156  ซอยเลียบคลองสอง 28 แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

1,051 0105563067717 บจ.ลำเวอร์ด้ำ เฮลท์เทค จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       10619 ประกอบกิจกำรผลิตเพ่ือส่งออก และจัด

จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม ทุกประเภท

888/3  ถนนสุขำภิบำล 5 แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

1,052 0105563067784 บจ.เปำ หลัว เมำ จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย น ำเข้ำ ส่งออก 

ผลิตภัณฑ์ เคร่ืองส ำอำงค์ เวชส ำอำงค์ อุปกรณ์

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้เสริมควำมงำม

24  ซอยรำมค ำแหง 81/1 แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

1,053 0105563067806 บจ.เวล-เนส แอพพลิเคช่ัน จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       58202 ประกอบกิจกำรจัดท ำซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูป 

(ยกเว้นซอฟต์แวร์เกมส ำเร็จรูป) เพ่ือให้ข้อมูล

และจัดหำบริกำรด้ำนสุขภำพ

5/30  ซอยเพชรเกษม 77 แยก 3-2 ถนน

เพชรเกษม

แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

1,054 0105563067814 บจ.ซีซีเอ็ม แบรนด์ จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       46321 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ซ้ือ ขำย ส่งออก สุรำ

กล่ัน สุรำแช่ทุกชนิด ทุกประเภท

45  อำคำรประสำนมิตรพลำซ่ำ ช้ันท่ี 4 

ซอยสุขุมวิท 23 (ประสำนมิตร)

แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

1,055 0105563067849 บจ.เมดดิซำย นูทรีช่ัน จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       10619 ประกอบกิจกำรผลิต ตัวแทนผลิต จ ำหน่ำย 

อำหำรเสริม อำหำร เครุ่ืองด่ืม ผลิตภัณฑ์นม 

เคร่ืองปรุงรส ยำ/โบรำณ สมุนไพร 

เคร่ืองส ำอำงบ ำรุงผิว

20/2  ซอยวชิรธรรมสำธิต 51 ถนนสุขุมวิท แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

1,056 0105563067857 บจ.คอร์เอพ อินเตอร์เทรด จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       46433 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำย อุปกรณ์กีฬำกอล์ฟ

ทุกชนิด

187/45  ถนนบำงขุนนนท์ แขวงบำงขุนนนท์ เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 10700

1,057 0105563067881 บจ.แอสต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       46521 ประกอบกิจกำรซ้ือมำ ขำยไป อุปกรณ์ไฟฟ้ำ 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิก อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์

248/49  ซอยรำมค ำแหง 112 แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

1,058 0105563067890 บจ.ครบเคร่ือง ฟูดส์ จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       10799 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืมทุกประเภท ท้ังทำงออนไลน์และ 

ออฟไลน์

615  ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250
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1,059 0105563067946 บจ.เมดดิซำย ไบโอฟำม จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       21001 ประกอบกิจกำรผลิต เป็นตัวแทนผลิต จ ำหน่ำย

 ยำ ยำแผนโบรำณ ผลติภภัณฑ์สมุนไพร 

อำหำรเสริม

33  ซอยวชิรธรรมสำธิต 53 ถนนสุขุมวิท แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

1,060 0105563067954 บจ.อินเทรพิด เทรดด้ิง (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

30/4/2563 1,000,000       46109 ประกอบธุรกิจน ำเข้ำ ส่งออก ขนส่ง จ ำหน่ำย 

เป็นตัวแทนจ ำหน่ำย ค้ำส่ง และค้ำปลีก สินค้ำ

ต่ำงๆ

571  อำคำรอำร์เอสยู ทำวเวอร์ ยูนิตท่ี 4-5

 ช้ันท่ี 10 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

1,061 0105563067962 บจ.นิปปอน เฮลธ์ กรุ๊ป จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       21001 ประกอบกิจกำรผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ท่ี

ใช้รักษำโรค

396  ซอยปรีดีพนมยงค์ 42 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

1,062 0105563067997 บจ.ดีเบิร์ด คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง รับจ้ำงจัดหำ 

จัดจ้ำง รับจ้ำงท ำของรวมท้ังอุปกรณ์ท่ี

เก่ียวข้องทุกชนิด

28/36  ซอยสำยไหม 75 แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

1,063 0105563068004 บจ.เอ็น.เอ็ม.เค พำร์ท จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       46593 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองจักรและอะไหล่

เคร่ืองจักรเก่ียวกับอุตสำหกรรมอำหำร

55  ซอยเพชรเกษม 69 แยก 5 แขวงหลักสอง เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

1,064 0105563068021 บจ.พิมำน พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       68104 ประกอบกิจกำรให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ เช่น 

กำรให้เช่ำพ้ืนท่ี และกำรให้เช่ำท่ีดิน พร้อมส่ิง

ปลูกสร้ำง

15/1  หมู่ท่ี 6 ถนนสังฆสันติสุข แขวงกระทุ่มรำย เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530

1,065 0105563068080 บจ.2เอส เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์เซอร์วิส

 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

30/4/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจกำรค้ำปลีกและค้ำส่งวัตถุดิบ 

น ำเข้ำ ส่งออกวัตถุดิบท่ีใช้ในอุตสำหกรรมเคมี

พลำสติก

59/340  ซอยบำงแวก 81 แขวงคลองขวำง เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160

1,066 0105563068101 บจ.กิจกำรร่วมค้ำ จีพีดี แอนด์ ทีอี

อีซีแอล จ ำกัด

30/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 1038  ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนคร

ไชยศรี

เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 10300

1,067 0105563068110 บจ.ไลฟ์เบซิส จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       46411 ประกอบกิจกำรค้ำผ้ำทอจำกวัสดุต่ำงๆ น ำมำ

แปรรูปเป็นเคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองนอนรวมถึง

อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง

571  ถนนรัชดำนิเวศน์ แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,068 0105563068128 บจ.อัมรินทร์ เรสซิเด้นซ์ จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       68103 ประกอบธุรกิจ เช่ำ ให้เช่ำ อำพำร์ตเมนต์ 

รวมท้ังอสังหำริมทรัพย์ทุกประเภท

44/509-513  ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,069 0105563068136 บจ.ต้ังโต๊ะ ดีไซน์ จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจกำรงำนวิศวกรรม งำนเขียนแบบ 

งำนวำงโครงกำร งำนตรวจอำคำร งำนก่อสร้ำง

 งำนส ำรวจและท ำแผนท่ีและอ่ืนๆ

121/77  ซอยรำมอินทรำ 65 แยก 2-4 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,070 0105563068144 บจ.วินออนเนอร์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       70209 ประกอบธุรกิจบริกำรรับเป็นท่ีปรึกษำและให้

ค ำแนะน ำทำงด้ำนเกษตร กำรขอจดทะเบียน

ต่ำงๆท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตร

17/4  ซอยพัฒนำกำร 54 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250
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1,071 0105563068225 บจ.ปฏิสันถำร คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจกำรขำยส่งและกำรขำยปลีก 

แอลกอฮอล์เจลล้ำงมือ แอลกอฮอล์น้ ำส ำหรับ

ล้ำงมือฆ่ำเช้ือโรค

678/10-11  ถนนบ ำรุงเมือง แขวงวัดเทพศิริ

นทร์

เขตป้อมปรำบ

ศัตรูพ่ำย

กรุงเทพมหำนคร 10100

1,072 0105563068250 บจ.เอไอที พำร์ท แอนด์ เซอร์วิส 

จ ำกัด

30/4/2563 1,000,000       45101 ประกอบกิจกำรค้ำและบริกำรยำนยนต์ 75/13  หมู่ท่ี 3 แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

1,073 0105563068268 บจ.ไอโกเทค จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย เป็นตัวแทน น ำเข้ำ 

ส่งออก และบริกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคและ

บริโภคทุกชนิด

76  ซอยสุขุมวิท 101/2 แขวงบำงนำเหนือ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

1,074 0105563068314 บจ.เอ็มพี วอเตอร์ เอ็นจิเนียร่ิง

แอนด์เซอร์วิส จ ำกัด

30/4/2563 1,000,000       43221 ประกอบกิจกำรบริกำรออกแบบ สร้ำง

ประกอบ ติดต้ัง ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย

190/146  หมู่บ้ำน พฤกษำวิลล์ 25 ซอย

พุทธบูชำ 36 แยก 8

แขวงบำงมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 10140

1,075 0105563068322 บจ.สกูตเตอร์ แล็บ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

30/4/2563 1,000,000       46499 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยส่ง ปลีก ของเล่นเด็ก

และอุปกรณ์ส ำหรับเด็กทุกชนิด

92/43  ถนนรำษฎร์พัฒนำ แขวงรำษฎร์

พัฒนำ

เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

1,076 0105563068357 บจ.ไรอิต้ี โฮลด้ิงส์ จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       64202 ประกอบกิจกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วนจ ำกัดควำมรับ

ผิดในห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บริษัทจ ำกัดและ

บริษัทมหำชนจ ำกัด

990  อำคำรอับดุลรำฮิม เพลส  ห้องเลขท่ี 

3101 ช้ันท่ี 31 ถนนพระรำม 4

แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,077 0105563068365 บจ.ดร.กร เฮลท์ แอนด์ บิวต้ี 

อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด

30/4/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจกำรขำยเคร่ืองส ำอำง อำหำรเสริม

 อำหำรเก่ียวกับสุขภำพ รวมถึงผลิตภัณฑ์ท่ี

เก่ียวข้อง

58/17  หมู่บ้ำน อิคอนเนเจอร์ รำมอินทรำ 

ถนนพระยำสุเรนท์

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

1,078 0105563068390 บจ.กิจกำรร่วมค้ำ เอสดีดับเบ้ิลยู 

จ ำกัด

30/4/2563 1,000,000       58202 ประกอบกิจกำรให้บริกำรระบบข้อมูล

แอปพลิเคช่ัน ซอฟต์แวร์ ส ำรวจจัดเก็บข้อมูล

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง

135/12  อำคำรอมรพันธ์ุ 205 ทำวเวอร์ 2 

ช้ันท่ี 7 ซอยนำทอง ถนนรัชดำภิเษก

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

1,079 0105563068403 บจ.พัฒนำพันธมิตรทรำนสปอร์ต 

จ ำกัด

30/4/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ ท้ัง

ภำยในและต่ำงประเทศ

49/123  หมู่ท่ี 3 แขวงล ำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530

1,080 0105563068411 บจ.ภัทรชัย เอ็นจิเนียร์ จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       46639 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยแบบเหล็ก และวัสดุ

ก่อสร้ำง

48/81  ซอยเสรีไทย 81 แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,081 0105563068420 บจ.ยู พำร์ทเนอร์ จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       70209 ประกอบธุรกิจให้บริกำรวำงแผนอบรม สัมนำ

เชิงวิชำกำร ให้แก่บุคลำกรตำมองค์กรต่ำงๆ

88  ซอยนวลจันทร์ 42 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230

1,082 0105563068446 บจ.เอฟจีไอ คอร์ปอเรท โซลูช่ันส์ 

จ ำกัด

30/4/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจกำรท่ีปรึกษำด้ำนกำรก ำกับดูแล

กิจกำร

1  อำคำรเอ็มไพร์ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 47 ยูนิต 

4703 ถนนสำทรใต้

แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

1,083 0105563068454 บจ.เอเจ แอคเคำท์ต้ิง แอนด์ 

ออดิท จ ำกัด

30/4/2563 1,000,000       69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีกำรท ำบัญชีและกำร

ตรวจสอบบัญชี กำรให้ค ำปรึกษำด้ำนภำษี

48/81  ซอยเสรีไทย81 แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230
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1,084 0105563068462 บจ.เกษมวัฒนำคลินิก จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       86201 ประกอบกิจกำรเป็นท่ีปรึกษำและให้ค ำแนะน ำ

ทำงกำรแพทย์และอนำมัย แก่สถำนพยำบำล 

โรงพยำบำล

149/6  ถนนพุทธมณฑลสำย 3 แขวงศำลำ

ธรรมสพน์

เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

1,085 0105563068471 บจ.เพชรวัฒนำคลินิก จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       86201 ประกอบกิจกำรเป็นท่ีปรึกษำและให้ค ำแนะน ำ

ทำงกำรแพทย์และอนำมัย แก่สถำนพยำบำล 

โรงพยำบำล

16/9-16/10  ซอยหมู่บ้ำนชวนช่ืน ถนนมำ

เจริญ

แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

1,086 0105563068489 บจ.ไรอิต้ี จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจกำรซ้ือ  จัดหำ รับเช่ำ เช่ำซ้ือ ถือ

กรรมสิทธ์ิ ซ่ึงทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผล

ของทรัพย์สินน้ันๆ

990  อำคำรอับดุลรำฮิม เพลส ช้ันท่ี 31  

ห้องเลขท่ี 3101 ถนนพระรำม 4

แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,087 0105563068501 บจ.แซนด์ แอนด์ ซี เอสเตท จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       68101 ประกอบกิจกำรซ้ือท่ีดิน จัดสรร ก่อสร้ำง

อำคำร อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย โดย

มีวัตถุประสงค์เพ่ือขำย

2/179  ซอยพระรำมท่ี 2 ซอย 54 แยก 4 แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,088 0102563000067 หส.ช ำพัฒนำ 15/4/2563 800,000         20231 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ท ำ

ควำมสะอำด

246/323  ซอยพ่ึงมี 50/10 แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

1,089 0103563005426 หจ.ฮ่ำวซิน729 เอ็นเตอร์ไพรส์ 9/4/2563 729,000         46694 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์บรรจุสินค้ำ 

กล่องกระดำษ กล่องลูกฟูก กล่องใส่สินค้ำ ถุง 

ซองส ำหรับใส่สินค้ำ

288/91  ซอยร่มเกล้ำ 6/1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

1,090 0103563005574 หจ.เอฟที แอคเคำท์ต้ิง 14/4/2563 700,000         69200 บริกำรรับท ำบัญชีและให้ค ำปรึกษด้ำนภำษี 900/442  ถนนรำมค ำแหง แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

1,091 0103563006279 หจ.พีเอ็นแอนด์บรำเทอร์ 28/4/2563 700,000         47910 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค อำหำร

เสริม น้ ำหอม กะรเป๋ำ รองเท้ำ ท้ังหน้ำร้ำน

และออนไลน์

24  ซอยลำซำล61 แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

1,092 0103563006023 หจ.ดรีมเม่ียน 21/4/2563 600,000         58202 กำรจัดท ำซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูป (ยกเว้น

ซอฟต์แวร์เกมส ำเร็จรูป)

363/41  อำคำร39 หมู่ท่ี 4 ซอยสำยไหม

33/1 ถนนสำยไหม

แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

1,093 0105563059706 บจ.ทอมเม่ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

9/4/2563 600,000         45302 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ไฟฟ้ำส ำหรับ

ยำนยนต์ ชุดสำยไฟควบคุมกำรจุดระเุดและชุด

สำยไฟ

901/593  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 3 แขวงวัดท่ำพระ เขตบำงกอกใหญ่ กรุงเทพมหำนคร 10600

1,094 0103563005248 หจ.อำบำคัส โพรดักช่ัน 1/4/2563 500,000         59111 ประกอบกิจกรรมกำรผลิตภำพยนตร์และวีดิ

ทัศน์

39/439  ซอยวิภำวดีรังสิต 84 ถนนวิภำวดี

รังสิต

แขวงสนำมบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

1,095 0103563005281 หจ.วัน ไลฟ์ โซลูช่ัน 3/4/2563 500,000         70209 ประกอบกิจกำรท่ีปรึกษำ ฝึกอบรมด้ำนกำร

ขำยและกำรตลำด

22/17  หมู่บ้ำน เพอร์เฟคมำสเตอร์พีช 

พระรำม9 ถนนมอเตอร์เวย์

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250
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1,096 0103563005299 หจ.ฐิติรัตน์ ทวีผล 3/4/2563 500,000         49329 ประกอบกิจกำรรับส่งท่ัวไปและบริกำรรับส่ง

นักเรียน

625/15  ซอยพหลโยธิน 58แยก 73 แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

1,097 0103563005311 หจ.เจริญมิน ทรำนสปอร์ต 7/4/2563 500,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ และ

คนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำงอำกำศ

905/1  ถนนลำดกระบัง แขวงลำดกระบัง เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

1,098 0103563005329 หจ.เอส ดับเบ้ิลที 7/4/2563 500,000         82110 ประกอบกิจกำรรับเป็นผู้บริหำรงำนเก่ียวกับ

ด้ำนพำณิชยกรรม อุตสำหกรรม กำรตลำด 

และกำรจัดจ ำหน่ำย

111/101  ซอยสุวินทวงศ์ 78 แขวงล ำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530

1,099 0103563005558 หจ.เติมอ่ิม 14/4/2563 500,000         47219 ร้ำนขำยปลีกอำหำรอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้

ในท่ีอ่ืน

161/21  หมู่บ้ำน บ้ำนกลำงเมืองสุขุมวิท 77

 ซอยอ่อนนุช 17

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

1,100 0103563005671 หจ.บี.ที. ซัพพลำยแอนด์เซอร์วิส 16/4/2563 500,000         47739 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ถุงมือเซฟต้ี รองเท้ำ

เซฟต้ี หมวกนิรภัย ป้ำยเตือน และอุปกรณ์

ป้องกันภัย อุปกรณ์เซฟต้ี อ่ืนๆ ทุกชนิด

787  ซอยพระรำมท่ี 2 ซอย 28 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

1,101 0103563005710 หจ.ทอมม่ีเซอร์วิสเซส 17/4/2563 500,000         35101 ประกอบกิจกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ กำรติดต้ัง

ระบบกำรส่งกระแสไฟฟ้ำ หลังงำนหมุนเวียน

แลพลังงำนทดแทน

901/593  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 3 แขวงวัดท่ำพระ เขตบำงกอกใหญ่ กรุงเทพมหำนคร 10600

1,102 0103563005752 หจ.สุพรพำณิชย์2563 20/4/2563 500,000         47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค บริโภค

ทุกชนิด จ ำหน่ำยอำหำรและเคร่ืองด่ืมทุกชนิด

100/125  ซอยฉลองกรุง 53/4 แขวงล ำปลำทิว เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

1,103 0103563005779 หจ.เชิดศักด์ิพัฒนำ 20/4/2563 500,000         46322 ประกอบกิจกำรขำยส่งเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มี

แอลกอฮอล์

2269/2  ซอยลำดพร้ำว 63 ถนนลำดพร้ำว แขวงสะพำนสอง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,104 0103563005825 หจ.เพชรรังสิมันต์ 21/4/2563 500,000         70209 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำให้ควำมรู้ 

อบรมและพัฒนำบุคลำกรขำย บริหำรงำนขำย

และส่งเสริมกำรขำย

14/84  ซอย20 มิถุนำ 11 แยก 3 แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,105 0103563006066 หจ.3838พลำซ่ำ 22/4/2563 500,000         46443 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยและเป็นตัวแทน

จ ำหน่ำย ครีม เจล คอลลำเจน ผลิตภัณฑ์เสริม

ควำมงำมและสินค้ำอ่ืนๆท่ีเก่ียวเน่ือง

79/120  ซอยคู้บอน 27 แยก 29 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,106 0103563006163 หจ.ห้ำส่ีหก อินเตอร์เทรดด้ิง 24/4/2563 500,000         47721 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกสินค้ำทำงเภสัช

ภัณฑ์และเวชภัณฑ์

171  ซอยหมู่บ้ำนเสรีวิลล่ำ แยก 2 ถนนศรี

นครินทร์

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

1,107 0103563006171 หจ.ณัฐธิชำ  เอ็นจิเนียร่ิง 27/4/2563 500,000         33121 ประกอบกิจกำรให้บริกำรซ่อมแซมและ

บ ำรุงรักษำอะไหล่ ช้ินส่วน อุปกรณ์ของ

เคร่ืองจักร

151  ซอยพระรำมท่ี 2 ซอย 2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

1,108 0103563006325 หจ.เค.ที.เอ็น.แอร์ แอนด์ อิเล็คส์

ทริค

29/4/2563 500,000         47595 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ติดต้ัง ย้ำย ซ่อม

บ ำรุงรักษำเคร่ืองปรับอำกำศทุกชนิด

25/1  ถนนเฉลิมพงษ์ แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220
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1,109 0105563056693 บจ.ปิยภัทร อินเตอร์ลอว์ จ ำกัด 1/4/2563 500,000         69100 ประกอบกิจกำรให้บริกำรท่ีปรึกษำทำง

กฎหมำย กำรเงิน ให้ควำมรู้เก่ียวกับกฎหมำย

50  ซอยพระรำมเก้ำ 49 ถนนเสรี 6 แขวงพัฒนำกำร เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

1,110 0105563056758 บจ.ไตร ไพลิน (ภูเก็ต) จ ำกัด 2/4/2563 500,000         86101 กำรต้ังและด ำเนินกิจกำรโรงพยำบำลเอกชน 

คลินิก รักษำคนไข้

25  อำคำรกรุงเทพประกันภัย ช้ัน 21 ถนน

สำทรใต้

แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

1,111 0105563057053 บจ.อันเดอร์เบิร์กพลัส จ ำกัด 2/4/2563 500,000         46412 น ำเข้ำ จ ำหน่ำยซ่ึงวัตถุดิบท่ีใช้ในกำรผลิต

ผ้ำอ้อมส ำเร็จรูป

61/280  ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,112 0105563057282 บจ.เลอเบจ จ ำกัด 2/4/2563 500,000         46443 ประกอบกิจกำรค้ำส่งเคร่ืองส ำอำง ส่ิงปรุงแต่ง

ส ำหรับประทินร่ำงกำย

41  ซอยเสนำนิคม1 ซอย 23 ถนนเสนำ

นิคม1

แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,113 0105563057819 บจ.ที.เอส.จี 33 จ ำกัด 3/4/2563 500,000         46107 เป็นนำยหน้ำ ตัวแทน ตัวแทนค้ำต่ำง ซ้ือขำย 

น ำเข้ำ ส่งออก เหล็กทุกชนิดท้ังภำยในและ

ภำยในประเทศ

33  ซอยหมู่บ้ำนเศรษฐกิจ 30 แขวงบำงแคเหนือ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

1,114 0105563058815 บจ.เอ็ม.ซี.เอ็ม แมชชีนแอนด์เซอร์

วิซ จ ำกัด

7/4/2563 500,000         46599 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ เคร่ืองจักร อุปกรณ์ท่ี

เก่ียวข้อง

15/231  ถนนเพ่ิมสิน แขวงคลองถนน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

1,115 0105563059617 บจ.เอสดับบลิวพี 2020 จ ำกัด 9/4/2563 500,000         55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม อพำร์เมนท์ แมนช่ัน 

หอพัก และให้เช่ำสถำนท่ีจอกรถ

1584  ซอยสุขุมวิท 101/1 แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

1,116 0105563059862 บจ.ไตร ไพลิน (กรุงเทพ) จ ำกัด 9/4/2563 500,000         86101 ประกอบกิจกำรต้ังและด ำเนินกิจกำร

โรงพยำบำลเอกชน คลีนิก

25  อำคำรกรุงเทพประกันภัย ช้ัน 21 ถนน

สำทรใต้

แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

1,117 0105563060143 บจ.อี ดี เอส แอนด์ ซันส์ จ ำกัด 10/4/2563 500,000         62090 ประกอบกิจกำรให้บริกำรติดต้ัง ออกแบบ 

พัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์

127/9  ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

1,118 0105563060691 บจ.อะลีทูยู ซอร์สซ่ิงเซอร์วิส จ ำกัด 10/4/2563 500,000         47599 ประกอบกิจกำรจัดซ้ือ จ ำหน่ำย เคร่ืองใช้ใน

ครัวเรือนทุกชนิดทุกประเภท

44/181  ซอยบำงกระด่ี 35/1 แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,119 0105563062251 บจ.สยำมอนันตไชย จ ำกัด 15/4/2563 500,000         46109 ประกอบกิจกำรประมูลเพ่ือขำย เพ่ือบริกำร 

เพ่ือรับจ้ำงท ำของ เพ่ือท ำกำรซ่อมแซม

31  ตรอกศำลเจ้ำโกบ๊อ 1 ซอยสมเด็จพระ

เจ้ำตำกสิน 34

แขวงดำวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600

1,120 0105563062596 บจ.ไอ โกรว์ โลจิสติกส์ จ ำกัด 16/4/2563 500,000         52292 ประกอบกิจกำรให้บริกำรด ำเนินกำรผ่ำนพิธี

กำรศุลกำกร น ำเข้ำเเละส่งออก

380/171  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

1,121 0105563062618 บจ.เวร่ี กู๊ด มูด จ ำกัด 16/4/2563 500,000         47912 ประกอบกิจกำรขำยปลีกทำงอินเทอร์เน็ต 2898/262  อำคำรเดอะ แคปปิตอล เอก

มัย-ทองหล่อ

แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,122 0105563062626 บจ.ไฟว์สตำร์ ซัพพลำย แอนด์ โลจิ

สติค จ ำกัด

16/4/2563 500,000         47912 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำประเภทเเฟช่ัน 

ปลีก-ส่ง ในช่องทำงออนไลน์ เเละ ตลำด

ออนไลน์

1186/7  ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

1,123 0105563062685 บจ.วอร์ริเออร์ (เอเชีย) จ ำกัด 16/4/2563 500,000         52291 ประกอบกิจกำรกระจำยสินค้ำประเภทเเฟช่ัน 981  ซอยกำญจนำภิเษก 008 แขวงบำงแค เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160
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1,124 0105563062821 บจ.เอไอ สเปซ คอมเมิร์ซ จ ำกัด 16/4/2563 500,000         70209 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรจ ำหน่ำย

สินค้ำ กำรตลำด กำรพำณิชย์ กำรค้ำส่ง ค้ำ

ปลีก ผ่ำนระบบออยไลน์

1817/90  ซอยปริยำนนท์ แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

1,125 0105563063576 บจ.ตำกใบ ไบโอเพำเวอร์ จ ำกัด 20/4/2563 500,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ 1842  ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่ำง เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10800

1,126 0105563063622 บจ.ขุนตัดหวำย ไบโอเพำเวอร์ 

จ ำกัด

20/4/2563 500,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงผลิตพลังงำนไฟฟ้ำทุก

ประเภท ได้แก่ โรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อน 

โรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนร่วม โรงไฟฟ้ำพลังน้ ำ 

โรงไฟฟ้ำพลัะงปรมำสณูและโรงไฟฟ้ำอ่ืนๆทุก

ประเภท ระบบผลิตและจ่ำยไฟฟ้ำ

1842  ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่ำง เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10800

1,127 0105563063789 บจ.โมบิ คอร์เนอร์ จ ำกัด 20/4/2563 500,000         33200 ประกอบกิจกำรบริกำร ติดต้ัง ตู้น้ ำหยอด

เหรียญ เคร่ืองซักผ้ำหยอดเหรียญ โทรศัพท์

หยอดเหรียญ หรือเคร่ืองบริกำรอัตโนมัติ

498/276  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,128 0105563063967 บจ.พลังงำนชุมชน เชียงแสน จ ำกัด 20/4/2563 500,000         35101 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ

 พลังงำนไฟฟ้ำ

115  อำคำรปรีดำวิว ซอยโชคชัยจงจ ำเริญ 

ถนนพระรำม 3

แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

1,129 0105563063975 บจ.พลังงำนชุมชน แม่ลำว จ ำกัด 20/4/2563 500,000         35101 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ

 พลังงำนไฟฟ้ำ

115  อำคำรปรีดำวิว ซอยโชคชัยจงจ ำเริญ 

ถนนพระรำม 3

แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

1,130 0105563064025 บจ.พลังงำนชุมชน แม่จัน จ ำกัด 20/4/2563 500,000         35101 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ

 พลังงำนไฟฟ้ำ

115  อำคำรปรีดำวิว ซอยโชคชัยจงจ ำเริญ 

ถนนพระรำม 3

แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

1,131 0105563064661 บจ.ฟูฟูย่ิงเจริญ จ ำกัด 22/4/2563 500,000         20232 ประกอบกิจกำรผลิตเคร่ืองหอม/ส ำอำง 

ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ ำ

84  ซอยเพชรเกษม 48 แยก 16-1 แขวงบำงด้วน เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160

1,132 0105563065137 บจ.เฌอโรส จ ำกัด 23/4/2563 500,000         46443 กำรขำยส่งเคร่ืองส ำอำง 88/233  ถนนประชำส ำรำญ แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530

1,133 0105563065293 บจ.คุ้มสึ จ ำกัด 23/4/2563 500,000         56101 กำรบริกำรด้ำนอำหำรในภัตตำคำร/ร้ำนอำหำร 59/4  ซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

1,134 0105563065412 บจ.นัมซัน ดิจิตอล จ ำกัด 24/4/2563 500,000         62012 ประกอบกิจกำรรับออกแบบ เชียน ให้เช่ำ 

บริกำรและพัฒนำ ซอฟต์แวร์ครบวงจร รวมถึง

โปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรม

144/26  ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,135 0105563065552 บจ.สุพรีม เบฟเวอเรจเจส เอเชีย 

จ ำกัด

24/4/2563 500,000         70209 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรตลำด 55-57  ซอยจันทร์ 16 แยก 4 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

1,136 0105563067571 บจ.มำร์โค โปโล บิซิเนส เซอร์วิส

เซส จ ำกัด

30/4/2563 500,000         70209 ปประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำและให้

ค ำแนะน ำเก่ียวกับกำรจัดกำรธุรกิจ กำร

บริหำรธุรกิจ เว้นแต่ธุรกิจท่ีปรึกษำกำรลงทุน

622  อำคำรเอ็มโพเรียม ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 25

 ออฟฟิศ 5 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110
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1,137 0105563067601 บจ.อินฟินิท สปอร์ต แอพพำเรล 

จ ำกัด

30/4/2563 500,000         46433 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ท่ีเก่ียวของ

กับกีฬำ

428/16  หมู่บ้ำน สำมวำตะวันตก ถนน

ปัญญำอินทรำ

แขวงสำมวำ

ตะวันตก

เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

1,138 0105563067989 บจ.ที แอคเคำน์ต้ิง โซลูช่ัน จ ำกัด 30/4/2563 500,000         58202 ประกอบกิจกำรจัดท ำซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูป 

(ยกเว้นซอฟต์แวร์เกมส ำเร็จรูป)

615/37  หมู่บ้ำน ลัดดำรมย์ ถนนพระรำม2 แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,139 0103563005264 หจ.เจ.เอ็ม.แอล.โลจิสติกส์ 2/4/2563 300,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ และ

คนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำงอำกำศ ท้ัง

ในและต่ำงประเทศ

6/291  ซอยสวนสยำม 11 แยก 7 (อมร

พันธ์นคร 6)

แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,140 0103563005701 หจ.เซอร์แมทท์ ทรำนส์ 17/4/2563 300,000         49323 ขนส่งสินค้ำ 61  หมู่บ้ำน เเฮปป้ีเพลสพำคร์ ซอย1 ถนน

เจ้ำคุณทหำร

แขวงคลองสำม

ประเวศ

เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

1,141 0105563059102 บจ.เพชรเกษม 94 ตรวจแก๊ส จ ำกัด 8/4/2563 300,000         71209 ประกอบกิจกำรบริกำรตรวจสอบและทดสอบ 

กำรติดต้ังส่วนควบและเคร่ืองมืออุปกรณ์

ส ำหรับรถท่ีใช้ก๊ำซปิโตรเล่ียมเหลวเป็น

เช้ือเพลิง แอล พี จี และก๊ำซธรรมชำติอัดเป็น

เช้ือเพลิง เอ็น จี วี

778/1  ถนนเพชรเกษม แขวงบำงแคเหนือ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

1,142 0105563062901 บจ.ปอกุ้งใหญ่ จ ำกัด 16/4/2563 300,000         46312 ขำยกุ้งเเม่น้ ำสด อำหำรทะเลสด เเละเน้ือสัตว์ 98/57  ซอยรำมค ำเเหง 174 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

1,143 0105563065064 บจ.เพลย์ ดีฟินิช่ัน กอล์ฟ คลับ 

จ ำกัด

23/4/2563 300,000         93111 สนำมฝึกซ้อมกอล์ฟ 234/125  ซอยสรณคมน์ 13 ถนนสรณคมน์ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

1,144 0105563065731 บจ.ซีเอช.พี. คอมเมิร์ซ จ ำกัด 24/4/2563 300,000         46441 ประกอบกิจกำรขำยส่งสินค้ำทำงเภสัชภัณฑ์

และทำงกำรแพทย์

489/18  ถนนลำดกระบัง แขวงลำดกระบัง เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

1,145 0105563066869 บจ.ริชช่ี ริช กรุ๊ป จ ำกัด 28/4/2563 300,000         46443 กำรขำยส่งเคร่ืองส ำอำง 2552  ถนนสุขุมวิท แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

1,146 0103563005451 หจ.นันทรัช ขำยส่ง 9/4/2563 250,000         46632 ประกอบกิจกำรซ้ือมำขำยไปเก่ียวกับวัสดุไม้ 100  ซอยประชำอุทิศ 7 แยก 1 (ม่วงมณี) แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

1,147 0105563057266 บจ.พหล 34 กำรบัญชีและท่ี

ปรึกษำ จ ำกัด

2/4/2563 250,000         69200 ประกอบกิจกำรบริกำรรับท ำบัญชี ตรวจ

สอบบัยชี

2022/24 ช้ัน 2  ถนนพหลโยธิน แขวงเสนำนิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

1,148 0105563062987 บจ.เดอะ เมเว่น มำร์ค คอนซัล

แตนท์ จ ำกัด

17/4/2563 250,000         70209 ประกอบกิจกำรบริกำรรับป็นท่ีปรึกษำและให้

ค ำแนะน ำปัญหำเก่ียวกับงำนด้ำนพำณิชยกรรม

 อุตสำหกรรม รวมท้ังปัยหำด้ำนกำรผลิต 

กำรตลำดและกำรจัดจ ำหน่ำย

23/9  ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 6 ถนน

ประเสริฐมนูกิจ

แขวงจรเข้บัว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,149 0105563063258 บจ.โอดักเซีย (ประเทศไทย) จ ำกัด 17/4/2563 250,000         82990 กิจกำรให้บริกำร รับจ้ำงท ำของ 101  ซอยพระรำมเก้ำ 60 (ซอย 7 เสรี 7) 

ถนนพระรำมเก้ำ

แขวงพัฒนำกำร เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

1,150 0105563064424 บจ.วินฟินิท โซลูชันส์ จ ำกัด 21/4/2563 250,000         62023 ให้ค ำปรึกษำในเร่ืองของระบบข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ กำรติดต้ังและด ำเนินกำรของ

ระบบประมวลผลข้อมูล

48/6  ซอยอนำมัยงำมเจริญ 25 แยก 2 แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,151 0103563005388 หจ.คำลิสซ่ำ เฮลท์แอนด์สกิน 8/4/2563 200,000         47999 ประกอบกิจกำรขำยปลีกโดยไม่มีร้ำนซ่ึงมิได้

จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

195/1062  อำคำรซี หมู่บ้ำน ไอดีโอ โอทู 

ถนนสรรพำวุธ

แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

1,152 0103563005531 หจ.อำร์ที พรำวด์ทเวนต้ี 14/4/2563 200,000         46109 ประกอบกิจกำรเป็นนำยหน้ำ ตัวแทน จัด

จ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค บริโภค

12/149  ถนนฉลองกรุง แขวงทับยำว เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

1,153 0103563005736 หจ.เอ็น ไอ สมำร์ท ไลฟ์ 20/4/2563 200,000         70209 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำให้ควำมรู้และ

ให้ค ำแนะน ำด้ำนกำรขำย บริหำรงำน รับจ้ำง

ให้บริกำร

22  ซอยลำดปลำเค้ำ 26 แขวงจรเข้บัว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,154 0103563005787 หจ.พี.ที.และ บุตร ไลฟ์ 20/4/2563 200,000         70209 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำให้ควำมรู้และ

ให้ค ำแนะน ำด้ำนกำรขำย บริหำรงำน

20  ซอยลำดปลำเค้ำ 26 แขวงจรเข้บัว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,155 0103563006147 หจ.แอฟเวอรีติง จิงเกิลเบลล์ 23/4/2563 200,000         20232 กำรผลิตเคร่ืองหอม เคร่ืองส ำอำง และ

ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ ำ

4/1147  หมู่บ้ำน สหกรณ์ ซอย57 ถนนเสรี

ไทย

แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240

1,156 0103563006155 หจ.321 แอคเคำน์ต้ิง 24/4/2563 200,000         69200 ประกอบกิจกำรบริกำรด้ำนวิชำชีพบัญชี 

รวมถึงจัดเตรียมเอกสำรเพ่ือให้หน่วยงำน

รำชกำรหร่ือหน่วยงำนต่ำงๆท่ีเก่ียวข้อง

15  ซอยนำคนิวำส 15 ถนนนำคนิวำส แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,157 0103563006180 หจ.ธีระ และ เพ่ือน ไลฟ์ 28/4/2563 200,000         70209 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำให้ควำมรู้และ

ให้ค ำแนะน ำด้ำนกำรขำยและบริหำรงำน

339/6  ซอยลำดพร้ำว  23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

1,158 0103563006198 หจ.โชคภทรัพย์ 28/4/2563 200,000         47599 ประกอบกิจกำรซ้ือมำขำยไป ถุงพลำสติก 

บรรจุภัณฑ์ และแพคเกจจ้ิงทุกชนิด

15  ซอยอนำมัยงำมเจริญ 33 แยก 1-2 แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,159 0103563006368 หจ.บุญริสำ กำรบัญชีและธุรกิจ 30/4/2563 200,000         69200 ประกอบกิจกำรรับท ำบัญชี 49  ซอยกำญจนำภิเษก 4/1 (ม.รัชดำอำ

คำเดียน)

แขวงคลองบำง

บอน

เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,160 0105563059366 บจ.เดอะ เบทเทอร่ิง โค จ ำกัด 8/4/2563 200,000         73101 ประกอบกิจกำรกำรให้ค ำปรึกษำ ออกเเบบ 

วำงเเผน จัดท ำ สินค้ำบรรจุภัณฑ์ ส่ือโฆษณำ 

เเละกำรประชำสัมพันธ์

670  ซอยท่ำดินเเดง 16 แขวงคลองสำน เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600

1,161 0105563059609 บจ.อัลพิทำร์ จ ำกัด 9/4/2563 200,000         52291 ประกอบกิจกำรให้บริกำรงำนท่ีเก่ียวข้องกับ

กำรขนส่งสินค้ำแบบครบวงจร

506/129  ซอยรำมค ำแหง 39 (เทพลีลำ1) แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,162 0105563061069 บจ.เฮำส์ ออฟ ดีเอโอ จ ำกัด 13/4/2563 200,000         74909 ประกอบกิจกำรศูนย์บ่มเพำะด้ำนนวัตกรรม 

ให้บริกำรพ้ืนท่ีร่วมกันใช้แบบโคเวิร์คก้ิงสเปซ

388  อำคำรเอ็กเชนทำวเวอร์ ช้ัน 42 ถนน

สุขุมวิท

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

1,163 0105563061182 บจ.เอพีเอส คอนซัลต้ิง จ ำกัด 13/4/2563 200,000         70209 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำในกำร

ประกอบธุรกิจ อำทิ กำรวำงแผน ทำงธุรกิจ 

กำรตลำดและลูกค้ำสัมพันธ์

110/1  อำคำรเคเอกซ์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงบำงล ำภูล่ำง เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

1,164 0105563064262 บจ.บำนำน่ำไลฟ์ จ ำกัด 21/4/2563 200,000         73101 ประกอบกิจกำรรับออกแบบ ผลิต จ ำหน่ำย 

ส่ือส่ิงพิมพ์ ป้ำยโฆษณำ

88 ถนนสุคนธสวัสด์ิ แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,165 0105563064378 บจ.ดีพเอไอ 21 จ ำกัด 21/4/2563 200,000         62012 ประกอบกิจกำรผลิต ให้เช่ำ จ ำหน่ำย ติดต้ัง 

ซ่อมบ ำรุง ให้บริกำรและให้ค ำปรึกษำในกำร

วำงระบบคอมพิวเตอร์

87/99  ถนนรำชพฤกษ์ แขวงบำงแวก เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160

1,166 0105563067831 บจ.ทอไหม สตูดิโอ จ ำกัด 30/4/2563 200,000         14120 ประกอบกิจกำรตัดเย็บเส้ือผ้ำตำมค ำส่ังของ

ลูกค้ำ

1/1  อำคำรเดอะฟร้อนท์โฮมออฟฟิศ ซอย

ลำดพร้ำว 64 แยก 4 ถนนลำดพร้ำว

แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,167 0105563067474 บจ.เก้ือกำร จ ำกัด 30/4/2563 180,000         68104 ประกอบกิจกำรให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์พ้ืนท่ี

ส ำหรับร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร หรือ บริกำรอ่ืนๆ

1756  ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

1,168 0103563005809 หจ.โคลเวอร์ เทรดด้ิงส์ 2020 21/4/2563 150,000         20232 กำรผลิตเคร่ืองหอม เคร่ืองส ำอำง และ

ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ ำ

74/1  ซอยเอกมัย 22 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

1,169 0103563006058 หจ.ตรังคะพันธุ์ 21/4/2563 150,000         82110 ประกอบกิจกำรรับเป็นผู้บริหำรงำนเก่ียวกับ

ด้ำนพำณิชยกรรม อุตสำหกรรม กำรตลำด

70/52  ซอยทวีวัฒนำ 9 แขวงทวีวัฒนำ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

1,170 0103563006376 หจ.ฝนแก้ว 30/4/2563 150,000         82110 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหำรงำนเก่ียวกับ

ด้ำนพำนิชยกรรม กำรตลำด และจัดจ ำหน่ำย

326  ซอยเพชรเกษม 58 แขวงบำงด้วน เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160

1,171 0105563062723 บจ.เชสส์ มันน่ี จ ำกัด 16/4/2563 150,000         58202 ประกอบกิจกำรพัฒนำบริหำรและจัดกำร

แพลทฟอร์ม ท่ีเป็นตัวกลำงในกำรจับคู่ระหว่ำง

ผู้กู้

899/1  ซอยหมู่บ้ำนภำนุช ถนน

ประชำรำษฎร์บ ำเพ็ญ

แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,172 0105563068241 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนเลย จ ำกัด 30/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,173 0105563068284 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนปัตตำนี จ ำกัด 30/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม สุริยวงศ์ เขตบำงรัก 

กรุงเทพมหำนคร 10500

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,174 0105563068292 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนอุดรธำนีพัฒนำ 

จ ำกัด

30/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม สุริยวงศ์ เขตบำงรัก 

กรุงเทพมหำนคร 10500

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,175 0103563005396 หจ.สบำยโฮม โปรดักท์ 8/4/2563 100,000         46421 ประกอบกิจกำรค้ำ น ำเข้ำ เคร่ืองเคหภัณฑ์ 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ อุปกรณ์ไฟฟ้ำ รวมท้ังอะไหล่

และอุปกรณ์ของสินค้ำดังกล่ำว

61  ช้ันท่ี 2 ซอยรัชดำภิเษก 14/1 ถนน

รัชดำภิเษก (ท่ำพระ-ตำกสิน)

แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600

1,176 0103563005523 หจ.ศศินิภำ ฟำร์ม 13/4/2563 100,000         01121 ประกอบกิจกำรท ำนำ ท ำสวน ท ำไร่ ปลูก ผัก 

ผลไม้ ท ำกำรผลิตและจ ำหน่ำยพืชผักทำงกำร

เกษตรทุกชนิด

1229  ซอยสุขสวัสด์ิ 26 แขวงบำงปะกอก เขตรำษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหำนคร 10140
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1,177 0103563005612 หจ.ซีพี แก๊ส 15/4/2563 100,000         71209 ประกอบกิจกำรเป็นผู้ตรวจกำรติดต้ังอุปกรณ์

และส่วนควบรถยนต์และทดสอบรถยนต์ระบบ

เช้ือเพลิงทุกชนิด

8/88  ซอยเพ่ิมสิน 25 แขวงคลองถนน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

1,178 0103563005663 หจ.สลอธ โซลูช่ัน ซิสเท็มส์ 16/4/2563 100,000         46521 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอะไหล่อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์

23  ซอยหทัยรำษฎร์ 3 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

1,179 0103563006074 หจ.เพียวริต้ี เมดิคอล 22/4/2563 100,000         46441 ประกอบกิจกำรขำยส่งสินค้ำทำงเภสัชภัณฑ์

และทำงกำรแพทย์

135  ซอยสุขุมวิท 57 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

1,180 0103563006082 หจ.นำยแว่นธรรมดำ (2020) 22/4/2563 100,000         47912 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยหนังสือออนไลน์ 

และบทควำมออนไลน์

15/21  ถนนเลียบทำงด่วน แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 10140

1,181 0103563006104 หจ.ฟู้ด กู๊ด ฟำร์ม 23/4/2563 100,000         47219 ประกอบกิจกำรค้ำปลีก ค้ำส่ง อำหำรสด 

อำหำรแห้ง ส ำเร็จรูป ฯ

252/20  อำคำรเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์

 อำคำรเอ ช้ันท่ี 16 ถนนรัชดำภิเษก

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,182 0103563006121 หจ.สมำร์ท วีซ่ำ แอนด์ บิซิเนส 

คอนซัลต้ิง

23/4/2563 100,000         96309 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำและ

เป็นตัวแทนในกำรด ำเนินกำรขอวีซ่ำและ

ใบอนุญำตท ำงำน

294  ซอยสุทธิศึกษำ ถนนเจริญรัถ แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600

1,183 0105563056766 บจ.โชคชัย ออดิท บิซ จ ำกัด 2/4/2563 100,000         69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีกำรท ำบัญชีและ

ตรวจสอบบัญชี

41  ซอยโชคชัย 4 ซอย 58 ถนนโชคชัย 4 แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,184 0105563056804 บจ.โปร ออดิท จ ำกัด 2/4/2563 100,000         69200 ประกอบกิจกำรให้บริกำรสอบบัญชีและให้

ค ำปรึกษำด้ำนภำษีอำกร

9/1  ซอยสตรีวิทยำ 2 ซอย 21 แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,185 0105563057100 บจ.คอสบริดจ์ โกลบอล จ ำกัด 2/4/2563 100,000         47723 ร้ำนขำยปลีกเคร่ืองส ำอำง 417  ถนนเทพรัตน แขวงบำงนำเหนือ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

1,186 0105563057339 บจ.เทลิเซนท์ดอทเอไอ จ ำกัด 2/4/2563 100,000         58202 กำรจัดท ำซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูป (ยกเว้น

ซอฟต์แวร์เกมส ำเร็จรูป)

589/755  อำคำรเอ 4 ช้ันท่ี 5 หมู่บ้ำน 

อำคำรชุด ซิต้ีโฮมรัชดำป่ินเกล้ำ ซอยจรัญ

สนิทวงศ์ 95/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 95

แขวงบำงอ้อ เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 10700

1,187 0105563057525 บจ.จิน เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ 

จ ำกัด

3/4/2563 100,000         68102 ประกอบกิจกำรลงทุนซ้ือท่ีดินแปลงใหญ่ และ

แบ่งแยกเป็นแปลงย่อย

313  อำคำรซี.พี.ทำวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,188 0105563057568 บจ.จงรุ่งเรือง ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด 3/4/2563 100,000         68102 ลงทุนซ้ือท่ีดินแปลงใหหญ่ และแบ่งแยกเป็น

แปลงเล็ก  ไม่ว่ำจะเป็นท่ีดินเปล่ำหรือท่ีดิน

พร้อมส่ิงปลูกสร้ำง

313  อำคำรซี.พี.ทำวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,189 0105563057631 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนนครพนม จ ำกัด 3/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,190 0105563057711 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนพิจิตร จ ำกัด 3/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

1,191 0105563057720 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนสุรำษฏร์ธำนี 

จ ำกัด

3/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,192 0105563057754 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนบุรีรัมย์ จ ำกัด 3/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,193 0105563057771 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนลพบุรี จ ำกัด 3/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,194 0105563057789 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนรำชบุรี จ ำกัด 3/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,195 0105563057797 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนสุโขทัย จ ำกัด 3/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,196 0105563057827 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนเชียงรำย จ ำกัด 3/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงงำนไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,197 0105563057835 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนนครศรีธรรมรำช

 จ ำกัด

3/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,198 0105563057843 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนสองพ่ีน้อง จ ำกัด 3/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,199 0105563057878 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนสุพรรณบุรี

พัฒนำ จ ำกัด

3/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,200 0105563057886 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนสกลนคร จ ำกัด 3/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,201 0105563057894 บจ.ซีจีเอ็ม เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 

จ ำกัด

3/4/2563 100,000         14112 ประกอบกิจกำรรับออกแบบ ผลิต จัดจ ำหน่ำย 

เป็นตัวแทนจ ำหน่ำย ท้ังหน้ำร้ำน งำนแสดง

สินค้ำ และทำงออนไลน์ ซ่ึงมีสินค้ำดังน้ี เส้ือผ้ำ

 เคร่ืองแต่งกำย รองเท้ำ ถุงเท้ำ ถุงน่อง 

เคร่ืองประดับ

116/9  ถนนพระรำม 6 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400

1,202 0105563057967 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชน

พระนครศรีอยุธยำ จ ำกัด

3/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,203 0105563058025 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนเพชรบูรณ์ จ ำกัด 3/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,204 0105563058033 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนฉะเชิงเทรำ 

จ ำกัด

3/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส

ไปรษณีย์

1,205 0105563058041 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนเมืองเพชรบูรณ์

 จ ำกัด

3/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,206 0105563058092 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนชลบุรี จ ำกัด 3/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,207 0105563058157 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนล ำพูน จ ำกัด 3/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,208 0105563058173 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนนครสวรรค์ 

จ ำกัด

3/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,209 0105563058181 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนเมืองกระบ่ี จ ำกัด 3/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,210 0105563058211 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนกำฬสินธ์ุ จ ำกัด 3/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,211 0105563058238 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนล ำปำง จ ำกัด 3/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,212 0105563058254 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนเพชรบุรี จ ำกัด 3/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,213 0105563058475 บจ.ไนน์ต้ีไนน์ซัคเซส จ ำกัด 7/4/2563 100,000         46441 ประกอบกิจกำร น ำเข้ำและส่งออกเคร่ืองมือ

แพทย์ เพ่ือจ ำหน่ำย ทุกชนิด

119  ซอยอินทำมระ 51 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

1,214 0105563058483 บจ.เดวอลรู แล็บ จ ำกัด 7/4/2563 100,000         46441 ประกอบกิจกำรค้ำ น้ ำยำฆ่ำเช้ือโรค 16/5  ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

1,215 0105563058980 บจ.เจพี ดิจิตอล แมทเทอร์ส จ ำกัด 7/4/2563 100,000         70209 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำเก่ียวกับกำร

จัดกำรด้ำนกำรตลำด

2024/194  ถนนสุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

1,216 0105563059439 บจ.อริสโทรเมท โกลบอล จ ำกัด 8/4/2563 100,000         66199 ประกอบธุรกิจบริกำรรับเป็นผู้จัดกำรและดูแล

ประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดกำร

ทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืน

37/144  ซอยรำมค ำแหง  98 แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

1,217 0105563059935 บจ.สยำมบล็อกเชน โปร จ ำกัด 9/4/2563 100,000         66199 ประกอบกิจบริกำรรับเป็นผู้จัดกำรดูแลผลประ

โยขน์

1  อำคำรพร้อมพันธ์2 ช้ันท่ี 7  ห้องเลขท่ี บี

705-บี706 ซอยลำดพร้ำว3 ถนนลำดพร้ำว

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

1,218 0105563060160 บจ.ฮำโก้ คลีนน่ิง เทคโนโลยี จ ำกัด 10/4/2563 100,000         45301 ประกอบกิจกำรค้ำส่ง ค้ำปลีก สินค้ำเก่ียวกับ

รถและเคร่ืองใช้ส ำหรับท ำควำมสะอำดพ้ืน

70  ซอยแยกซอยสันติสุข แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

1,219 0105563060194 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนนครพัฒนำ 

จ ำกัด

10/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส

ไปรษณีย์

1,220 0105563060208 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนขำณุวรลักษบุรี 

จ ำกัด

10/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,221 0105563060232 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนเพชรบุรีพัฒนำ 

จ ำกัด

10/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,222 0105563060305 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนกระบ่ีพัฒนำ 

จ ำกัด

10/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,223 0105563060348 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนเขำพนม จ ำกัด 10/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,224 0105563060402 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนพังงำ จ ำกัด 10/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,225 0105563060518 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนมหำสำรคำม 

จ ำกัด

10/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,226 0105563060534 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนกระบ่ี จ ำกัด 10/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,227 0105563060542 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนพุนพิน จ ำกัด 10/4/2563 100,000         35101 ประกอกบิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,228 0105563060569 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนก ำแพงเพชร 

จ ำกัด

10/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,229 0105563060607 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนเหนือคลอง 

จ ำกัด

10/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ  ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,230 0105563060615 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนชุมพรพัฒนำ 

จ ำกัด

10/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,231 0105563060810 บจ.อบอุ่น เฮลธ์ สโตร์ จ ำกัด 13/4/2563 100,000         46319 น ำเข้ำเเละตัวเเทนจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์อำหำร

เสริมอำหำรเพ่ือสุขภำพ

246/312  ซอยพ่ึงมี 50 แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

1,232 0105563060879 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนหล่มเก่ำ จ ำกัด 13/4/2563 100,000         42202 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,233 0105563060909 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนประจวบคีรีขันธ์

 จ ำกัด

13/4/2563 100,000         42202 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,234 0105563060933 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนอุบลรำชธำนี 

จ ำกัด

13/4/2563 100,000         42202 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,235 0105563060941 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนแพร่พัฒนำ 

จ ำกัด

13/4/2563 100,000         42202 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,236 0105563060992 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนหนองบัว จ ำกัด 13/4/2563 100,000         42202 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,237 0105563061051 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนเมือง

มหำสำรคำม จ ำกัด

13/4/2563 100,000         42202 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,238 0105563061085 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนอุดรธำนี จ ำกัด 13/4/2563 100,000         42202 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,239 0105563061131 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนสกลนครพัฒนำ

 จ ำกัด

13/4/2563 100,000         42202 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,240 0105563061654 บจ.อินดัค อิเล็กทรอนิกส์ จ ำกัด 14/4/2563 100,000         71209 กำรทดสอบและวิเครำะห์ทำงเทคนิคอ่ืนๆซ่ึง

มิได้จัดประเภท ไว้ในท่ีอ่ืน

39  ซอยสุขศรีเฉลิมพจน์ แขวงวงศ์สว่ำง เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10800

1,241 0105563061662 บจ.เอส.พี.ที.เค โลจิสติกส์ จ ำกัด 14/4/2563 100,000         49323 ประกอบกิจกำร ให้บริกำรรับขนส่งสินค้ำทุก

ประเภท ท้ังในเเละนอกรำชอำณำจักร

1462/33 คอนโด เดอะนิชโมโนบำงนำ  

ถนนบำงนำ-ตรำด

แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

1,242 0105563062201 บจ.อีเอ เวสท์ แมเนจเม้นท์ จ ำกัด 15/4/2563 100,000         64202 ประกอบธุรกิจเก่ียวกับลงทุนในสินทรัพย์ 89  อำคำรเอไอเอแคปปิตอล เซ็นเตอร์ ช้ัน 

16 ถนนรัชดำภิเษก

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

1,243 0105563064084 บจ.เปเปอร์บอย โลจิสติกส์ จ ำกัด 20/4/2563 100,000         70209 ประกอบธุรกิจให้ค ำปรึกษำและบริหำร

จัดกำรโลจิสติกส์

55/14  ตรอกวัดสวนพลู (เจริญกรุง 42/1) แขวงบำงรัก เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,244 0105563064092 บจ.เอ็มเอสเคอิมเมจจ้ิง จ ำกัด 20/4/2563 100,000         86903 ประกอบกิจกำรรับบริกำรอ่ำนผลเอ็กเรย์ทำง

กำรแพทย์

52  ซอย18 ถนนรำชพฤกษ์ แขวงบำงระมำด เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

1,245 0105563064351 บจ.ต้ังใจเฮง จ ำกัด 21/4/2563 100,000         46109 ประกอบกิจกำรให้บริกำรจัดซ้ือ จัดหำสินค้ำ

อุปโภคบริโภคทุกชนิด

29  ซอยศำลธนบุรี 25 แขวงบำงหว้ำ เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160

1,246 0105563064491 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนคลองขลุงพัฒนำ

 จ ำกัด

21/4/2563 100,000         35101 ประปอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,247 0105563065820 บจ.รวมพลังเป็นหน่ึง จ ำกัด 24/4/2563 100,000         46441 ประกอบกิจกำรค้ำและผลิต ซ่อมแซม

เคร่ืองมือแพทย์

41/328  ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบำงแค เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

1,248 0105563066591 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนล ำปำงพัฒนำ 

จ ำกัด

28/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,249 0105563066664 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนล ำปำงก้ำวหน้ำ

 จ ำกัด

28/4/2563 100,000         35101 ประกอกบิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

1,250 0105563066702 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนล ำปำงร่วมใจ 

จ ำกัด

28/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,251 0105563066711 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนกำญจนบุรีร่วม

ใจ จ ำกัด

28/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,252 0105563066729 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนน่ำน จ ำกัด 28/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,253 0105563066940 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนพิจิตรก้ำวหน้ำ 

จ ำกัด

29/4/2563 100,000         35101 โรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,254 0105563066958 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนกำญจนบุรี

ก้ำวหน้ำ จ ำกัด

29/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,255 0105563066982 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนกำญจนบุรีสดใส

 จ ำกัด

29/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,256 0105563067008 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนศรีสะเกษ

รุ่งเรือง จ ำกัด

29/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,257 0105563067024 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนกำฬสินธ์ุพัฒนำ

 จ ำกัด

29/4/2563 100,000         35101 โรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,258 0105563067059 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนเมือง

กำญจนบุรีพัฒนำ จ ำกัด

29/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,259 0105563067067 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนโครำชก้ำวหน้ำ 

จ ำกัด

29/4/2563 100,000         35101 โรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,260 0105563067091 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนบุรีรัมย์ก้ำวหน้ำ

 จ ำกัด

29/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,261 0105563067105 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนแพร่ก้ำวหน้ำ 

จ ำกัด

29/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,262 0105563067148 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนบุรีรัมย์พัฒนำ 

จ ำกัด

29/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,263 0105563067156 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนสุรินทร์ก้ำวหน้ำ

 จ ำกัด

29/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,264 0105563067172 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนศรีสะเกษร่วมใจ

 จ ำกัด

29/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงงำนไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,265 0105563067202 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนเชียงใหม่

ก้ำวหน้ำ จ ำกัด

29/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,266 0105563067229 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนพังงำพัฒนำ 

จ ำกัด

29/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,267 0105563067369 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนอุดรพัฒนำ 

จ ำกัด

29/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,268 0105563067393 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนนครปฐมพัฒนำ

 จ ำกัด

29/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,269 0105563067415 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนอุบลร่วมใจ 

จ ำกัด

29/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,270 0105563067423 บจ.โตแสนโต จ ำกัด 29/4/2563 100,000         96102 กิจกรรมกำรบริกำรลดน้ ำหนัก 263  ถนนพะเนียง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปรำบ

ศัตรูพ่ำย

กรุงเทพมหำนคร 10100

1,271 0105563067504 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนอุดรร่วมใจ จ ำกัด 30/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,272 0105563067512 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนหนองคำย จ ำกัด 30/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,273 0105563067555 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนหนองบัวล ำภู

พัฒนำ จ ำกัด

30/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,274 0105563067563 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนนครรำชสีมำ

ร่วมใจ จ ำกัด

30/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,275 0105563067610 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนเพชรบูรณ์สดใส

 จ ำกัด

30/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,276 0105563067636 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนเมืองกำญจนบุรี

 จ ำกัด

30/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,277 0105563067725 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนโครำชพัฒนำ 

จ ำกัด

30/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,278 0105563067733 บจ.เคอเร้นท์ จ ำกัด 30/4/2563 100,000         70209 ประกอบกิจกำรบริกำรให้ค ำปรึกษำและ

แนะน ำในกำรประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับ

กิจกำรพลังงำน

515/305  ซอยสวนพลู แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

1,279 0105563067741 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนนครรำชสีมำ

พัฒนำ จ ำกัด

30/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,280 0105563067750 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนบุรีรัมย์สดใส 

จ ำกัด

30/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,281 0105563067768 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนโครำชร่วมใจ 

จ ำกัด

30/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,282 0105563067822 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนกุสุมำลย์ จ ำกัด 30/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,283 0105563067903 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนสระบุรี จ ำกัด 30/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,284 0105563067911 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนเพชรบูรณ์

พัฒนำ จ ำกัด

30/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,285 0105563067920 บจ.พลับป่ำ จ ำกัด 30/4/2563 100,000         68104 ปรกอบกิจกำรให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ 66/130  ซอยปิยะบุตร์ 1 ถนนสุขุมวิท แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

1,286 0105563068039 บจ.สวนตำลน้อย จ ำกัด 30/4/2563 100,000         68104 ประกอบกิจกำร ให้เช่ำอสังริมทรัพย์ 66/130  ซอยปิยะบุตร์ 1 ถนนสุขุมวิท แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

1,287 0105563068055 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนก ำแพงเพชร

ก้ำวหน้ำ จ ำกัด

30/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ ประกอบกิจกำรผลิต

และจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ น้ ำเพ่ือกำร

อุตสำหกรรม ไอน้ ำ ข้ีเถ้ำ และสำธำรณูปโภค

อ่ืนๆ

140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,288 0105563068063 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนพิจิตรพัฒนำ 

จ ำกัด

30/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,289 0105563068071 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนอุบลสดใส จ ำกัด 30/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,290 0105563068098 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนกำญจนบุรี

รุ่งเรือง จ ำกัด

30/4/2563 100,000         35101  ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,291 0105563068152 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชน

นครศรีธรรมรำชพัฒนำ จ ำกัด

30/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,292 0105563068161 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนหล่มเก่ำพัฒนำ 

จ ำกัด

30/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,293 0105563068179 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนนครก้ำวหน้ำ 

จ ำกัด

30/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,294 0105563068195 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนศรีสะเกษก้ำว

ไกล จ ำกัด

30/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,295 0105563068209 บจ.คิงเควสท์ จ ำกัด 30/4/2563 100,000         69100 ประกอบกิจกำรให้ค ำแนะน ำ/ปรึกษำทำง

กฎหมำย

31  ซอยอำคำรสงเครำะห์ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,296 0105563068217 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนหนองบัวล ำภู 

จ ำกัด

30/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,297 0105563068233 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนบุรีรัมย์รุ่งเรือง 

จ ำกัด

30/4/2563 100,000         35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,298 0103563005639 หจ.เพียวพอร์ตแลนด์ 15/4/2563 55,000           10303 กำรผลิตน้ ำผลไม้และน้ ำผัก 1/44  หมู่บ้ำน ณ นครินทร์ ซอยสุภำพงษ์ 3

 แยก 8 ถนนศรีนครินทร์ 40

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

1,299 0105563068381 บจ.แอททีเลีย  บลำสโค้ (เอเซีย) 

จ ำกัด

30/4/2563 50,000           82990 ประกอบกิจกรรมกำรบริกำรอ่ืนๆเพ่ือ

สนับสนุนธุรกิจซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ ในท่ีอ่ืน

3388/79  อำคำรสิรินรัตน์ ช้ัน 22 ถนน

พระรำมท่ี 4 คลองตัน เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหำนคร 10110

แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

1,300 0103563005604 หจ.ดีเอ็น ฟรีดอม ไลฟ์ 15/4/2563 50,000           82301 ประกอบกิจกำรให้บริกำรประชุมอบรมสัมมนำ

ธุรกิจและกำรจัดเล้ียงในและนอกสถำนท่ี

1337/131 คอนโดพัฒนำกำรไลฟ์คอม

เพล็กซ์ ตึก 2  ถนนพัฒนำกำร

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

1,301 0103563006309 หจ.เอ็มพี 1 กำรำจ 28/4/2563 50,000           45301 ประกอบกิจกำรจัดซ้ือ จ ำหน่ำย อุปกรณ์

รถยนต์ทุกชนิดทุกประเภท

77/121  ซอยบรมรำชชนนี 68 แขวงศำลำ

ธรรมสพน์

เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

1,302 0105563057673 บจ.แบงค็อก ฟุตบอล จ ำกัด 3/4/2563 50,000           85410 ประกอบกิจกำรโรงเรียนสอนฟุตบอลและกีฬำ

ทุกประเภทและเป็นสถำนท่ีออกก ำลังกำยท้ัง

ในร่มและกลำงแจ้ง

5/15  อำคำรสยำมอินเตอร์เนช่ันแนล ช้ันท่ี

 4 ถนนพญำไท

แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

1,303 0105563061697 บจ.หวัดดี คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 14/4/2563 50,000           63113 กำรบริกำรเป็นตลำดกลำงในกำรซ้ือขำยสินค้ำ

หรือบริกำร โดยวิธีใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผ่ำน

ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต

73  ซอยรำมอินทรำ 23 แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,304 0105563062308 บจ.เอสดีแอลที จ ำกัด 16/4/2563 50,000           62011 ประกอบกิจกำร กำรออกแบบ พัฒนำ และ

จัดกำรใช้งำน เทคโนโลยีกำรประมวลผลแบบ

กระจำยศูนย์

3803  อำคำรคิส ช้ันท่ี 3  ห้องเลขท่ี เอ 

2-303 ถนนพระรำมท่ี 4

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

1,305 0105563066907 บจ.เดอะ โกลว์ อัพ จ ำกัด 28/4/2563 30,000           81210 ประกอบกิจกำรบริกำรท ำควำมสะอำดท่ัวไป

ของตัวอำคำร

82  ซอยเทอดไท 53 แขวงปำกคลอง

ภำษีเจริญ

เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160

1,306 0103563005256 หจ.บี.บี.เค. เซอร์เวียม 2/4/2563 20,000           46103 กำรขำยส่งส่ิงทอเส้ือผ้ำรองเท้ำเคร่ืองหนังและ

ของใช้ในครัวเรือนโดยได้รับค่ำตอบแทนหรือ

ตำมสัญญำจ้ำง

66  ตรอกสมเด็จพระป่ินเกล้ำ15 ถนนตำก

สิน

แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600

1,307 0103563005477 หจ.เยลโล สฟิงซ์ 10/4/2563 20,000           46431 กำรขำยส่งหนังสือหนังสือพิมพ์และเคร่ืองเขียน 97/6  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 45 แยก 5 แขวงอรุณ

อมรินทร์

เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 10700

1,308 0103563005485 หจ.ออนิคซ์ ไพรม์ 10/4/2563 20,000           46421 กำรขำยส่งเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์

ชนิดใช้ในครัวเรือน

66  ตรอกสมเด็จพระป่ินเกล้ำ15 ถนนตำก

สิน

แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,309 0103563005833 หจ.เอส แอนด์ พี คอนซัลต้ิง 

แมเนจเม้นท์

21/4/2563 10,000           70209 กิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

1/57  ซอยรำมอินทรำ 49 ถนนรำมอินทรำ แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,310 0103563005841 หจ.คอนซัลต้ิง บำย เอสทีโอ 21/4/2563 10,000           70209 กิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

1/57  ซอยรำมอินทรำ 49 ถนนรำมอินทรำ แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,311 0103563005850 หจ.ซิกเนเจอร์ บิซิเนส แมเนจเม้นท์ 21/4/2563 10,000           70209 กิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

1/57  ซอยรำมอินทรำ 49 ถนนรำมอินทรำ แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,312 0103563005868 หจ.ทีที มำร์เก็ตต้ิง คอนซัลต้ิง 21/4/2563 10,000           70209 กิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

1/57  ซอยรำมอินทรำ 49 ถนนรำมอินทรำ แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,313 0103563005876 หจ.อำณำจักร ดำต้ำ บิซิเนส 21/4/2563 10,000           70209 กิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

602/204  ถนนลำดปลำเค้ำ แขวงจรเข้บัว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,314 0103563005884 หจ.กู้ดเดย์ บิซิเนส คอนซัลต้ิง 21/4/2563 10,000           70209 กิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

602/204  ถนนลำดปลำเค้ำ แขวงจรเข้บัว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,315 0103563005906 หจ.ไดมอนด์ สมำร์ท อินเทลลิเจนซ์ 21/4/2563 10,000           70209 กิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

1/57  ซอยรำมอินทรำ 49 ถนนรำมอินทรำ แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,316 0103563005914 หจ.คอนซัลต้ิง พำร์ทเนอร์ บำย 

กฤติน

21/4/2563 10,000           70209 กิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

1/57  ซอยรำมอินทรำ 49 ถนนรำมอินทรำ แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,317 0103563005922 หจ.อำณำจักร แมเนจเม้นท์ แอนด์

 คอนซัลต้ิง

21/4/2563 10,000           70209 กิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

1/57  ซอยรำมอินทรำ 49 ถนนรำมอินทรำ แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,318 0103563005931 หจ.602 บิซิเนส เน็ตเวิร์ค 21/4/2563 10,000           70209 กิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

602/204  ถนนลำดปลำเค้ำ แขวงจรเข้บัว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,319 0103563005949 หจ.204 เอ็นเตอร์ไพรส์ 21/4/2563 10,000           70209 กิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

602/204  ถนนลำดปลำเค้ำ แขวงจรเข้บัว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,320 0103563005957 หจ.อีซ่ี นวัตกรรมและโซลูช่ัน 21/4/2563 10,000           70209 กิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

602/204  ถนนลำดปลำเค้ำ แขวงจรเข้บัว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,321 0103563005965 หจ.คลำวด์ โมเดิร์น บิซิเนส 21/4/2563 10,000           70209 กิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

602/204  ถนนลำดปลำเค้ำ แขวงจรเข้บัว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,322 0103563005973 หจ.ควอลิต้ีพลัส คอนซัลต้ิง 

อินเตอร์เนช่ันแนล

21/4/2563 10,000           70209 กิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

1/57  ซอยรำมอินทรำ 49 ถนนรำมอินทรำ แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,323 0103563005981 หจ.คอนซัลต้ิง ซินดิเคท บำย ที

วำยที

21/4/2563 10,000           70209 กิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

602/204  ถนนลำดปลำเค้ำ แขวงจรเข้บัว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,324 0103563005990 หจ.อีซ่ี ไอที บิซิเนส โซลูช่ัน 21/4/2563 10,000           70209 กิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

602/204  ถนนลำดปลำเค้ำ แขวงจรเข้บัว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,325 0103563006007 หจ.เอสทีพี คอร์ปอเรท แอดไวซอร่ี 21/4/2563 10,000           70209 กิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

602/204  ถนนลำดปลำเค้ำ แขวงจรเข้บัว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,326 0103563006015 หจ.ลิตเต้ิล ไดมอนด์ แมเนจเมนท์ 21/4/2563 10,000           70209 กิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

1/57  ซอยรำมอินทรำ 49 ถนนรำมอินทรำ แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,327 0105563059315 บจ.ปรัชญำ อินเตอร์เนช่ันนัล ลอว์ 

เฟิร์ม จ ำกัด

8/4/2563 10,000           69100 ประกอบกิจกำรบริกำรด้ำนกฎหมำย ให้

ค ำปรึกษำทำงกฎหมำย ด ำเนินอรรถคดี 

ติดตำมหน้ีสิน ทวงถำมเร่งรัดหน้ี

10  ซอย20 มิถุนำ 11 แยก 5 ถนนสุทธิสำร แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,328 0105563060739 บจ.ฮัสก้ี เฟลคซ์ จ ำกัด 10/4/2563 10,000           47734 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยปลีก/ส่ง ผลิตภัณฑ์

เก่ียวกับสัตว์เล้ียงทุกชนิด

208/64  ซอยนำทอง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

1,329 0105563062359 บจ.สเปคเตอร์ อีสปอร์ต จ ำกัด 16/4/2563 10,000           73101 ประกอบกิจกำรผลิต สร้ำงสรรค์ เผยแพร่

ข้อมูลต่ำงๆ โฆษณำสัมพันธ์ส่ือ รำยกำร

ส่งเสริมกำรขำย กิจกรรมต่ำงๆ

35/37  ซอยลำดพร้ำว 18 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

1,330 0133563001633 หจ.ทอยเอเจนซ่ี 13/4/2563 5,000            63990 ประกอบกิจกำรเป็นตัวกลำงรับสมัคร

ถ่ำยทอดสดผ่ำนแอปพลิเคช่ันและเป็นตัวกลำง

ติดต่อประสำนงำนกับบริษัท

59/13  ซอยบำงบอน 3 ซอย 12 แขวงหลักสอง เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

1,331 0105563059188 บจ.แบร์เฮ้ำส์สตูดิโอ จ ำกัด 8/4/2563 5,000            62022 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำเก่ียวกับกำร

ออกแบบและสร้ำงแอปพลิเคช่ันบนมือถือ

873/644 คอนโดรีเจ้นท์โฮม บำงซ่อน เฟส 

27  อำคำรเอ ช้ันท่ี 16 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี

แขวงบำงซ่ือ เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10800

1,332 0105563061107 บจ.สงกรำนต์ไม่หยุด จ ำกัด 13/4/2563 15                69200 ประกอบกิจกำรรับวำงระบบบัญชีและ

ตรวจสอบภำยในบริษัท

99/209  ซอยแจ้งวัฒนะ 12 แยก 4-7-4-1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210

1,333 0105563061115 บจ.ไอ ไลค์ แท็กซ์ จ ำกัด 13/4/2563 15                82301 ประกอบกิจกำรจัดอบรม สัมมนำ สอนพิเศษ 

(โดยมิใช่กำรเรียนกำรสอนตำมปกติ)

99/209  ซอยแจ้งวัฒนะ 12 แยก 4-7-4-1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210

1,334 0115563009148 บจ.วี บี ไอ พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด 21/4/2563 135,000,000   68104 ประกอบกิจกำรกำรเช่ำและด ำเนินกำร

เก่ียวกับอสังหำริมทรัพย์

166  หมู่ท่ี 17 ซอยนิคมอุตสำหกรรม 3 

ถนนบำงนำ-ตรำด

ต.บำงเสำธง อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10570

1,335 0115563009369 บจ.ฮอลบรู๊คเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 24/4/2563 5,000,000       41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 256/3  หมู่ท่ี 1 ถนนริมทำงรถไฟสำยเก่ำ ต.ส ำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130

1,336 0115563009563 บจ.โมริสัน จ ำกัด 28/4/2563 5,000,000       55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม 193  หมู่ท่ี 3 ต.แพรกษำ อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10280



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,337 0113563001757 หจ.มีทรัพย์แอร์เซอร์วิส 3/4/2563 5,000,000       47595 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองปรับอำกำศ เคร่ือง

ฟอกอำกำศ พัดลม เคร่ืองดูดอำกำศ เคร่ืองท ำ

ควำมเย็นรวมท้ังอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้ำ

ดังกล่ำวท้ังปลีกและส่ง

388/119  หมู่บ้ำน ธนำรินทร์ ทำวน์โฮม 4 

หมู่ท่ี 7

ต.ในคลองบำง

ปลำกด

อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

1,338 0115563008192 บจ.ไทย โกลบอล คอนเฟคช่ันเนอร่ี

 จ ำกัด

1/4/2563 5,000,000       10739 ประกอบกิจกำรโรงงำนผลิตลูกอมขนมท่ีท ำ

จำกน้ ำตำล

190/40  หมู่ท่ี 8 ต.ในคลองบำง

ปลำกด

อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

1,339 0115563009482 บจ.ฮิวจ์ คอฟ จ ำกัด 27/4/2563 5,000,000       46900 ประกอบกิจกำรขำยส่งขำยปลีกสินค้ำอุปโภค

บริโภคทุกชนิด

190/41  หมู่ท่ี 8 ซอยสุขสวัสด์ิ 84 ต.ในคลองบำง

ปลำกด

อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

1,340 0115563008231 บจ.โกลด์ พรอมมิสเซส กรุ๊ป จ ำกัด 2/4/2563 5,000,000       46631 น ำเข้ำกระเบ้ืองแผ่นเหล็กชุบสังกระสีลูกฟูกโพ

ลิเมอร์

333/161  หมู่ท่ี 1 ต.บำงโฉลง อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,341 0115563008486 บจ.บลูเวล สตูดิโอ จ ำกัด 9/4/2563 5,000,000       73101 ประกอบกิจกำรผลิตส่ือโฆษณำประเภทต่ำงๆ 99/9  หมู่ท่ี 4 ซอยหนำมแดง-บำงพลี 33 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,342 0115563008915 บจ.ไอริช เอนเนอร์ยี จ ำกัด 16/4/2563 5,000,000       46521 ประกอบกิจกำรขำยอุปกรณ์ไฟฟ้ำกล้องวงจรปิด 1/374  หมู่ท่ี 20 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,343 0115563009041 บจ.ชัยชนะเงินกู้ จ ำกัด 20/4/2563 5,000,000       64929 ประกอบธุรกิจสินเช่ือรำยย่อย ระดับจังหวัด 

ภำยใต้กำรก ำกับ

163  หมู่ท่ี 10 ถนนเทพำรักษ์ ต.บำงปลำ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,344 0115563008320 บจ.สยำมโกลบอล คอนแทรคเตอร์

 จ ำกัด

3/4/2563 5,000,000       47525 ขำยปลีกวัสดุก่อสร้ำงหลำยชนิดรวมถึงวัสดุ

อุปกรณ์และเคร่ืองมือชนิดน ำไปใช้ท ำงำนได้

ด้วยตัวเอง

10/1  หมู่ท่ี 4 ต.เปร็ง อ.บำงบ่อ จ.สมุทรปรำกำร 10560

1,345 0115563008931 บจ.มูฟ วีก้ี จ ำกัด 17/4/2563 4,000,000       82110 ประกอบกิจกำรบริหำรจัดกำรจัดสรรดูแลท่ีพัก

อำศัย

1662/1  หมู่ท่ี 6 ต.ส ำโรงเหนือ อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,346 0115563009741 บจ.พีวำยเค คำร์ส เซ็นเตอร์ จ ำกัด 30/4/2563 3,000,000       68201 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทนซ้ือขำยให้เช่ำ

อสังหำริมทรัพย์

102/5  หมู่ท่ี 8 ถนนสุขสวัสด์ิ ต.บำงจำก อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130

1,347 0115563009709 บจ.ทีพีทีเอส อิเล็คทริคคอล 

เซอร์วิสเซส จ ำกัด

29/4/2563 3,000,000       43210 ประกอบกิจกำรให้บริกำรติดต้ัง ซ่อม

บ ำรุงรักษำ ตรวจสอบ ทดสอบ ระบบไฟฟ้ำ 

ทุกชนิด แบบครบวงจร

121/299  หมู่ท่ี 4 ต.บำงเมือง อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,348 0115563008681 บจ.วงษ์พำณิชย์ ขจรวิทย์ จ ำกัด 13/4/2563 3,000,000       46695 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ปลีก ส่ง ของเสียและ

เศษวัสดุเพ่ือน ำกลับมำใช้ใหม่

588  หมู่ท่ี 1 ต.แพรกษำใหม่ อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10280

1,349 0115563009067 บจ.ทรีบรำเธอร์ส(2020) จ ำกัด 20/4/2563 3,000,000       47912 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยของทำงออนไลน์เคร่ือง

นอน

828  หมู่ท่ี 2 ต.บำงปูใหม่ อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10280

1,350 0115563009610 บจ.ทรีมำสเตอร์ พำร์ท จ ำกัด 28/4/2563 3,000,000       47190 ประกอบกิจกำรขำยปลีกและขำยส่งเคร่ือง

อุปโภค บริโภค อ่ืนๆทุกชนิด

163/33  หมู่ท่ี 5 ต.แพรกษำ อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10280



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

1,351 0115563008290 บจ.แอร์เอเชีย คอม ทรำเวล (ไทย

แลนด์) จ ำกัด

3/4/2563 3,000,000       70103 ประกอบกิจกำรก ำกับดูแล ประสำนงำน และ

ให้บริกำรส่งเสริมทำงด้ำนกำรตลำดและ

บริกำรด้ำนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องให้แก่บริษัทใน

เครือ และ/หรือ บริษัทในกลุ่ม

2/3  อำคำรบำงนำทำวเวอร์ ตึกเอ ช้ันท่ี 16

 หมู่ท่ี 14 ถนนเทพรัตน

ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,352 0115563009512 บจ.เก่ง แฟมิล่ี จ ำกัด 28/4/2563 3,000,000       68104 ประกอบกิจกำรให้เช่ำสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด 9/287  หมู่บ้ำน พฤกษ์ลดำ บำงนำ หมู่ท่ี 9 ต.บำงบ่อ อ.บำงบ่อ จ.สมุทรปรำกำร 10560

1,353 0115563008885 บจ.เฟิร์ส ท้ิวบ์ อินดัสตร้ี จ ำกัด 16/4/2563 2,000,000       46622 ประกอบกิจกำรค้ำโลหะและเหล็กทุกชนิด 35/8  หมู่ท่ี 9 ต.บำงพ่ึง อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130

1,354 0115563008753 บจ.กู๊ดล่ีไดแคสต้ิง (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

14/4/2563 2,000,000       24320 กำรหล่อโลหะท่ีไม่ใช่เหล็กและเหล็กกล้ำ 2120/28  หมู่ท่ี 4 ถนนสุขุมวิท ต.เทพำรักษ์ อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,355 0115563009237 บจ.มัลติเซลล์ เกมส์ จ ำกัด 22/4/2563 2,000,000       58201 ประกอบกิจกำรสร้ำง พัฒนำ ให้บริกำร เเละ 

จ ำหน่ำย วิดีโอเกม หรือ ให้ข้อมูลเเละสอน

เก่ียวกับกำรเล่นหรือพัฒนำ วิดีโอเกม

1486  หมู่ท่ี 2 ต.ส ำโรงเหนือ อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,356 0115563009750 บจ.วินิจ ก่อสร้ำง จ ำกัด 30/4/2563 2,000,000       46639 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ จ ำหน่ำย ผลิต และเป็น

ตัวแทนจ ำหน่ำยผนังห้องส ำเร็จ หรือท่ีก้ันห้อง

954/1724 เดอะ เมโทรโพลิส   ห้องเลขท่ี 

306 ช้ันท่ี 3 หมู่ท่ี 9

ต.เทพำรักษ์ อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,357 0115563009792 บจ.โกลเด้น ฟีนิคซ์ อินเตอร์เนช่ัน

แนล ทรำแวล กรุ๊ป จ ำกัด

30/4/2563 2,000,000       79120 ประกอบกิจกำรน ำเท่ียวรวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับกำรน ำเท่ียวทุกชนิด

60/63  หมู่ท่ี 1 ต.บำงเมือง อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,358 0115563008176 บจ.ปำเฉียว (ไทยแลนด์) จ ำกัด 1/4/2563 2,000,000       22299 ประกอบกิจกำรผลิต น ำเข้ำ ส่งออก ขำยส่ง 

ขำยปลีก พลำสติก พลำสติกเก่ำท่ีไม่ใช้แล้ว

98/1  หมู่ท่ี 2 ต.แพรกษำใหม่ อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10280

1,359 0115563009121 บจ.นำวำรัทนะ จ ำกัด 21/4/2563 2,000,000       47219 ประกอบกิจกำรขำยปลีกขำยส่งรังนกเคร่ืองด่ืม

รังนก

199/510  หมู่บ้ำน พฤกษำ 15 หมู่ท่ี 3 ต.แพรกษำใหม่ อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10280

1,360 0113563001765 หจ.ทิวำวัฒน์ วิศวกรรม 8/4/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 889/261  หมู่บ้ำน สยำมนิเวศน์ 2 หมู่ท่ี 9 ต.ในคลองบำง

ปลำกด

อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

1,361 0115563009628 บจ.อุบล ไทย บิลด้ิง จ ำกัด 28/4/2563 2,000,000       43909 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงติดต้ังอุปกรณ์ก่อสร้ำง

น่ังร้ำนเหล็ก

76/1  หมู่ท่ี 5 ต.แหลมฟ้ำผ่ำ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

1,362 0115563008702 บจ.บีสตำร์ท จ ำกัด 13/4/2563 2,000,000       41002 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีไม่ใช่ท่ีพักอำศัย 399/78  หมู่ท่ี 13 ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,363 0115563008800 บจ.เจียหัว อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด 15/4/2563 2,000,000       46102 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและส่งออกผลไม้ทุกชนิด 333/161  หมู่ท่ี 1 ต.บำงโฉลง อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,364 0115563008923 บจ.เอสเอ็นเอส เจริญทรัพย์ จ ำกัด 16/4/2563 2,000,000       47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคบริโภค

ท้ังค้ำปลีกและค้ำส่ง

5/66  หมู่ท่ี 22 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,365 0115563009164 บจ.บำงกอก อินดัสเทรียล ไพพ์ 

แอนด์ ทิวบ์ จ ำกัด

21/4/2563 2,000,000       46622 ประกอบกิจกำรซ้ือ จ ำหน่ำย แปรรูป ท่อเหล็ก

 ท่อโลหะ ประเภทไร้ตะเข็บ และมีตะเข็บ 

ส ำหรับอุตสำหกรรม

2/3  อำคำรบำงนำทำวเวอร์ เอ ช้ัน 16 ยูนิต

 เอ หมู่ท่ี 14 ถนนเทพรัตน

ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

1,366 0115563009181 บจ.เมดิค-เค จ ำกัด 21/4/2563 2,000,000       56101 กำรบริกำรด้ำนอำหำรในภัตตำคำร/ร้ำนอำหำร 18/109  หมู่ท่ี 2 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,367 0113563001943 หจ.ชนะภัย ทรำนสปอร์ต เซอร์วิส 23/4/2563 2,000,000       49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำท้ัง

ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ

288/357  หมู่ท่ี 4 ต.บำงเพรียง อ.บำงบ่อ จ.สมุทรปรำกำร 10560

1,368 0113563001781 หจ.มีเดียไซน์ บำย เอ็นเจ 8/4/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจกำรรับท ำงำนส่ือโฆษณำ ส่ือ

ส่ิงพิมพ์โฆษณำ ผลิตต้ิงต้ังงำนท่ัวไป

171/169  หมู่ท่ี 6 ต.บำงจำก อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130

1,369 0113563001951 หจ.เอส ซี เจ เจ ซัพพลำย 23/4/2563 1,000,000       41002 บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง รับเหมำงำนระบบ 

รับเหมำติดต้ังงำนโครงสร้ำง รับเหมำตกแต่งต่อ

เติม ทุกประเภท

2/3  หมู่ท่ี 10 ต.บำงกระสอบ อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130

1,370 0115563008257 บจ.ดีซี ไลฟ์ 3678 จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       46443 กำรขำยส่งเคร่ืองส ำอำง 55/16  หมู่ท่ี 15 ต.บำงหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130

1,371 0115563008389 บจ.ออล แกรนด์ เทรดด้ิง จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจกำรค้ำยำงรถยนต์ ล้อแมกซ์ 

ประดับยนต์ อะไหล่และอุปกรณ์ของ

ยำนพำหนะทุกประเภท

46/2  หมู่ท่ี 16 ต.บำงพ่ึง อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130

1,372 0115563009105 บจ.เอ็ม-โกล สปอร์ต จ ำกัด 21/4/2563 1,000,000       13121 โรงงำนทอผ้ำ ผลิต จ ำหน่ำยผ้ำทุกชนิด เส้ือผ้ำ

กีฬำและอุปกรณ์กำรกีฬำ

118/2  หมู่ท่ี 5 ต.บำงพ่ึง อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130

1,373 0113563001838 หจ.ทีแอนด์ที ริช ออยล์ 13/4/2563 1,000,000       10499 กำรผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ท่ีได้จำกน้ ำมันพืช ซ่ึง

มิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

99/302  หมู่ท่ี 6 ต.บำงเมือง อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,374 0113563001862 หจ.พีพี เทรดด้ิงแอนด์เซอร์วิส 15/4/2563 1,000,000       47730 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ท ำควำม

สะอำด ผลิตภัณฑ์น้ ำยำเคมีท ำควำมสะอำดพ้ืน

2/26  หมู่ท่ี 2 ต.บำงเมือง อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,375 0113563001935 หจ.ดีโฮม แพลนเน็ทกรุ๊ป 22/4/2563 1,000,000       96101 ประกอบกิจกรรมสปำ 102/6  หมู่ท่ี 7 ต.ส ำโรงเหนือ อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,376 0115563008222 บจ.บลู เฟนเซอร์ จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรออกแบบรับเหมำงำน ดัดแปลง

 ปรับปรุง ตกแต่ง งำนวิศวกรรม ท้ังภำยใน

อำคำร และภำยนอกอำคำรทุกประเภท

34  ซอย1 (หัวน้ ำวน) ถนนศิริรำษฎร์ศรัทธำ ต.ปำกน้ ำ อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,377 0115563008281 บจ.โฮลเคน (เอเชีย-แปซิฟิก) จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       47521 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์และ

เคร่ืองมือช่ำง

98/119  หมู่ท่ี 6 ต.บำงเมืองใหม่ อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,378 0115563008311 บจ.กระดังงำ ดีไซน์ จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 93/9  หมู่ท่ี 3 ต.บำงเมือง อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,379 0115563008346 บจ.ทีสรธร จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       59111 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงผลิตวีดิทัศน์ส่ือจัด

อบรมและผลิตชุดข้อมูลรวมถึงกำรท ำตลำด

297/1  ถนนสำยลวด ต.ปำกน้ ำ อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10270
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1,380 0115563008401 บจ.ทีดับบลิวเค โปรดักส์ จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย น ำเข้ำ ส่งออก ซ้ือมำ

 ขำยไป ออกเเบบ ติดต้ัง ช้ันวำงสินค้ำ ช้ันวำง

สินค้ำอุตสำหกรรม

121/161  หมู่ท่ี 4 ซอยทรัพย์บุญชัย 28 ต.บำงเมือง อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,381 0115563008532 บจ.ทีแอนด์เอส เจริญรุ่งเรือง จ ำกัด 10/4/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยซ่ึงสินค้ำกระดำษช ำระ

 ถุงพลำสติก สินค้ำควำมงำม สินค้ำอุปโภค

เเละบริโภคทุกประเภท

109/87  หมู่ท่ี 6 ต.บำงเมืองใหม่ อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,382 0115563008541 บจ.เก้ำ อินโนเวช่ัน จ ำกัด 10/4/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจกำรขำยปลีกสินค้ำอ่ืนๆในร้ำนค้ำ

ท่ัวไป

85/135  หมู่ท่ี 4 ต.บำงเมืองใหม่ อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,383 0115563008583 บจ.หง ซิง คอมพิวเตอร์ จ ำกัด 10/4/2563 1,000,000       47411 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกคอมพิวเตอร์ เช่น

คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ คอมพิวเตอร์พกพำ

281/161  หมู่ท่ี 1 ต.ส ำโรงเหนือ อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,384 0115563008591 บจ.ฝู ซิง ทรำเวล จ ำกัด 10/4/2563 1,000,000       79909 ประกอบกิจกำรให้บริกำรส ำรองอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวข้องกับกำรท่องเท่ียว ได้แก่ ส ำรองกำร

เดิอนทำงโรงแรม ภัตตำคำร กำรให้เช่ำรถ กำร

เข้ำชมสถำนท่ีต่ำงๆ ด้ำนควำมบันเทิงและกำร

กีฬำ ฯลฯ

279/39  หมู่ท่ี 1 ต.ส ำโรงเหนือ อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,385 0115563008605 บจ.ม่ังค่ัง45 จ ำกัด 10/4/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจกำรค้ำ น้ ำยำฆ่ำเช้ือ น้ ำยำท ำ

ควำมสะอำดของร่ำงกำย น้ ำยำเคมี ท่ีใช้ทำง

กำรแพทย์ อุปกรณ์ป้องกันเช้ือโรคทำงร่ำงกำย

615/18  หมู่ท่ี 2 ต.เทพำรักษ์ อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,386 0115563008621 บจ.เอไอ ไพร์ม จ ำกัด 10/4/2563 1,000,000       46104 กำรขำยส่งคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองมือส่ือสำรโดยได้รับ

ค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง

1111  หมู่ท่ี 4 ซอยศรีบุญเรือง ถนน

เทพำรักษ์

ต.เทพำรักษ์ อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,387 0115563008699 บจ.ฟิน เรสเทอรองท์ จ ำกัด 13/4/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร ขำยอำหำร 

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

79/1  หมู่ท่ี 6 ต.บำงเมืองใหม่ อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,388 0115563008745 บจ.เบสท์ ซีเลคช่ัน เทรดด้ิง จ ำกัด 13/4/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจกำรจัดซ้ือ จัดจ ำหน่ำยหน้ำกำก

อนำมัย

6/22  หมู่ท่ี 4 ต.เทพำรักษ์ อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,389 0115563008770 บจ.เวนด้ี เทค จ ำกัด 15/4/2563 1,000,000       46421 กำรขำยส่งเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์

ชนิดใช้ในครัวเรือน

16/89  หมู่บ้ำน ลุมพินีวิลล์ สุขุมวิท109-แบ

ร่ิง หมู่ท่ี 7 ถนนสุขุมวิท 109

ต.ส ำโรงเหนือ อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,390 0115563008877 บจ.พีคเอเซีย ซัพพลำยส์ จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       47213 ประกอบกิจกำรค้ำปลีก ค้ำส่ง ผลไม้อบแห้ง 

อบกรอบทุกชนิด และนมปรุงแต่งชนิดเม็ด

727/7  หมู่ท่ี 2 ต.เทพำรักษ์ อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,391 0115563008991 บจ.เซ้นส์ โปรดักท์  ดีไซน์ จ ำกัด 17/4/2563 1,000,000       25999 ประกอบกิจกำรรับเหมำต่อเติมท ำป้ำยโฆษณำ

ทุกชนิด

114/146  หมู่ท่ี 4 ต.บำงเมือง อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10270
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1,392 0115563009024 บจ.จัสมิน โปรเจคท์ จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       71101 ประกอบกิจกำรรับออกแบบควบคุมงำน

ทำงด้ำนสถำปัตยกรรม

5/67  หมู่ท่ี 8 ต.ส ำโรงเหนือ อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,393 0115563009075 บจ.จี เรสซิเดนซ์ จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       68104 ประกอบกิจกำรเช่ำและกำรด ำเนินกำร

เก่ียวกับอสังหำริมทรัพย์

599/70  หมู่ท่ี 5 ต.ส ำโรงเหนือ อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,394 0115563009199 บจ.พชรวิณท์ อลูมิเนียม แอนด์ 

ดีไซน์ จ ำกัด

22/4/2563 1,000,000       43309 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับออกแบบติดต้ัง

ซ่อมแซมงำนกระจกและอลูมิเนียมทุกประเภท

317  หมู่ท่ี 5 ต.ส ำโรงเหนือ อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,395 0115563009261 บจ.เวิลด์ แมท อินเตอร์เทรด จ ำกัด 23/4/2563 1,000,000       46107 ประกอบกิจกำร น ำเข้ำส่งออก จ ำหน่ำยติดต้ัง 

วัสดุปูพ้ืน พ้ืนไม้ กระเบ้ืองยำง

341/35  หมู่ท่ี 6 ต.ส ำโรงเหนือ อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,396 0115563009342 บจ.คอนโทรล ดี ซิสเต็มส์ จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       33200 ประกอบกิจกำรติดต้ังตรวจสอบซ่อมแซม

บ ำรุงรักษำงำนระบบควบคุมอัตโนมัติ

63/68  หมู่ท่ี 4 ต.บำงเมืองใหม่ อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,397 0115563009431 บจ.เอ แอนด์ ที ซัพพลำยเออร์ 

จ ำกัด

27/4/2563 1,000,000       53200 ประกอบกิจกำรให้บริกำรจัดบริกำรจัดส่งพัสดุ

ด่วนท่ัวไทย บริกำรส่งพัสดุ และสินค้ำถึงท่ี 

บริกำรเก็บเงิน

129/67  หมู่ท่ี 4 ซอยทรัพย์บุญชัย 28 

ถนนทรัพย์พัฒนำ

ต.บำงเมือง อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,398 0115563009491 บจ.ฟิวเจอร์ ออฟฟิศ ดีไซน์ จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       74101 ประกอบกิจกำรรับออกแบบตกแต่งภำยใน

อำคำรบ้ำนเรือน

15/81  หมู่ท่ี 10 ต.ส ำโรงเหนือ อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,399 0115563009571 บจ.เอสซี เอ็นจิเนียร่ิง ซิสเต็ม จ ำกัด 28/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกประเภท 23/343  หมู่ท่ี 2 ต.บำงเมือง อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,400 0115563009636 บจ.ดีไซเฟอร์ จ ำกัด 28/4/2563 1,000,000       62012 ประกอบกิจกำรบริกำรรับพัฒนำซอฟต์แวร์ 

กำรประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลบนระบบ

คลำวด์

1989  หมู่ท่ี 6 ต.ส ำโรงเหนือ อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,401 0115563009644 บจ.ลักษ์99 พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด 28/4/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจกำรรับฝำกและขำยบ้ำนและ

อสังหำริมทรัพย์

954/1724  อำคำรเมโทรโพลิส ช้ันท่ี 3  

ห้องเลขท่ี 310 หมู่ท่ี 9 ถนนสุขุมวิท

ต.เทพำรักษ์ อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,402 0115563009806 บจ.ลอนดรี โอเค. เซอร์วิส จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       96201 ประกอบกิจกำรซักอบรีดเส้ือผ้ำและท ำควำม

สะอำด

23/98  หมู่ท่ี 2 ต.บำงเมือง อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,403 0115563009814 บจ.ฐิติภัทร เทคนิคัลเซอร์วิส จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       47595 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ติดต้ัง เคร่ืองล้ำงจำน 1704  หมู่ท่ี 9 ต.ส ำโรงเหนือ อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,404 0113563001871 หจ.วีเซ็นเตอร์ (2020) 15/4/2563 1,000,000       46522 ประกอบกิจกำรขำยส่งโทรศัพท์และอุปกรณ์

กำรส่ือสำรโทรคมนำคม

1619/128  หมู่ท่ี 6 ต.ท้ำยบ้ำนใหม่ อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10280

1,405 0113563002010 หจ.พีเคเอ็น เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

ซัพพลำย 1999

28/4/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจกำรบริกำรรับเหมำติดต้ัง ซ่อมแซม

 บ ำรุงรักษำไฟฟ้ำ ประปำ ระบบ 

เคร่ืองปรับอำกำศ และงำนซ่อมแซมอุปกรณ์

ไฟฟ้ำ ส่ิงก่อสร้ำงและอุตสำหกรรม

332/1  หมู่ท่ี 2 ต.แพรกษำใหม่ อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10280



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,406 0113563002044 หจ.มังกร (ทรัพย์บุญชัย) 29/4/2563 1,000,000       71202 ประกอบกิจกำรร้ำนตรวจสภำพรถ(ตรอ.) 712/358  หมู่ท่ี 1 ต.แพรกษำใหม่ อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10280

1,407 0115563008184 บจ.หกสิบเก้ำดีไซน์แอนด์คอน

สตรัคช่ัน จ ำกัด

1/4/2563 1,000,000       25999 ประกอบกิจกำรออกแบบผลิตและจ ำหน่ำย

ป้ำยส่ือโฆษณำ

63  หมู่ท่ี 1 ซอยขจรวิทย์ ถนนเทพำรักษ์ ต.แพรกษำใหม่ อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10280

1,408 0115563008273 บจ.พรโชค ออโต้ไบค์ จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       45401 ประกอบกิจกำรซ้ือมำขำยไปรถจักรยำนยนต์

ทุกประเภท

152/2,152/3,152/4  หมู่ท่ี 3 ต.แพรกษำใหม่ อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10280

1,409 0115563008451 บจ.เอ็มเอพี โอเวอร์ซีส์ เทรดด้ิง 

จ ำกัด

9/4/2563 1,000,000       46694 ประกอบกิจกำรขำยส่ง ขำยปลีก ขวดสเปรย์ 498/267  หมู่ท่ี 4 ถนนเทพำรักษ์ ต.แพรกษำใหม่ อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10280

1,410 0115563008559 บจ.เดอะ เมจิเคิล ซัพพลำย จ ำกัด 10/4/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยเคร่ืองจักรและอะไหล่

แม่พิมพ์

189/214  หมู่ท่ี 6 ต.แพรกษำ อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10280

1,411 0115563008575 บจ.เคพีเค ซัคเซส เทรดด้ิง จ ำกัด 10/4/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ทำงทันตกรรม รวมถึงเคร่ืองมือแพทย์

ทุกชนิด

530/353  หมู่ท่ี 1 ถนนเทพำรักษ์ ต.แพรกษำใหม่ อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10280

1,412 0115563008796 บจ.ทิพย์พิมำนไข่สด จ ำกัด 15/4/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยไข่ อำหำรและ

เคร่ืองด่ืม

192/9  หมู่ท่ี 5 ต.แพรกษำ อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10280

1,413 0115563008893 บจ.เอ็ม.เอส.พี. อินฟินิต้ี จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจกำรรับเหมำงำนระบบไฟฟ้ำ 42  หมู่ท่ี 2 ต.แพรกษำใหม่ อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10280

1,414 0115563008966 บจ.เอส พี ดี เฮลท์ เซลส์ แอนด์ 

มำร์เก็ตต้ิง (ประเทศไทย) จ ำกัด

17/4/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก สินค้ำวัสดุ

ส้ินเปลืองทำงกำรแพทย์

2005/414  หมู่ท่ี 8 ต.บำงปูใหม่ อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10280

1,415 0115563008974 บจ.ทีซี ออโตเมช่ัน จ ำกัด 17/4/2563 1,000,000       33200 กำรติดต้ังเคร่ืองจักรอุตสำหกรรมและอุปกรณ์ 29/22  หมู่ท่ี 7 ต.ท้ำยบ้ำน อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10280

1,416 0115563009091 บจ.เอ็ม บี พี อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ำกัด

21/4/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจกำรจัดจ ำหน่ำย ผลิตภัณฑ์อำหำร

เสริม เคร่ืองส ำอำง น ำเข้ำ ส่งออก สินค้ำ

เก่ียวกับผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม เคร่ืองส ำอำง

188/491 คอนโดนอตต้ิง ฮิลล์ สุขุมวิท -แพ

รกษำ  หมู่ท่ี 1 ถนนแพรกษำ

ต.ท้ำยบ้ำนใหม่ อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10280

1,417 0115563009245 บจ.เวิร์ค ทรำฟฟิค จ ำกัด 23/4/2563 1,000,000       25999 บริกำรจัดท ำป้ำยต่ำงๆ 89/3  หมู่ท่ี 5 ต.แพรกษำ อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10280

1,418 0115563009270 บจ.เบสท์ ฟู้ด เทรดด้ิง จ ำกัด 23/4/2563 1,000,000       46101 กำรขำยส่งวัตถุดิบทำงกำรเกษตรและสัตว์มี

ชีวิตโดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง

545/71  หมู่บ้ำน ลลิล-เทพำรักษ์ หมู่ท่ี 1 ต.แพรกษำใหม่ อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10280

1,419 0115563009300 บจ.ชัยรุ่งเรืองเกษม จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       68104 ประกอบกิจกำรให้เช่ำพ้ืนท่ีท่ีดินอำคำรพำณิชย์ 155  หมู่ท่ี 3 ถนนบำงพลี-ต ำหรุ ต.แพรกษำใหม่ อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10280

1,420 0115563009547 บจ.สร้อยรัชดำ จ ำกัด 28/4/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย น ำเข้ำ ส่งออก 

สินค้ำอุปโภค บริโภค

909/204  หมู่บ้ำน พนำสนธ์ิวิลล่ำ-คลองขุด

 หมู่ท่ี 2

ต.แพรกษำใหม่ อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10280



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

1,421 0115563009661 บจ.690 ล้ำน จ ำกัด 29/4/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจกำรขำย ปลีก-ส่ง อำหำรเสริมเพ่ือ

สุขภำพ ยำสมุนไพร ยำลดน้ ำหนัก รวมถึง

เคร่ืองส ำอำง

114/169  หมู่ท่ี 2 ต.แพรกษำใหม่ อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10280

1,422 0115563008214 บจ.บีพีแล็บ จ ำกัด 1/4/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย เคร่ืองส ำอำง 190/35  หมู่ท่ี 8 ต.ในคลองบำง

ปลำกด

อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

1,423 0115563008249 บจ.ซำนเซฟ อินเตอร์เทรด จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำส่งออกจ ำหน่ำยอุปกรณ์

ระบบดับเพลิงประปำไฟฟ้ำ

818/333  หมู่ท่ี 10 ต.ในคลองบำง

ปลำกด

อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

1,424 0115563008419 บจ.บี.เค.เอ็นจิเนียร่ิง 2020 จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 317/351  หมู่ท่ี 1 ต.แหลมฟ้ำผ่ำ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

1,425 0115563008672 บจ.เอพีอินเตอร์โปร จ ำกัด 13/4/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง 189/345  หมู่ท่ี 3 ต.ในคลองบำง

ปลำกด

อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

1,426 0115563009083 บจ.ส ำนักงำนบัญชีและกฎหมำย 

เอสเคเอส เซอร์วิส จ ำกัด

20/4/2563 1,000,000       69200 ประกอบกิจกำรบริกำรรับท ำบัญชีและ

ตรวจสอบบัญชี กำรให้ค ำปรึกษำด้ำนภำษีและ

บริกำรอ่ืนๆ ทำงด้ำนกำรบัญชี

77/52  หมู่ท่ี 8 ต.นำเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

1,427 0115563009211 บจ.เอ เอ็ม ครีเอช่ัน(2020) จ ำกัด 22/4/2563 1,000,000       74101 ประกอบกิจกำรรับจ้ำง ออกแบบ งำนตกแต่ง

ภำยในอำคำรบ้ำนเรือน ส ำนักงำน

799/148  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

1,428 0115563009407 บจ.โกรเซอร่ี ออนไลน์ จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       46900 ขำยส่งและกำรขำยปลีกสินค้ำอุปโภคบริโภค 190/41  หมู่ท่ี 8 ซอยสุขสวัสด์ิ 84 ต.ในคลองบำง

ปลำกด

อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

1,429 0115563009423 บจ.เทรนด้ี เพ็ทส์ แฟคตอร่ี จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       10801 ประกอบกิจกำรผลิตอำหำรสัตว์เพ่ือจ ำหน่ำย

ท้ังขำยส่งและขำยปลีก

190/41  หมู่ท่ี 8 ซอยสุขสวัสด์ิ 84 ต.ในคลองบำง

ปลำกด

อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

1,430 0115563009539 บจ.ทริปเป้ิล พี พำวเวอร์ พำร์ท 

จ ำกัด

28/4/2563 1,000,000       25922 ประกอบกิจกำรผลิต กลึง เช่ือม ตัดซ่อมสร้ำง

และแปรรูปเคร่ืองจักรแม่พิมพ์

292  หมู่ท่ี 6 ต.ในคลองบำง

ปลำกด

อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

1,431 0113563001714 หจ.เคทีเอส โปรคลีน 1/4/2563 1,000,000       81293 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงฉีดพ่นน้ ำยำเคมีฆ่ำเช้ือ

โรคตำมบ้ำนเรือนและอำคำร

88/459  หมู่บ้ำน มัลดีฟส์ ปำล์ม หมู่ท่ี 10 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,432 0113563001749 หจ.พีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล เท

รดด้ิง

2/4/2563 1,000,000       47734 จ ำหน่ำยสินค้ำสัตว์เล้ียง 98/252  หมู่ท่ี 22 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,433 0113563001790 หจ.มำลำรักษ์ 8/4/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจกำรรับเป็นตัวแทนนำยหน้ำ 

จ ำหน่ำยสินค้ำวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือแพทย์

ทุกชนิด

8/303  หมู่ท่ี 14 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,434 0113563001803 หจ.นิติภัทร รีบิลด์ 9/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 111/121  หมู่ท่ี 8 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,435 0113563001889 หจ.ย่ิงใหญ่ ทรำนสปอร์ต 16/4/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 157/58  หมู่ท่ี 9 ต.บำงปลำ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,436 0113563001960 หจ.ณัฐธีรำ ทรำนสปอร์ต 23/4/2563 1,000,000       49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำโดยรถบรรทุก 201/406  หมู่ท่ี 11 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,437 0113563001978 หจ.ท็อป  แพลนเน็ต  คอร์ปอเรช่ัน 24/4/2563 1,000,000       46691 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยน ำเข้ำส่งออกผลิตและ

จ ำหน่ำยเคมีภัณฑ์ต่ำงๆ

88/28  หมู่ท่ี 12 ต.บำงปลำ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,438 0113563002028 หจ.พำวเวอร์คลีนเอ็นเนอยี 28/4/2563 1,000,000       46521 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำย เเผงโซล่ำเซลล์ 

ระบบไฟฟ้ำ ป๊ัมน้ ำ อุปกรณ์ไฟฟ้ำ เเละอุปกรณ์

กำรเกษตร

119/71  หมู่ท่ี 5 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,439 0113563002052 หจ.ฐิติเนตย์ 2020 30/4/2563 1,000,000       66210 ประกอบกิจกำรบริกำรส ำรวจภัย 8/3  หมู่ท่ี 13 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,440 0105563057614 บจ.แท็พ อินโนเวช่ัน เวิร์ค จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       47739 ประกอบกิจกำรค้ำ ผลิต น ำเข้ำ ส่งออก 

อุปกรณ์เคร่ืองประดับ ตกแต่งอำวุธ ส ำหรับ

เจ้ำหน้ำท่ีทหำร

12/365  หมู่ท่ี 15 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,441 0115563008150 บจ.เอ็นแอนด์เอ็น อินเตอร์เนช่ัน

แนล เทรดด้ิง จ ำกัด

1/4/2563 1,000,000       46105 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก เคร่ืองวัด

อุณหภูมิควำมร้อน

115/30  หมู่ท่ี 8 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,442 0115563008168 บจ.ทองปัญญำ เฮิร์บ (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

1/4/2563 1,000,000       10619 ประกอบกิจกำรผลิตอำหำรเสริมทุกประเภท 56/236  หมู่ท่ี 2 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,443 0115563008206 บจ.บุญช่วย ศรีกิมแก้ว จ ำกัด 1/4/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจกำรค้ำขำย ปลีกเเละส่ง อะไหล่ 

อุปกรณ์ จักรยำนยนต์ รถยนต์ ท้ังมือหน่ึงเเละ

มือสอง ทุกชนิด

23/118  หมู่ท่ี 15 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,444 0115563008265 บจ.บุญสิงห์ เจริญกำรช่ำง จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       25111 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงท ำงำนโครงสร้ำงงำน

เหล็กงำนสแตนเลส

63/241  หมู่ท่ี 20 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,445 0115563008303 บจ.อันโตนิโอ แอททอร์นี จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       70202 ประกอบธุรกิจบริกำรรับเป็นท่ีปรึกษำและให้

ค ำแนะน ำในด้ำนกำรเงินกำรบริหำรจัดกำรหน้ี

8/77  หมู่ท่ี 7 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,446 0115563008362 บจ.เกวินเนอร์ จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       28299 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำยติดต้ัง ซ่อมบ ำรุง

 และให้บริกำรออกแบบ เคร่ืองจักร รวมท้ัง

ช้ินส่วนและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับโรงงำน

188/173  หมู่ท่ี 4 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,447 0115563008371 บจ.แก้มตุ่ย จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       56101 กำรบริกำรด้ำนอำหำรในภัตตำคำร/ร้ำนอำหำร 71/61  หมู่ท่ี 13 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,448 0115563008397 บจ.อินดิเพนเด้นท์ แอนด์ อิน

โนเวช่ัน เซอร์วิสเซส จ ำกัด

7/4/2563 1,000,000       96201 ประกอบกิจกำร ให้บริกำรซักผ้ำ อบผ้ำ 24 ชม. 206/14  หมู่บ้ำน เดอะวิลเลจ บำงนำ-วง

แหวนฯ 3 หมู่ท่ี 4 ซอยมหำชัย ถนนบำงนำ-

ตรำด

ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,449 0115563008435 บจ.เอ็นท์ โรบอท จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       46105 ประกอบกิจกำรขำยส่งเคร่ืองจักรอุตสำหกรรม

โดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง

28/6  ซอยรำชำ 7 ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี
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รหัส
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1,450 0115563008508 บจ.ที ไฟว์ ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจกำรบริกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ

และคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำงอำกำศ 

ท้ังภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ และ

กำรจัดระวำงกำรขนส่งทุกชนิด

748/12  หมู่บ้ำน พฤกษำวิจเลจ 19 หมู่ท่ี 7 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,451 0115563008567 บจ.โซกู๊ด เซอร์วิส (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

10/4/2563 1,000,000       46105 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำย 

อะไหล่ตลับลูกปืนเคร่ืองมือทูลล่ิง และ

เคร่ืองจักรส ำหรับอุตสำหกรรม ทุกชนิด

112/14  หมู่ท่ี 16 ถนนศรีนครินทร์ ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,452 0115563008648 บจ.วำยเอ็นทีดี เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 10/4/2563 1,000,000       82990 ประกอบกิจกำรประมูลเพ่ือรับจ้ำงท ำของตำม

วัตถุประสงค์เเละจ ำหน่ำยเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

99/273  หมู่ท่ี 12 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,453 0115563008656 บจ.มัลติแคร์ เอ็กซ์เปิร์ท จ ำกัด 10/4/2563 1,000,000       46441 กำรขำยส่งสินค้ำทำงเภสัชภัณฑ์และทำง

กำรแพทย์

78/65  หมู่บ้ำน อินด้ี บำงนำ กม.7 หมู่ท่ี 9 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,454 0115563008664 บจ.เอ็น แอนด์ เอส ทรำนสปอร์ต 

2020 จ ำกัด

13/4/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ และ

คนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำงอำกำศ  ท้ัง

ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ

8/96  หมู่ท่ี 4 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,455 0115563008711 บจ.ซุปเปอร์แมน20 จ ำกัด 13/4/2563 1,000,000       81293 ประกอบกิจกำรบริกำรฉีดพ่นยำฆ่ำเช้ือท ำ

ควำมสะอำด

98/128  หมู่ท่ี 9 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,456 0115563008729 บจ.เดอะลอฟท์ แอท นครทอง 

จ ำกัด

13/4/2563 1,000,000       55909 กำรบริกำรท่ีพักแรมประเภทอ่ืน ๆ 60/20  หมู่ท่ี 1 ถนนบำงนำ-ตรำด ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,457 0115563008737 บจ.เอ็มแอนด์แอล เมดดิคอล ซัพ

พลำย จ ำกัด

13/4/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจกำรค้ำยำรักษำโรค เวชภัณฑ์ 

เคมีภัณฑ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในกำรรักษำ ดูแล

ผู้ป่วย

36/228  หมู่ท่ี 5 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,458 0115563008788 บจ.เจเอ็นเจ โลจิสติกส์ จ ำกัด 15/4/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำและคน

โดยสำร

110/34  หมู่ท่ี 4 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,459 0115563008818 บจ.กู๊ดวิล แทคทิคอล จ ำกัด 15/4/2563 1,000,000       46433 จ ำหน่ำยเก่ียวกับอุปกรณ์เดินป่ำเคร่ืองใช้

อุปกรณ์ไต่เขำอุปกรณ์ด ำน้ ำ

190/31  หมู่บ้ำน วีเว่ บำงนำ กม.7 หมู่ท่ี 8

 ถนนเทพรัตน

ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,460 0115563008826 บจ.รีเฟรช แฮร์ สไตลิสท์ จ ำกัด 15/4/2563 1,000,000       96100 ประกอบกิจกำรบริกำรทำงด้ำนสุขภำพ เช่น 

กำรท ำผมและกำรรักษำควำมงำม ต่อขนตำ

และขนค้ิว

101/17  หมู่ท่ี 20 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,461 0115563008851 บจ.กิจศิริ อินเตอร์เทรด จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ จ ำหน่ำยสินค้ำ บริโภค

 ทุกชนิด ทุกช่องทำงออนไลน์

88/48  หมู่ท่ี 2 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส

ไปรษณีย์

1,462 0115563008982 บจ.โฟนจำแจน จ ำกัด 17/4/2563 1,000,000       46522 ประกอบกิจกำรขำยส่ง โทรศัพท์มือถือเเละ

อุปกรณ์ส่ือสำรทุกประเภท

334/48  หมู่ท่ี 11 ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,463 0115563009008 บจ.ทวีกำร โลจิสติกส์ จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำอ่ืนๆทำงถนนซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

24/2  หมู่ท่ี 2 ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,464 0115563009016 บจ.ไฮใจ เอเซีย จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       77400 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทนถือใบอนุญำต/

สิทธิบัตรกำรถ่ำยโอนเทคโนโลยีจำกประเทศ

สหรัฐอเมริกำ

7/18  หมู่ท่ี 14 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,465 0115563009032 บจ.ไทจิ กรุ๊ป ฟำร์มำซูติคอล จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       46105 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและส่งออกสินค้ำ

ประเภทเคร่ืองจักร

20/18  หมู่ท่ี 15 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,466 0115563009113 บจ.แอร์เคลนซ์ เทคโนโลยี จ ำกัด 21/4/2563 1,000,000       47912 กำรขำยปลีกทำงอินเทอร์เน็ต 114/193 หมู่ท่ี13 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,467 0115563009156 บจ.เมทเวิร์กซ์ อินโนเวช่ัน จ ำกัด 21/4/2563 1,000,000       62090 กิจกรรมกำรบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและ

คอมพิวเตอร์อ่ืนๆ

63/157  หมู่ท่ี 10 ถนนศรีวำรีน้อย ต.บำงโฉลง อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,468 0115563009172 บจ.ซี.วี.แอล. คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 21/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบรับเหมำก่อสร้ำง และรับถมดิน ทรำย

 ลูกรัง หินต่ำงๆ

105/5  หมู่ท่ี 1 ต.บำงโฉลง อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,469 0115563009202 บจ.สปีดโปร ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 22/4/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ และ

คนโดยสำรท้ังทำงบก น้ ำ อำกำศ ท้ังในและ

ระหว่ำงประเทศ รวมท้ังรับบริกำรน ำของออก

จำกพิธีศุลกำกร

64/385  หมู่ท่ี 1 ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,470 0115563009229 บจ.ออนไทม์ เดลิเวอร่ี จ ำกัด 22/4/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ และ

คนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำงอำกำศ ท้ัง

ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ

13/3  หมู่ท่ี 10 ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,471 0115563009288 บจ.เคอำร์เอ็น เมทเทิล เอ็นจิเนียร่ิง

 (2020) จ ำกัด

23/4/2563 1,000,000       25922 ตัด กลึง ขัดลำย 161/32  หมู่ท่ี 9 ต.บำงปลำ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,472 0115563009296 บจ.แสงชัย แอคเคำน์ต้ิง แอนด์ 

คอนซัลแทนท์ จ ำกัด

24/4/2563 1,000,000       69200 ประกอบกิจกำรรับท ำบัญชี วำงแผนภำษี วำง

ระบบและตรวจสอบบัญชี

98/96  หมู่ท่ี 8 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,473 0115563009318 บจ.เจริญทรัพย์ 2515 เทรดด้ิง 

จ ำกัด

24/4/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจกำรซ้ือและจ ำหน่ำยสินค้ำอำหำร

ส ำเร็จรูป

108/148  หมู่ท่ี 14 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,474 0115563009326 บจ.พีพีที สมำร์ท เทคโนโลยี จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       46614 ประกอบกิจกำรซ้ือมำ-ขำยไปน้ ำมันเช้ือเพลิง 

น้ ำมันหล่อล่ืนและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมท้ังใน

ประเทศและต่ำงประเทศ

161/253  หมู่ท่ี 9 ต.บำงปลำ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,475 0115563009334 บจ.ยูเอฟ เทค จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       43223 ประกอบกิจกำรติดต้ังวำงระบบ

เคร่ืองปรับอำกำศทุกประเภท

108/47  หมู่ท่ี 14 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,476 0115563009377 บจ.เอ็ม เอ วำย ออโต้แม็กซ์วีล 

จ ำกัด

24/4/2563 1,000,000       45201 ประกอบกิจกำรให้บริกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ

 ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ ำยำกันสนิมส ำหรับ

ยำนพำหนะ

15/11  หมู่ท่ี 4 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,477 0115563009385 บจ.เชย กำรช่ำง (2020) จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงต่อเติมอำคำร 2/2  หมู่ท่ี 4 ต.บำงปลำ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,478 0115563009440 บจ.พำวเวอร์เบบ้ี จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจกำรขำยสินค้ำออนไลน์ 201/191  หมู่ท่ี 11 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,479 0115563009458 บจ.พีเอ็นบี เพำเวอร์แอนด์เอ็น

เนอร์ย่ี จ ำกัด

27/4/2563 1,000,000       71102 กิจกรรมงำนวิศวกรรมและกำรให้ค ำปรึกษำ

ทำงด้ำนเทคนิค ท่ีเก่ียวข้อง

748/153  หมู่บ้ำน พฤกษำวิลเลจ19 หมู่ท่ี 7

 ซอยมหำชัย ถนนบำงนำตรำด

ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,480 0115563009466 บจ.จี สมำร์ท จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       47411 ร้ำนขำยปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

คอมพิวเตอร์

92/88  หมู่ท่ี 8 ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,481 0115563009474 บจ.ที เบทเทอร์ โลจิสติก จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       49332 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงขนส่งทุกชนิดรวมถึง

น้ ำมัน

13/4  หมู่ท่ี 12 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,482 0115563009504 บจ.ไอ อินโนเวช่ัน ซิสเต็ม จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       77299 ให้บริกำรเช่ำระบบแสงเสียงภำพทุกประเภท 89/69  หมู่ท่ี 13 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,483 0115563009521 บจ.ธงชัย 916 จ ำกัด 28/4/2563 1,000,000       10619 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย อำหำรเสริม

 สมุนไพร ครีมบ ำรุงผิว ทำงอินเตอร์เน็ต 

ออนไลน์ ไม่ใช่กำรขำยตรง

222/138  หมู่ท่ี 10 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,484 0115563009580 บจ.เดอะสเปซครำฟท์ จ ำกัด 28/4/2563 1,000,000       62012 ประกอบกิจกรรมกำรจัดท ำโปรแกรมเว็บเพจ

และเครือข่ำยตำมวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

49/108  หมู่ท่ี 9 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,485 0115563009598 บจ.กุลพิพัฒน์ โซลูช่ัน จ ำกัด 28/4/2563 1,000,000       62022 ประกอบกิจกรรมกำรให้ค ำปรึกษำทำงด้ำน

ซอฟต์แวร์

222/55  หมู่บ้ำน พลีโน่ ศรีนครินทร์ หมู่ท่ี 

16

ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,486 0115563009601 บจ.ออลเวย์ ซัคเซส 888 จ ำกัด 28/4/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจกำรขำยปลีก-ส่งเคร่ืองส ำอำงค์

ประทินผิว ผิวหน้ำผิวกำยเส้นผมทุกชนิดเเละ

อำหำรเสริม

59/52  หมู่ท่ี 16 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,487 0115563009652 บจ.89 เพลส จ ำกัด 29/4/2563 1,000,000       68103 ให้เช่ำอพำร์ทเม้นท์ ตึก ห้องเช่ำ 117/77  หมู่ท่ี 3 ถนนเทพำรักษ์ ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,488 0115563009679 บจ.เอไอ สยำม เทคโนโลยี จ ำกัด 29/4/2563 1,000,000       47411 จ ำหน่ำยเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 20/18  หมู่ท่ี 15 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,489 0115563009687 บจ.เค.เค.วำย.ซัพพลำย เซอร์วิส 

จ ำกัด

29/4/2563 1,000,000       36002 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำ 57/46  หมู่ท่ี 12 ต.บำงปลำ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,490 0115563009695 บจ.ช้อนทอง ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 29/4/2563 1,000,000       43120 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงถมท่ีขนดินงำนปรับ

พ้ืนท่ีเพ่ือกำรอำศัย

42/763  หมู่ท่ี 15 ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,491 0115563009733 บจ.เคที แอคเซสโซรี คอนซัลท์ 

จ ำกัด

30/4/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกวัสดุก่อสร้ำงอ่ืนๆ 99  หมู่ท่ี 11 ต.บำงปลำ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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จดทะเบียน
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รหัส
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1,492 0115563009776 บจ.ฟันเนล แบง จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       63112 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำ และให้บริกำร

ระบบเว็บโฮลด้ิง ระบบสนับสนุน กำรประกอบ

ธุรกิจพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

115/136  หมู่ท่ี 12 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,493 0113563001811 หจ.พิชญำภำ โลจิสติกส์ 9/4/2563 1,000,000       49323 บริกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำและคนโดยสำร

ท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำงอำกำศ ท้ัง

ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ และกำร

จัดระวำงกำรขนส่งทุกชนิด

414/36  หมู่ท่ี 2 ต.บำงบ่อ อ.บำงบ่อ จ.สมุทรปรำกำร 10560

1,494 0113563001919 หจ.กรรณ เอ็นจิเนียร่ิง 888 20/4/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจกำรขำยเก่ียวกับเคร่ืองจักร และ

ขำยอะไหล่ติดต้ังซ่อมบ ำรุง เคร่ืองจักร

อุตสำหกรรมทุกประเภท

222/732  หมู่ท่ี 9 ต.บำงบ่อ อ.บำงบ่อ จ.สมุทรปรำกำร 10560

1,495 0113563002079 หจ.ศรีสุพรรณทรำนสปอร์ต2020 30/4/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ และ

คนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำงอำกำศ ท้ัง

ภำยในประเทศ

31  หมู่ท่ี 1 ต.เปร็ง อ.บำงบ่อ จ.สมุทรปรำกำร 10560

1,496 0115563009130 บจ.เพอร์เฟค เอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิส

เซส แอนด์ แมชีนเนอร่ี จ ำกัด

21/4/2563 1,000,000       46593 จ ำหน่ำยเคร่ืองจักรและอุปกรณ์สินค้ำเทรดด้ิง 25/457  หมู่ท่ี 5 ต.บำงบ่อ อ.บำงบ่อ จ.สมุทรปรำกำร 10560

1,497 0115563009725 บจ.ทรี แคปปิตอล อินเตอร์เทรด 

จ ำกัด

30/4/2563 1,000,000       29202 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยรถพ่วง รถ

ก่ึงพ่วง และจ ำหน่ำยอะไหล่รถยนต์ทุกชนิด

595/31  หมู่ท่ี 2 ต.บำงบ่อ อ.บำงบ่อ จ.สมุทรปรำกำร 10560

1,498 0115563009768 บจ.รีช แอนด์ ริชเชส จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจกำรเป็นำยหน้ำ ตัวแทน ตัวแทน

ค้ำต่ำงในกิจกำรและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่

ในธุรกิจประกันภัย

89/179  หมู่ท่ี 9 ต.บำงบ่อ อ.บำงบ่อ จ.สมุทรปรำกำร 10560

1,499 0115563009784 บจ.เจ.พี.เค. โลจิสติกส์ จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       49339 ประกอบกิจกำรให้บริกำรขนส่งตุ้คอนเทนเนอร์

 รวมท้ังสินค้ำท่ัวไปทุกประเภท เช่น สินค้ำ

อุปโภค

44  หมู่ท่ี 6 ต.บำงเพรียง อ.บำงบ่อ จ.สมุทรปรำกำร 10560

1,500 0113563001706 หจ.54 คำร์วอช 1/4/2563 1,000,000       45203 ประกอบกิจกำรให้บริกำรท ำควำมสะอำด

รถยนต์ทุกชนิด รถจักรยำนยนต์ทุกชนิด

46/4  หมู่ท่ี 1 ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10570

1,501 0115563008761 บจ.ยู.เอส. คำสซิดำ เทรดด้ิง 

(ประเทศไทย) จ ำกัด

14/4/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก ได้เเก่ อุปโภค-

บริโภคทุกชนิด

88/305  หมู่บ้ำน บุรำสิริ บำงนำ หมู่ท่ี 5 ต.บำงเสำธง อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10570

1,502 0115563008842 บจ.นวพรรณ์ 8888 จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ ฝึกอบรม รับ

จัดกำรธุรกิจเก่ียวกับบริหำรงำนขำยเเละ กำร

ขยำยตลำด กำรให้ควำมรู้เเละค ำเเนะน ำใน

ด้ำนกำรขำย กำรขยำยตลำดให้กับบุคคลำกร

ขำย

203/323  หมู่ท่ี 1 ต.บำงเสำธง อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10570

1,503 0115563008869 บจ.พัฒนำโลหะ จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       46695 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยวัสดุเหลือใช้ทุกชนิด 136  หมู่ท่ี 2 ต.บำงเสำธง อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10570



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,504 0115563009059 บจ.เอ็นกู๊ดคำร์ 2020 จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       45101 ประกอบกิจกำร ซ้ือ ขำย รถยนต์มือหน่ึงและ

มือสองทุกชนิด

333  หมู่ท่ี 5 ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10570

1,505 0115563009415 บจ.เดอะ โคโนสุเกะ จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       62022 บริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนไอที พัฒนำระบบ 

แอพพลิเคช่ันซอฟแวร์

99/734  หมู่ท่ี 1 ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10570

1,506 0115563008940 บจ.จีเอช โลจิสติก จ ำกัด 17/4/2563 600,000         49323 ขนส่งสินค้ำ ระหว่ำงประเทศ 99/3  หมู่ท่ี 4 ถนนหนำมเเดง-บำงพลี ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,507 0113563001731 หจ.ทวีป คอนสตรัคช่ัน 2/4/2563 500,000         41002 รับเหมำก่อสร้ำง 24/15  หมู่ท่ี 1 ต.บำงน้ ำผ้ึง อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130

1,508 0113563001773 หจ.เจดับบลิวซีล เอ็นจิเนียร่ิง 

แอนด์ ซัพพลำย

8/4/2563 500,000         46593 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองจักรและ

อุปกรณ์ส ำหรับใช้ในงำนอุตสำหกรรม

94/3  หมู่ท่ี 8 ต.บำงจำก อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130

1,509 0115563008443 บจ.พอยท์ ซัพพลำยส์ จ ำกัด 8/4/2563 500,000         47721 ประกอบกิจกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำ อุปกรณ์ของ

ใช้ และสินค้ำเวชภัณฑ์ส ำหรับแม่และเด็ก

81/1  ซอย12(เกษมสมุทร 2/1) ถนนสำย

ลวด

ต.ปำกน้ ำ อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,510 0113563001986 หจ.ธนิกำ ชัตเตอร์ 27/4/2563 500,000         25113 ผลิตจ ำหน่ำยติดต้ังและซ่อมแซมประตูม้วนทุก

ชนิด

448  หมู่ท่ี 8 ต.บำงปูใหม่ อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10280

1,511 0115563008354 บจ.เอ็มพี มัลติเพล็กซ์ จ ำกัด 3/4/2563 500,000         47723 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกเคร่ืองส ำอำง 112  หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

1,512 0113563001854 หจ.เป็นมงคล คอนซัลแทนต์ แอนด์

 เซอร์วิสเซส

13/4/2563 500,000         70209 กิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

108/99  หมู่ท่ี 13 ถนนบำงนำตรำด ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,513 0115563008460 บจ.เอ็นพี54 เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด 9/4/2563 500,000         78200 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงเหมำบริกำรแรงงำน 

รับจ้ำงบริหำรอำคำรส ำนักงำน รับเป็นท่ี

ปรึกษำ ด้ำนแรงงำน

123/338  หมู่ท่ี 3 ต.บำงปลำ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,514 0115563008907 บจ.สปำร์ค สนีกเกอร์ จ ำกัด 16/4/2563 500,000         96309 กิจกรรมกำรบริกำรอ่ืน ๆ ส่วนบุคคลซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

14/48  หมู่บ้ำน คำสเคด บำงนำ หมู่ท่ี 15 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,515 0115563009351 บจ.เพชรประกำยพรึก จ ำกัด 24/4/2563 500,000         82301 ประกอบกิจกำรให้บริกำรจัดประชุมอบรม

ธุรกิจและกำรจัดเล้ียงในและนอกสถำนท่ี

197/158  หมู่ท่ี 7 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,516 0115563009717 บจ.ปำโว เดคอร์แอนด์ดีไซน์ จ ำกัด 30/4/2563 500,000         46412 ประกอบกิจกำรขำยส่งของใช้ในครัวเรือนท่ีท ำ

จำกส่ิงทอ

298/12  หมู่บ้ำน คำซ่ำซิต้ี ก่ิงแก้ว-สุวรรณ

ภูมิ หมู่ท่ี 14 ซอยก่ิงแก้ว 37/5 ถนนก่ิงแก้ว

ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,517 0113563001901 หจ.เคเอส เทรนน่ิงแอนด์ดีเวลอป

เมนท์

20/4/2563 500,000         82199 ประกอบกิจกำรรับท ำเอกสำรงำนวิชำกำร งำน

แปล งำนวิจัย

9/75  หมู่บ้ำน ศุภำลัยกำร์เด้นวิลล์สุวรรณ

ภูมิ หมู่ท่ี 1

ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10570

1,518 0113563001927 หจ.เอส.อำร์.พี. อิเลคทริค 22/4/2563 300,000         46521 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและส่งออกอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 38  หมู่ท่ี 1 ต.บำงพ่ึง อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130

1,519 0113563001722 หจ.เอที ทรำนสปอร์ต แอนด์ 

เซอร์วิส

2/4/2563 300,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ และ

คนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำงอำกำศ ท้ัง

ภำยในประเทศ

98/118  หมู่ท่ี 5 ต.แพรกษำใหม่ อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10280



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)
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รหัส

ไปรษณีย์

1,520 0113563002061 หจ.เอฟทรีเอ็น กำรบัญชีและภำษี 30/4/2563 300,000         69200 ประกอบกิจกำรรับท ำบัญชีวำงระบบบัญชี 82/163  หมู่บ้ำน สุธำวี ซอย 1/1 หมู่ท่ี 20 

ถนนบำงพลี-ต ำหรุ

ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,521 0115563008958 บจ.สุภำพ กำรบัญชี จ ำกัด 17/4/2563 300,000         69200 บริกำรท ำบัญชี เเละบริกำรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 194/147  หมู่ท่ี 7 ซอยมหำชัย ถนนเทพรัตน ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,522 0115563009393 บจ.มูน โกลบอล เทรด โฮลด้ิงส์ 

(ไทยแลนด์) จ ำกัด

27/4/2563 238,000         64202 ประกอบกิจกำรของบริษัทโฮลด้ิงท่ีไม่ได้ลงทุน

ในธุรกิจกำรเงินเป็นหลัก

230/120  หมู่ท่ี 12 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,523 0113563002036 หจ.เอเอ็นซี ทูลส์ แอนด์ อีควิป

เม้นท์

29/4/2563 200,000         46599 จ ำหน่ำยอุปกรณ์และวัสดุส้ินเปลืองในโรงงำน 26  หมู่ท่ี 11 ต.บำงหญ้ำแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130

1,524 0113563001897 หจ.กำด ช็อป 2020 16/4/2563 200,000         47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองแต่งกำย เส้ือผ้ำ

 เครุ่ืองส ำอำง สินค้ำอุปโภคบริโภคท้ังหน้ำร้ำน

และออนไลน์

5/77ก  หมู่ท่ี 6 ต.บำงเมือง อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,525 0113563001994 หจ.มิรำเคิลมี 27/4/2563 200,000         47723 ประกอบกิจกำรค้ำผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภำพ 

ผลิตภัณฑ์เพ่ือควำมงำม อำหำรเสริมลดน้ ำหนัก

233/601  หมู่ท่ี 6 ต.บำงเมือง อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,526 0115563009555 บจ.กู๊ดไอโอ โปรดักช่ัน จ ำกัด 28/4/2563 200,000         73101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรออกแบบและผลิต 

ส่ือ ส่ิงพิมพ์ ภำพน่ิง ภำพเคล่ือนไหว เสียง 

โฆษณำ และส่ืออ่ืนๆ ทุกประเภท

103/58  หมู่ท่ี 11 ต.บำงปลำ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,527 0113563002001 หจ.ที เอ็ม ที พลำสติก 27/4/2563 100,000         20131 กำรผลิตเม็ดพลำสติกและพลำสติกข้ันต้น 99/1239  หมู่บ้ำน ทรัพย์ดินทอง หมู่ท่ี 6 

ถนนเทพำรักษ์

ต.บำงเมือง อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,528 0115563008630 บจ.เย็นจิต กำรบัญชี จ ำกัด 10/4/2563 100,000         69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีกำรท ำบัญชีและกำร

ตรวจสอบบัญชี กำรให้ค ำปรึกษำด้ำนภำษี

3333  อำคำรสีสวำทพลำซ่ำ ช้ันท่ี 1  ห้อง

เลขท่ี 1 หมู่ท่ี 3 ซอยสุขุมวิท 113

ต.ส ำโรงเหนือ อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,529 0115563008834 บจ.ทริปเป้ิลสโตน จ ำกัด 16/4/2563 100,000         46105 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก วัสดุและ

อุปกรณ์เคร่ืองจักร

29/1  ซอย4 (ถนนคลองตำเค็ต) ถนนคลอง

ตำเค็ตฝ่ังตะวันตก

ต.ปำกน้ ำ อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,530 0113563001820 หจ.เอ.สตำร์ 2020 10/4/2563 100,000         70209 ประกอบกิจกำร รับเป็นท่ีปรึกษำ ให้ควำมรู้ 

และให้ค ำแนะน ำด้ำนกำรขำย บริหำรงำน

แลัพัฒนำคุณภำพบุคลำกร กำรส่งเสริมกำร

ขำย กำรรับจ้ำงบริหำรงำนขำย และกำร

รับจ้ำงขยำยงำน

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

1,531 0113563001846 หจ.เจ แอนด์ เค ซัพพลำย เซอร์วิส

(2563)

13/4/2563 100,000         47219 ประกอบกิจกำรค้ำผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม 50/207  หมู่ท่ี 2 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

1,532 0123563001749 หจ.วี.สตำร์ 2020 10/4/2563 100,000         70209 ประกอบกิจกำร รับเป็นท่ีปรึกษำ ให้ควำมรู้ 

และให้ค ำแนะน ำด้ำนกำรขำย บริหำรงำนและ

พัฒนำคุรภำพบุคลำกร กำรส่งเสริมกำรขำย 

กำรรับจ้ำงบริหำรงำนขำย และกำรรับจ้ำง

ขยำยงำน

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

1,533 0115563008427 บจ.เล่นท่ีดิน คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 7/4/2563 100,000         68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย เป็นนำยหน้ำเก่ียวกับ

อสังหำริมทรัพย์

161/13  หมู่ท่ี 3 ต.หนองปรือ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,534 0115563008478 บจ.เมธำวี จ ำกัด 9/4/2563 100,000         47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค บริโภค 

อุปกรณ์ควบคุมน้ ำหนัก จัดประชุม อบรม

สัมมนำเก่ียวกับกำรขำย

44/6  หมู่ท่ี 7 ต.บำงโฉลง อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,535 0115563009253 บจ.เฮลิกซ์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 23/4/2563 100,000         41002 รับเหมำก่อสร้ำงอำคำรอำคำรพำณิชย์ 99/1  หมู่ท่ี 14 ซอยหมู่บ้ำนวินด์มิลล์ ถนน

บำงนำ-ตรำด(กม.10.5)

ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,536 0115563008516 บจ.แอบโซลูท บำงกอก กำรบัญชี 

จ ำกัด

10/4/2563 100,000         69200 ประกอบกิจกำรให้บริกำรด้ำนกำรบัญชีและให้

ค ำปรึกษำด้ำนบัญชี

8/148  หมู่ท่ี 9 ต.บำงบ่อ อ.บำงบ่อ จ.สมุทรปรำกำร 10560

1,537 0115563008613 บจ.โปรเฟสชันนอล ไดมอนด์ ทูลส์

 จ ำกัด

10/4/2563 50,000           46593 กำรขำยส่งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์เพ่ือใช้ใน

งำนอุตสำหกรรม

9/227  หมู่บ้ำน ศุภำลัย กำร์เด้น วิลล์ 

สุวรรณภูมิ หมู่ท่ี 1

ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10570

1,538 0115563008524 บจ.ซำมุ โฮลด้ิงส์ จ ำกัด 10/4/2563 10,000           64201 ประกอบกิจกรรมของบริษัทโฮลด้ิงท่ีไม่ได้

ลงทุนในธุรกิจกำรเงินเป็นหลัก

668  หมู่ท่ี 1 ต.ท้ำยบ้ำน อ.เมือง

สมุทรปรำกำร

จ.สมุทรปรำกำร 10280

1,539 0115563008494 บจ.ไอแอมเอชอำร์คอนซัลแทนส์ 

จ ำกัด

9/4/2563 10,000           70209 ประกอบะธุรกิจบริกำรรับเป็นท่ีปรึกษำและให้

ค ำแนะน ำปัญหำ ด้ำนบริหำรงำน พำณิชยก

รรม บริหำรงำนบุคคล รับเป็นท่ีปรึกษำ และ

ให้ค ำแนะน ำในกำรวำงระบบบริหำรงำน 

บุคคลอิเล็กืรอนิกส์

98/88  หมู่บ้ำน พลีโน่ สุขุมวิท-บำงนำ หมู่ท่ี

 8 ถนนบัวนครินทร์

ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,540 0107563000088 บมจ.เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จ ำกัด 

(มหำชน)

23/4/2563 300,000,000   10799 ผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรส ำเร็จรูป 55/22  หมู่ท่ี 3 ถนนบำงบัวทอง-สะพำน

นนทบุรี (345)

ต.ล ำโพ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,541 0107563000061 บมจ.เวล เกรด เอ็นจิเนียร่ิง  จ ำกัด 

(มหำชน)

7/4/2563 300,000,000   71102 ประกอบกิจกำรส ำรวจ ออกแบบ รับเหมำ

ก่อสร้ำง

50/1203  หมู่ท่ี 9 ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,542 0125563012220 บจ.ทีเฮลท์ โปรดักส์ จ ำกัด 24/4/2563 25,000,000     46441 ประกอบกิจกำรขำยส่งสินค้ำทำงเภสัชภัณฑ์

และทำงกำรแพทย์

47/319  ถนนป๊อปปูล่ำ ต.บ้ำนใหม่ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,543 0125563011029 บจ.ออโต้ ฟิต เซนเตอร์ จ ำกัด 7/4/2563 10,000,000     45201 ประกอบกิจกำรให้บริกำรบ ำรุงรักษำ และซ่อม

รถยนต์ ยำนยนต์ เช่น เช็คระยะรถยนต์ และ

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องพร้อมติดต้ังเคร่ืองยนต์

83/5  หมู่ท่ี 3 ถนนกำญจนำภิเษก ต.พิมลรำช อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,544 0125563011151 บจ.จิดำภำ เพำเวอร์ จ ำกัด 9/4/2563 10,000,000     35101 ประกอบกิจกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังง่นทดแทน 9/132  หมู่บ้ำน เดอะซิต้ีป่ินเกล้ำ-พระรำม 

5 ถนนนครอินทร์

ต.บำงขุนกอง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,545 0125563011665 บจ.ไทยแอร์ฟิลเตอร์ จ ำกัด 16/4/2563 5,000,000       28199 ประกอบกิจกำรผลิต น ำเข้ำ จัดจ ำหน่ำยแผ่น

กรองอำกำศ รวมท้ังเคร่ืองกรองอำกำศส ำหรับ

ห้องปฎิบัติกำร

68/6  หมู่ท่ี 5 ต.บำงศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,546 0125563012521 บจ.บำงกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป

 จ ำกัด

30/4/2563 5,000,000       68201 ประกอบกิจกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สิน 

อสังหำริมทรัพย์ สังหำริมทรัพย์ ทุกชนิด 

ตัวแทน นำยหน้ำซ้ือขำย เช่ำอสังหำริมทรัพย์

2  ซอยงำมวงศ์วำน 9 แยก 1 ต.บำงเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,547 0125563010936 บจ.อำร์ เอ็ม เอส 2020 จ ำกัด 7/4/2563 5,000,000       82990 ประกอบกิจกำรประมูลเพ่ือรับจ้ำงท ำของตำม

วัตถุท่ีประสงค์ท้ังหมด ให้แก่ บุคคล คณะ

บุคคล นิติบุคคล ส่วนรำชกำร  และองค์กร

ของรัฐ

59/20  หมู่ท่ี 2 ต.ล ำโพ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,548 0125563012572 บจ.เวสท์ ดับเบ้ิลทรี จ ำกัด 30/4/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 108/490  หมู่ท่ี 14 ต.บำงรักพัฒนำ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,549 0125563011037 บจ.คอนเน็คช่ัน เน็ตเวิร์ค จ ำกัด 7/4/2563 5,000,000       46102 กิจกำรน ำเข้ำ ส่งออกอำหำรเสริมควำมงำม 93/2  หมู่ท่ี 4 ต.คลองเกลือ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,550 0125563011100 บจ.ปิติพิพัฒน์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 8/4/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร

พำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย ถนน สะพำน เข่ือน

 อุโมงค์

54/258  หมู่ท่ี 2 ต.บำงตลำด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,551 0125563011266 บจ.ไอยำรำช อินเตอร์ กรุ๊ป จ ำกัด 10/4/2563 5,000,000       70209 ประกอบกิจกำร เป็นท่ีปรึกษำธุรกิจทุกประเภท 29/36  หมู่ท่ี 9 ต.บำงตลำด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,552 0125563012084 บจ.รักบ้ำน 26 จ ำกัด 23/4/2563 5,000,000       47739 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย น ำเข้ำ ส่งออก 

ผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ท่ีดูแล ท ำควำมสะอำดบ้ำน 

ทุกชนิดทุกประเภท

74/26  หมู่ท่ี 5 ต.ท่ำอิฐ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,553 0123563001897 หจ.วี.เอส.ไอที 24/4/2563 5,000,000       62011 ประกอบธุรกิจให้บริกำรจัดท ำและออกแบบ

โปรแกรมเว็บเพจและเครือข่ำยตำม

วัตถุประสงค์

51/2  หมู่ท่ี 3 ต.บำงคูเวียง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,554 0125563010821 บจ.อะดีล แอท ซอฟท์ จ ำกัด 3/4/2563 5,000,000       58202 ประกอบกิจกำรผลิต ให้เช่ำ จ ำหน่ำย ติดต้ัง

ซ่อมบ ำรุงให้บริกำร และให้ค ำปรึกษำในกำร

วำงระบบท้ังพัฒนำ ระบบคอมพิวเตอร์

ซอฟแวร์ แอพพลิเคช่ัน ระบบสำรสนเทศ 

ระบบเครือข่ำย ระบบส่ือสำร

98/324  หมู่บ้ำน ธำรำ รำชพฤกษ์-ป่ินเกล้ำ

 หมู่ท่ี 7

ต.มหำสวัสด์ิ อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,555 0125563010782 บจ.ยูนิคอร์น ซีอำร์เอ็ม จ ำกัด 3/4/2563 5,000,000       73200 ประกอบกิจกำรรับท ำกำรวิจัยกำรตลำด

ทำงด้ำนพลังงำนแสงอำทิตย์ แผงโซล่ำเซลล์

แสงอำทิตย์

23/20  หมู่ท่ี 1 ต.บำงแม่นำง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,556 0125563011185 บจ.ซีเค เมดิคอล ซัพพลำยส์ จ ำกัด 9/4/2563 5,000,000       46441 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำเพ่ือจ ำหน่ำยเคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช้ อุปกรณ์ต่ำงๆ เคร่ืองเวชภัณฑ์ทำง

กำรแพทย์

99/68  หมู่ท่ี 5 ซอยแก้วอินทร์ ถนนบำง

ใหญ่-กำญจนำภิเษก

ต.เสำธงหิน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
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1,557 0125563011614 บจ.ไอ เอส ซี โซลูช่ันส์ จ ำกัด 16/4/2563 5,000,000       70209 ประกอบกิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำร

จัดกำรอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

18/272  หมู่ท่ี 9 ต.บำงม่วง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,558 0125563011711 บจ.ครีเอทติโว อินทีเรีย จ ำกัด 17/4/2563 5,000,000       74101 ประกอบกิจกำรออกเเบบภำยในรับเหมำตก

เเต่งภำยในเเละท ำควำมสะอำด

62/10  หมู่ท่ี 5 ต.เสำธงหิน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,559 0125563011941 บจ.อินเตอร์เทคโนโลยี โซลูช่ันส์ 

จ ำกัด

21/4/2563 5,000,000       70209 กิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

18/272  หมู่ท่ี 9 ต.บำงม่วง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,560 0125563012360 บจ.ซินเซียร์ โฮลด้ิง แมนเนจเม้นท์

 จ ำกัด

28/4/2563 5,000,000       46411 ประกอบกิจกำรค้ำ ผ้ำ ผ้ำทอจำกใยสังเครำะห์

 ด้ำย ด้ำยยำงยืด เส้นใยไนล่อน ใยสังเครำะห์ 

เส้นด้ำยยืด ส่ิงทอ

53/3  หมู่ท่ี 6 ต.เสำธงหิน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,561 0125563011045 บจ.ขุมทรัพย์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต

 จ ำกัด

7/4/2563 4,000,000       46443 กำรขำยส่งเคร่ืองส ำอำง 55/40  หมู่ท่ี 3 ถนน345 ต.ล ำโพ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,562 0125563011797 บจ.แจมเนเชอรัล (ไทยแลนด์) จ ำกัด 17/4/2563 4,000,000       46442 กำรขำยส่งเคร่ืองหอม 55/40  หมู่ท่ี 3 ถนน345 ต.ล ำโพ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,563 0125563011801 บจ.พูนทรัพย์ มหำลำภ จ ำกัด 17/4/2563 4,000,000       46443 กำรขำยส่งเคร่ืองส ำอำง 55/40  หมู่ท่ี 3 ถนน345 ต.ล ำโพ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,564 0125563011096 บจ.เจสัน แอนด์ วีว่ี เวดด้ิง สตูดิโอ

 จ ำกัด

8/4/2563 4,000,000       47711 ประกอบกิจกำรขำยปลีก ขำยส่ง ให้เช่ำ ชุด

แต่งงำน ชุดรำตรี ชุดสูท เส้ือผ้ำต่ำงๆ

72/118  หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนใหม่ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,565 0125563010677 บจ.อิกไนท์ แล็บ จ ำกัด 2/4/2563 3,000,000       73101 ให้บริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรโฆษณำ, กำร

สร้ำงแบรนด์, กำรตลำด, กำรแปลงข้อมูลทำง

ดิจิทัล

89/57  หมู่บ้ำน เดอะ คัลเลอส์ พรีเมียม 

หมู่ท่ี 2

ต.บ้ำนใหม่ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,566 0125563010766 บจ.ออลล์โซลูช่ันส์เทค จ ำกัด 2/4/2563 3,000,000       61201 ประกอบกิจกำรติดต้ัง และบ ำรุงรักษำ งำนท่ี

เก่ียวข้องกับอุปกรณ์มือถือ สมำร์ทโฟน ระบบ

เครือข่ำย

47/316  ถนนป๊อปปูล่ำ ต.บ้ำนใหม่ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,567 0123563001811 หจ.วงค์พิพันธ์ กำรทอ 16/4/2563 3,000,000       14120 ประกอบกิจกำร รับจ้ำงผลิตตัดเย็บเส้ือผ้ำ

ส ำเร็จรูป พร้อมรับทอปักปกเส้ือผ้ำ ทุกชนิด

40/36  หมู่บ้ำน ศรีสวัสด์ิ หมู่ท่ี 4 ต.ศำลำกลำง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,568 0123563001714 หจ.สมคิด เพลส 9/4/2563 2,000,000       68103 ประกอบกิจกำร ให้เช่ำหอพัก 72/38  หมู่ท่ี 4 ต.บำงกร่ำง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,569 0125563010898 บจ.นำรูนำ จ ำกัด 3/4/2563 2,000,000       70209 ประกอบกิจกำรบริกำรให้ค ำปรึกษำและให้

ค ำแนะน ำด้ำนองค์กรและทรัพยำกรบุคคล 

บริกำรประเมินศักยภำพ ฝึกอบรมและพัฒนำ

ทรัพยำกรบุคคล

33/2  ซอยติวำนนท์ 28 ถนนติวำนนท์ ต.บำงกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,570 0125563011487 บจ.อคำ คิง อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ำกัด

15/4/2563 2,000,000       47723 ประกอบกิจกำรขำยปลีก ขำยส่ง น ำเข้ำ 

ส่งออก เคร่ืองส ำอำง อำหำรเสริมทุกประเภท

102/198  หมู่ท่ี 2 ต.ไทรม้ำ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,571 0125563012092 บจ.แพนนำเซีย เวลเนส แอนด์ 

สปำ จ ำกัด

23/4/2563 2,000,000       96101 ประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรอำบอบนวด

เพ่ือสุขภำพ นวดผ่อนคลำย สปำ

99/292  หมู่ท่ี 5 ต.บำงกร่ำง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,572 0123563001935 หจ.รวมเหล็กล ำโพ 29/4/2563 2,000,000       46622 ประกอบกิจกำรซ้ือมำขำยไปเหล็กทุกชนิด 17/3  หมู่ท่ี 4 ต.ล ำโพ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,573 0125563010839 บจ.เอสเอสเอสซี จ ำกัด 3/4/2563 2,000,000       33121 ประกอบกิจกำรรับเหมำซ่อมรอก เครน และ

ติดต้ังเครนและอุปกรณ์เสริม ตรวจเช็ครอก 

เครน

32/1  หมู่ท่ี 6 ต.บำงบัวทอง อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,574 0125563011576 บจ.กีรติ 2020 คอสเมติกส์ จ ำกัด 16/4/2563 2,000,000       21001 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย น ำเข้ำและ

ส่งออก ผลิตภัณฑ์ทำงเภสัชกรรม เคมีภัณฑ์ท่ี

ใช้รักษำโรคท่ีใช้ท้ังภำยในและภำยนอก

ร่ำงกำยตำมค ำส่ังซ้ือ

6/10  หมู่ท่ี 4 ต.ละหำร อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,575 0125563012513 บจ.เลิศศรี จ ำกัด 30/4/2563 2,000,000       46900 ประกอบกิจกำรขำยสินค้ำทุกชนิดตำมค ำส่ังซ้ือ 165/318  หมู่บ้ำน วิโรจน์วิลล์ หมู่ท่ี 3 ต.พิมลรำช อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,576 0125563011398 บจ.เอ็นทีเค คอฟฟ่ี แอนด์ ดิเซิร์ท 

จ ำกัด

13/4/2563 2,000,000       56302 ประกอบกิจกำร เปิดร้ำน จ ำหน่ำยกำแฟ ชำ เบ

เกอร่ี และเคร่ืองด่ืมทุกชนิด

100/4  หมู่ท่ี 1 ต.อ้อมเกร็ด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,577 0125563011762 บจ.เจนที โซลูช่ัน จ ำกัด 17/4/2563 2,000,000       62012 ผลิต จ ำหน่ำย ให้บริกำร พัฒนำ ออกแบบ 

ทดสอบ ฝึกอบรม เก่ียวกับงำนประเภท เอ็น

เตอร์ไพรส์ซอฟท์แวร์

89  อำคำรคอสโม ออฟฟิศ พำร์ค ช้ันท่ี 7 

หมู่ท่ี 5 ถนนป๊อปปูล่ำ

ต.บ้ำนใหม่ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,578 0125563010995 บจ.เจแอนด์เอ็ม คอนสตรัคช่ัน 

เซอร์วิส จ ำกัด

7/4/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 189/326  หมู่บ้ำน เดอะพลีโน่ พระรำม 5-

ป่ินเกล้ำ หมู่ท่ี 10

ต.วัดชลอ อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,579 0125563011282 บจ.โมโฟน จ ำกัด 10/4/2563 2,000,000       46104 ประกอบกิจกำร น ำเข้ำ ส่งออกและจ ำหน่ำย 

โทรศัพท์มือถือ เคร่ืองมือส่ือสำรทุกชนิด

555/41  หมู่บ้ำน บี ฮำร์โมน่ี รำชพฤกษ์ 

หมู่ท่ี 4

ต.มหำสวัสด์ิ อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,580 0125563012165 บจ.โกลด์เวล พลัส 88 จ ำกัด 24/4/2563 2,000,000       96101 ประกอบกิจกำรบริกำรสปำและควำมงำม 153/175  หมู่ท่ี 3 ต.ศำลำกลำง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,581 0123563001838 หจ.ซีเอ็น เวลธ์ 17/4/2563 2,000,000       68101 ประกอบกิจกำรซ้ือและขำยอสังหำริมทรัพย์ท่ี

เป็นของตนเอง เพ่ือกำรพักอำศัย

95/148  หมู่ท่ี 8 ต.เสำธงหิน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,582 0125563010685 บจ.มิสเตอร์คิวเวนเจอร์ จ ำกัด 2/4/2563 2,000,000       47113 ประกอบกิจกำรเป็นเฟรนไชน์ของร้ำนสะดวก

ซ้ือ จ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค บริโภค

73/429  หมู่ท่ี 5  หมู่บ้ำน พฤกษำวิลเลจ 28 ต.เสำธงหิน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,583 0125563010987 บจ.เจ แอนด์ เอฟ อินเตอร์เนช่ัน

แนล จ ำกัด

7/4/2563 2,000,000       46499 น ำเข้ำ ขำยส่ง ขำยปลีก ผลิตภัณฑ์ใช้ใน

ครัวเรือน

7/10  หมู่ท่ี 10 ต.หนองเพรำงำย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

1,584 0125563010961 บจ.ริยำภัส กรุ๊ป จ ำกัด 7/4/2563 1,500,000       56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม 20/42  หมู่ท่ี 9 ต.บำงตลำด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,585 0123563001731 หจ.หอมหวำนเคมีคอล แอนด์ซัพ

พลำย

9/4/2563 1,000,000       20231 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยผผลิตภัณฑ์

ท ำควำมสะอำดพ้ืน สุขภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ 

เคร่ืองส ำอำง รวมท้ังอุปกรณ์

101/21  หมู่บ้ำน ซ่ือตรง หมู่ท่ี 3 ถนน

รัตนำธิเบศร์

ต.ไทรม้ำ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี
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รหัส

ไปรษณีย์

1,586 0123563001757 หจ.โกลบอลเอ็ดดูเคช่ันคอนซัลต้ิง 13/4/2563 1,000,000       32909 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย พัสดุ ครุภัณฑ์ 

และส่ือกำรเรียน กำรสอน กำรประเมินผล

23  หมู่บ้ำน พำร์คแกลเลอร่ี ซอยรัตนำธิ

เบศร์ 28

ต.บำงกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,587 0123563001846 หจ.หำญชัยกิจ และเพ่ือน 17/4/2563 1,000,000       46632 ค้ำไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ทุกชนิด ไม้แปรรูป ผ้ำหนัง

เทียม ส่ิงประดิษฐ์จำกโลหะ

230  ซอยเรวดี 61 ต.ตลำดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,588 0125563010634 บจ.ริเว่อร์วิว โพรเทคท์ แอนด์ คลี

นน่ิง จ ำกัด

1/4/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจกำรค้ำ น ำเข้ำ ส่งออก ซ้ือ ขำย ยำ

รักษำโรค ยำจำกพืชสมุนไพร เภสัชภัณฑ์ 

เคมีภัณฑ์ เคร่ืองมือแพทย์

12  ซอยนนทบุรี 11/3 ต.บำงกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,589 0125563010669 บจ.ลำยน์สเปซ ทีเอพี จ ำกัด 1/4/2563 1,000,000       25999 ประกอบกิจกำร ท ำป้ำยทุกชนิด รับจ้ำงออก

เเบบงำนป้ำยทุกชนิด

5/50  หมู่ท่ี 5 ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,590 0125563010731 บจ.ศิริรัตน์  แฮร์ทรีทเมนท์ จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       96103 ประกอบกิจกำรแฟรนไชส์ท่ีเก่ียวกับร้ำนเสริม

สวยควำมงำม

99/24  หมู่ท่ี 1 ต.บำงรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,591 0125563010847 บจ.ซี.ดี.พี.จีโอโซลูช่ันส์ จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจกำรขำยวัสดุก่อสร้ำง ทุกชนิด ทุก

ประเภท

1  ซอยงำมวงศ์วำน 27 แยก 18 ต.บำงเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,592 0125563010871 บจ.สิทธำรักษำ จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       86201 ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล รับท ำกำร

ฝึกอบรมด้ำนวิชำกำรเก่ียวกับกำรแพทย์

1011  ถนนสำมัคคี ต.ท่ำทรำย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,593 0125563010901 บจ.ภัทรภักด์ิ72 จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       90002 ประกอบกิจกำรรับอ่ำนข่ำวและด ำเนินรำยกำร

 จำกสถำนีโทรทัศน์ช่อง 8 RS Group

42/241  ซอยเล่ียงเมืองนนทบุรี 10 ต.บำงกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,594 0125563011002 บจ.เจเจ วู้ด อินเตอร์ เทรด จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       46494 กำรขำยส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน 36/127  หมู่ท่ี 4 ต.บำงกร่ำง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,595 0125563011142 บจ.ยูดีเวอร์ จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       63113 ประกอบกิจกำรบริกำรเป็นตลำดกลำงในกำร

ซ้ือขำยสินค้ำหรือบริกำร โดยวิธีใช้ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต

135/264  หมู่บ้ำน เดอะเมทโทร รัตนำธิ

เบศร์ หมู่ท่ี 3

ต.ไทรม้ำ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,596 0125563011177 บจ.สมำร์ท อินโนเวช่ัน คอน

สตรัคช่ัน จ ำกัด

9/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร

พำณิชย์ สถำนท่ีท ำกำร ต่อเติม ออกแบบ

ตกแต่งภำยใน บ้ำน ฯลฯ

99/126  หมู่ท่ี 5 ต.ไทรม้ำ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,597 0125563011258 บจ.ดูแล เฮลท์ฮับ จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       86909 ประกอบกิจกำรให้บริกำรแนะน ำค ำปรึกษำแก่

บุคคลคณะบุคคลท้ังส่งต่อไปสถำนพยำบำลอ่ืนๆ

55/72  หมู่บ้ำน ปัญฐิญำ 3 หมู่ท่ี 1 ต.บำงกร่ำง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,598 0125563011339 บจ.บอททอมเลส 2020 จ ำกัด 13/4/2563 1,000,000       56302 กำรบริกำรด้ำนเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์

เป็นหลักในร้ำน

19  ซอยทรำยทอง 9/2 ถนนติวำนนท์ ต.ท่ำทรำย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,599 0125563011347 บจ.เพอร์เทลฮอสพิแทลลิต้ีกรุ๊ป 

จ ำกัด

13/4/2563 1,000,000       70209 ประกอบธุรกิจบริกำรเป็นท่ีปรึกษำและให้

ค ำแนะน ำด้ำนกำรวำงระบบ รับเป็นผู้บริหำร

และพัฒนำโรงแรม

94/444  ถนนนครอินทร์ ต.ตลำดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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1,600 0125563011371 บจ.วนิศำ ดี จ ำกัด 13/4/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจกำรและจ ำหน่ำยเส้ือผ้ำ 

เคร่ืองประดับกำย และสินค้ำอุปโภคบริโภคทุก

ชนิด

114/197  อำคำร3 ดีมิตต้ิงมอลล์  ห้อง

เลขท่ี 203-204  ช้ันท่ี 2 หมู่ท่ี 6 ซอย

กรุงเทพ-นนทบุรี

ต.บำงเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,601 0125563011452 บจ.คิวดีคิว อินเตอร์เนช่ันแนล โฮ

ลด้ิง กรุ๊ป จ ำกัด

14/4/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจกำร ผลิต จ ำหน่ำย น ำเข้ำ ส่งออก 

เคร่ืองส ำอำง เวชส ำอำง

301/46  ถนนนนทบุรี ต.ท่ำทรำย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,602 0125563011461 บจ.อีซ่ี พร้ินต้ิง จ ำกัด 15/4/2563 1,000,000       18119 ออกแบบ ผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ โฆษณำ งำนป้ำย 

งำนพิมพ์ทุกชนิด

99/15  หมู่ท่ี 1 ต.บำงกร่ำง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,603 0125563011479 บจ.พำนศรีทอง เมดิคอล ซัพพลำย

 จ ำกัด

15/4/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ขำยปลีก ขำยส่ง 

อำหำรและเคร่ืองด่ืม เส้ือผ้ำ เคร่ืองส ำอำง 

รวมท้ังสินค้ำอุปโภค บริโภค

90/213  ถนนงำมวงศ์วำน ต.บำงเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,604 0125563011495 บจ.ม่ังมีศรีสุข 2020 จ ำกัด 15/4/2563 1,000,000       70202 ประกอบธุรกิจบริกำรรับเป็นท่ีปรึกษำและให้

ค ำแนะน ำเก่ียวกับด้ำนกำรบริหำรกำรจัด

กำรเงิน

112/258  หมู่ท่ี 2 ต.ไทรม้ำ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,605 0125563011525 บจ.ก้องก้ำวไกล จ ำกัด 15/4/2563 1,000,000       20232 กำรผลิตเคร่ืองหอม เคร่ืองส ำอำง และ

ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ ำ

34  ซอยอัญชลี 15 ถนนสนำมบินน้ ำ ต.ท่ำทรำย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,606 0125563011568 บจ.เอสจีกู๊ดเฟรนส์ จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       56101 ประกอบธุรกิจร้ำนอหำร เบเกอร่ี กำแฟสด 

และให้บริกำรเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ทุก

ชนิด

226  ถนนติวำนนท์ ต.ตลำดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,607 0125563011584 บจ.เจที 145 จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำย ยำ ยำ

รักษำโรค เคร่ืองมือทำงกำรแพทย์ และ

เคร่ืองวัดระดับน้ ำตำลในเลือด

140/42  ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ต.บำงเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,608 0125563011835 บจ.เอ็มเจเค แมเนจเม้นท์ จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       93199 ประกอบกิจกำรท่ีปรึกษำด้ำนกอล์ฟมืออำชีพ 5  ซอยงำมวงศ์วำน 6 แยก 3 ต.บำงเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,609 0125563011851 บจ.เฟลิเซีย เฮลธ์ แอนด์ บิวต้ีสปำ 

จ ำกัด

20/4/2563 1,000,000       96101 ประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ 19/79  หมู่ท่ี 5 ต.บำงศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,610 0125563011894 บจ.ไอโอโทนิค จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       58202 ประกอบกิจกำรจัดท ำซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูป 

(ยกเว้นซอฟต์แวร์เกมส ำเร็จรูป)

105/153  หมู่บ้ำน พฤกษำ ทำวน์ 1 (รำช

พฤกษ์) หมู่ท่ี 10 ซอย14

ต.บำงกร่ำง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,611 0125563011924 บจ.อำร์ อี เอ็น โครำช เอนเนอร์ย่ี 

จ ำกัด

21/4/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำจำกพลังงำนไอร้อน 72  ถนนงำมวงศ์วำน ต.บำงเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,612 0125563011959 บจ.พัฒนำบ้ำน 2563 จ ำกัด 21/4/2563 1,000,000       78200 ประกอบกิจกำรรับจ้ำง งำนบริกำรท่ัวไป เช่น 

ขนของ ย้ำยบ้ำน

36 (ช้ันล่ำง-ห้องวีไอพี)  ซอยประชำนิเวศน์ 

3 ซอย 14/3

ต.ท่ำทรำย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,613 0125563011967 บจ.เฮเลน เทรดด้ิง จ ำกัด 21/4/2563 1,000,000       46499 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย น ำเข้ำ ส่งออก 

สินค้ำท่ีใช้ในครัวเรือนและอุตสำหกรรม

301/46  ถนนนนทบุรี ต.ท่ำทรำย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,614 0125563012009 บจ.อินทร์ธนู คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 22/4/2563 1,000,000       82990 ประกอบธุรกิจให้บริกำรกำรจัดเก็บเงิน กำร

รวบรวมเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนหรือติดตำม

เร่งรัดหน้ีสินให้บุคคลอ่ืน

100/1  ซอยนนทบุรี 48 ถนนสนำมบินน้ ำ ต.ท่ำทรำย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,615 0125563012122 บจ.จูโรจิน แอนด์ ไมดำส จ ำกัด 23/4/2563 1,000,000       86909 กิจกรรมอ่ืนๆด้ำนสุขภำพของมนุษย์ ซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

88/34  หมู่ท่ี 9 ต.บำงกร่ำง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,616 0125563012131 บจ.ทำดิโอ้ 2020 จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       11043 ประกอบกิจกำรผลิตเคร่ืองด่ืมกำแฟ ชำและชำ

ชงสมุนไพรพร้อมด่ืม

24/36  หมู่บ้ำน แอริ พระรำม5-รำชพฤกษ์ ต.บำงศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,617 0125563012149 บจ.ที.ที.ที. กำรช่ำง จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำ

กำร

99/17  หมู่ท่ี 1 ต.บำงรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,618 0125563012238 บจ.ป รุ่งเรืองพำณิชย์ จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       45201 ประกอบกิจกำรบ ำรุงรักษำและกำรซ่อมระบบ

เคร่ืองยนต์และช้ินส่วนยำนยนต์

18/20  หมู่บ้ำน เพอร์เฟคเพสรำชพฤกษ์ 

หมู่ท่ี 3 ถนนรำชพฤกษ์

ต.บำงรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,619 0125563012254 บจ.กัปส์ อินโนเวช่ัน จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจกำร รับจ้ำงออกแบบวิศวกรรม 

เขียนโปรแกรม วำงระบบ

48/59  หมู่ท่ี 4 ถนนบำงกรวย-ไทรน้อย ต.บำงกร่ำง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,620 0125563012319 บจ.คิวซีบี จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       47592 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองแก้ว เคร่ืองครัว และ

อุปกรณ์สินค้ำดังกล่ำว

98/251  หมู่ท่ี 4 ต.บำงรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,621 0125563012394 บจ.พุทธส ำเร็จ จ ำกัด 28/4/2563 1,000,000       47739 ประกอบกิจกำรค้ำวัตถุมงคล ของมงคล ส่ิง

มงคล ตลอดจนวัสดุและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง

ทุกประเภท

111/97  หมู่ท่ี 2 ต.บำงรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,622 0125563012441 บจ.โคริ-อิ จ ำกัด 29/4/2563 1,000,000       47215 ประกอบกิจกำรค้ำปลีก อำหำร ขนมปัง 

เบเกอร์ร่ี ขนมชนิดต่ำงๆ ผลิตภัณฑ์ท่ีท ำมำ

จำกแป้งผลิตภัณฑ์ท่ีท ำมำจำก นม อำหำรและ

เคร่ืองด่ืม  ชำ กำแฟ ทุกชนิด รวมถึง

ผลิตภัณฑ์แปรรูปหรือ ผลิตภัณฑ์อ่ืนท่ีได้จำก

สินค้ำดังกล่ำว ทุกชนิดทุกประเภท

119/1166  หมู่บ้ำน เพอร์เฟคเพลส(3) หมู่ท่ี

 1 ถนนรัตนำธิเบศร์

ต.ไทรม้ำ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,623 0125563012467 บจ.บี แอนด์ โอ อินโนเวช่ัน จ ำกัด 29/4/2563 1,000,000       47221 ประกอบกิจกำรค้ำปลีก ค้ำส่งอุปกรณ์ทำงกำร

แพทย์ เคร่ืองมือแพทย์ อุปกรณ์ทันตกรรม 

และส่วนอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

50  หมู่บ้ำน สำยันต์ 2 ซอยสำมัคคี 49 แยก

 3 ถนนสำมัคคี

ต.ท่ำทรำย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,624 0125563012530 บจ.ชำญทิพย์ จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       45201 ประกอบกิจกำรซ่อมแซมบ ำรุงรถยนต์ ทุก

ประเภท

19  ซอยงำมวงศ์วำน 4 ถนนงำมวงศ์วำน ต.บำงเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,625 0125563012581 บจ.ไพร์ม เมสท์ จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       47712 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกรองเท้ำ 108/85  หมู่บ้ำน ธนำสิริ ป่ินเกล้ำ-รำชพฤษ์

 หมู่ท่ี 4 ซอย10 ถนนรำชพฤษ์

ต.บำงกร่ำง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,626 0123563001722 หจ.ซิงฉำวหยำง เทรดด้ิง 9/4/2563 1,000,000       46313 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยผลไม้ตำมฤดูกำล 

และสินค้ำเกษตรทุกชนิด ผลไม้แปรรูปตำม

ฤดูกำล

99/129  หมู่ท่ี 9 ต.ละหำร อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

1,627 0123563001765 หจ.ช.ชลนที 13/4/2563 1,000,000       47591 ค้ำให้บริกำรรับท ำเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภำยใน

และงำนบ้ิวอิน ทุกชนิด

99/61  หมู่บ้ำน ชลลดำ-วงแหวนรัตนำธิ

เบศร์ หมู่ท่ี 8

ต.บำงรักพัฒนำ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,628 0123563001960 หจ.พีเอ็นเอส 11 เอ็นจิเนียร่ิง 30/4/2563 1,000,000       47595 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย และติดต้ัง

เคร่ืองปรับอำกำศ เคร่ืองท ำควำมเย็น ทุกชนิด

 รวมท้ังอะไหล่และอุปกรณ์

222/752  หมู่ท่ี 3 ต.พิมลรำช อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,629 0125563010642 บจ.มิรำจ  คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 1/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำรทุก

ประเภท สร้ำงถนน สะพำน อุโมงค์ งำนโยธำ

และงำนระบบทุกชนิด

199/65  หมู่ท่ี 7 ถนนบ้ำนกล้วย-ไทรน้อย ต.พิมลรำช อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,630 0125563010651 บจ.เคทีเอส.ลอว์แอนด์บิสซิเนส 

จ ำกัด

1/4/2563 1,000,000       69100 ประกอบกิจกำรบริกำรทำงด้ำนกฎหมำย ทำง

บัญชี ทำงวิศวกรรม ทำงสถำปัตยกรรม 

รวมท้ังกิจกำรโฆษณำ

98/255  หมู่ท่ี 4 ต.พิมลรำช อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,631 0125563010804 บจ.เอ็มซี อินเตอร์ พำร์ทเนอร์ 

จ ำกัด

3/4/2563 1,000,000       47413 ประกอบกิจกำรขำยปลีก ขำยส่ง น ำเข้ำ 

ส่งออก โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์เสริม

โทรศัพท์มือถือ

199/125  หมู่ท่ี 1 ต.บำงรักใหญ่ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,632 0125563010880 บจ.รุ่งทวีทรัพย์เจริญขนส่ง จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำทุก

ชนิดภำยในประเทศ

59/7  หมู่ท่ี 5 ต.ละหำร อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,633 0125563010910 บจ.ไฮ อำร์คิเทคท์ แอนด์ อินทีเรีย

 จ ำกัด

7/4/2563 1,000,000       71101 กิจกรรมงำนสถำปัตยกรรมและกำรให้

ค ำปรึกษำท่ีเก่ียวข้อง

196/64  หมู่ท่ี 1 ต.บำงรักพัฒนำ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,634 0125563010952 บจ.บี.อำร์.รวมช่ำง จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจกำรให้บริกำร ติดต้ังงำนระบบ

ไฟฟ้ำในอำคำรทุกประเภท

100/309  หมู่ท่ี 5 ต.บำงคูรัด อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,635 0125563011011 บจ.โรงน้ ำแข็งอำนนท์ จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       10795 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำแข็งซอง 

น ำแข็งหลอด และน้ ำด่ืม

4/2  หมู่ท่ี 2 ต.ล ำโพ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,636 0125563011053 บจ.มธุปำยำส ฟูดส์ แอนด์ เบฟเวอ

เรจ จ ำกัด

8/4/2563 1,000,000       10799 ประกอบกิจกำร ผลิต จ ำหน่ำย น ำเข้ำ ส่งออก

 ผลิตภัณฑ์อำหำรและเคร่ืองด่ืม

89/4  หมู่ท่ี 10 ต.บำงรักใหญ่ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,637 0125563011061 บจ.ฟู้ด แพลนเน็ต จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       46311 ประกอบกิจกำรขำยส่งเน้ือสัตว์และผลิตภัณฑ์

เน้ือสัตว์

77/113  หมู่ท่ี 7 ต.บำงบัวทอง อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,638 0125563011070 บจ.ละไม คอสเมติกส์ จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจกำรให้บริกำร จ ำหน่ำยสินค้ำ 

แป้งพัฟ ลิปสติก ครีม โลช่ันบ ำรุงผิว 

เคร่ืองส ำอำง เคร่ืองประทินผิว เวชส ำอำง 

เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เคร่ืองมือแพทย์ 

อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์

6/180  หมู่ท่ี 1 ต.บำงบัวทอง อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,639 0125563011223 บจ.ทีเคที แชนเนล จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจกำรบริกำรส่ือโฆษณำ 

ประชำสัมพันธ์

93  หมู่ท่ี 5 ต.ล ำโพ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,640 0125563011240 บจ.พีเจ รับสร้ำงบ้ำน จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

บ้ำนพัก ถนน สะพำน ส่ิงปลูกสร้ำงทุกชนิดทุก

ประเภท

162/139  หมู่ท่ี 3 ต.พิมลรำช อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,641 0125563011291 บจ.แม็กซ์ บิสซิเนส โซลูช่ัน 89 

จ ำกัด

10/4/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ/ท ำกำรตลำด

ท้ังแบบออนไลน์-ออฟไลน์

209/496  หมู่ท่ี 3 ต.พิมลรำช อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,642 0125563011312 บจ.โฟกัส เซฟต้ี เทรนน่ิง แอนด์ 

คอนซัลต้ิง จ ำกัด

10/4/2563 1,000,000       82301 ประกอบกิจกำร ให้บริกำรจัดฝึกอบรมและให้

ค ำปรึกษำแก่สถำนประกอบกำรด้ำนควำม

ปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมใน

กำรท ำงำน

1/107  หมู่ท่ี 12 ซอย3/1 ถนนรัตนำธิเบศร์ ต.บำงรักพัฒนำ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,643 0125563011380 บจ.แฮกเตอร์ อินโนเวช่ัน จ ำกัด 13/4/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอะไหล่ อุปกรณ์

ตกแต่งรถยนต์ และบริกำรบ ำรุงรักษำ เคลือบ

แก้ว ท ำสีรถ

89/27  หมู่ท่ี 8 ต.บำงรักพัฒนำ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,644 0125563011444 บจ.ขำวด่อน เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 14/4/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจกำรรับติดต้ังระบบไฟฟ้ำ ปรับ

อำกำศ เเละระบบสุขำภิบำล

74/11  หมู่ท่ี 5 ต.บำงรักพัฒนำ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,645 0125563011509 บจ.บุญญรัตน์ อินเตอร์ เทรดด้ิง เอ

เจนซ่ี จ ำกัด

15/4/2563 1,000,000       47595 จ ำหน่ำย ติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้ำ เฟอร์นิเจอร์ วอล

เปเปอร์ อุปกรณ์ตกแต่งบ้ำน ทุกประเภท ท้ัง

ในและต่ำงประเทศ

8/110  หมู่ท่ี 12 ต.บำงรักพัฒนำ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,646 0125563011622 บจ.เดชำธรไรซ์ จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       46315 ประกอบกิจกำรค้ำข้ำว 149/13  หมู่ท่ี 5 ต.ละหำร อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,647 0125563011657 บจ.เดอะแพลงก์ตอน จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำ

กำร ถนน สะพำน เข่ือน

22/1  หมู่ท่ี 10 ต.บำงคูรัด อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,648 0125563011690 บจ.เธียรทิพย์ 77 จ ำกัด 17/4/2563 1,000,000       90002 ประกอบกิจกำรบริกำรรับจัดแสดงทุกประเภท 98/12  หมู่บ้ำน ศุภำลัย วิลล์ วงแหวนบำง

ใหญ่ หมู่ท่ี 1

ต.ล ำโพ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,649 0125563011738 บจ.เมด รีโว่ลูช่ัน จ ำกัด 17/4/2563 1,000,000       63113 ประกอบธุรกิจขำย น ำเข้ำ เป็นศูนย์กลำง

กำรค้ำขำยออนไลน์

29/11  ช้ันท่ี 3  ห้องเลขท่ี 2301 หมู่ท่ี 10 ต.บำงบัวทอง อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,650 0125563011746 บจ.ซี.แอล เทคโนโลยี 2020 จ ำกัด 17/4/2563 1,000,000       47413 ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมทุกประเภท อำทิ

เช่น จ ำหน่ำยและติดต้ังอุปกรณ์ GPS ระบบ

ติดตำมกับรถทุกชนิด

100/641  หมู่ท่ี 5 ถนนบำงกรวย-ไทรน้อย ต.บำงรักพัฒนำ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,651 0125563011819 บจ.เจนเอ็กซ์เพรส แล็บ จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำย 

อุปกรณ์เคร่ืองมือทำงกำรแพทย์ อุปกรณ์และ

เคร่ืองมือส ำหรับห้องแล็บ ยำ อำหำรเสริม 

วิตำมิน วัคซีน

99/48  หมู่ท่ี 6 ต.บำงรักใหญ่ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,652 0125563011860 บจ.เมธีส ดีไซน์ สตูดิโอ จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       74101 ประกอบกิจกำรออกแบบ ตกแต่งภำยใน 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำ

กำร

139/4  หมู่ท่ี 12 ต.บำงรักพัฒนำ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,653 0125563011886 บจ.ดี เอ็ม มอลล์ จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       47911 ประกอบกิจกำรขำยสินค้ำทุกชนิดทุกประเภท

และบริกำรผ่ำนส่ือโทรทัศน์ภำคปกติ โทรทัศน์

ผ่ำนดำวเทียม เคเบิลทีวี ทีวีดิจิทัล

139/2  หมู่ท่ี 4 ต.บำงรักพัฒนำ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,654 0125563011908 บจ.เลิฟแอนด์แคร์ จ ำกัด 21/4/2563 1,000,000       47723 ร้ำนขำยปลีกเคร่ืองส ำอำง 9/159  หมู่บ้ำน อิมพีเรียล ลำกูน่ำ หมู่ท่ี 14

 ซอย4/8

ต.บำงบัวทอง อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,655 0125563011975 บจ.เฉอไก๊ เทรดด้ิง (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

22/4/2563 1,000,000       46439 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำย พระ

เคร่ือง วัตถุมงคล กรอบพระทองค ำ รวมท้ัง

วัสดุและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องทุกชนิด

98/28  หมู่ท่ี 7 ต.บำงคูรัด อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,656 0125563012459 บจ.ทรีดี สเตนเลส 2019 จ ำกัด 29/4/2563 1,000,000       24209 ประกอบธุรกิจบริกำรรับผลิต แปรรูปโลหะใน

อุตสำหกรรมอำหำรและเคร่ืองด่ืม เช่น ท่อ

อำหำร ท่อนม ท่อสติม ถังผสม ถังซีพีไอ ถังนม

 ถังสติม คอนเวเยอร์ และรับงำนโลหะ งำน

ตำมแบบทุกชนิด

143/146  หมู่บ้ำน ป่ินทองแลนด์ หมู่ท่ี 7 ต.ละหำร อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,657 0125563012475 บจ.ทิพย์โชติ ออโต้ คำร์ เพ้นท์ 

จ ำกัด

29/4/2563 1,000,000       45202 ประกอบกิจกำร รับจ้ำงเหมำ ซ่อมตัวถังสี 

ยำนพำหนะทุกประเภท

46/499  หมู่ท่ี 5 ต.บำงคูรัด อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,658 0125563012548 บจ.ที-เด็ดฟู๊ดส์ จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       46204 ประกอบกิจกำรค้ำสัตว์มีชีวิต เน้ือสัตว์ช ำแหละ

 เน้ือสัตว์แช่แข็ง

5/2  หมู่ท่ี 7 ต.บำงคูรัด อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,659 0125563012564 บจ.เบลลำ โรส จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจกำรค้ำสินค้ำแฟช่ัน ทุกชนิดทุก

ประเภท

87/173  หมู่ท่ี 6 ต.บำงรักใหญ่ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,660 0125563012599 บจ.พีเคอำร์ ดับเบิลดี จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       41002 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีไม่ใช่ท่ีพักอำศัย 91/111  หมู่ท่ี 2 ต.บำงคูรัด อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,661 0123563001668 หจ.อำร์เอสวีเอสเอพี 3/4/2563 1,000,000       47739 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกสินค้ำใหม่อ่ืนๆซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ือ่ืน

72/112  หมู่บ้ำน เพอร์เฟคเพลส-แจ้งวัฒนะ

 หมู่ท่ี 4

ต.คลองพระอุดม อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,662 0123563001951 หจ.เจอำร์ มำสคอต 29/4/2563 1,000,000       74109 ประกอบกิจกำรค้ำ ออกแบบและผลิต ตัว

กำร์ตูน ส่ือส่ิงพิมพ์ทุกชนิด

49/1514  หมู่ท่ี 2 ต.บำงตลำด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,663 0125563010707 บจ.วอซเมค จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ให้บริกำร

ซ่อมแซม ระบบประปำ ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 

ระบบก ำจัดของเสีย

5/1198  หมู่ท่ี 10 ต.บำงตลำด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,664 0125563010715 บจ.เคเอสพี เทค กรุ๊ป จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       41001 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 55/348  หมู่ท่ี 3 ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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(บำท)
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รหัส

ไปรษณีย์

1,665 0125563010774 บจ.มำปภัทร จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       46107 เป็นนำยหน้ำ ตัวแทนจ ำหน่ำย ผลิตภัณฑ์

เสำเข็ม คอนกรีตอัดแรง ผลิตภัณฑ์กำรไฟฟ้ำ

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตส ำเร็จ

43/156  หมู่ท่ี 8 ต.บำงตลำด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,666 0125563010791 บจ.ลูเครทีฟ 999 จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจกำรค้ำ ขำย น ำเข้ำและส่งออก

อำหำรเสริมสุขภำพ ผลิตภัณฑ์ทำงเภสัชกรรม 

เคมีภัณฑ์รักษำโรค ฯ

97/29  หมู่บ้ำน เฮ้ำส์ โคลเวอร์ หมู่ท่ี 2 ต.บำงพลับ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,667 0125563010855 บจ.เอ็มซอฟท์ จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       58202 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย ให้บริกำร 

พัฒนำ ออกแบบ ทดสอบ ฝึกอบรม เก่ียวกับ

งำนประเภท เอ็นเตอร์ไพรส์ซอฟแวร์ 

(Enterprise Software)

89  อำคำรคอสโม ออฟฟิศ พำร์ค ช้ันท่ี 7 

ถนนป๊อปปูล่ำ

ต.บ้ำนใหม่ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,668 0125563010944 บจ.เวิลด์ ล้ิงค์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       68201 กิจกรรมของตัวแทนและนำยหน้ำ

อสังหำริมทรัพย์โดยได้รับ ค่ำตอบแทนหรือ

ตำมสัญญำจ้ำง

92/262  หมู่บ้ำน เดอะแพลนท์ ซิต้ี หมู่ท่ี 5

 ซอย11 ถนนบอนด์สตรีท

ต.บ้ำนใหม่ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,669 0125563011118 บจ.ซี.จี ศรีสังข์ โลจิสติคส์ จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 111/36  หมู่ท่ี 3 ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,670 0125563011126 บจ.พลัส อินโนเวช่ัน จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       46109 ประกอบธุรกิจน ำเข้ำ ส่งออก และจ ำหน่ำย

สินค้ำอุปโภคบริโภคท่ีใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรม

98/220  หมู่ท่ี 5 ต.บำงพลับ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,671 0125563011169 บจ.บีจี อินทรอนิคส์ (ประเทศไทย)

 จ ำกัด

9/4/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจกำรประเภท น ำเข้ำพวกเคร่ืองจักร

 อะไหล่เคร่ืองจักร และวัตถุดิบ

41/81  หมู่ท่ี 6 ต.บำงตลำด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,672 0125563011231 บจ.พระพรฟิล์ม จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       59111 ประกอบกิจกำรสร้ำงภำพยนต์ ละคร ซีรีย์ 3 

ประกอบกิจกำรบันทึกเสียงเพลง และค่ำยเพลง

2/62  ถนนป๊อปปูล่ำ 6 ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,673 0125563011274 บจ.ฝีมือไทยวิศวกรรม จ ำกัด 10/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรงำนก่อสร้ำง รับเหมำอำคำร 

อำคำรท่ีพักอำศัย อำคำรพำณิชย์ต่ำงๆ

5/2105  หมู่ท่ี 10 ต.บำงตลำด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,674 0125563011428 บจ.อู่ข้ำว อู่น้ ำ ทเวนต้ี จ ำกัด 14/4/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจกำรเก่ียวกับร้ำนอำหำร ท ำอำหำร

 ประกอบอำหำร ขำยอำหำร ขนส่งอำหำร

59/35  หมู่ท่ี 3 ต.คลองเกลือ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,675 0125563011631 บจ.พีเอสเค เทคโนโลยี จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       46522 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย และติดต้ังกล้องวงจร

ปิด อุปกรณ์ส่ือสำรทุกชนิด

34/55  หมู่ท่ี 8 ถนนประชำช่ืน ต.บำงตลำด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,676 0125563011649 บจ.อัปเพอร์คลำส จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำ แนะน ำ

 รับท ำกำรฝึกสอน จัดกำรฝึกอบรมและจัด

สัมมนำทำงด้ำนกำรบริหำร พำนิชยกรรม 

อุตสำหกรรม กำรตลำด กำรขำย กำรส่ือสำร 

ประชำสัมพันธ์ ระบบคอมพิวเตอร์

100/10  หมู่ท่ี 2 ต.บำงพลับ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,677 0125563011681 บจ.สมุนไพรไทยธรรม จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       21002 ผลิตและจ ำหน่ำย รวมถึงปรุงยำ สมุนไพร เพ่ือ

กำรรักษำแบบแพทย์แผนไทย

24/54  หมู่ท่ี 5 ต.คลองข่อย อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,678 0125563012033 บจ.บีบีพี สยำมเน็ตเวิร์ค จ ำกัด 22/4/2563 1,000,000       42202 ประกอบกิจกำรติดต้ังข้อต่อและกำรเดินสำย

คมนำคม

8/299  หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนใหม่ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,679 0125563012068 บจ.ดี.ดี ซัพพลำย กรุ๊ป (2020) 

จ ำกัด

23/4/2563 1,000,000       46421 จ ำหน่ำยสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์โทรศัพท์ ตู้สำขำ 

กล้องระบบทีวีวงจรปิด เคร่ืองสเตนเลส และ

พลำสติกทุกประเภท

43/460  หมู่ท่ี 8 ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,680 0125563012157 บจ.บิลด้ิง คอนสตรัคช่ัน ทีม จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง และร้ือถอน

ส่ิงปลูกสร้ำง

78/79  หมู่ท่ี 8 ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,681 0125563012289 บจ.เดลิ ดีว่ำ จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกเคร่ืองส ำอำง 63/30  หมู่บ้ำน โกลเด้น ซิต้ี แจ้งวัฒนะ-

เมืองทอง หมู่ท่ี 5

ต.บ้ำนใหม่ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,682 0125563012327 บจ.หม่ืนล้ำนโปรดักช่ัน 999 จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       78101 กิจกรรมของบริษัทตัวแทนและส ำนักงำน

คัดเลือกนักแสดง

53/431  หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนใหม่ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,683 0125563012335 บจ.ประติมำพำณิชย์ จ ำกัด 28/4/2563 1,000,000       90001 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงท ำงำนศิลปะทุกแขนง 

จิตรกรรม ประติมำกรรม รับท ำป้ำยโฆษณำ 

ดิยเพลย์ทุกชนิด

18/12  อำคำรที 2 ต.บ้ำนใหม่ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,684 0125563012343 บจ.เอสเค ออแกไนซ่ิง เทรนน่ิง 

เซ็นเตอร์ จ ำกัด

28/4/2563 1,000,000       85493 ประกอบกิจกำรให้บริกำรกำรสอนเสริม กวด

วิชำเพ่ือเตรียมสอบเข้ำสถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ

 กวดวิชำท่ัวไป

147/5  หมู่ท่ี 1 ต.ปำกเกร็ด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,685 0125563012416 บจ.แลคตรอนเทค จ ำกัด 29/4/2563 1,000,000       73102 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเป็นตัวแทนในกำร

จัดหำส่ือโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ ทุกรูปแบบ

14/151  หมู่ท่ี 5 ซอยติวำนนท์-ปำกเกร็ด 40 ต.บ้ำนใหม่ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,686 0125563012424 บจ.เอ็กซ์เพิร์ท 2020 (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

29/4/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจกำรค้ำ เคร่ืองส ำอำงค์ อุปกรณ์

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้เสริมควำมงำม

54/109  หมู่บ้ำน ลภำวัน 19 หมู่ท่ี 5 ต.บำงพลับ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,687 0125563012505 บจ.ออลไรซ์ กู๊ดส์ จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       46315 ประกอบกิจกำรค้ำข้ำว ผลิตภัณฑ์ข้ำวทุกชนิด 

และพืชผลทำงกำรเกษตรทุกชนิด

68/326  หมู่ท่ี 1 ต.อ้อมเกร็ด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,688 0123563001781 หจ.ธ.ธนำ คอนสตรัคช่ัน 15/4/2563 1,000,000       71101 ประกอบกิจกำรรับเหมำ ออกแบบและติดต้ัง

งำน หินขัด ทรำยล้ำง กรวดล้ำง และงำนอ่ืนๆ

ท่ีเก่ียวข้อง

81/120  หมู่ท่ี 4 ต.ปลำยบำง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,689 0123563001803 หจ.เดนท์พลัส 16/4/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจกำรค้ำ ผลิต ยำ ยำรักษำโรค 

เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์

99/144  หมู่ท่ี 3 ต.บำงคูเวียง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,690 0123563001820 หจ.ออร่ำ บิวต้ี เอ็นเตอร์ไพรส์ 17/4/2563 1,000,000       47721 ขำยยำและเวชภัณฑ์เพ่ือสุขภำพ 199/193  หมู่ท่ี 4 ต.บำงขุนกอง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,691 0123563001854 หจ.อินซ์ อินเตอร์เนช่ัน 22/4/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจกำรขำยปลีกสินค้ำอ่ืนๆในร้ำนค้ำ

ท่ัวไป

57/67  หมู่ท่ี 1 ต.ศำลำกลำง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,692 0125563010693 บจ.ทีที 168 อินเตอร์เทรด จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       45101 ซ้ือขำย แลกเปล่ียน ตัวแทน น ำเข้ำ ส่งออก 

รถยนต์และรถจักรยำนยนต์ใช้เแล้ว และ

กิจกำรอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง

25/60  หมู่ท่ี 1 ต.ปลำยบำง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,693 0125563010758 บจ.พิพัฒน์ชัย อินดัสเทรียล จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       32501 ประกอบกิจกำรโรงงำนผลิต เคร่ืองมือแพทย์ 

อุปกรณ์กำรแพทย์ทุกชนิด

123  หมู่ท่ี 4 ถนนบำงกรวย-จงถนอม ต.ศำลำกลำง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,694 0125563010863 บจ.ต. ม่ันคง จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       52109 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเช่ำ หรือให้เช่ำโกดัง 

อำคำรหรือโรงท่ีเก็บสินค้ำ แก่บุคคลท่ัวไป

99/21  หมู่ท่ี 4 ต.มหำสวัสด์ิ อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,695 0125563010928 บจ.เอ็ม.ไอ.อี เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์

ซัพพลำย จ ำกัด

7/4/2563 1,000,000       33200 ประกอบกิจกำรออกแบบ ติดต้ัง ระบบ

เคร่ืองกล เคร่ืองมือวัด ระบบไฟฟ้ำ และระบบ

ควบคุม

95/357  หมู่บ้ำน อินนิซิโอ ป่ินเกล้ำ-วง

แหวน หมู่ท่ี 1

ต.ศำลำกลำง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,696 0125563011533 บจ.ทวิมำตุ จ ำกัด 15/4/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจกำรค้ำ วัสดุก่อสร้ำง อุปกรณ์

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในกำรก่อสร้ำง เคร่ืองมือ

ช่ำงทุกประเภท

83  หมู่ท่ี 9 ต.บำงกรวย อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,697 0125563011592 บจ.เดอะ เบสท์ 2020 จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       49339 ประกอบกิจกำรให้บริกำร ขน เคล่ือนย้ำย 120/5  หมู่บ้ำน ยัวร์เฮ้ำส์ หมู่ท่ี 1 ซอย1 

ถนนบำงกรวย-ไทรน้อย 14/3

ต.บำงสีทอง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,698 0125563011754 บจ.ธำดำ ฟำร์มำ อินโนเวช่ัน จ ำกัด 17/4/2563 1,000,000       21001 ผลิตและจ ำหน่ำยยำรักษำโรคและป้องกันโรค 

อำหำรเสริม วิตำมิน เคร่ืองเวชภัณฑ์ เคร่ืองมือ

แพทย์และเภสัชภัณฑ์

85/4  หมู่บ้ำน เมืองเพชร วิลเลจ หมู่ท่ี 5 ต.ปลำยบำง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,699 0125563011789 บจ.ซีแอลเอ็มวี คอนซัลท์ จ ำกัด 17/4/2563 1,000,000       46900 ซ้ือมำ ขำยไปและผลิตสินค้ำอุปโภค บริโภค 

โดยขำยท้ังในและต่ำงประเทศ

189/93  หมู่บ้ำน คำซ่ำ วิลล์ หมู่ท่ี 3 ต.ศำลำกลำง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,700 0125563011827 บจ.เอชพีเอชที เซอร์วิส จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       81210 ประกอบกิจกำรบริกำรท ำควำมสะอำดท่ัวไป

ของตัวอำคำร

44/25  หมู่ท่ี 5 ต.ศำลำกลำง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,701 0125563011843 บจ.พีรดนย์ มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       46499 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยผลิคภัณฑ์พลำสติก

ทุกชนิด

16/222  หมู่ท่ี 5 ต.ศำลำกลำง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,702 0125563011916 บจ.เอสเอส. ศรีสุวรรณ เซอร์วิส 

จ ำกัด

21/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกำรด้ำนกำรก่อสร้ำง 88/83  หมู่ท่ี 2 ถนนบำงกรวย-ไทรน้อย ต.วัดชลอ อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,703 0125563011932 บจ.ณณณ คำเฟ่ จ ำกัด 21/4/2563 1,000,000       56302 ประกอบกิจกำรร้ำนกำแฟและเคร่ืองด่ืมทุกชนิด 137/170  หมู่ท่ี 5 ต.มหำสวัสด์ิ อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,704 0125563011983 บจ.โพล่ีแพร์ คอสเมติกส์ จ ำกัด 22/4/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจกำรค้ำ เคร่ืองส ำอำง สกินแคร์ 

ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมทุกชนิด

199/122  หมู่บ้ำน เดอะซิต้ี รำชพฤกษ์ 

สวนผัก หมู่ท่ี 3

ต.มหำสวัสด์ิ อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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1,705 0125563012041 บจ.แอคทีฟ ไทม์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 22/4/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจกรรมงำนวิศวกรรมและกำรให้

ค ำปรึกษำทำงด้ำนเทคนิค ท่ีเก่ียวข้อง

198/217  หมู่บ้ำน ดรีมดีลักซ์ หมู่ท่ี 1 ถนน

บำงกรวย-จงถนอม

ต.มหำสวัสด์ิ อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,706 0125563012076 บจ.พระนครเหนือวิศวกรรม จ ำกัด 23/4/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจกำรออกแบบ ติดต้ัง ตรวจสอบ 

ทดสอบ ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้ำแรงต่ ำ

และแรงสูง

111/241  หมู่ท่ี 1 ต.มหำสวัสด์ิ อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,707 0125563012173 บจ.สะสมทรัพย์88 จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรด้ำนอำหำรและเครือ่

งด่ืมในภัตตำคำร ร้ำนอำหำร

45/156  หมู่ท่ี 5 ถนนเทอดพระเกียรติ ต.วัดชลอ อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,708 0125563012181 บจ.ถำวรทรัพย์88 จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรด้ำนอำหำรและเครือ่

งด่ืมในภัตตำคำร ร้ำนอำหำร

45/156  หมู่ท่ี 5 ถนนเทอดพระเกียรติ ต.วัดชลอ อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,709 0125563012203 บจ.แอสเพน เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       20231 ประกอบกิจกำรผลิต น ำเข้ำ ส่งออก และจัด

จ ำหน่ำย อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคมีภัณฑ์ และ

อะไหล่ทุกชนิดส ำหรับกำรท ำควำมสะอำด

159  หมู่ท่ี 1 ต.บำงขุนกอง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,710 0125563012297 บจ.อำร์ท9 จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       32902 ประกอบกิจกำรผลิตและน ำเข้ำส่ือกำรเรียน

กำรสอน ส่ือกำรศึกษำในรูปแบบต่ำงๆ

2  หมู่ท่ี 1 ต.ศำลำกลำง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,711 0125563012386 บจ.เก้ือกูล ซิสเท็มส์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ำกัด

28/4/2563 1,000,000       46522 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำยและเป็นตัวแทน

จ ำหน่ำยติดต้ังซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด 

CCTV ระบบเคร่ืองแจ้ง

111/133  หมู่ท่ี 3 ต.ปลำยบำง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,712 0125563012432 บจ.3เอส ซัพพอร์ท จ ำกัด 29/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรออกแบบ รับเหมำก่อสร้ำง 

งำนระบบ ซ่อมแซม ต่อเติม ติดต้ังงำน

โครงสร้ำง ตกแต่งภำยใน

88/54  หมู่ท่ี 7 ต.บำงคูเวียง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,713 0125563012491 บจ.มำรวย เทรดด้ิง จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำยอำหำร

เสริม เคร่ืองส ำอำง เคร่ืองมือแพทย์ 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำท่ีเก่ียวข้องทุกชนิด

99/111  หมู่บ้ำน คิวเฮ้ำส์ อเวนิว(เซำท์โซน)

 หมู่ท่ี 2

ต.บำงคูเวียง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,714 0125563012602 บจ.มนตรีวิศวภัทร์ จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       41001 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 153/282  หมู่ท่ี 3 ต.ศำลำกลำง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,715 0123563001790 หจ.ซีไซต์ เบโลน่ำ 16/4/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองแต่งกำย เส้ือผ้ำ

 เคร่ืองส ำอำง สินค้ำอุปโภคบริโภคท้ังหน้ำร้ำน

และออนไลน์

21/213  หมู่บ้ำน พฤกษำ 21 หมู่ท่ี 10 ต.บำงแม่นำง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,716 0123563001862 หจ.66 แอคเคำน์ต้ิงแอนด์เทรนน่ิง 22/4/2563 1,000,000       69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีกำรท ำบัญชีและกำร

ตรวจสอบบัญชี กำรให้ค ำปรึกษำด้ำนภำษี

65/46  หมู่บ้ำน พฤกษำ 69 ซอย4 ถนน

กำญจนำภิเษก

ต.บำงแม่นำง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
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1,717 0123563001943 หจ.ช. เก๋โลโซ คอมโพสิต 29/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำ

กำร ถนน สะพำน อุโมงค์

70/198  หมู่ท่ี 2 ต.เสำธงหิน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,718 0125563010618 บจ.ไอริน่ำ มิลเล่ียน เทรด จ ำกัด 1/4/2563 1,000,000       10619 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย ผลิตภัณฑ์

อำหำรเสริม เคร่ืองส ำอำง สกินแคร์ ทุกประเภท

88/96  หมู่ท่ี 9 ต.บ้ำนใหม่ อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,719 0125563010812 บจ.ทรัพย์สิริ  คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง งำนก่อสร้ำง

อย่ำงอ่ืนทุกชนิด งำนโยธำทุกประเภท

88/136  หมู่ท่ี 3 ต.บำงเลน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,720 0125563011088 บจ.จีเอสเอฟ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ขำยส่ง ขำยปลีกส่ิงทอ 

เส้ือผ้ำ รองเท้ำ เคร่ืองหนัง และของใช้ใน

ครัวเรือน

53/3  หมู่ท่ี 6 ต.เสำธงหิน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,721 0125563011193 บจ.บำงใหญ่ เซอร์วิส ออโต้ คำร์ 

จ ำกัด

9/4/2563 1,000,000       45201 ประกอบกิจกำรบ ำรุงรักษำและกำรซ่อมระบบ

เคร่ืองยนต์และช้ินส่วนยำนยนต์

41/11  หมู่ท่ี 8 ต.เสำธงหิน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,722 0125563011207 บจ.โอเป้ิลเฮ้ำส์ เวิลด์กรุ๊ป จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงต่อเติม 

ตกแต่งภำยใน บ้ำน อำคำร คอนโด รวมถึง

ระบบไฟฟ้ำ ประปำ อินเตอร์ พลังงำน

แสงอำทิตย์

59/261  หมู่ท่ี 4 ต.บำงแม่นำง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,723 0125563011215 บจ.อีดีเค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน จ ำกัด

9/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร

พำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย และงำนก่อสร้ำง

อย่ำงอ่ืน

88/43  หมู่ท่ี 5 ต.บำงแม่นำง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,724 0125563011355 บจ.จัสมิน คอนซัลท์ต้ิง บิซิเนส 

จ ำกัด

13/4/2563 1,000,000       69200 ประกอบกิจกำรท ำบัญชี 9/128  หมู่บ้ำน คำซ่ำแกรนด์ รำชพฤกษ์-

พระรำม5 หมู่ท่ี 8

ต.บำงเลน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,725 0125563011401 บจ.เอ็มทีอำร์ แพค จ ำกัด 13/4/2563 1,000,000       22220 กำรผลิตบรรจุภัณฑ์พลำสติก 79/175  หมู่ท่ี 10 ต.บำงแม่นำง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,726 0125563011517 บจ.โอห์มโซล่ำร์เซ็นเตอร์ จ ำกัด 15/4/2563 1,000,000       46521 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์โซล่ำเซลล์ 73/23  หมู่ท่ี 5 ต.เสำธงหิน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,727 0125563011541 บจ.วำยอีวี ซอฟท์เทค จ ำกัด 15/4/2563 1,000,000       62011 ประกอบกิจกำรออกแบบ พัฒนำและ

บ ำรุงรักษำระบบเว็บไซด์ ระบบอินเตอร์เน็ต 

เครือข่ำย อีคอมเมิช ทุกประเภท

89/57  หมู่ท่ี 4 ต.บำงใหญ่ อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,728 0125563011550 บจ.เฮ่ำหยวน เทรดด้ิง (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

15/4/2563 1,000,000       46109 ส่ังเข้ำมำจ ำหน่ำยในประเทศและส่งออกไป

จ ำหน่ำยยังต่ำงประเทศ ซ่ึงสินค้ำตำมท่ีก ำหนด

ไว้ในวัตถุท่ีประสงค์

61/160  หมู่ท่ี 6 ต.เสำธงหิน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,729 0125563011703 บจ.เอ็มพี ฟูดส์ แอนด์ เฮลธ์ จ ำกัด 17/4/2563 1,000,000       46319 กำรขำยส่งผลิตภัณฑ์อำหำรอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

72/121  หมู่ท่ี 15 ต.บำงแม่นำง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,730 0125563012017 บจ.ดี-วิธ ซิมพลี ดีไซน์ จ ำกัด 22/4/2563 1,000,000       43301 ประกอบกิจกำรรับเหมำซ่อมแซม ออกแบบ 

ตกแต่ง ภำยใน/นอกอำคำร

80/46  หมู่บ้ำน เจ้ำพระยำ 9 หมู่ท่ี 1 ต.บำงเลน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,731 0125563012025 บจ.วำ เเพลนน่ิง จ ำกัด 22/4/2563 1,000,000       81300 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงงำนภูมิทัศน์ 

จัดสวน ตกแต่งภำยใน และอำคำร

79/35  หมู่ท่ี 6 ต.บำงม่วง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,732 0125563012050 บจ.เอฟเอส อินดัสตร้ี จ ำกัด 23/4/2563 1,000,000       10799 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย น ำเข้ำ ส่งออก 

น้ ำด่ืม อำหำรทะเล อำหำรแห้ง ฯ

18/308  หมู่ท่ี 9 ต.บำงม่วง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,733 0125563012106 บจ.จีวำย โฮม จ ำกัด 23/4/2563 1,000,000       33149 ประกอบกิจกำรบริกำรซ่อมแซม และติดต้ัง

อุปกรณ์ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์

71/644  หมู่ท่ี 4 ต.บำงแม่นำง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,734 0125563012190 บจ.2หญิง ออนไลน์ จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจกำรค้ำสินค้ำแฟช่ันทุกชนิดทุก

ประเภท เช่น เส้ือผ้ำ กระเป๋ำ รองเท้ำ หมวก 

เป็นต้น

9/105  หมู่ท่ี 8 ต.เสำธงหิน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,735 0125563012246 บจ.อำวเออร์ไลฟ์ จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       47591 ประกอบกิจกำรซ้ือมำ-ขำยไป หมอนยำงพำรำ

 ท่ีนอนยำงพำรำ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ทำง

กำรแพทย์ ท่ีท ำจำกยำงพำรำ

89/158  หมู่ท่ี 8 ต.เสำธงหิน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,736 0125563012271 บจ.รุ่งเรืองทรัพย์1909 คอน

สตรัคช่ัน จ ำกัด

24/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง รับถมท่ีดิน 42/3  หมู่ท่ี 8 ต.บำงเลน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,737 0125563012351 บจ.เอส.เค.ที อินเตอร์ กรุ๊ป 

(ประเทศไทย) จ ำกัด

28/4/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำย 

อุปกรณ์เคร่ืองมือทำงกำรแพทย์ อุปกรณ์และ

เคร่ืองมือส ำหรับห้องแล็บ ยำ อำหำรเสริม 

วิตำมิน วัคซีน จ ำหน่ำย เคมีภัณฑ์ เคมีส ำหรับ

ใช้ผลิตเคร่ืองส ำอำง

86/274  หมู่ท่ี 4 ต.บำงใหญ่ อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,738 0125563012378 บจ.เอสแอนด์พี อินเตอร์กำร์ด 

จ ำกัด

28/4/2563 1,000,000       80100 ประกอบธุรกิจรักษำควำมปลอดภัย 95/44  หมู่ท่ี 5 ต.บำงแม่นำง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,739 0125563012408 บจ.พีเอ็มเอส ซิสเต็มส์ จ ำกัด 28/4/2563 1,000,000       61900 ประกอบกิจกรรมกำรโทรคมนำคมด้ำนอ่ืนๆ 99/304  หมู่ท่ี 6 ซอยวัดพระเงิน ถนน

กำญจนำภิเษก

ต.บำงใหญ่ อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,740 0125563012483 บจ.108 ดรำม่ำ จ ำกัด 29/4/2563 1,000,000       59111 ประกอบกิจกำรผลิตภำพยนตร์ ละคร รำยกำร

โทรทัศน์ รำยกำรวิทยุ

55/210  หมู่ท่ี 1 ต.บำงใหญ่ อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,741 0125563012556 บจ.ณฐกำร จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจกำรส ำรวจศึกษำ วิจัย วำงแผน 

ออกแบบ ควบคุมก่อสร้ำง จัดท ำสัญญำและ

จัดเตรียมเอกสำรเพ่ือประกวดรำคำก่อสร้ำง

99/100  หมู่ท่ี 11 ต.บำงแม่นำง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,742 0125563010723 บจ.พี-โปร โซลูช่ัน จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       81293 ประกอบกิจกำรให้บริกำรก ำจัด ปลวก มด หนู

 แมลงสำบ และแมลงต่ำง ๆ

50/96 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส
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1,743 0125563011363 บจ.เดลต้ำ ที จ ำกัด 13/4/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยและผลิตอุปกรณ์

เก่ียวกับประดับยนต์ทุกชนิด

12/12  หมู่ท่ี 6 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

1,744 0125563011878 บจ.ชนม์ณภัส ซัพพลำย จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       69100 ประกอบธุรกิจรับจ้ำงด ำเนินกำรด้ำนเอกสำร

และให้ค ำแนะน ำในกำรขอใบอนุญำตทุกด้ำน

ของผู้ประกอบกำรท้ังในและต่ำงประเทศ

88/25  หมู่ท่ี 9 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

1,745 0125563011991 บจ.แอนเดียร์ วิช่ัน จ ำกัด 22/4/2563 1,000,000       96101 ประกอบกิจกำรสปำนวด 66/8  หมู่ท่ี 6 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

1,746 0125563012114 บจ.เป็ดเก้ำ รุ่งเรือง จ ำกัด 23/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 168/19  หมู่ท่ี 5 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

1,747 0125563011673 บจ.วู้ดแล็บ แอนด์ โค จ ำกัด 16/4/2563 600,000         43301 กำรติดต้ังส่วนประกอบอำคำรและกำรตกแต่ง

ภำยใน

188/62  หมู่ท่ี 6 ต.บำงกรวย อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,748 0123563001978 หจ.ดรีมอเวค ครีเอทีฟ แอนด์ 

คอนซัลต้ิง

30/4/2563 500,000         73101 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงออกแบบและผลิตส่ือ 

ส่ิงพิมพ์ โฆษณำเชิงสร้ำงสรรค์

123/542  หมู่บ้ำน นันทนำกำร์เด้น 2 หมู่ท่ี

 3

ต.บำงรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,749 0125563012262 บจ.เวลธ์อินฟินิท 56 จ ำกัด 24/4/2563 500,000         70209 ประกอบกิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรจัดกำร

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

64  ซอยอัญชลี4 ต.ท่ำทรำย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,750 0123563001919 หจ.เอฟทูเอ็น เทรดด้ิง 27/4/2563 500,000         47630 จ ำหน่ำยเคร่ืองออกก ำลังกำย 17/7  หมู่ท่ี 4 ถนนบ้ำนกล้วย-ไทรน้อย ต.พิมลรำช อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,751 0125563011720 บจ.สิริรัตน์กำรยำง จ ำกัด 17/4/2563 500,000         45201 บริกำรซ่อมแซม ปะยำงรถทุกชนิด รับซ้ือยำง

รถยนต์เก่ำ ซ่อมแซมเคร่ืองยนต์ ช่วงล่ำง ต้ัง

ศูนย์ถ่วงล้อรถ

90/4  หมู่ท่ี 7 ถนนบำงบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.ละหำร อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,752 0125563010740 บจ.ส.ประดิษฐ์กำรโยธำ จ ำกัด 2/4/2563 500,000         49339 ประกอบกิจกำรให้บริกำรขนย้ำยขยะหรือเศษ

วัสดุก่อสร้ำงทุกชนิด

124/196  หมู่ท่ี 2 ต.มหำสวัสด์ิ อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,753 0125563011436 บจ.แลนด้ิง999 แอสเสท จ ำกัด 14/4/2563 500,000         68102 กำรซ้ือและกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของ

ตนเองท่ีไม่ใช่ เพ่ือเป็นท่ีพักอำศัย

90/46  หมู่ท่ี 4 ต.ศำลำกลำง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,754 0125563011134 บจ.อำร์ เค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

คอนซัลแทนท์ จ ำกัด

8/4/2563 400,000         71101 ประกอบกิจกำรรับบริกำรออกแบบทำง

สถำปัตยกรรม

34  ซอยสำมัคคี 34 ถนนสำมัคคี ต.ท่ำทรำย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,755 0125563011606 บจ.พี.เอส.รัตนชำติ จ ำกัด 16/4/2563 250,000         47732 ประกอบธุรกิจค้ำขำยเก่ียวกับเคร่ืองประดับ 

อัญมณี

199/165  หมู่ท่ี 5 ต.ปลำยบำง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,756 0123563001676 หจ.เอเอ็นเอสเอส เทคโนโลยี 7/4/2563 200,000         47411 ประกอบกิจกำรค้ำอุปกรณ์ด้ำนเทคโนโลยี 

คอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์เครือข่ำยทุก

ประเภท

99/9  หมู่ท่ี 8 ต.บำงเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,757 0123563001871 หจ.โชคดีเวลเนส 23/4/2563 200,000         85491 ประกอบธุรกิจสถำบันสอนภำษำ กวดวิชำ 112/109  หมู่ท่ี 1 ต.บำงศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,758 0123563001889 หจ.แจท เฮลท์ แอนด์ เนเจอร์ 24/4/2563 200,000         21002 ประกอบกิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์จำกพืชและ

สัตว์ท่ีใช้รักษำโรค

99/28  หมู่ท่ี 6 ถนนกำญจนำภิเษก ต.บำงรักพัฒนำ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
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1,759 0123563001773 หจ.เจเอฟ พรำวด์ทเวนต้ี 15/4/2563 200,000         46109 ประกอบกิจกำรเป็นนำยหน้ำ ตัวแทน จัด

จ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค บริโภค

123/42  หมู่ท่ี 5 ต.ปำกเกร็ด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,760 0125563011410 บจ.เจพีเอ็ม แอนด์ โค จ ำกัด 14/4/2563 100,500         46103 ประกอบกิจกำรเป็นตัวเเทน น ำเข้ำเเละจัด

จ ำหน่ำย วัสดุ อุปกรณ์กำรเเพทย์ ผลิตภัณฑ์

ทำงกำรเเพทย์ เช่น ยำ

92  ซอยนนทบุรี 48 ต.ท่ำทรำย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,761 0123563001927 หจ.เอ็น แอนด์ บี (2020) 27/4/2563 100,000         46107 ประกอบกิจกำรเป็นนำยหน้ำซ้ือ ขำยวัสดุ

ก่อสร้ำง เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรบริกำรรับเป็น

นำยหน้ำ ตัวแทนติดต่อประสำนงำน ตำม

วัตถุประสงค์ท้ังหมดให้แก่บุคคล นิติบุคคล

62  ซอยพิบูลสงครำม 19 ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,762 0123563001684 หจ.เค.เอช.โอ. เคลียร์ 7/4/2563 100,000         25993 ประกอบกิจกำร ออกแบบและผลิตงำนโลหะ

ทุกชนิด ตู้โลหะ ตู้เหล็ก ตู้สแตนเลส ตู้

อลูมิเนียม

36/685  หมู่ท่ี 6 ต.บำงรักพัฒนำ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,763 0123563001706 หจ.อินเตอร์เทรด 168 9/4/2563 100,000         70209 ประกอบธุรกิจบริกำรรับเป็นท่ีปรึกษำและให้

ค ำแนะน ำด้ำนกำรจ ำหน่ำยฟิล์มกรองแสงติด

รถยนต์ อำคำร

99/733  หมู่ท่ี 8 ต.บำงบัวทอง อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,764 0125563012211 บจ.เจแอนด์แอล เวิลด์ ซัพพลำยส์ 

จ ำกัด

24/4/2563 100,000         46441 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออกและจัดจ ำหน่ำย

เคร่ืองมือทำงกำรแพทย์

182/14  หมู่ท่ี 5 ต.โสนลอย อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,765 0125563010626 บจ.อีเอ็ม เอนเนอร์ย่ี จ ำกัด 1/4/2563 100,000         71101 ประกอบกิจกำรออกแบบสถำปัตยกรรม และ

ออกแบบวิศวกรรม

59/999  หมู่ท่ี 3 ต.คลองเกลือ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,766 0125563011771 บจ.อิคลิพส์ เมดิคอล จ ำกัด 17/4/2563 100,000         46441 ประกอบกิจกำรค้ำ ขำยส่ง ขำยปลีก เคร่ืองมือ

และอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ ผลิต น ำเข้ำ 

ส่งออก และให้บริกำรซ่อมบ ำรุงเคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์

88/38  หมู่ท่ี 1 ถนน345 ต.บำงตะไนย์ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,767 0125563012301 บจ.สุขสภำวัตร์ จ ำกัด 27/4/2563 100,000         46900 ค้ำสินค้ำอุปโภคบริโภค เคร่ืองครัว 

เคร่ืองส ำอำง เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ

35/39  หมู่ท่ี 8 ต.บำงตลำด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,768 0123563001901 หจ.นำยแม่ 27/4/2563 100,000         20232 ประกอบกิจกำร ผลิตและจ ำหน่ำย ขำยปลีก 

ขำยส่ง เคร่ืองส ำอำง เวชส ำอำง ผลิตภัณฑ์

บ ำรุงผิว และผลิตภัณฑ์เสริมควำมงำม ทุกชนิด

 เช่น สบู่ ครีมบ ำรุงผิว เป็นต้น รวมถึงผลิตภัรฑ์

เสริมอำหำร ผลิตภัณฑ์บ ำรุงร่ำงกำย ยำลด

น้ ำหนักท่ีท ำมำจำกสำรสกัดธรรมชำติ

55/250  หมู่บ้ำน บุรีรมย์ หมู่ท่ี 5 ซอยวัด

พระเงิน ถนนตล่ิงชัน-สุพรรณบุรี

ต.ปลำยบำง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130
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1,769 0125563010979 บจ.เกม เชนเจอร์ส (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

7/4/2563 100,000         70209 ให้บริกำรด้ำนกำรวำงแผนกลยุทธ์ทำงกำรตลำด 333/132  หมู่บ้ำน วิสต้ำพำร์ค สำธร-ป่ิน

เกล้ำ หมู่ท่ี 2 ถนนรำชพฤกษ์

ต.บำงขุนกอง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,770 0125563011304 บจ.รังสิมนต์ จ ำกัด 10/4/2563 100,000         46109 กำรขำยส่งสินค้ำท่ัวไปโดยได้รับค่ำตอบแทน

หรือตำมสัญญำจ้ำง

97/5  หมู่บ้ำน จิตรณรงค์ 10 หมู่ท่ี 3 ถนน

บำงกรวย-จงถนอม

ต.บำงขนุน อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,771 0125563011321 บจ.ทูซียู จ ำกัด 13/4/2563 100,000         47711 ร้ำนขำยปลีกเส้ือผ้ำ 170/67  หมู่ท่ี 7 ถนนกำญจนำภิเษก ต.บำงคูเวียง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,772 0123563001650 หจ.อะแฮปป้ีฟลอร์ อินเตอร์เทรด 2/4/2563 100,000         43301 กำรติดต้ังส่วนประกอบอำคำรและกำรตกแต่ง

ภำยใน

7/78  หมู่บ้ำน ปิยะวรำรมย์ หมู่ท่ี 9 ถนน

บำงกรวย-ไทรน้อย

ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

1,773 0123563001692 หจ.โนเวล เอนเตอร์ไพรซ์ 8/4/2563 20,000           70209 ประกอบกิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำร

จัดกำรอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

92/273  หมู่บ้ำน เดอะแพลนท์ ซิต้ี ซอย11

 ถนนบอนด์สตรีท

ต.บ้ำนใหม่ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,774 0107563000096 บมจ.อินเด็กซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล 

กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)

27/4/2563 175,000,000   71102 ประกอบกิจกำรวิศวกรท่ีปรึกษำ 1/814  หมู่ท่ี 17 ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

1,775 0135563010006 บจ.ซ้ำง ซ้ำง เล่อ อินเตอร์เนช่ัน

แนล จ ำกัด

30/4/2563 15,000,000     10799 ประกอบกิจกำรรับผลิต น ำเข้ำ ส่งออกอำหำร 84/26  หมู่ท่ี 5 ต.บำงพูน อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,776 0135563009610 บจ.ซันไชน์ อโกร จ ำกัด 24/4/2563 10,000,000     46441 ประกอบธุรกิจกำรขำยสินค้ำทำงเภสัชภัณฑ์

และทำงกำรแพทย์

8  หมู่ท่ี 9 ต.บึงกำสำม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธำนี 12170

1,777 0135563008931 บจ.ต้นเจริญโภคทรัพย์ 888 จ ำกัด 13/4/2563 5,000,000       25113 ผลิตและจ ำหน่ำยประตู หน้ำงต่ำง ยูพีวีซี 99/6  หมู่ท่ี 7 ต.บำงเด่ือ อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,778 0135563009156 บจ.อำร์มำดิลโล เทค จ ำกัด 16/4/2563 5,000,000       62011 ประกอบกิจกำรให้บริกำรทำงด้ำนส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ และพัฒนำระบบโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

170/364  หมู่ท่ี 1 ต.บำงคูวัด อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,779 0135563009792 บจ.พรีเมียร์ พรีคำสท์ แอนด์ ดีไซน์

 จ ำกัด

27/4/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำรพำณิชย์

 อำคำรท่ีพักอำศัย

104/111  หมู่ท่ี 5 ต.บำงเด่ือ อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,780 0135563008664 บจ.เอสพีเอส ผลไม้ตำมฤดูกำล 

เพ่ือกำรส่งออก อินเตอร์เนช่ันแนล

เอ็กซ์ปอร์ต (ไทยแลนด์) จ ำกัด

7/4/2563 5,000,000       46313 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยผลไม้ไทยตำมฤดูกำล

และนอกฤดุกำลเช่นทุเรียน มังคุล ำใยเงำะ

9/99  หมู่ท่ี 14 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,781 0135563008851 บจ.รักษำควำมปลอดภัย พรอส 

จ ำกัด

10/4/2563 5,000,000       80100 ประกอบกิจกำรรักษำควำมปลอดภัย 9/16  หมู่ท่ี 17 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,782 0133563001781 หจ.มนฤทัยเทคโนโลยี 23/4/2563 5,000,000       47413 กล้องวงจรปิดและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 909/27  ถนนรังสิตนครนำยก ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

1,783 0135563008397 บจ.อภิชำ แลนด์ จ ำกัด 2/4/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจกำรจัดซ้ือ รับโอนและถือ

กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน และ หรือพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง

 จัดแบ่งขำย

55/6  หมู่ท่ี 1 ถนนรังสิต-นครนำยก ต.บึงย่ีโถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

1,784 0135563009385 บจ.ฮำโล่ ฟูลฟิลล์เม้นท์ จ ำกัด 20/4/2563 5,000,000       52109 ประกอบกิจกำรบริกำรจัดเก็บสินค้ำและรับ

ฝำกสินค้ำ

38/31  หมู่ท่ี 3 ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,785 0135563009270 บจ.หัวเซียง รับเบอร์ แทร็ค ไซ

เอนซ์ แอนด์ เทคโนโลยี (ไทย

แลนด์) จ ำกัด

17/4/2563 5,000,000       22111 ประกอบกิจกำรผลิตรับซ้ือ ขำยส่ง ส่งออก 

ยำงล้อรถแทรคเตอร์ และช้ินส่วนรถแทรค

เตอร์ ทุกชนิด

25/9  หมู่ท่ี 4 ต.คูบำงหลวง อ.ลำดหลุมแก้ว จ.ปทุมธำนี 12140

1,786 0135563008427 บจ.วิธำ ซีวิลแอนด์คอนสตรัคช่ัน 

จ ำกัด

2/4/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง รับสร้ำงบ้ำน

 อำคำร โรงงำน ถนนคอนกรีต งำนก่อสร้ำง

อย่ำงอ่ืนทุกชนิด

79/63  หมู่ท่ี 4 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,787 0135563008966 บจ.เซกิเท็ค โซลูช่ัน จ ำกัด 14/4/2563 5,000,000       47524 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย และติดต้ัง แผ่นผนัง

ฉนวนส ำเร็จรูป

89/126  หมู่บ้ำน ศุภำลัย โนโววิลล์ คลอง 5

 หมู่ท่ี 17

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

1,788 0135563009008 บจ.บีเวอร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 14/4/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร ถนน 

งำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับท ำงำน

โยธำทุกประเภท

44/75  หมู่ท่ี 8 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,789 0135563009113 บจ.รักษำควำมปลอดภัย พรีเม่ียม 

อินเตอร์ กำร์ด แอนด์ เซอร์วิส 

จ ำกัด

16/4/2563 5,000,000       80100 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรักษำควำมปลอดภัย

 และจัดฝึกอบรมพนักงำนรักำำควำมปลอดภัย

 รวมถึงจ ำหน่ำยอุปกรณ์รัษำควำมปลอดภัย

62/37  หมู่บ้ำน เดอะ ลอฟท์ แกลเลอเรีย 

พหลโยธิน-ล ำลูกกำ คลอง 3 หมู่ท่ี 9 ถนน

เลียบคลองสำม

ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,790 0135563009199 บจ.ฟีดส์คอนสตรัคช่ัน แอนด์ 

เทคโนโลยี จ ำกัด

16/4/2563 5,000,000       28299 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย ติดต้ัง 

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ทำงด้ำนพลังงำน ทุก

ชนิด

29/3  หมู่ท่ี 2 ต.ล ำลูกกำ อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,791 0135563009211 บจ.เอฟเอ็น อินโนแพค จ ำกัด 16/4/2563 5,000,000       38300 ผลิตเเละรีไซเคิล ของเสียเหลือท้ิงทำงเกษตร

ทำงชีวภำพ

37/9  หมู่ท่ี 4 ต.ท้ำยเกำะ อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี 12160

1,792 0135563008699 บจ.พิติพัฒน์ คอนซัลแตนท์ จ ำกัด 8/4/2563 4,500,000       82990 ประกอบกิจกำรประมูลเพ่ือรับจ้ำงท ำของ ตำม

วัตถุประสงค์ท้ังหมด ให้แก่บุคคล นิติบุคคล 

ส่วนรำชกำร

35/273  หมู่ท่ี 3 ต.ล ำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110

1,793 0135563009580 บจ.เจริญโชคดี มีอนันต์ 2020 

จ ำกัด

23/4/2563 4,000,000       46699 กำรขำยส่งผลิตภัณฑ์อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้

ในท่ีอ่ืน

200/216  หมู่ท่ี 1 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,794 0135563009911 บจ.เคที บลู เพำเวอร์ จ ำกัด 29/4/2563 4,000,000       71102 ประกอบกิจกำรออกแบบก่อสร้ำง ทดสอบ 

งำนระบบไฟฟ้ำ และส่ือสำร

104/22  หมู่ท่ี 8 ต.บำงคูวัด อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,795 0135563008991 บจ.ฟิตเนสคลับ สปอร์ต(ไทยแลนด์)

 จ ำกัด

14/4/2563 4,000,000       47630 ประกอบกิจกำรจัดจ ำหน่ำยเคร่ืองออกก ำลัง

กำยและอุปกรณ์กีฬำทุกชนิด

89/95  หมู่ท่ี 6 ถนนเลียบคลองสำม ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,796 0135563009466 บจ.สตำร์ท อัพ (2020) จ ำกัด 21/4/2563 4,000,000       46414 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเส้ือผ้ำ เคร่ืองนุ่งห่ม 84/28  หมู่ท่ี 8 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,797 0135563009075 บจ.แอล.ซี.ดี.แฟช่ัน เทรดด้ิง จ ำกัด 15/4/2563 4,000,000       47511 ประกอบกิจกำรประกอบกิจกำรค้ำ ผ้ำ ผ้ำทอ

จำกใยสังเครำะห์

50/860  หมู่ท่ี 2 ถนนรังสิต-นครนำยก ต.บึงย่ีโถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,798 0135563009512 บจ.ซีไอจี.อิมพอร์ท-เอ็กซ์พอร์ท 

แอนด์ ชิปป้ิง จ ำกัด

22/4/2563 4,000,000       49323 ประกอบกิจกำรขนส่งขนถ่ำยสินค้ำ 50/860  หมู่ท่ี 2 ถนนรังสิต-นครนำยก ต.บึงย่ีโถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

1,799 0135563008761 บจ.รักษำควำมปลอดภัย เอสพีเค 

แมเนจเม้นท์ จ ำกัด

9/4/2563 3,000,000       80100 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรักษำควำมปลอดภัย 

ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล

198/278  หมู่ท่ี 5 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,800 0135563009873 บจ.ฤชำภร จ ำกัด 29/4/2563 3,000,000       47524 ประกอบกิจกำรค้ำ แก้ว กระจกแผ่น กระจก

เสริมลวด กระจกเคลือบสี กระจกสี ผลิต

กระจกแข็งพิเศษ กระจกนิรภัยหลำยช้ัน ผลิต

กระจกเงำ ผลิตกระจกฉนวนกันควำมร้อน 

หรือในรูปแบบอ่ินท่ีออกแบบทุกประเภท

101/2  ซอยสมประสงค์ ต.บำงปรอก อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,801 0133563001803 หจ.โลจิส ทรำนสปอร์ต 24/4/2563 3,000,000       49323 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำทุกประเภท ขนส่ง

ทำงบก ทำงอำกำศ ทำงเรือ เช่น พัสดุทุก

ประเภทและสินค้ำด้ำนอิเล็กทรอนิกส์

60/31  หมู่ท่ี 5 ต.คลองห้ำ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,802 0135563008460 บจ.แกรนด์ดรำก้อน จ ำกัด 2/4/2563 3,000,000       20232 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำยและส่ิงปรุงแต่ง

ส ำหรับประทินร่ำงกำยหรือประเทืองโฉม ครีม

บ ำรุงผิว โลช่ัน

10/13  หมู่ท่ี 6 ต.คลองส่ี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,803 0135563008753 บจ.โคริโค่ บิวต้ี จ ำกัด 9/4/2563 3,000,000       47912 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง อุปกรณ์

เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้เสริมควำมงำม รวมท้ัง

กำรน ำเข้ำและส่งออกสินค้ำผ่ำนระบบ

เครือข่ำยอินเตอร์เน็ต

801/2  หมู่ท่ี 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

1,804 0135563009954 บจ.แปลน ที จ ำกัด 30/4/2563 3,000,000       71101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรด้ำนภูมิ

สถำปัตยกรรม  ออกแบบ เขียนแบบ ตกแต่ง

ภำยใน

67/325  หมู่ท่ี 6 ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

1,805 0135563009644 บจ.วีที อินดัสเทรียล จ ำกัด 24/4/2563 3,000,000       46441 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ผลิต และจัดจ ำหน่ำย

ผลิตภัณฑ์จำกใยสังเครำะห์

68/9  หมู่ท่ี 3 ต.หน้ำไม้ อ.ลำดหลุมแก้ว จ.ปทุมธำนี 12140

1,806 0135563009148 บจ.ไตรแอคท์ โซลูช่ันส์ จ ำกัด 16/4/2563 3,000,000       71102 ประกอบกิจกำรออกเเบบ จ ำหน่ำย ติดต้ัง 

บริกำรหลังกำรขำยสินค้ำท่ีเก่ียวข้องกับงำน

ด้ำนวิศวกรรมทุกประเภท

17/46  หมู่ท่ี 9 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,807 0135563008648 บจ.เพชรพนมรุ่งเรือง ดีเวลลอป

เมนท์ จ ำกัด

7/4/2563 3,000,000       41002 รับเหมำก่อสร้ำงอำคำร อำคำรท่ีพักอำศัย และ

งำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับท ำงำน

โยธำทุกประเภท

89/1  หมู่ท่ี 9 ต.ศำลำครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธำนี 12170

1,808 0135563009016 บจ.มหำอ ำมำตย์ เอ็นจิเนียร่ิง 

แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด

14/4/2563 3,000,000       77109 ประกอบกิจกำรให้เช่ำ รถแบคโฮ สิบล้อ ต้ัม 

รวมท้ังเคร่ืองจักรกลหนักอ่ืนๆทุกชนิด ทุก

ประเภท

21/1  หมู่ท่ี 4 ต.บึงช ำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธำนี 12170



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,809 0133563001722 หจ.ไนน์เจย์ ร่วมสร้ำง 20/4/2563 2,000,000       33200 ประกอบกิจกำรออกแบบ ติดต้ังอุปกรณ์ 

เคร่ืองจักร

80/14  หมู่ท่ี 3 ซอยคลองบำงย่ีสำนพัฒนำ 5 ต.บำงขะแยง อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,810 0135563008818 บจ.วีโปร คอสเมติก จ ำกัด 9/4/2563 2,000,000       20232 ประกอบกิจกำรโรงงำนผลิตอำหำรเสริมและ

เคร่ืองส ำอำงทุกชนิด(OM)

119/25  หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนฉำง อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,811 0133563001544 หจ.พชร เอม-โพรดิวซ์ 7/4/2563 2,000,000       41002 รับเหมำก่อสร้ำง 189/302  หมู่บ้ำน ปิยทรัพย์ หมู่ท่ี 3 ถนน

รังสิต-นครนำยก

ต.บึงสน่ัน อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110

1,812 0135563009831 บจ.สมชำยแทร็กเตอร์ จ ำกัด 28/4/2563 2,000,000       43909 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรถแทร็กเตอร์ รถ

แบคโฮ รถหกล้อ รถสิบล้อและเคร่ืองจักร

ส ำหรับงำนก่อสร้ำงต่ำงๆ

130/339  หมู่ท่ี 1 ต.ล ำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110

1,813 0135563008320 บจ.ซำคำคิบะระ เซอิกิ (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

1/4/2563 2,000,000       46319 ประกอบกิจกำรค้ำ แปรรูป ผลิต รับจ้ำงผลิต 

อำหำร อำหำรสด อำหำรแห้ง อำหำรส ำเร็จรูป

 ผลิตภัณฑ์จำกอำหำร เคร่ืองปรุงรส เคร่ือง

บริโภคอ่ืนทุกชนิด

101/11,101/18  หมู่ท่ี 20 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,814 0135563008621 บจ.ไอทีเอส (ไทย) ซัพพลำย จ ำกัด 7/4/2563 2,000,000       46105 น ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำย อุปกรณ์ช้ินส่วน

ส ำหรับอุตสำหกรรม ยำนยนต์ ไฟฟ้ำ และ

อิเล็คทรอนิคส์

58/30  หมู่ท่ี 14 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,815 0135563009717 บจ.ว่ำนเหอ เทรดด้ิง จ ำกัด 27/4/2563 2,000,000       46102 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำย พืช 

ผัก ผลไม้ และสินค้ำทำงกำรเกษตรทุกชนิด

14/198  หมู่ท่ี 11 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,816 0135563009938 บจ.สยำมแอร์ แอนด์ เซอร์วิส กรุ๊ป

 จ ำกัด

29/4/2563 2,000,000       47595 ประกอบกิจกำรค้ำ ติดต้ัง ซ่อมแซม ดูแล 

บ ำรุงรักษำ เคร่ืองปรับอำกำศ

41/146  หมู่ท่ี 4 ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,817 0135563008982 บจ.รวยบุญ (2499) จ ำกัด 14/4/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร อำรคำ

รพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำกำร 

ถนน สะพำน เข่ือน อุโมงค์ และงำนก่อสร้ำง

อย่ำงอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับท ำงำนโยธำทุก

ประเภท

600/426  หมู่ท่ี 14 ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

1,818 0135563009563 บจ.เออเบินชิค จ ำกัด 23/4/2563 2,000,000       47912 กำรขำยปลีกทำงอินเทอร์เน็ต 91/512  หมู่บ้ำน สินทรัพย์ 1 หมู่ท่ี 3 ต.บึงย่ีโถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

1,819 0135563009857 บจ.เอส ซี คอนซัลแทนซ่ี แอนด์ 

คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด

28/4/2563 2,000,000       82990 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทนหรือ นำยหน้ำ 

หรือท่ีปรึกษำ ให้กับบริษัทท้ังในและ

ต่ำงประเทศเพ่ือให้เข้ำมำประมูล

49  ซอยรังสิต-นครนำยก 61 ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

1,820 0135563010014 บจ.ทวิวัฒน์ (2020) จ ำกัด 30/4/2563 2,000,000       73101 กิจกรรมของบริษัทโฆษณำ 73  ซอยรังสิต-นครนำยก 52 ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

1,821 0135563008796 บจ.ป.เบญจรงค์ จ ำกัด 9/4/2563 2,000,000       43120 ประกอบกิจกำรขุดหิน ดิน ทรำย รับเหมำถม

ท่ีพร้อมท้ังจ ำหน่ำยหินดินทรำยทุกชนิด

8/1  หมู่ท่ี 1 ต.หน้ำไม้ อ.ลำดหลุมแก้ว จ.ปทุมธำนี 12140



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,822 0135563008877 บจ.เค เอช เอ็น เอ็นจิเนียร่ิง 1974

 จ ำกัด

10/4/2563 2,000,000       42202 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงและงำน

ส่ือสำรโทรคมนำคมของหน่วยงำนของรำชกำร

และเอกชน

86  หมู่ท่ี 11 ต.ล ำลูกกำ อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,823 0135563008672 บจ.จงหัว เอ็นจิเนียร่ิง คอน

สตรัคช่ัน จ ำกัด

7/4/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำ

กำร ถนน สะพำน เข่ือน

23/57  หมู่ท่ี 1 ต.ท้ำยเกำะ อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี 12160

1,824 0133563001561 หจ.รุ่งเรืองกิจ เอ็นจิเนียร่ิง 7/4/2563 1,000,000       41002 บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง รับเหมำงำนระบบ 

รับเหมำติดต้ังงำนโครงสร้ำง รับเหมำตกแต่งต่อ

เติม ทุกประเภท

10/100  หมู่บ้ำน พฤกษำวิลล์ 111 หมู่ท่ี 3 ต.บำงพูด อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,825 0133563001625 หจ.เอดี คูล แอร์ 10/4/2563 1,000,000       43223 ประกอบกิจกำรให้บริกำร ซ่อมแซม 

บ ำรุงรักษำเคร่ืองปรับอำกำศ

1/3  หมู่ท่ี 6 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,826 0133563001749 หจ.ก่อสร้ำง 69 22/4/2563 1,000,000       42909 ประกอบกิจกำรติดต้ังระบบทุกประเภทของ

อำคำร และงำนโครงสร้ำงด้ำนวิศวกรรมโยธำ

89/136  หมู่ท่ี 7 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,827 0135563008303 บจ.มิกก้ี 28 จ ำกัด 1/4/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองส ำอำง รวมถึงส่ิงปรุง

แต่งส ำหรับประทินผิว ร่ำงกำยหรือประเทือง

โฉม ครีมบ ำรุง โลช่ัน ยำสีฟัน สบู่ ผลิตภัณฑ์ส

ปำท่ีอยู่ในร้ำนเคร่ืองส ำอำง

198/111  หมู่ท่ี 3 ต.บำงเด่ือ อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,828 0135563008567 บจ.ซันไชน์ 2019 เทรดด้ิง จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       32909 ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค 

บริโภค

224/98  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนกลำง อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,829 0135563008575 บจ.เอส.ที. ไพโรวิช่ัน จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       46108 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก ขำยดอกไม้

เพลิงทุกชนิดรวมท้ังพลุ และเคร่ืองใช้ทุกชนิด

เก่ียวกับดอกไม้เพลิง

72  หมู่ท่ี 5 ต.บำงพูน อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,830 0135563008745 บจ.เอส ลีสซ่ิง จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       82990 ประกอบกิจกำรรับตรวจสอบ ติดตำมและ

เร่งรัดหน้ีสิน

109/17  หมู่ท่ี 8 ต.บำงคูวัด อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,831 0135563008800 บจ.11 แอสเพคท์ ดีไซน์ จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำรพำณิชย์

 ท่ีพัก ท่ีอยู่อำศัย โรงเรือน งำนก่อสร้ำงแบบ

อ่ืนทุกชนิด

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

1,832 0135563008893 บจ.ลีท อินเทลลิเจนซ์ จ ำกัด 13/4/2563 1,000,000       46431 ประกอบกิจกำรค้ำกระดำษ เคร่ืองเขียน 

แบบเรียน แบบพิมพ์หนังสืออุปกรณ์กำรเรียน

กำรสอนอุปกรณ์ถ่ำยภำพ

111/30  หมู่บ้ำน เพอร์เฟค พำร์ค รังสิต(2)

 หมู่ท่ี 7

ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,833 0135563008907 บจ.เมด อินโน อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ำกัด

13/4/2563 1,000,000       46691 ค้ำน้ ำยำฆ่ำเช้ือจุลินทรีย์และไวรัส ฆ่ำเช้ือโรค

ทุกชนิด

199/114  หมู่ท่ี 1 ต.บำงขะแยง อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,834 0135563009041 บจ.เดไอเดีย จ ำกัด 15/4/2563 1,000,000       62012 ประกอบกิจกำรให้บริกำร ออกแบบ เขียน

โปรแกรม ติดต้ัง ซ่อมบ ำรุง พัฒนำ ระบบ

คอมพิวเตอร์ ระบบซอฟต์แวร์

90/8  หมู่ท่ี 12 ต.บำงคูวัด อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,835 0135563009083 บจ.จิดำ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน จ ำกัด

16/4/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำง 

ให้เช่ำเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรต่ำง

200/138  ช้ันท่ี 2 หมู่บ้ำน อยู่เจริญเปรม

ประชำ หมู่ท่ี 1

ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,836 0135563009164 บจ.ดับบลิวเอส บิสซิเนส แมเนจ

เม้นท์ จ ำกัด

16/4/2563 1,000,000       70209 กิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

89/37  หมู่บ้ำน พฤกษำวิลล์ 41/1 หมู่ท่ี 3 ต.บำงกะดี อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,837 0135563009172 บจ.เซตซีโร่  คลีนน่ิง  เซอร์วิส 

จ ำกัด

16/4/2563 1,000,000       81210 ประกอบกิจกำรบริกำรท ำควำมสะอำด ท่ีพัก

อำศัยและหน่วยงำนต่ำงๆ

88/54  หมู่บ้ำน สรำญสิริ ติวำนนท์-แจ้ง

วัฒนะ 2 หมู่ท่ี 3

ต.บ้ำนใหม่ อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,838 0135563009237 บจ.เจพี คอนเนคซ์ จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       61101 กำรบริกำรอินเทอร์เน็ตแบบใช้สำยและไร้สำย 142  ถนนเจริญผลวัฒนำ ต.บำงปรอก อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,839 0135563009245 บจ.เอ แอนด์ เอ็น โปรดักท์ แอนด์

 คอนซัลท์ จ ำกัด

17/4/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย เคร่ืองส ำอำง

 เวชส ำอำง

189/287  หมู่บ้ำน ศุภำลัยวิลล์ ศรีสมำน-

ปทุมธำนี หมู่ท่ี 1

ต.บำงขะแยง อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,840 0135563009261 บจ.ทีพีที 2020 จ ำกัด 17/4/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทนขำย น ำเข้ำ 

อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์

199/240  หมู่บ้ำน ฮำบิทำวน์ โฟลด์ ติวำ

นนท์-แจ้งวัฒนะ หมู่ท่ี 3

ต.บ้ำนใหม่ อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,841 0135563009369 บจ.ซิสเท็มดี อิเล็คทริคอล จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจกำรรับเหมำงำนระบบไฟฟ้ำ 

ระบบประปำ ระบบสุขำภิบำลทุกประเภท

115/495  หมู่ท่ี 10 ต.บำงคูวัด อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,842 0135563009440 บจ.บูม ลีด จ ำกัด 21/4/2563 1,000,000       46692 กำรขำยส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทำงกำรเกษตร 67/339  หมู่ท่ี 3 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,843 0135563009547 บจ.เคปเลอร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 23/4/2563 1,000,000       41002 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีไม่ใช่ท่ีพักอำศัย 81/8  หมู่ท่ี 11 ต.บำงคูวัด อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,844 0135563009601 บจ.พี.ซี.วำย  เอ็นจิเนียร่ิง (2020) 

จ ำกัด

24/4/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับเหมำและติดต้ัง

ระบบไฟฟ้ำ ระบบประปำสุขำภิบำลและ

ดับเพลิง

111  หมู่ท่ี 7 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,845 0135563009661 บจ.อำร์ซีเคยู กรุ๊ป จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       46521 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองมือ อุปกรณ์

เก่ียวกับระบบไฟฟ้ำทุกชนิด

123/89  หมู่ท่ี 6 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,846 0135563009695 บจ.โปรเวนช่ัน ทีม (2020) จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       32501 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองมือ 

อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ งำนสแตนเลสต่ำงๆ

169  หมู่ท่ี 4 ซอยร่วมใจ 1 ถนนเลียบคลอง

เปรมประชำ

ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,847 0135563009806 บจ.เวนด์โซ (เวนด้ิง โซไซต้ี) จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       72109 กำรพัฒนำระบบขำยปลีกอัตโนมัติ รวมถึงกำร

วิจัยและพัฒนำเชิงทดลองด้ำนวิศวกรรมและ

เทคโนโลยี

445/156  หมู่บ้ำน พฤกษำ 113 หมู่ท่ี 4 ต.บำงเด่ือ อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,848 0135563009920 บจ.เนรมิตสุข จ ำกัด 29/4/2563 1,000,000       77400 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรในรูปแบบเฟ

รนไชส์

77/1  หมู่ท่ี 5 ต.บ้ำนกลำง อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000
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1,849 0135563009962 บจ.ลัคซัวร่ี ดี คำร์ จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       45203 ประกอบกิจกำรบริกำร ล้ำงท ำควำมสะอำด 

รถยนต์ รถจักรยำนยนต์ เคลือบเงำ ขัดสี ดูด

ฝุ่น และบริกำรอ่ืนๆ

84/126  หมู่ท่ี 5 ต.บำงพูน อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,850 0135563009997 บจ.ไทย วินเนอร์ ดีล จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย เคร่ืองมือและวัสดุ

ก่อสร้ำงทุกชนิด ทุกประเภท

81/22  หมู่ท่ี 3 ต.บำงเด่ือ อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,851 0133563001773 หจ.พีเอสอำร์ โกลบอล 23/4/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและส่งออกสินค้ำ

อุปโภคและบริโภคทุกชนิด

177/26  หมู่ท่ี 4 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110

1,852 0135563008281 บจ.อินฟินิทีฟ จ ำกัด 1/4/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจกำรบริกำรให้ค ำปรึกษำ ออกแบบ

 ติดต้ัง ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือกระจำยภำพและเสียง 

ส่ือโฆษณำอ่ืนๆ

261/287  หมู่บ้ำน ซ่ือตรงโคซ่ี รังสิต คลอง

 6 หมู่ท่ี 4

ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110

1,853 0135563008559 บจ.พีพีแอล24 เอ็นจิเนียร่ิง 

เซอร์วิส จ ำกัด

3/4/2563 1,000,000       33141 ประกอบกิจกำรซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ำเคร่ือง

ก ำเนิดไฟฟ้ำหม้อแปลงไฟฟ้ำและอุปกรณ์

ควบคุมและจ่ำยไฟฟ้ำ

23/445  หมู่บ้ำน ตวันนำวิลล์ หมู่ท่ี 3 ซอย

27 ถนนรังสิตนครนำยก

ต.ล ำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110

1,854 0135563008885 บจ.พุทธะ พรีคำสท์ จ ำกัด 13/4/2563 1,000,000       41002 รับเหมำก่อสร้ำงท่ัวไป เช่น บ้ำน โรงงำน 

อำคำรพักอำศัย และสำธำรณูปโภค

103/97  หมู่ท่ี 3 ต.ล ำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110

1,855 0135563009202 บจ.เจเจดี จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยปลีกและส่ง สินค้ำ

อุปโภค บริโภคทุกชนิด

99/1 ต.บึงน้ ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110

1,856 0135563009539 บจ.เทียนศรีโยธำกำรช่ำง จ ำกัด 23/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัยและงำน

ก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด

218/26  หมู่ท่ี 4 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110

1,857 0135563009679 บจ.เอส วำย พี เมดิคอล (ไทย

แลนด์) จ ำกัด

24/4/2563 1,000,000       32501 ประกอบกิจกำรผลิตและจัดจ ำหน่ำยหน้ำกำก

อนำมัยป้องกันเช้ือโรค ป้องกันฝุ่นละออง

55/423  หมู่ท่ี 2 ต.ล ำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110

1,858 0135563009687 บจ.พันล้ำนควำมสุข จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจกำรขำยปลีกทำงอินเทอร์เน็ต 14/622  หมู่ท่ี 3 ต.ล ำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110

1,859 0133563001536 หจ.ช่ ำชอง โลจีสติกส์ 2020 2/4/2563 1,000,000       49323 กำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ รวมถึงคนโดยสำร 8/2  หมู่ท่ี 16 ต.คลองห้ำ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,860 0133563001676 หจ.ดี ดับเบ้ิล ดี 2019 15/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรท่ีพักอำศัย อำคำรพำณิชย์ สถำนท่ีท ำ

กำร ถนน สะพำน เข่ือน

46/298  หมู่ท่ี 16 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,861 0133563001820 หจ.โชคสมหวัง999 27/4/2563 1,000,000       46312 ประกอบกิจกำรซ้ือมำขำยไป กระเพำะปลำ

อบแห้ง ปลำอบแห้ง อำหำรทะเลอบแห้งทุก

ชนิด

29/8  หมู่ท่ี 14 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,862 0133563001838 หจ.นวรัตน์ทรัพย์ เซอร์เวย์ 27/4/2563 1,000,000       66210 ประกอบกิจกำรรับงำนส ำรวจอุบัติจำกบริษัท

ประกันภัย

37/2568  หมู่บ้ำน พฤกษำ 13 หมู่ท่ี 4 ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,863 0133563001854 หจ.กระต่ำยคู่ เจเจ 27/4/2563 1,000,000       47212 ประกอบกิจกำรซ้ือมำ ขำยไป กระเพำะปลำ

อบแห้ง ปลำอบแห้ง อำหำรทะเลแห้ง ทุกชนิด

ทุกประเภท

29/8  หมู่ท่ี 14 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,864 0135563008401 บจ.เทค ทูมอร์โรว์ จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       62023 กิจกรรมกำรจัดกำรส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก

ด้ำนคอมพิวเตอร์

47/107  หมู่บ้ำน เดอะเเพลนท์ พหลโยธิน-

รังสิต หมู่ท่ี 16 ถนนพหลโยธิน

ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,865 0135563008419 บจ.เวิลด์ไวด์มำร์เก็ตต้ิง1980 จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       46209 ประกอบกิจกำรค้ำ พืชผลทำงกำรเกษตรทุก

ชนิด

11/86  หมู่ท่ี 12 ซอยเทพกุญชร 29 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,866 0135563008435 บจ.บำซ่ำร์ มำเก็ตต้ิง จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       90002 ประกอบกิจกำรให้บริกำรจัดงำนแสดงแสง สี 

เสียงต่ำงๆ ท้ังในและต่ำงประเทศ

99/60  หมู่ท่ี 2 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,867 0135563008443 บจ.โอสุ แซนิไทซ์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       45203 ประกอบกิจกำรท ำควำมสะอำด ป้องกันและ

รับท ำน้ ำยำฆ่ำเช้ือโรคในรถยนต์

1/9  หมู่ท่ี 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,868 0135563008516 บจ.บีบี ฟู๊ด โปรดัคท์ จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร จ ำหน่ำยอำหำร

และเคร่ืองด่ืมทุกชนิด

41/224  หมู่ท่ี 8 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,869 0135563008524 บจ.รักษำควำมปลอดภัย วอลเลอร์

 ซิสเท็ม จ ำกัด

3/4/2563 1,000,000       80100 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรักษำควำมปลอดภัย

ให้กับบุคคล นิติบุคคล อำคำรสถำนท่ี 

ห้ำงสรรพสินค้ำ

54/79  หมู่บ้ำน บำรำนี รังสิต-คลองสำม 

หมู่ท่ี 3

ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,870 0135563008656 บจ.สยำม เอสที เทรดด้ิง จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       47721 ร้ำนขำยปลีกสินค้ำทำงเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ 1/12  หมู่ท่ี 3 ต.คลองห้ำ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,871 0135563008770 บจ.ดิ เติร์ด อำย จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       96304 รับปรึกษำให้ค ำแนะน ำ ปรับแก้รับดูฮวงจุ้ยบ้ำน

 อำคำรและท่ีดิน รับพยำกรณ์โหรำศำสตร์ รับ

พนำกรณ์ดวงชะตำทำงโหรำศำสตร์

77/20  หมู่บ้ำน เดอะ มันน่ี มี รังสิต-คลอง

สำม หมู่ท่ี 1

ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,872 0135563008788 บจ.ทีเอฟเอฟ เทคโนโลยี จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       46530 จ ำหน่ำยและให้บริกำรอุปกรณ์เคร่ืองจักรและ

อะไหล่ กับระบบเคร่ืองสูบระบำยน้ ำ บ ำบัดน้ ำ

เสีย ประปำ ระบบน้ ำรีไซเคิลและสุขภัณฑ์ทุก

ประเภท

40/665  หมู่ท่ี 4 ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,873 0135563008826 บจ.ฟลอร์เทค ฟลอร่ิง จ ำกัด 10/4/2563 1,000,000       78200 ประกอบกิจกำรรับเหมำแรงงำน เทพ้ืน ปูพ้ืน 

ขัดมันผิวพ้ืน ให้กับโรงงำนอุตสำหกรรมและ

ทุกหน่วยงำน

47/135  หมู่ท่ี 4 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,874 0135563008923 บจ.ฤทธ์ิชำลี จ ำกัด 13/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด 23/28  หมู่ท่ี 11 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,875 0135563008940 บจ.จีทีพีพี แมชชีนเนอร่ี จ ำกัด 13/4/2563 1,000,000       71102 กิจกรรมงำนวิศวกรรมและกำรให้ค ำปรึกษำ

ทำงด้ำนเทคนิค ท่ีเก่ียวข้อง

33/257  หมู่บ้ำน พฤกษำ 52/2 หมู่ท่ี 12 

ถนนพหลโยธิน

ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,876 0135563009032 บจ.มีทรัพย์ถำวร 888 จ ำกัด 15/4/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจกำรให้บริกำรขนส่ง ขนถ่ำยสินค้ำ 90/101  หมู่ท่ี 12 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,877 0135563009091 บจ.เจพีพี อินโนเวช่ัน จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจกำรรับติดต้ัง ซ่อมแซม ดูแล 

บ ำรุงรักษำ ตรวจสอบ ตู้ระบบส่ือสำร 

เคร่ืองจักรโรงงำนเคร่ืองใช้ ไฟฟ้ำ ประปำ 

โทรศัพท์ และ สำธำรณูปโภคทุกชนิด

27/17  หมู่ท่ี 16 ต.คลองห้ำ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,878 0135563009130 บจ.เน็กซ์สเต็ป เซอร์วิสเซ็นเตอร์ 

จ ำกัด

16/4/2563 1,000,000       82199 ประกอบกิจกำรให้บริกำร จัดเตรียมเอกสำรใน

กำรด ำเนินกำร สินเช่ือ และบัตรเครดิต

37/332  หมู่ท่ี 2 ถนนเลียบคลองสำม ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,879 0135563009253 บจ.เบต้ำ สกิน จ ำกัด 17/4/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง

 สกอนแคร์ อุปกรณ์เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้

เสริมควำมงำม

104/17  หมู่ท่ี 7 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,880 0135563009288 บจ.เอ็มเคแอล เทคโนโลยี จ ำกัด 17/4/2563 1,000,000       16230 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย พำเลท 

กล่องกระดำษ กล่องพลำสติก บรรจุภัณฑ์อ่ืน

และวัสดุส ำหรับหีบห่อ

26/273-275  หมู่ท่ี 18 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,881 0135563009300 บจ.กิตตินำคหิรัญ เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจกำรบริกำร ติดต้ัง ผลิต จ ำหน่ำย 

น ำเข้ำ ส่งออก ระบบไฟฟ้ำด้วยพลังงำน

ทดแทน ระบบเซลล์พลังแำงอำทิตย์

46/142  หมู่ท่ี 4 ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,882 0135563009342 บจ.ดำร์วินส์ อิงลิช จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       85491 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนภำษำ 91/641  อำคำร3 ซี หมู่บ้ำน พลัมคอนโด 

พำร์ค รังสิต เฟส 3 หมู่ท่ี 4

ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,883 0135563009393 บจ.อัลฟ่ำ แอคคิวเรซ่ี จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       93111 ประกอบกิจกำรให้บริกำรสนำมยิงปืนอย่ำง

ครบวงจร

333  หมู่ท่ี 1 ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,884 0135563009474 บจ.เอ.ที.ซี.พำร์ท แอนด์ โมลด์ 

(ประเทศไทย) จ ำกัด

21/4/2563 1,000,000       24101 ประกอบกิจกำรโรงงำนผลิตเหล็ก โรงงำนรีด

และหล่อหลอมโลหะ โรงงำนสังกะสี โรงงำน

ประกอบ รถยนต์ ออกแบ  ผลิต อุปกรณ์จับ

ยึดช้ินงำน ผลิตช้ินส่วนโลหะตัดกลึง ช้ินส่วน

ไวร์คัท ช้ินส่วนแม่พิมพ์พลำสติก ช้ินส่วน

เคร่ืองจักร

17/46  หมู่ท่ี 13 ซอยไอยรำ 7 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,885 0135563009482 บจ.ศรีหำญ คอนสตรัคช่ัน แอนด์ 

เซอร์วิส จ ำกัด

21/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงท่ัวไป 4/9  หมู่ท่ี 11 ต.คลองส่ี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,886 0135563009628 บจ.เค.ดี.เอ็ม โปรเกรส จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       45100 ประกอบกิจกำรขำยส่งและกำรขำยปลีกรถ

ใหม่และรถใช้แล้ว

28/811  หมู่ท่ี 2 ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,887 0135563009652 บจ.ไพศิษฐ์ เรียลเอสเตท จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำรท่ีพัก

อำศัย

56/59  หมู่ท่ี 3 ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,888 0135563009741 บจ.เดอะ คอนแทคท์ เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ำกัด

27/4/2563 1,000,000       33121 ประกอบกิจกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ 

ตรวจสอบ รวมท้ังบริกำรติดต้ังเคร่ืองจักร

โรงงำน

99/14  หมู่ท่ี 6 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

1,889 0135563009768 บจ.บัวมะลิ จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       32909 ผลิตและจ ำหน่ำยทำงร้ำนท่ัวไปและทำง

อินเตอร์เน็ต ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม ผลิตภัณฑ์

เสริมอำหำร

17/36  หมู่ท่ี 6 ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,890 0135563009776 บจ.สต็อป อิมเมจ จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       47612 จ ำหน่ำยสต๊ิกเกอร์และอุปกรณ์กำรพิมพ์ 

อุปกรณ์ส ำนักงำนท้ังปลีกและส่ง

89/121  หมู่ท่ี 6 ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,891 0135563009814 บจ.พำรวย 2020 จ ำกัด 28/4/2563 1,000,000       10762 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย ชำ โกโก้ 

กำแฟส ำเร็จรูป กำแฟส ำเร็จรูปชนิดผง 19 อิน

 1 แอน คอฟฟี เคร่ืองด่ืมสมุนไพร เคร่ืองด่ืม

ผลไม้ทุกชนิดทุกประเภทรวมถึงผลิตภัณฑ์

อำหำรเสริมทุกชนิดทุกประเภท

29/7  หมู่ท่ี 5 ต.คลองห้ำ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,892 0135563009946 บจ.บ๊ิก ไมด์ แอสเสท จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำให้ควำมรู้ 

ค ำแนะน ำด้ำนกำรขำย บริหำรงำนและพัฒนำ

บุคคลำกรขำยส่งเสริมกำรขำย

36/76  หมู่บ้ำน พฤกษำ วิลเลจ 29 หมู่ท่ี 2 ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,893 0133563001528 หจ.รชกมล 2020 2/4/2563 1,000,000       82110 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหำรงำนเก่ียวกับ

ด้ำนพำณิชยกรรม อุตสำหกรรม กำรตลำด 

และกำรจัดจ ำหน่ำย

131/68  หมู่ท่ี 1 ต.บึงย่ีโถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

1,894 0133563001668 หจ.ที.ดับเบ้ิลยู.ซี. 2020 (ประเทศ

ไทย)

15/4/2563 1,000,000       29201 กำรผลิตตัวถังยำนยนต์ 7/11  ซอยพหลโยธิน 89 ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

1,895 0133563001862 หจ.วิภำดำเฮลท์แคร์(โปรดักส์) 27/4/2563 1,000,000       46900 ซ้ือมำขำยไป ผลิต จ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค-

บริโภค ในครัวเรือนและจ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืม ท่ี

ท ำจำกสมุนไพรทุกชนิด

59/81  หมู่ท่ี 2 ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

1,896 0135563008478 บจ.ซี เอช เอส กรีน เพำเวอร์ จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       71209 ประกอบธุรกิจกำรตรวจสอบเเละรับรองกำร

จัดกำรพลังงำนตำมกฎหมำยกำรอนุรักษ์

พลังงำน รับเป็นท่ีปรึกษำ เเละ ให้บริกำรกำร

จัดกำรพลังงำนเเละอนุรักษ์พลังงำนท่ีเก่ียวข้อง

 รวมถึงพลังงำนทำงเลือกทุกประเภท

69  ซอยรังสิต-นครนำยก 52 ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

1,897 0135563008486 บจ.กรวีร์ เซอร์วิส จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       82990 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงท ำของทุกประเภท และ

รับเหมำท ำช้ินงำนทุกประเภท และประกอบ

กิจกำรให้บรืกำร

131/83  หมู่ท่ี 1 ต.บึงย่ีโถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส

ไปรษณีย์

1,898 0135563008494 บจ.พิษณุโลก เพำเวอร์ เอ็นเนอร์จี

 1 จ ำกัด

3/4/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจกำร จัดกำรติดต้ังระบบต้ังระบบ

พลังงำนเเสงอำทิตย์ เเผงโซล่ำร์เซลล์ ระบบ

พลังงำนกำรจัดกำรปฎิกูล

69  ซอยรังสิต-นครนำยก 52 ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

1,899 0135563008508 บจ.พิษณุโลก เพำเวอร์ เอ็นเนอร์จี

 2 จ ำกัด

3/4/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจกำร จัดกำรติดต้ังระบบพลังงำน

เเสงอำทิตย์ เเผงโซล่ำร์เซลล์ ระบบพลังงำน

กำรจัดกำรปฎิกูล กำรจัดกำรระบบพลังงำนน้ ำ

เเละพลังงำนลม

69  ซอยรังสิต-นครนำยก 52 ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

1,900 0135563008591 บจ.ลำ เพอร์ล่ำ (2020) จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       86201 ประกอบกิจกำรคลินิกเวชกรรม แบบไม่รับรู้

ผู้ป่วยค้ำงคืน

1028  อำคำรไพศำสตร์ ห้องเลขท่ี 1A ช้ันท่ี

 1 ถนนเลียบคลองรังสิต

ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

1,901 0135563008613 บจ.โอเอ็ม เฮลท์ โปร จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจกำรผลิต รับผลิต จ ำหน่ำย เป็น

ตัวเเทนจ ำหน่ำย น ำเข้ำ ส่งออก ผลิตภัณฑ์

เสริมอำหำร เคร่ืองส ำอำง

224,226  ซอยรังสิต-นครนำยก 37 ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

1,902 0135563008681 บจ.อภิวำกรุ๊ป จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำย

เคร่ืองส ำอำง อุปกรณ์เคร่ืองมือ-ใช้เสริมควำม

งำม ทำงกำรแพทย์ บรรจุภัณฑ์

45  ซอยรังสิต-ปทุมธำนี 12 ซอย 10 ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

1,903 0135563008729 บจ.คอสโม ออนไลน์ จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจกำรขำยออนไลน์ ยำรักษำและ

ป้องกันโรค

1028  อำคำรไพศำสตร์ ช้ันท่ี 2 ถนนเลียบ

คลองรังสิต

ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

1,904 0135563008834 บจ.พิษณุโลก เพำเวอร์ เอ็นเนอร์จี

 3 จ ำกัด

10/4/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจกำร จัดกำรติดต้ังระบบพลังงำน

เเสงอำทิตย์ เเผงโซล่ำร์เซลล์ ระบบพลังงำน

กำรจัดกำรปฎิกูล กำรจัดกำรระบบพลังงำนน้ ำ

เเละพลังงำนลม

69  ซอยรังสิต-นครนำยก 52 ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

1,905 0135563008842 บจ.เวค มิวสิค จ ำกัด 10/4/2563 1,000,000       90001 ประกอบกิจกำรรับซ้ือ-ขำย เพลง รับท ำเน้ือ

ร้อง ท ำนอง และเรียบเรียงดนตรี

82/22  หมู่ท่ี 11 ซอยพหลโยธิน 64 ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

1,906 0135563008869 บจ.แอดวำนซ์  รีซอร์สเซส อินเตอร์

เนช่ันแนล จ ำกัด

10/4/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจกำรค้ำ ผลิต น ำเข้ำ ส่งออกและ

จ ำหน่ำย เคร่ืองส ำอำง ทุกชนิด ทุกประเภท

12/126  หมู่ท่ี 4 ต.บึงย่ีโถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

1,907 0135563008915 บจ.อ ำภำฟำร์ม จ ำกัด 13/4/2563 1,000,000       47113 ร้ำนสะดวกซ้ือ/มินิมำร์ท 39/27  หมู่ท่ี 1 ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

1,908 0135563009121 บจ.เจพีแอล ฟู๊ดส์เทรดด้ิง จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำอ่ืนๆทำงถนนซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

53/2691  หมู่บ้ำน พฤกษำ20 หมู่ท่ี 2 ซอย

17/1

ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,909 0135563009181 บจ.คอนเทค เมทัล กรุ๊ป จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ซ้ือ-ขำย ติดต้ัง ซ่อม

บ ำรุง ให้เช่ำ เคร่ืองจักร อุปกรณ์โรงงำน 

อุปกรณ์ก่อสร้ำง วัสดุก่อสร้ำง เคร่ืองมือช่ำง 

เคมีภัณฑ์ วัสดุส้ินเปลือง ยำนพำหนะทุกชนิด 

รวมท้ังอะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้ำท่ี

เก่ียวข้อง

53/590  หมู่ท่ี 2 ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

1,910 0135563009318 บจ.เดอะวันป๊อป จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสมุนไพร สบู่ ยำสีฟัน

 น้ ำมันเหลือง ครีมบ ำรุงผิว สินค้ำในกลุ่ม

เคร่ืองส ำอำงและอำหำรเสริมเพ่ือสุขภำพ

9  ซอยรังสิต-นครนำยก 43 ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

1,911 0135563009377 บจ.กรีน เนเจอร์ เอเชีย จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำเคร่ืองเวชภัณฑ์ 

เคมีภัณฑ์ เคร่ืองมือแพทย์

256  ซอยรังสิต-นครนำยก 64 ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

1,912 0135563009407 บจ.ไพรมำซี จ ำกัด 21/4/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจกำรค้ำ จ ำหน่ำยยำแผนปัจจุบัน 

ผลิตภัณฑ์นมเด็ก ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ส ำหรับเด็ก 

อำหำรเสริมและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์

92  ซอยรังสิต-ปทุมธำนี 4 ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

1,913 0135563009431 บจ.ทีอำร์ สไมล์ฟรุ๊ต จ ำกัด 21/4/2563 1,000,000       46313 ค้ำผัก ผลไม้ รวมถึงกำรน ำเข้ำและส่งออก

ต่ำงประเทศ

807/111  หมู่ท่ี 8 ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

1,914 0135563009636 บจ.น ำหน้ำ พลัส จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์แอลกอฮอร์ 909/153  ถนนรังสิต-นครนำยก ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

1,915 0135563009822 บจ.เอ็ม3 เทรดด้ิง เซอร์วิสเซส 

จ ำกัด

28/4/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจกำรรับขนส่งขนถ่ำยสินค้ำ เป็น

ตัวแทน ทำงบก ทำงน้ ำ ทำงอำกำศ ท้ัง

ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ

802/1181  หมู่บ้ำน วังทองริเวอร์ปำร์ค หมู่

ท่ี 12 ถนนพหลโยธิน

ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

1,916 0135563009849 บจ.อ. กำรช่ำง เจริญรุ่ง จ ำกัด 28/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 502/275  หมู่ท่ี 3 ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

1,917 0135563009881 บจ.จริงจังฟุตบอล จ ำกัด 29/4/2563 1,000,000       62011 ประกอบกิจกำรผลิตส่ือออนไลน์ เพจ 

Facebook และ แชนแนลใน youtube

98/244  หมู่บ้ำน เพฟ รังสิต หมู่ท่ี 4 ต.บึงย่ีโถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

1,918 0135563009903 บจ.เอสทีวำย เอ็นจิเนียร่ิง 2020 

จ ำกัด

29/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำ

กำร ถนน สะพำน เข่ือน

53/1681  หมู่บ้ำน พฤกษำ 20 หมู่ท่ี 2 ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

1,919 0133563001650 หจ.สยำม รูฟฟิง พำร์ท 14/4/2563 1,000,000       28230 กำรผลิตเคร่ืองจักรส ำหรับงำนโลหะกรรม 23/18  หมู่ท่ี 2 ต.หน้ำไม้ อ.ลำดหลุมแก้ว จ.ปทุมธำนี 12140

1,920 0133563001811 หจ.ว.กิจเจริญชัย 24/4/2563 1,000,000       28160 ประกอบกิจกำรผลิตอุปกรณ์ท่ีใช้ส ำหรับยก

และขนย้ำย

34/1  หมู่ท่ี 2 ต.หน้ำไม้ อ.ลำดหลุมแก้ว จ.ปทุมธำนี 12140



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,921 0135563009059 บจ.แซนด์ กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ 

จ ำกัด

15/4/2563 1,000,000       38110 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับ จัดเก็บ ก ำจัด 

ขนส่งเพ่ือก ำจัด รวมถึงกำรจัดกำร จ ำหน่ำย

อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ควบคุมกำรจัดเก็บ 

กระปุกเข็ม ถุง ถุง ขยะ

45/4  หมู่ท่ี 7 ต.คูบำงหลวง อ.ลำดหลุมแก้ว จ.ปทุมธำนี 12140

1,922 0135563009571 บจ.ไอ.ที.แอล. เทรด จ ำกัด 23/4/2563 1,000,000       46593 จ ำหน่ำย วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้ำ เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ

 เคร่ืองจักรอุตสำหกรรม

95/1  หมู่บ้ำน โครงกำรป่ินทองแลนด์ 2 

หมู่ท่ี 2 ถนน340 บำงบัวทอง-ชัยนำท

ต.หน้ำไม้ อ.ลำดหลุมแก้ว จ.ปทุมธำนี 12140

1,923 0135563009733 บจ.เทียนอันเหมิน จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       42101 กำรก่อสร้ำงถนน สะพำนและอุโมงค์ 55/6  หมู่ท่ี 12 ต.คูบำงหลวง อ.ลำดหลุมแก้ว จ.ปทุมธำนี 12140

1,924 0135563009750 บจ.พีวีเอ็น2020 จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำเบ็ดเตล็ด เช่น 

นมผง ผ้ำอ้อม ของใช้ส ำหรับเด็ก เคร่ืองครัว 

ของใช้ในบ้ำน

89/42,43  หมู่ท่ี 1 ต.คูขวำง อ.ลำดหลุมแก้ว จ.ปทุมธำนี 12140

1,925 0135563009865 บจ.นิวสมจิต ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 28/4/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำและคน

โดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำงอำกำศ ท้ัง

ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ

111/798  หมู่ท่ี 1 ต.ระแหง อ.ลำดหลุมแก้ว จ.ปทุมธำนี 12140

1,926 0133563001552 หจ.เมญ่ำ มำดี 7/4/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง เช่น

ลิปสติก บลัชออน อำยไลน์เนอร์ เซร่ัม ครีม

รองพ้ืน ครีมกันแดด

60/293  หมู่บ้ำน พฤำษ์ลดด 2 รังสิต หมู่ท่ี 6 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,927 0133563001579 หจ.พยัคฆ์ภูผำ คอนสตรัคช่ัน 999 7/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 59/303  หมู่ท่ี 4 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,928 0133563001641 หจ.เอ็มนุชำซัพพลำยส์ 14/4/2563 1,000,000       47411 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค 

สแกนเนอร์ หมึกปร๊ินเตอร์ สำยแลน

51/771  หมู่ท่ี 9 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,929 0133563001714 หจ.บีบีบี ฟู้ด พรีเม่ียม 20/4/2563 1,000,000       77400 ประกอบกิจกำรเฟรนไชน์ ผลิต จ ำหน่ำย ไส้

กรอก น้ ำจ้ิม และผลิตภัณฑ์อ่ืนท่ีคล้ำยกันท่ีท ำ

จำก เน้ือสัตว์และสัตว์ปีก

88/94  หมู่ท่ี 17 ต.บึงค ำพร้อย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,930 0133563001757 หจ.ช.อินเตอร์ กำรช่ำง 22/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำ

กำร ถนน สะพำน เข่ือน

71/282  หมู่ท่ี 7 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,931 0133563001889 หจ.ก้ำวแรก 28/4/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจกำรซ้ือขำย อะไหล่รถยนต์ ท้ังใหม่

และเก่ำ พร้อมอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ ทุก

ประเภท ท้ังออนไลน์และออฟไลน์

84/314  หมู่ท่ี 6 ต.บึงค ำพร้อย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,932 0135563008290 บจ.เจอำร์ คอนสตรัคช่ัน (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

1/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำรพำณิชย์

โรงงำนอุตสำหกรรม งำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนและ

โยธำทุกประเภท

4/169  หมู่ท่ี 8 ต.ล ำลูกกำ อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,933 0135563008371 บจ.โฮมสเตช่ัน สำมสิบเก้ำ จ ำกัด 1/4/2563 1,000,000       74101 ประกอบกิจกำร รับออกแบบ ตกแต่งภำยใน

และภำยนอก

38/237  หมู่ท่ี 10 ต.บึงค ำพร้อย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,934 0135563008389 บจ.บรำเธอร์ส ลอว์เยอร์ จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       69100 กิจกรรมทำงกฎหมำย 55/67  หมู่ท่ี 17 ต.บึงค ำพร้อย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,935 0135563008451 บจ.คอมพลีท 1 เอสเตท จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       68101 ประกอบกิจกำรเก่ียวกับอสังหำริมทรัพย์ ปล่อย

เช่ำ ขำยคอนโด บ้ำน ท่ีดิน

9/189  หมู่บ้ำน กำร์เด้นท์วิลล่ำ 5 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,936 0135563008532 บจ.แอคเซียม20 ทีทีพี คอนซัลต้ิง 

จ ำกัด

3/4/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจกำรธุรกิจน ำเข้ำและจ ำหน่ำย

อุปกรณ์เคร่ืองมือแพทย์ทุกชนิด

13/4  หมู่ท่ี 5 ต.ล ำลูกกำ อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,937 0135563008541 บจ.ซีดับเบ้ิลยู เมกเกอร์ จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจกำรรับบริกำรโฆษณำ 

ประชำสัมพันธ์

95/85  หมู่ท่ี 17 ต.บึงค ำพร้อย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,938 0135563008583 บจ.ศิริเพชร ออล เซอร์วิส จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง รับเหมำ

แรงงำนท่ีใช้ในงำนก่อสร้ำง(ท่ีมิใช่กำรจัดหำงำน)

99/273  หมู่ท่ี 4 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,939 0135563008605 บจ.เอ็ม.ที.เอส คอสเมติกส์ แอนด์ 

สกินแคร์ จ ำกัด

7/4/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสบู่และเคร่ืองส ำอำง

สมุนไพรทุกชนิด โดยจ ำหน่ำยภำยในประเทศ

และต่ำงประเทศ

90/103  หมู่ท่ี 6 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,940 0135563008630 บจ.นำคำ เสริมทรัพย์ (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

7/4/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ และ

คนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำงอำกำศ ท้ัง

ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ

99/338  หมู่ท่ี 6 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,941 0135563008737 บจ.พลัส อินเตอร์เทค จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       43299 ประกอบกิจกำรติดต้ังส่ิงก่อสร้ำงอ่ืนๆซ่ึงมิได้

จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

37/84  หมู่ท่ี 7 ต.บึงค ำพร้อย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,942 0135563008958 บจ.อำร์เอสที เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 14/4/2563 1,000,000       41001 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 50/272  หมู่บ้ำน ศุภำลัย เบลล่ำ คลอง6 

หมู่ท่ี 16

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

1,943 0135563008974 บจ.สยำมนำรำภัณฑ์ จ ำกัด 14/4/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจกำรขำยปลีก ส่ง เวชภัณฑ์ทำง

กำรแพทย์ หน้ำกำกอนำมัย เจอลแอลกอฮอล์ 

ถุงมืออนำมัย สบู่อนำมัยล้ำงมือ ทิชชู่ เจลล้ำง

มือ

81/344  หมู่ท่ี 5 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,944 0135563009024 บจ.พีพีเอ็ม เดคคอร์ จ ำกัด 15/4/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง รับต่อเติม 

ตกแต่งอำคำร ท่ีพักอำศัย ท้ังภำยนอกและ

ภำยใน

50/53  หมู่ท่ี 4 ต.บึงค ำพร้อย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,945 0135563009105 บจ.ไอแอมโฮม เซอร์วิส จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       81293 ประกอบกิจกรรมกำรฆ่ำเช้ือและก ำจัด 38/99  หมู่ท่ี 10 ต.บึงค ำพร้อย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,946 0135563009334 บจ.คิวพรีคำสท์ จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 55/781  หมู่ท่ี 5 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,947 0135563009351 บจ.ต้นน้ ำ คอมพิวเตอร์ จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       46104 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและส่งออก เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกับคอมทุก

ชนิด

99/9  หมู่ท่ี 3 ต.ล ำไทร อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,948 0135563009458 บจ.เอเอ็มเอส บ็อกซ์ ฟอร์ ยู จ ำกัด 21/4/2563 1,000,000       46694 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำยปลีก ขำยส่ง กล่อง 

กล่องไปรณีย์ และกล่องอ่ืนๆทุกชนิดรวมถึง

อุปกรณ์ บรรจุภัณฑ์ ทุกชนิด

55/19  หมู่ท่ี 11 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,949 0135563009521 บจ.ฌำน  ครีเอทีฟ จ ำกัด 22/4/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์อำหำร

เสริมส ำหรับกระตุ้นน้ ำนมแม่ และผลิตภัณฑ์

อำหำรเสริมประเภทอ่ืนทุกประเภท

60/361  หมู่ท่ี 6 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,950 0135563009598 บจ.เดวำ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร 99/209  หมู่ท่ี 5 ต.ล ำลูกกำ อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,951 0135563009725 บจ.ไพลด์อำชิเด็คโค จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำ

กำร ถนน สะพำนและงำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุก

ชนิด รวมท้ังรับท ำงำนโยธำทุกประเภท

99/261  หมู่ท่ี 17 ต.บึงค ำพร้อย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,952 0135563009784 บจ.พี.เอส.ไชน์ จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร

 ยำรักษำโรค ผลิตภัณฑ์ยำอ่ืนๆ

27/36  หมู่บ้ำน เลอมำน ธัญญะ หมู่ท่ี 16 ต.ล ำลูกกำ อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,953 0135563009890 บจ.มี สกิน แคร์ พลัส จ ำกัด 29/4/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจกำรค้ำ จ ำหน่ำย น ำเข้ำ ส่งออก 

ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม ในประเทศเเละ

ต่ำงประเทศ

92/12  หมู่ท่ี 5 ต.ล ำลูกกำ อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,954 0135563009971 บจ.แมเนจเม้นท์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุก่อสร้ำง อุปกรณ์และ

เคร่ืองมือใช้ในกำรก่อสร้ำง

27/17  หมู่ท่ี 7 ต.บึงค ำพร้อย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,955 0135563009989 บจ.จี.พี.เรซซ่ิง 2020 จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       30912 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำยและประกอบท่อ

ไอเสียรถจักรยำนยนต์

25/66  หมู่ท่ี 4 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,956 0133563001871 หจ.เค.ที.ทรำนสปอร์ต 2020 27/4/2563 1,000,000       49339 ให้บริกำรขนส่ง ขนย้ำย สินค้ำทำงถนนท่ัว

รำชอำณำจักร

39/368  หมู่ท่ี 4 ต.สำมโคก อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี 12160

1,957 0135563008354 บจ.พสุพัฒน์ 265 จ ำกัด 1/4/2563 1,000,000       82110 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริกำรงำนเก่ียวกับ

ด้ำนพำณิชยกรรม อุตสำหกรรม กำรตลำด

และกำรจัดจ ำหน่ำย

59/1  หมู่ท่ี 4 ต.ท้ำยเกำะ อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี 12160

1,958 0135563009296 บจ.ซัน มูน อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ำกัด

17/4/2563 1,000,000       20232 ผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง น ำเข้ำและจัด

จ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำงภำยในประเทศ

99/29  หมู่ท่ี 2 ต.สำมโคก อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี 12160

1,959 0135563009555 บจ.สยำมรัตนะ ฟำร์ม จ ำกัด 23/4/2563 1,000,000       03225 ประกอบกิจกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำ เล้ียงปลำ

ทุกประเภทขำยในประเทศ ต่ำงประเทศ 

น ำเข้ำพันธ์ุปลำทุกประเภท

7/1  หมู่ท่ี 1 ต.บำงโพธ์ิเหนือ อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี 12160



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส
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1,960 0133563001587 หจ.สุขชัย ย่ิงเจริญ 8/4/2563 600,000         47723 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยแอลกอฮอล์ฆ่ำเช้ือโรค

 เจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์ และ

ผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนผสมแอลกอออล์ท้ังน้ี เม่ือ

ได้รับอนุยำตจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องแล้ว

88/36  หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนใหม่ อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,961 0135563009415 บจ.โฮม ออโตเมช่ัน จ ำกัด 21/4/2563 500,100         47595 ร้ำนค้ำขำยปลีกเคร่ือใช้ไฟฟ้ำชนิดในครัวเรือน 4/87  หมู่ท่ี 3 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,962 0133563001617 หจ.ทูเก็ตเตอร์ เอ็กซ์เพลส 10/4/2563 500,000         49323 ประกอบกิจกำร ขนส่ง สินค้ำและคนโดยสำร 

ทุกชนิด

52/596  หมู่ท่ี 7 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,963 0133563001706 หจ.บุญทองวูดโปรดัคท์ 17/4/2563 500,000         16230 รับจ้ำงท ำลังไม้ 56/1  หมู่ท่ี 6 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,964 0135563008702 บจ.จูวีนัส เฮลท์ แคร์ โปรดัคท์ 

จ ำกัด

8/4/2563 500,000         20232 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง

 ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร

97/44  หมู่บ้ำน เลอมิวเรีย คลองหลวง หมู่

ท่ี 6

ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,965 0135563009423 บจ.ดี-เวล มัมม่ีดร๊ิงค์ จ ำกัด 21/4/2563 500,000         10799 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืม

เพ่ือสุขภำพ อำหำร อำหำรส ำหรับเด็ก อำหำร

เสริม เคร่ืองส ำอำงค์

89/99  หมู่ท่ี 4 ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,966 0133563001692 หจ.บอยเรซซ่ิง โลจิสติกส์ 17/4/2563 500,000         49323 ขนส่งภำยในประเทศ 1389  ซอยรังสิต-นครนำยก 54 ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

1,967 0135563009067 บจ.สมำร์ท ยูนิต้ี พลัส จ ำกัด 15/4/2563 500,000         68104 ประกอบกิจกำรให้เช่ำอหังสำริมทรัพย์ 

สังหำริมทรัพย์ ในศูนย์บริกำรขำยอำหำร 

เคร่ืองด่ืม ผลไม้ ขนมหวำนทุกประเภท

50/96  หมู่ท่ี 2 ต.บึงย่ีโถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

1,968 0135563008711 บจ.พัชร ไฮดรอลิค ออโตเมช่ัน 

จ ำกัด

8/4/2563 500,000         46599 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ไฮดรอลิค นิว

เมติก และอุปกรณ์ไฟฟ้ำ ซ่อมแซม ติดต้ัง 

บ ำรุงรักษำ อุปกรณ์ต่ำงๆ

43/2  หมู่ท่ี 6 ต.คลองพระอุดม อ.ลำดหลุมแก้ว จ.ปทุมธำนี 12140

1,969 0133563001684 หจ.ทีเอ็นเอส.คูล 16/4/2563 500,000         43223 ประกอบกิจกำรรับสร้ำงห้องเย็น ติดต้ังห้องเย็น

 ห้องแช่แข็ง ห้องเก็บรักษำอำหำร

8/21  หมู่ท่ี 8 ต.ล ำลูกกำ อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,970 0133563001846 หจ.พีพี อิงค์เจ็ท ดีไซน์ วำไรต้ี 27/4/2563 500,000         90001 ประกอบกิจกำรออกแบบสร้ำงสรรค์ งำนภำพ

พิมพ์อิงค์เจ็ท ภำพวำด งำนศิลปะ และงำน

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

89/28  หมู่ท่ี 9 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,971 0135563009491 บจ.เวท อีลิคเซอร์ จ ำกัด 21/4/2563 500,000         75000 กิจกรรมเก่ียวกับสัตวแพทย์ 46/13  หมู่ท่ี 11 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,972 0133563001897 หจ.ไดมอนด์ สกิน แคร์ แอนด์ 

พร้ินท์

30/4/2563 350,000         46443 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง เช่น 

ลิปสติก บลัชออน อำยไลน์เนอร์ เซร่ัม ครีม

รองพ้ืน

27/78  หมู่ท่ี 4 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,973 0133563001609 หจ.พี.ยู.อี.เอ็นจิเนียร่ิง 9/4/2563 250,000         33122 กำรซ่อมเคร่ืองจักรท่ีใช้งำนเฉพำะอย่ำง 19/489  หมู่บ้ำน เอ้ืออำทรคลองห้ำทับสำม

 หมู่ท่ี 14 ซอย17

ต.คลองห้ำ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส

ไปรษณีย์

1,974 0133563001731 หจ.ทรัพย์รุ่งเรืองไพรม์ 21/4/2563 200,000         85491 ประกอบธุรกิจสถำบันสอนภำษำ กวดวิชำ 

(เม่ือได้รับอนุญำตจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง

แล้ว)

225/28  ถนนสำยวัดโคก ต.บำงปรอก อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,975 0133563001790 หจ.คีมและฮอยซ์ 24/4/2563 200,000         33121 ประกอบกิจกำรซ่อมบ ำรุงรักษำเคร่ืองจักร 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ก่อสร้ำงทุกชนิด

99/145  หมู่ท่ี 1 ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

1,976 0133563001765 หจ.ธนัชศรี รุ่งเรือง 23/4/2563 150,000         82110 ประกอบกิจกำรรับเป็นผู้บริหำรงำนเก่ียวกับ

ด้ำนกำรบริหำรอุตสำหกรรม กำรตลำด

115/97  หมู่ท่ี 10 ต.บำงคูวัด อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,977 0135563009326 บจ.แซดเอ็มเจ ซอฟต์แวร์ แอนด์ 

มีเดีย จ ำกัด

20/4/2563 150,000         58202 ประกอบกิจกำรจัดท ำซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูป 

(ยกเว้นซอฟต์แวร์เกมส ำเร็จรูป)

439  หมู่บ้ำน หมู่บ้ำนอยู่เจริญ ซอยซอย

รังสิต-นครนำยก 51

ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

1,978 0135563009229 บจ.แล็บ ฟรำยเดย์ จ ำกัด 16/4/2563 100,000         20232 ประกอบธุรกิจผลิต จัดจ ำหน่ำย ค้ำปลีก 

ผลิตภัณฑ์บ ำรุงดูแลผิวหน้ำและผิวกำย

67/58  หมู่ท่ี 3 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,979 0135563009709 บจ.อมตะเฮลธ์ต้ี จ ำกัด 27/4/2563 100,000         21002 ประกอบกิจกำรผลิต วิจัย จัดจ ำหน่ำย น ำเข้ำ

ส่งออกสมุนไพร เคร่ืองส ำอำง ผลิตภัณฑ์ดูแล

ผิว และสุขภำพ อำหำรเสริม ท้ังอยู่ในรูปสภำพ

วัตถุดิบ และส ำเร็จรูป

88/8  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนฉำง อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,980 0135563009504 บจ.ไลค์แบ๊ก จ ำกัด 22/4/2563 100,000         14112 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย เคร่ืองนุ่งห่ม 

เคร่ืองแต่งกำย กระเป๋ำทุกชนิด

5/1  หมู่ท่ี 7 ต.หน้ำไม้ อ.ลำดหลุมแก้ว จ.ปทุมธำนี 12140

1,981 0133563001595 หจ.เคร่ืองรำงบ้ำนงำมประเสริฐ 8/4/2563 90,000           47732 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองประดับเช่นทอง

 ทองรูปพรรณ พระเคร่ือง วัตถุมงคล ท้ังหน้ำ

ร้ำนและออนไลน์

30/1  หมู่ท่ี 1 ต.บำงเด่ือ อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,982 0135563008311 บจ.ลีนลิเชียส ฟู้ด จ ำกัด 1/4/2563 50,000           56101 ประกอบกิจกำรรับผลิตอำหำร เคร่ืองด่ืม ขนม

 และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องทุกประเภท

99/51  หมู่ท่ี 9 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,983 0135563008338 บจ.ลีนลิเชียส เบฟเวอเรจ จ ำกัด 1/4/2563 50,000           56101 ประกอบกิจกำรรับผลิตอำหำร เคร่ืองด่ืม ขนม

 และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องทุกชนิด

99/51  หมู่ท่ี 9 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,984 0135563008346 บจ.ลีนลิเชียส โลจิสติกส์ จ ำกัด 1/4/2563 50,000           56101 ประกอบกิจกำรรับผลิตอำหำร เคร่ืองด่ืม ขนม 99/51  หมู่ท่ี 9 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,985 0135563008362 บจ.ลีนลิเชียส รีเทล จ ำกัด 1/4/2563 50,000           56101 ประกอบกิจกำรรับผลิตอำหำร เคร่ืองด่ืม ขนม

 และอ่ืนๆ

99/51  หมู่ท่ี 9 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,986 0145563001431 บจ.คูโรดำ เทคโน ทูลล่ิง แมชชีน 

(ไทยแลนด์) จ ำกัด

2/4/2563 90,000,000     28199 ผลิตและรับจ้ำงผลิตเคร่ืองจักร อุปกรณ์ 

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในกิจกำรอุตสำหกรรม

191  หมู่ท่ี 8 ต.ล ำตำเสำ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยำ 13170

1,987 0145563001465 บจ.มหจักรกำรโยธำ จ ำกัด 7/4/2563 35,000,000     47524 ขำยปลีกและส่ง วัสดุก่อสร้ำง 129/74  หมู่ท่ี 1 ต.วังจุฬำ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยำ 13170

1,988 0145563001503 บจ.อยุธยำ แกรนด์ เอ็มจี เซอร์วิส 

จ ำกัด

9/4/2563 5,000,000       45202 ประกอบกิจกำรบริกำรอะไหล่รถยนต์ ศูนย์

เคำะพ่นสีรถยนต์ ซ่อมแซมรถยนต์

48/11  หมู่ท่ี 7 ถนนสำยเอเซีย ต.คลองสวนพลู อ.

พระนครศรีอยุธยำ

จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000
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1,989 0145563001562 บจ.ฟ้ำเปิดทำง จ ำกัด 16/4/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 161/83  หมู่บ้ำน ซิต้ีคอนเนอร์ หมู่ท่ี 3 ต.คลองสวนพลู อ.

พระนครศรีอยุธยำ

จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000

1,990 0145563001805 บจ.ไทยสุวรรณ 2020 ทรำน

สปอร์ต จ ำกัด

30/4/2563 5,000,000       49323 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำและขนส่งคน

โดยสำร

91  หมู่ท่ี 5 ต.หันตรำ อ.

พระนครศรีอยุธยำ

จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000

1,991 0145563001392 บจ.นำซ่ำ เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ 

เทคโนโลยี จ ำกัด

1/4/2563 5,000,000       28299 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย ติดต้ัง 

เคร่ืองจักรกล หุ่นยนต์ เคร่ืองทุ่นแรง ทุก

ประเภท

487  หมู่ท่ี 9 ต.จ ำปำ อ.ท่ำเรือ จ.พระนครศรีอยุธยำ 13130

1,992 0145563001414 บจ.วำนิช โกลด์ จ ำกัด 2/4/2563 5,000,000       47732 ขำยเคร่ืองประดับ ทอง นำก เงิน เพชร พลอย

 อัญมณี

333/6, 333/7  หมู่ท่ี 11 ต.บ้ำนเลน อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 13160

1,993 0145563001732 บจ.ภีระพงศ์ คอนสทรัคช่ัน แอนด์ 

เซอร์วิส จ ำกัด

27/4/2563 5,000,000       41002 รับเหมำก่อสร้ำง 24/2  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนโพ อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 13160

1,994 0145563001546 บจ.ทิพย์มณี ปิโตรเลียม จ ำกัด 14/4/2563 5,000,000       47300 สถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง 15/1  หมู่ท่ี 4 ต.ขวัญเมือง อ.บำงปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยำ 13220

1,995 0145563001643 บจ.สมฤดี 2563 จ ำกัด 20/4/2563 5,000,000       46319 ประกอบกิจกำรขำยส่ง ขำยปลีก อำหำร ขนม

หวำน

15/1  หมู่ท่ี 4 ต.ขวัญเมือง อ.บำงปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยำ 13220

1,996 0145563001651 บจ.ทิพย์มณี 2563 จ ำกัด 20/4/2563 5,000,000       46319 ประกอบกิจกำรขำยส่ง ขำยปลีก อำหำร 

ขนำมหวำน

15/1  หมู่ท่ี 4 ต.ขวัญเมือง อ.บำงปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยำ 13220

1,997 0145563001449 บจ.ไลฟ์เพำเวอร์อินโนเวช่ัน จ ำกัด 3/4/2563 3,000,000       46599 ประกอบกิจกำรค้ำอุปกรณ์ประหยัดพลังงำน 69/221  หมู่ท่ี 8 ต.สำมกอ อ.เสนำ จ.พระนครศรีอยุธยำ 13110

1,998 0145563001406 บจ.ชนัญชิดำ เซอร์วิสแอนด์ซัพ

พลำยเชน จ ำกัด

1/4/2563 3,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำ

กำร ถนน สะพำน เข่ือน

45/188  หมู่ท่ี 1 ต.บำงกระส้ัน อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 13160

1,999 0143563000653 หจ.วิจิตรำ 2020 คอนสตรัคช่ัน 3/4/2563 3,000,000       41002 ประกอบธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร 

บ้ำนพักอำศัย

9/1  หมู่ท่ี 4 ต.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยำ 13170

2,000 0145563001422 บจ.บ้ำนเลขท่ีสอง จ ำกัด 2/4/2563 2,000,000       56101 ร้ำนอำหำร ร้ำนกำแฟและเคร่ืองด่ืม 2/1  ถนนนเรศวร ต.ประตูชัย อ.

พระนครศรีอยุธยำ

จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000

2,001 0145563001571 บจ.สมำร์ทเน็ตเวิร์ค เทคโนโลยี 

จ ำกัด

16/4/2563 2,000,000       46104 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก ค้ำปลีก ส่ง 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์

80/86  หมู่ท่ี 11 ต.บ้ำนเลน อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 13160

2,002 0145563001813 บจ.เดอะ คอนเซียร์จ พรีซิช่ัน จ ำกัด 30/4/2563 2,000,000       28199 ประกอบกิจกำรออกแบบ ผลิต ติดต้ัง และ

จ ำหน่ำยเคร่ืองจักร

52/10  หมู่ท่ี 2 ต.ตล่ิงชัน อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 13160

2,003 0145563001821 บจ.ณิชำภัทร โลจิสติกส์ จ ำกัด 30/4/2563 2,000,000       49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำและคน

โดยสำร

29  หมู่ท่ี 8 ต.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยำ 13170

2,004 0145563001457 บจ.อีทแอนด์ทรีท เดลิเวอรี จ ำกัด 3/4/2563 2,000,000       47219 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยปลีกส่ง อำหำร

ส ำเร็จรูป

1/5  หมู่ท่ี 4 ต.ช่ำงเหล็ก อ.บำงไทร จ.พระนครศรีอยุธยำ 13190

2,005 0143563000831 หจ.เอพี คอนสตรัคช่ัน บีสซิเนส 29/4/2563 2,000,000       41001 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 35/2  หมู่ท่ี 2 ต.เชียงรำกน้อย อ.บำงไทร จ.พระนครศรีอยุธยำ 13290
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2,006 0143563000670 หจ.แกรนด์สุขศิริซัพพลำย 7/4/2563 1,000,000       47612 ขำยปลีก/ส่ง วัสดุครุภัณฑ์ส ำนักงำนทุกชนิด 54/128  หมู่ท่ี 1 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000

2,007 0145563001473 บจ.ดับบลิวแอลเค เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ำกัด

8/4/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจกำรค้ำอะไหล่เคร่ืองจักรกล ระบบ

ไฟฟ้ำเคร่ืองจักรกล ระบบลมเคร่ืองจักรกล 

ทุกประเภท

33  หมู่ท่ี 8 ต.บ้ำนใหม่ อ.

พระนครศรีอยุธยำ

จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000

2,008 0145563001554 บจ.แอลที อิเล็คทริค แอนด์ 

เทคโนโลยี จ ำกัด

16/4/2563 1,000,000       46522 ประกอบกิจกำรค้ำจ ำหน่ำยและติดต้ังกล้อง

วงจรปิด รับซ่อมแซมกล้องวงจรปิดและ

อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง

49  หมู่ท่ี 3 ต.คลองสระบัว อ.

พระนครศรีอยุธยำ

จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000

2,009 0145563001627 บจ.๙๓ ไอที ซิสเท็ม จ ำกัด 17/4/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจกำรวำงระบบโทรทัศน์วงจรปิด 32/12  หมู่ท่ี 3 ถนนอู่ทอง ต.ท่ำวำสุกรี อ.

พระนครศรีอยุธยำ

จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000

2,010 0145563001716 บจ.อำร์พีพี เพำเวอร์ ซัพพลำย 

จ ำกัด

24/4/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำ ออกแบบระบบ

อิเลคทรอนิกส์

26  หมู่ท่ี 2 ต.คลองตะเคียน อ.

พระนครศรีอยุธยำ

จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000

2,011 0145563001724 บจ.ทีเจ 1989 ซัพพลำย จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำ ออกแบบและ

ติดต้ังเคร่ืองจักร อะไหล่เคร่ืองยนต์

40/46  หมู่ท่ี 4 ต.ท่ำวำสุกรี อ.

พระนครศรีอยุธยำ

จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000

2,012 0145563001767 บจ.ปูรณศิลป์ จ ำกัด 28/4/2563 1,000,000       47739 ประกอบกิจกำรบริกำรจ ำหน่ำยรับเช่ำซ้ือ 

จัดหำ วัตถุมงคล

18/26  หมู่ท่ี 7 ต.คลองสวนพลู อ.

พระนครศรีอยุธยำ

จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000

2,013 0145563001775 บจ.ฟันน่ี เพ็ท ฟู้ด จ ำกัด 28/4/2563 1,000,000       10802 ประกอบกิจกำรผู้ผลิตและจ ำหน่ำย ผลิตภัณฑ์

อำหำรสัตว์ กำรเกษตร และเคร่ืองจักรกลอ่ืนๆ

62  หมู่ท่ี 1 ต.หันตรำ อ.

พระนครศรีอยุธยำ

จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000

2,014 0143563000793 หจ.ส.สุขล้อมกำรประปำ 27/4/2563 1,000,000       43221 ประกอบกิจกำรรับเหมำระบบประปำ 27/1  หมู่ท่ี 4 ต.บ้ำนแค อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยำ 13120

2,015 0143563000734 หจ.ประวันวิทย์ ขนส่ง 14/4/2563 1,000,000       49323 ขนส่งสินค้ำ 76  หมู่ท่ี 3 ต.วังแดง อ.ท่ำเรือ จ.พระนครศรีอยุธยำ 13130

2,016 0145563001490 บจ.พ.เศรษฐกิจ จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       46633 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสีพ้ืน สีโป๊ สีกันสนิม 

สีทุกชนิด ทินเนอร์ และวัสดุอุปกรณ์ในกำรท ำ

สีรถทุกชนิด

73  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนขวำง อ.มหำรำช จ.พระนครศรีอยุธยำ 13150

2,017 0145563001538 บจ.ฟีนิกซ์ รีบอร์น จ ำกัด 13/4/2563 1,000,000       74909 ประกอบกิจกำรเก่ียวกับระบบสำรสนเทศงำน

แผนท่ีภำษี

29  หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนขวำง อ.มหำรำช จ.พระนครศรีอยุธยำ 13150

2,018 0143563000726 หจ.เอ็นบี กรุ๊ป 2020 14/4/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองแต่งกำย เส้ือผ้ำ

 เคร่ืองส ำอำง สินค้ำอุปโภคบริโภคท้ังหน้ำร้ำน

และออนไลน์

509/24  หมู่ท่ี 6 ต.เชียงรำกน้อย อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 13160

2,019 0105563056987 บจ.เอ็มจี เมดิคอล ซัพพลำย จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       21001 ประกอบกิจกำรผลิต น ำเข้ำและจัดจ ำหน่ำย ยำ

 ยำรักษำโรค เวชภัณฑ์ เวชอ ำอำงค์ อำหำร

เสริม

158  หมู่ท่ี 16 ต.บำงกระส้ัน อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 13160



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,020 0115563008338 บจ.เฟอร์โร เพอร์ฟอร์แมนซ์ แมทที

เรียลส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด

3/4/2563 1,000,000       20299 ประกอบกิจกำรผลิตและรับจ้ำงผลิตเคมีภัณฑ์ 

เคร่ืองจักร เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับ

เคมีภัณฑ์

197  หมู่ท่ี 1 นิคมอุตสำหกรรมไฮเทค ต.บ้ำนเลน อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 13160

2,021 0145563001511 บจ.นริศ กำรบัญชี จ ำกัด 10/4/2563 1,000,000       69200 ประกอบกิจกำรเก่ียวกับบัญชี กำรท ำบัญชี

และกำรตรวจสอบบัญชี กำรให้ค ำปรึกษำด้ำน

บัญชี

188/19  หมู่ท่ี 2 ต.สำมเรือน อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 13160

2,022 0145563001597 บจ.เอส ทู เอส โปรดักส์ จ ำกัด 17/4/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ สินค้ำ

ส้ินเปลือง ทุกชนิด ทุกประเภทให้แก่โรงงำน

อุตสำหกรรม โรงพยำบำล

8/126  หมู่ท่ี 16 ต.บำงกระส้ัน อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 13160

2,023 0145563001601 บจ.โฮมแวร์ วัสดุ จ ำกัด 17/4/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกับกำรขำย 339/79  หมู่ท่ี 5 ต.บ้ำนกรด อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 13160

2,024 0143563000751 หจ.ออด้ี กรุ๊ป 2020 23/4/2563 1,000,000       47912 ขำยปลีกทำงอินเตอร์เน็ต 42/6  หมู่ท่ี 3 ต.ล ำตำเสำ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยำ 13170

2,025 0143563000769 หจ.ณัฐพร เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลำย 23/4/2563 1,000,000       33121 ซ่อมแซมเคร่ืองจักรกล 58/101  หมู่บ้ำน เดอะทัชเฮำส์ หมู่ท่ี 7 

ตรอกท่ีจัดสรร

ต.ล ำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยำ 13170

2,026 0145563001481 บจ.ทีอำร์เอ็ม ควอลิต้ี บิซิเนส 

แอนด์ ซัพพลำย จ ำกัด

8/4/2563 1,000,000       78200 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับเหมำแรงงำน 101/864  หมู่ท่ี 7 ต.บ้ำนสร้ำง อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 13170

2,027 0145563001678 บจ.แอ็นท์ เอ็กซ์เพรส จ ำกัด 22/4/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจกำรขนส่ง 99  หมู่ท่ี 8 ต.บ้ำนสร้ำง อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 13170

2,028 0145563001520 บจ.แอริซ่ึม จ ำกัด 13/4/2563 1,000,000       47711 ร้ำนขำยปลีกเส้ือผ้ำ 46/1  หมู่ท่ี 1 ต.หนองน้ ำส้ม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยำ 13210

2,029 0145563001686 บจ.ธิธรรมมำ ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 23/4/2563 1,000,000       49323 ขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 61/8  หมู่ท่ี 4 ต.คำนหำม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยำ 13210

2,030 0145563001694 บจ.จิริว อินเตอร์ จ ำกัด 23/4/2563 1,000,000       45403 จ ำหน่ำยยำงรถจักรยำนยนต์ แบตเตอร่ี โช๊คอัพ

 อะไหล่และอุปกรณ์ของรถจักรยำนยนต์

5/329-330  หมู่ท่ี 4 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยำ 13210

2,031 0145563001741 บจ.สมำยล์ เพลส แอนด์ เทรดด้ิง 

จ ำกัด

27/4/2563 1,000,000       47222 จ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืม ชำ กำแฟ 888  หมู่ท่ี 8 ต.คำนหำม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยำ 13210

2,032 0145563001619 บจ.นิค คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 17/4/2563 1,000,000       41002 รับเหมำก่อสร้ำง 112/4  หมู่ท่ี 6 ต.บำงปะหัน อ.บำงปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยำ 13220

2,033 0145563001791 บจ.เอสเอสบี ดีไซน์ แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน จ ำกัด

29/4/2563 1,000,000       71102 ประกอบธุรกิจเป็นท่ีปรึกษำ รับจ้ำงออกแบบ 

เขียนแบบ ก่อสร้ำง รับเหมำก่อสร้ำง ท่ีอยู่

อำศัย  บ้ำน  อำคำร

4/4  หมู่ท่ี 4 ต.ทับน้ ำ อ.บำงปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยำ 13220

2,034 0145563001708 บจ.อีสต์เอเชีย แอดวำนซ์ จ ำกัด 23/4/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจกำรค้ำ ผลิต น ำเข้ำ ส่งออกและ

จ ำหน่ำย เคร่ืองส ำอำง ทุกชนิด ทุกประเภท

122/30  หมู่ท่ี 3 ต.ปำกจ่ัน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยำ 13260

2,035 0145563001635 บจ.แฟช่ัน นัมเบอร์วัน จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจกำรเพ่ือจ ำหน่ำยปลีก ส่ง เส้ือผ้ำ

แฟช่ัน เคร่ืองประดับของตกแต่งทุกอย่ำง

35/12  หมู่ท่ี 2 ต.นำคู อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยำ 13280

2,036 0143563000661 หจ.ณิชำภูมิ 3/4/2563 700,000         81210 ประกอบกิจกำรบริกำรท ำควำมสะอำดท่ัวไป 107/187  หมู่ท่ี 5 ต.บำงระก ำ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยำ 13260



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

2,037 0145563001589 บจ.ดิแอคเค้ำน์ โปรเฟสช่ันแนล 

จ ำกัด

16/4/2563 500,000         69200 ประกอบกิจกำรรับท ำบัญชี 17/5  หมู่ท่ี 4 ต.สวนพริก อ.

พระนครศรีอยุธยำ

จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000

2,038 0143563000815 หจ.ทีทีเคโฮมแคร์ 29/4/2563 500,000         87301 กิจกรรมกำรดูแลรักษำในสถำนท่ีท่ีมีท่ีพักและ

มีคนดูแลประจ ำ ส ำหรับผู้สูงอำยุ

142/59  หมู่ท่ี 1 ต.ท่ำเจ้ำสนุก อ.ท่ำเรือ จ.พระนครศรีอยุธยำ 13130

2,039 0145563001759 บจ.บีกิน ทีบีเค โฮม จ ำกัด 27/4/2563 500,000         71102 ประกอบกิจกำรรับออกแบบ แบบงำนก่อสร้ำง

 แบบพิมพ์เขียว แบบ 3D และแบบ 2D รับจ้ำง

เขียนแบบส่ิงปลูกสร้ำงทุกประเภท

2/3  หมู่ท่ี 6 ต.บ้ำนนำ อ.มหำรำช จ.พระนครศรีอยุธยำ 13150

2,040 0143563000688 หจ.พรศุภกร59 โลจีสติกส์ 9/4/2563 500,000         49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำอ่ืนๆทำงถนนซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

99/35  หมู่บ้ำน สไมล์แลนด์แอนด์เฮ้ำส์ หมู่

ท่ี 4

ต.คุ้งลำน อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 13160

2,041 0145563001660 บจ.ทองไทย ซัคเซส จ ำกัด 22/4/2563 500,000         47732 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย เคร่ืองประดับทุกชนิด 45/218  หมู่ท่ี 4 ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยำ 13180

2,042 0143563000823 หจ.ค ำผล เซอร์วิส 29/4/2563 500,000         46522 ขำยส่ง ขำยปลีก โทรศัพท์ 92/12  หมู่ท่ี 3 ต.หนองน้ ำใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยำ 13280

2,043 0143563000807 หจ.ดำว ช็อป 27/4/2563 300,000         47711 ประกอบกิจกำรขำยเส้ือผ้ำทุกชนิด 

ส่วนประกอบของเคร่ืองแต่งกำย ท้ังขำยปลีก

และขำยส่งทำงส่ือออนไลน์

44/2  หมู่ท่ี 5 ต.ปำกกรำน อ.

พระนครศรีอยุธยำ

จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000

2,044 0143563000785 หจ.นลินธรณ์ เอ็นจิเนียร่ิง 27/4/2563 250,000         82990 จัดซ้ือจัดจ้ำง รับเหมำ ติดต้ังระบบกล้องวงจร

ปิด ภำยในภำยนอกอำคำร

32/75  หมู่ท่ี 9 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยำ 13210

2,045 0143563000700 หจ.ภำพตะวัน อินเตอร์เนช่ันแนล 

2020

13/4/2563 200,000         69200 รับท ำบัญชี ตรวจสอบบัญชี 15/1  หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนรุน อ.

พระนครศรีอยุธยำ

จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000

2,046 0143563000742 หจ.เอสเอ็มเค. เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

ซัพพลำย

20/4/2563 200,000         43301 ประกอบกิจกำรรับเหมำงำนต่อเติมโครงสร้ำง

ภำยใน

144/17  หมู่ท่ี 1 ต.หัวรอ อ.

พระนครศรีอยุธยำ

จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000

2,047 0143563000777 หจ.เอส ไพร์ม 236 27/4/2563 200,000         46109 ประกอบกิจกำรเป็นนำยหน้ำ ตัวแทน จัด

จ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค บริโภค

49/4  หมู่ท่ี 6 ต.ส ำเภำล่ม อ.

พระนครศรีอยุธยำ

จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000

2,048 0143563000840 หจ.เอฟ.เอฟ.พี เอ็นจิเนียร่ิง 30/4/2563 200,000         43210 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงติดต้ังโซล่ำเซลล์และ

ระบบไฟฟ้ำ

15/72  หมู่ท่ี 3 ต.ท่ำวำสุกรี อ.

พระนครศรีอยุธยำ

จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000

2,049 0143563000696 หจ.เอส.เอส.เค. เทรดด้ิง แอนด์ 

ซัพพลำย

13/4/2563 150,000         47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคและ

บริโภค

72  หมู่ท่ี 12 ต.ข้ำวเม่ำ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000

2,050 0143563000718 หจ.เอ็นเจแอร์เซอร์วิส 14/4/2563 100,000         47595 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองปรับอำกำศ 

กล้องวงจรปิด เคร่ืองรับสัญญำณจำนดำวเทียม

 จำนดำวเทียม

10/27  ถนนจักรพรรด์ิ ต.หอรัตนไชย อ.

พระนครศรีอยุธยำ

จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,051 0145563001783 บจ.ลักษณ์ศุภะ จ ำกัด 28/4/2563 10,000           70209 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ ฝึกอบรม รับ

จัดกำรธุรกิจเก่ียวกับกำรบริหำรงำนขำยและ

กำรขยำยตลำด

202/103  หมู่ท่ี 5 ต.ล ำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยำ 13170

2,052 0153563000149 หจ.ธนภัทร 2020 21/4/2563 2,000,000       41002 รับเหมำก่อสร้ำงอำคำร อำคำรพำณิชย์ อำคำร

ท่ีพักอำศัยงำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด

48/12  ถนนอ่ำงทอง-สิงห์บุรี ต.ย่ำนซ่ือ อ.เมืองอ่ำงทอง จ.อ่ำงทอง 14000

2,053 0155563000213 บจ.พนัส 2020 เซอร์วิส จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       46622 ประกอบกิจกำรซ้ือ-ขำยเหล็ก เหล็กเส้น เหล็ก

รูปพรรณ เศษวัสดุ เหล็ก เศษเหล็ก

4/13  หมู่ท่ี 2 ต.ศำลำแดง อ.เมืองอ่ำงทอง จ.อ่ำงทอง 14000

2,054 0155563000205 บจ.เดอะ วิน เพอร์เฟคท์ จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       46499 ขำยส่ง ขำยปลีก สินค้ำในครัวเรือน 61  หมู่ท่ี 4 ต.อินทประมูล อ.โพธ์ิทอง จ.อ่ำงทอง 14120

2,055 0155563000221 บจ.975 คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       41001 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 118/1  หมู่ท่ี 8 ต.แสวงหำ อ.แสวงหำ จ.อ่ำงทอง 14150

2,056 0153563000131 หจ.พรโชคชัย อลูมิเนียม 20/4/2563 1,000,000       43301 ประกอบกิจกำรรับออกแบบ ติดต้ังประตู 

หน้ำต่ำง

44/1  หมู่ท่ี 2 ต.โพธ์ิม่วงพันธ์ อ.สำมโก้ จ.อ่ำงทอง 14160

2,057 0153563000122 หจ.มันน่ีบิสซิเนสออนไลน์ 10/4/2563 300,000         43210 ประกอบกิจกำรติดต้ังเดินสำยอินเตอร์เน็ต

ภำยในและภำยนอกอำคำร

107  หมู่ท่ี 4 ต.บำงพลับ อ.โพธ์ิทอง จ.อ่ำงทอง 14120

2,058 0165563000621 บจ.คอมมอน ที กรุ๊ป จ ำกัด 24/4/2563 5,000,000       49323 ประกอบกิจกำรขนส่ง ขนถ่ำยสินค้ำ คน

โดยสำร ทำงบก ทำงน้ ำ ทำงอำกำศ

123  หมู่ท่ี 6 ต.พรหมมำสตร์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

2,059 0165563000558 บจ.พิโก ลพบุรี จ ำกัด 9/4/2563 5,000,000       64929 ประกอบกิจกำรให้สินเช่ือรำยย่อยระดับจังหวัด

 (สินเช่ือพิโกไฟแนนซ์) เป็นตัวกลำงทำง

กำรเงินอ่ืนๆ เช่น เงินกู้ ให้กู้ยืมเงินนอกระบบ

ธนำคำร ขำยฝำก จ ำนอง จ ำน ำ กำรให้สินเช่ือ 

เงินกู้ ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

83  หมู่ท่ี 1 ต.มะนำวหวำน อ.พัฒนำนิคม จ.ลพบุรี 15140

2,060 0163563000432 หจ.เม้งเจริญค้ำเหล็กโลหะกิจ 14/4/2563 3,000,000       46622 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเหล็กเส้น เหล็ก

รูปพรรณและวัสดุก่อสร้ำงทุกชนิด

108  หมู่ท่ี 6 ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170

2,061 0165563000566 บจ.สินทวีเกษตรม่ันคง จ ำกัด 13/4/2563 2,000,000       46530 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองตรวจสอบคุณภำพ

ข้ำว เคร่ืองจักรทำงกำรเกษตร โรงสีข้ำวชุมชน

และโรงสีขนำดเล็ก

253  หมู่ท่ี 1 ต.วังขอนขว้ำง อ.โคกส ำโรง จ.ลพบุรี 15120

2,062 0165563000574 บจ.เอ็น.เอส.สมำนชัย จ ำกัด 14/4/2563 2,000,000       47300 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยน้ ำมันเช้ือเพลิง 230/1  หมู่ท่ี 1 ต.ชัยนำรำยณ์ อ.ชัยบำดำล จ.ลพบุรี 15130

2,063 0163563000408 หจ.ถุงแป้ง ช้อป 189 2/4/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจกำรผลิต ซ้ือ - ขำย ปลีกส่ง

เคร่ืองส ำอำงทุกประเภท

61  ซอยบ้ำนน้ ำจ้ัน ต.เขำสำมยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

2,064 0163563000424 หจ.ปัจจัย4 เรสซิเดนซ์ 10/4/2563 1,000,000       68103 ประกอบกิจกำรอพำร์ทเม้นท์ ห้องพัก ให้เช่ำ

รำยเดือน

359/1  ถนนนำรำยณ์มหำรำช ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,065 0163563000467 หจ.มำตำพลัส เทรดด้ิง 24/4/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจกำรตัวแทนค้ำต่ำงในกิจกำรและ

ธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย

กำรหำสมำชิกให้สมำคมและกำรค้ำหลักทรัพย์

59/29  หมู่ท่ี 6 ต.ป่ำตำล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

2,066 0163563000475 หจ.ดับเบิลยู.เค.เอ็นจิเนียร่ิง 2020 28/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำ

กำร ถนน สะพำน อุโมงค์

37/108  หมู่ท่ี 8 ต.ท่ำศำลำ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

2,067 0163563000483 หจ.เจอำร์ พลัส คอนสตรัคช่ัน 29/4/2563 1,000,000       43221 ประกอบกิจกำรรับเหมำติดต้ังระบบประปำ 

ไฟฟ้ำ ท่อระบำยน้ ำ

60/41  หมู่ท่ี 3 ต.ป่ำตำล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

2,068 0165563000582 บจ.มินตรำ ออร์แกนิค จ ำกัด 15/4/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย น ำเข้ำและ

ส่งออกผลิตภัณฑ์เคร่ืองส ำอำงและอำหำรเสริม

227/18  ถนนนำรำยณ์มหำรำช ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

2,069 0165563000523 บจ.ดี-เวสต์ ยูทิลิเซช่ัน จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       37000 ประกอบกิจกำรรับก ำจัดน้ ำเสีย ของเสียจำก

สินค้ำอุตสกรรม

88/88  หมู่ท่ี 3 ต.วังเพลิง อ.โคกส ำโรง จ.ลพบุรี 15120

2,070 0165563000531 บจ.รัมภำ คอสเมด แลบบอรำทอร่ี

 จ ำกัด

3/4/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองส ำอำงค์ เวชส ำอำงค์ 

ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร อุปกรณ์ เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้เสริมควำมงำม

81/5  หมู่ท่ี 6 ต.ห้วยโป่ง อ.โคกส ำโรง จ.ลพบุรี 15120

2,071 0165563000612 บจ.ภัทรกำญยำนยนต์ จ ำกัด 22/4/2563 1,000,000       71202 ประกอบกิจกำรจัดต้ัง-ด ำเนินกำรสถำนตรวจ

สภำพรถตำมกฎหมำย

158  หมู่ท่ี 8 ต.โคกส ำโรง อ.โคกส ำโรง จ.ลพบุรี 15120

2,072 0165563000591 บจ.ประจิตรดีก่อสร้ำง 2020 จ ำกัด 17/4/2563 1,000,000       41002 รับเหมำก่อสร้ำง 188/6  หมู่ท่ี 2 ต.บัวชุม อ.ชัยบำดำล จ.ลพบุรี 15130

2,073 0163563000491 หจ.เกียรติรุ่งเรืองกำรเกษตร 30/4/2563 1,000,000       46204 ประกอบกิจกำรค้ำสัตว์มีชีวิต เน้ือสัตว์ช ำแหละ

 เน้ือสัตว์แช่แข็ง และเน้ือสัตว์บรรจุกระป๋อง

231  หมู่ท่ี 4 ต.พัฒนำนิคม อ.พัฒนำนิคม จ.ลพบุรี 15140

2,074 0165563000639 บจ.ชุติพนธ์ เฮงดี มอเตอร์ จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       49323 ขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 155/1  หมู่ท่ี 1 ต.พัฒนำนิคม อ.พัฒนำนิคม จ.ลพบุรี 15140

2,075 0165563000540 บจ.สยำม นที เบฟเวอเรจ จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       11041 กำรผลิตน้ ำด่ืมบริสุทธ์ิและน้ ำแร่บรรจุขวด 92  หมู่ท่ี 3 ต.โพตลำดแก้ว อ.ท่ำวุ้ง จ.ลพบุรี 15150

2,076 0163563000416 หจ.เฟิร์ส พรอสเพอริที 3/4/2563 500,000         43210 ประกอบกิจกำรติดต้ังและจ ำหน่ำยอุปกรณ์

ไฟฟ้ำทุกชนิด

100/60  หมู่ท่ี 3 ต.ป่ำตำล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

2,077 0163563000459 หจ.กฤตนที ดิสทริบิวเตอร์ 23/4/2563 500,000         46900 ประกอบกิจกำร ซ้ือ ขำย น ำเข้ำ ส่งออก 

สินค้ำจ ำพวกขนมเบ็ดเตล็ด และสินค้ำอุปโภค

บริโภค

110/529  หมู่ท่ี 4 ต.กกโก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

2,078 0163563000441 หจ.นครสุข กรุ๊ป 20/4/2563 150,000         96309 ประกอบกิจกำรบริกำรรับช ำระบิลค่ำบริกำร

ต่ำงๆ รวมถึงบริกำรสินเช่ือรถยนต์ บริกรรับ

ต่อภำษี/พรบ.

22  หมู่ท่ี 4 ต.นิคมสร้ำงตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

2,079 0165563000604 บจ.พี.เค.อำร์. เอ็นจิเนียร่ิง (2020)

 จ ำกัด

21/4/2563 100,000         47524 ประกอบธุรกิจค้ำยิปซัมสังเครำะห์(ยิปซัมเทียม)

 ยิปซัมธรรมชำติ

102/16  หมู่ท่ี 13 ต.ช่องสำริกำ อ.พัฒนำนิคม จ.ลพบุรี 15220



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,080 0175563000213 บจ.ไทยกรีนลีฟ จ ำกัด 17/4/2563 5,000,000       20232 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรเสริม

เวชส ำอำง ผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดเก่ียวกับ

สบู่อำบน้ ำ แชมพู ครีม น้ ำยำท ำควำมสะอำด

ครัวเรือนทุกชนิด

998/1  ถนนสิงห์บุรี-ลพบุรี ต.บำงพุทรำ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000

2,081 0175563000248 บจ.ไนน์ต้ีไนน์ไร้ซ์ จ ำกัด 28/4/2563 5,000,000       49323 ประกอบกิจกำรขนส่งขนถ่ำยสินค้ำท้ังทำงบก 

ทำงน้ ำ ทำงอำกำศ ภำยในประเทศและ

ระหว่ำงประเทศ

17/1  หมู่ท่ี 8 ต.ไม้ดัด อ.บำงระจัน จ.สิงห์บุรี 16130

2,082 0175563000256 บจ.คุณ พี ดีไซน์ แอนด์ บิลท์ จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำ

กำร ถนน สะพำนและงำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุก

ชนิด

35/1  หมู่ท่ี 6 ต.บำงกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000

2,083 0175563000183 บจ.หนุมำน โลหะกิจ จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       46622 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเหล็กเส้น เหล็กทุก

ประเภท

77/3  หมู่ท่ี 3 ต.สิงห์ อ.บำงระจัน จ.สิงห์บุรี 16130

2,084 0173563000106 หจ.ทวีกิจเจริญ 999 9/4/2563 1,000,000       42201 ประกอบกิจกำรรับเหมำกำรก่อสร้ำงโครงกำร

สำธำรณูปโภคเก่ียวกับน้ ำมันและก๊ำซ

11/4  หมู่ท่ี 12 ต.ท่ำข้ำม อ.ค่ำยบำงระจัน จ.สิงห์บุรี 16150

2,085 0175563000175 บจ.คุณนำยฟำร์มจ้ิงหรีด จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       46204 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยจ้ิงหรีด และผลิตภัณฑ์

แปรรูปจำกจ้ิงหรีด ท้ังภำยในประเทศและ

ต่ำงประเทศ

83  หมู่ท่ี 10 ต.บำงระจัน อ.ค่ำยบำงระจัน จ.สิงห์บุรี 16150

2,086 0175563000205 บจ.บำนำน่ำ ดีไซน์ จ ำกัด 14/4/2563 500,000         63113 ประกอบกิจกำรกำรตลำดออนไลน์ ออกแบบ

กรำฟฟิกดีไซน์ มัลติมีเดีย วำงแผนตลำด และ

บริกำรอ่ืนๆ

32/5  หมู่ท่ี 7 ต.ไม้ดัด อ.บำงระจัน จ.สิงห์บุรี 16130

2,087 0175563000230 บจ.เอส.ที.ดี. คอนซัลแทนท์ เซ็น

เตอร์ จ ำกัด

24/4/2563 500,000         70209 ประกอบกิจกำรจัดฝึกอบรมด้ำนกำรบริหำร

โรงงำน กำรบริหำรงำนทรัพยำกรมนุษย์ กำร

บริหำรส่ิงแวดล้อม รวมท้ังบริกำรให้ค ำปรึกษำ

ด้ำนกำรบริหำรท่ีเก่ียวข้องทุกชนิด

186/2  หมู่ท่ี 6 ต.ถอนสมอ อ.ท่ำช้ำง จ.สิงห์บุรี 16140

2,088 0175563000191 บจ.สุสปรำณำ 2020 จ ำกัด 13/4/2563 300,000         47723 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง 18  หมู่ท่ี 7 ต.ต้นโพธ์ิ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000

2,089 0175563000221 บจ.เวลคัมออดิท จ ำกัด 17/4/2563 100,000         69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีกำรท ำบัญชีและกำร

ตรวจสอบบัญชี กำรให้ค ำปรึกษำด้ำนภำษี

19  หมู่ท่ี 9 ต.พักทัน อ.บำงระจัน จ.สิงห์บุรี 16130

2,090 0185563000116 บจ.นะโม แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 

จ ำกัด

23/4/2563 5,000,000       47595 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย บริกำรซ่อม เเละ

ติดต้ังเเอร์ทุกประเภท

33  หมู่ท่ี 2 ต.อู่ตะเภำ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนำท 17170

2,091 0183563000211 หจ.ธันวำไข่สด 7/4/2563 3,000,000       46316 ประกอบกิจกำรค้ำไข่สด 211/6-7  หมู่ท่ี 2 ต.หำงน้ ำสำคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนำท 17170



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,092 0183563000220 หจ.เอสซี ซัพพลำย ชัยนำท 7/4/2563 1,000,000       46109 กำรขำยส่งสินค้ำท่ัวไปโดยได้รับค่ำตอบแทน

หรือตำมสัญญำจ้ำง

284  หมู่ท่ี 9 ต.ท่ำชัย อ.เมืองชัยนำท จ.ชัยนำท 17000

2,093 0183563000238 หจ.สุทินณุพงศ์  คอนสตรัคช่ัน 8/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 33  หมู่ท่ี 1 ต.เนินขำม อ.เนินขำม จ.ชัยนำท 17130

2,094 0193563000777 หจ.ธูปสูง วิศวกรรม แอนด์ เซอร์วิส 16/4/2563 5,000,000       42202 กำรก่อสร้ำงโครงกำรสำธำรณูปโภคเก่ียวกับ

สำยส่งไฟฟ้ำก ำลังและสำยสัญญำณส่ือสำร

151/4  หมู่ท่ี 1 ต.ปำกข้ำวสำร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

2,095 0193563000891 หจ.อมรธนำนนท์ กรุ๊ป 30/4/2563 5,000,000       45103 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย แลกเปล่ียน ขำยฝำก 

จ ำน ำ จ ำนอง รถยนต์และมอเตอร์ไซค์ มือสอง

ทุกชนิด

39  ถนนเทศบำล 6 ต.ปำกเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

2,096 0195563000892 บจ.9 บริบท จ ำกัด 7/4/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำ

กำร

7/4  ซอย17 ถนนพหลโยธิน ต.ปำกเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

2,097 0195563000906 บจ.บี.เอ็น.ปิโตรเลียม จ ำกัด 8/4/2563 5,000,000       47300 ประกอบกิจกำรค้ำ น้ ำมันเช้ือเพลิง ถ่ำนหิน 

ผลิตภัณฑ์อย่ำงอ่ืนท่ีก่อให้เกิดพลังงำนและ

สถำนีบริกำรน้ ำมัน

34  ซอยสุขุมำลย์ 7 ต.ปำกเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

2,098 0195563000914 บจ.บี.เอ็น.รีเทล จ ำกัด 8/4/2563 5,000,000       68104 ประกอบกิจกำร กำรเช่ำ และกำรด ำเนินกำร

เก่ียวกับอสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเองหรือ

เช่ำจำกผู้อ่ืนท่ีไม่ใช่เพ่ือเป็นท่ีพักอำศัย

34  ซอยสุขุมำลย์ 7 ต.ปำกเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

2,099 0193563000823 หจ.วันเพ็ญ โกลด์ 24/4/2563 5,000,000       47910 ประกอบจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคบริโภค อำหำร

เสริม น้ ำหอม กระเป๋ำ รองเท้ำ ท้ังหน้ำร้ำน

และออนไลน์

150/3  หมู่ท่ี 4 ต.คลองเรือ อ.วิหำรแดง จ.สระบุรี 18150

2,100 0195563001066 บจ.ทิพย์รุ่งเรือง รีไฟน่ิง จ ำกัด 30/4/2563 5,000,000       46695 ประกอบกิจกำรค้ำของเก่ำ ของใช้แล้ว และ

วัสดุเหลือใช้ทุกชนิด รวมท้ังรถยนต์ท่ีใช้แล้ว

18  หมู่ท่ี 13 ต.ห้วยขม้ิน อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230

2,101 0195563000957 บจ.โต้ง พำนิช (2019) จ ำกัด 14/4/2563 3,000,000       49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยน้ ำมัน

เช้ือเพลิง สินค้ำ และคนโดยสำร ท้ังทำงบก 

ทำงน้ ำ และทำงอำกำศ

784/125  ถนนพิชัยรณรงค์สงครำม ต.ปำกเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

2,102 0195563000990 บจ.เอ็ม พี เอ็น ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 22/4/2563 3,000,000       49323 ประกอบกิจกำร ขนส่งสินค้ำ ทุกชนิด ทุก

ประเภท

29/78  หมู่ท่ี 11 ต.โคกสว่ำง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

2,103 0193563000785 หจ.ขวัญยืน 2091 20/4/2563 3,000,000       78200 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงเหมำแรงงำนในกิจกำร

ทุกประเภท ให้แก่ บุคคล คณะบุคคล นิติบุคค

 ส่วนรำชกำรและองค์กรของรัฐ

209  หมู่ท่ี 4 ต.ทับกวำง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260

2,104 0195563001015 บจ.ซินเนีย บิวต้ี จ ำกัด 24/4/2563 2,000,000       46441 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย น ำเข้ำ ส่งออกเป็น

สถำนท่ีเก็บรักษำยำยำรักษำโรค

1/39  ซอย13 (ถนนสุดบรรทัด) ต.ปำกเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,105 0193563000688 หจ.ยูริ ดีไซน์อิงค์เจ็ท 2/4/2563 1,000,000       18119 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย ออกแบบ ติดต้ัง

 สต๊ิกเกอร์ ส่ือส่ิงพิมพ์ ป้ำย ป้ำยอิงค์เจ็ท ป้ำย

ไฟตัวอักษร

106/2  หมู่ท่ี 1 ต.หนองปลำไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

2,106 0193563000700 หจ.ณทิตำรุ่งเรือง 3/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงเหมำงำนบริกำร 

ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ ส่ิงปลูกสร้ำงทุกประเภท

123/2  ถนนเทศบำล2 ต.ปำกเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

2,107 0193563000734 หจ.สุพรรณ ทรำนสปอร์ต 2517 10/4/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจกำรขนส่งทุกชนิด 56/131  หมู่ท่ี 6 ต.ตล่ิงชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

2,108 0195563000949 บจ.เอพีวี โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)

 จ ำกัด

13/4/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจกำร บริกำรขนส่ง และขนถ่ำย

สินค้ำ และคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ

68/3  หมู่ท่ี 10 ต.หนองยำว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

2,109 0195563000973 บจ.ภัทรนิษฐ์ 889 จ ำกัด 17/4/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจกำรซ้ือมำขำยไปสินค้ำทุกประเภท

ตำมท่ีก ำหนดในวัตถุประสงค์

71/63  หมู่ท่ี 4 ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

2,110 0195563000981 บจ.เอมีญ่ำ อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ำกัด

17/4/2563 1,000,000       46421 กำรขำยส่งเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์

ชนิดใช้ในครัวเรือน

591/12  ถนนพหลโยธิน ต.ปำกเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

2,111 0195563001074 บจ.คล่ืน ดีไซน์ แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน จ ำกัด

30/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 21  ถนนเทศบำล 5 ต.ปำกเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

2,112 0193563000866 หจ.อุดมทรัพย์ วู๊ดชิพ 29/4/2563 1,000,000       46313 ประกอบกิจกำรขำยและรับซ้ือผลไม้ ไม้แปรรูป

 และผลิตภัณฑ์จำกไม้

12/3  หมู่ท่ี 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

2,113 0195563000931 บจ.สุนทรีกรทรัพย์ จ ำกัด 10/4/2563 1,000,000       52291 ประกอบกิจกำรบริหำรงำนด้ำนกำรขนส่ง

สินค้ำท่ัวทุกพ้ืนท่ี ทุกภำค ในรำชอำณำจักรไทย

3/22  ถนนสุดบรรทัด ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

2,114 0193563000793 หจ.วีก้ำ เอ็นจิเนียร่ิง 88 22/4/2563 1,000,000       33200 ประกอบกิจกำรรับเหมำติดต้ังเคร่ืองจักร 59/3  หมู่ท่ี 2 ต.ธำรเกษม อ.พระพุทธบำท จ.สระบุรี 18120

2,115 0193563000882 หจ.นวพรรษ เซอร์วิส 29/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร

พำณิชย์/พักอำศัย งำนก่อสร้ำงทุกประเภท

40  หมู่ท่ี 7 ต.พุกร่ำง อ.พระพุทธบำท จ.สระบุรี 18120

2,116 0195563001058 บจ.ไลอ้อน ออยล์ ปิโตรเลียม จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       46612 กำรขำยส่งเช้ือเพลิงเหลว 2  หมู่ท่ี 1 ต.ม่วงงำม อ.เสำไห้ จ.สระบุรี 18160

2,117 0193563000858 หจ.เอ็มแอนด์เอ็น เซอร์วิสเซส 28/4/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ และ

คนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำงอำกำศ ท้ัง

ภำยในประเทศ

115  หมู่ท่ี 8 ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190

2,118 0193563000661 หจ.จีที คอนสตรัคช่ัน 88 1/4/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุก่อสร้ำง อิฐ หิน ดิน 

ทรำย ปูนและวัสดุก่อสร้ำงทุกประเภท

55  หมู่ท่ี 3 ต.ดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 18210

2,119 0195563000922 บจ.วรศักดำ จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       13922 ประกอบกิจกำร ผลิต แปรรูป ขำย ให้เช่ำ 

ผ้ำใบ เต็นท์ และ อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง

36  หมู่ท่ี 4 ต.หนองนำก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230

2,120 0193563000815 หจ.พรอสเพอร์ พำวเวอร์ อีเทอนอล 24/4/2563 1,000,000       46693 ประกอบกิจกำรค้ำ ยำงเทียม สิงท ำเทียม วัตถุ

หรือสินค้ำดังกล่ำวโดยกรรมวิธีทำงวิทยำศำสตร์

58/39  หมู่ท่ี 4 ต.ผ้ึงรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,121 0193563000840 หจ.สถำปนิก แอนด์ เอ็นจิเนียร์ 28/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำงำน ถนน สะพำน เข่ือน

59/4  หมู่ท่ี 2 ต.เขำดินพัฒนำ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240

2,122 0195563000965 บจ.อำร์ ดี เอ็ม พี จ ำกัด 17/4/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจกำรขำยสินค้ำออนไลน์ ขำยปลีก 

ขำยส่ง เส้ือผ้ำส ำเร็จรูปเคร่ืองส ำอำง กระเป๋ำ 

รองเท้ำ

168  หมู่ท่ี 6 ต.บ้ำนแก้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240

2,123 0195563001040 บจ.เอสซี คูล ชิลเลอร์ เซอร์วิส 

จ ำกัด

27/4/2563 1,000,000       43223 บริกำรรับเหมำ ติดต้ัง บ ำรุงรักษำ ระบบเเอร์

ท้ังหมด ส ำหรับท่ีพักอำศัย อำคำรส ำนักงำน

52/228  หมู่ท่ี 10 ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240

2,124 0193563000751 หจ.ชนิดำเอ็นจิเนียร่ิง 13/4/2563 1,000,000       43299 ประกอบกิจกำร ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ ติดต้ัง

โครงสร้ำงโรงงำน เดินท่อน้ ำ ซ่อมแซมเตำวอล์

เลอร์ทุกชนิด

16/2  หมู่ท่ี 1 ต.ทับกวำง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260

2,125 0193563000874 หจ.อำจศัตรู 29/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงงำนของโรง

ปูนซีเมนต์นครหลวงไทย

57/38  หมู่ท่ี 5 ต.ทับกวำง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260

2,126 0195563001023 บจ.เอ็นยูพี เทคนิคอล จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจกำรรับออกแบบและติดต้ังระบบ

ไฟฟ้ำ

231/15  หมู่ท่ี 9 ต.ทับกวำง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260

2,127 0195563001031 บจ.โชคพยัคฆ์ เทรดด้ิง จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยปูนซีเมนต์ 42  หมู่ท่ี 8 ต.ทับกวำง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260

2,128 0193563000769 หจ.ธนรินทร์ นำแอนด์โน 15/4/2563 800,000         43210 ประกอบกิจกำรรับเหมำติดต้ังสำยไฟ อุปกรณ์

ไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์ ทุกชนิด

46/1  หมู่ท่ี 3 ต.บำงโขมด อ.บ้ำนหมอ จ.สระบุรี 18130

2,129 0193563000742 หจ.นนท์สุธีย์ รุ่งโรจน์ 13/4/2563 600,000         46632 กำรซ้ือ - ขำย ไม้ท่ีได้จำกกำรตัดไม้ กำรเล่ือยไม้ 31  หมู่ท่ี 5 ต.บ้ำนธำตุ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

2,130 0193563000718 หจ.ชิคก้ีเชฟ โฟรเซ่นฟู้ดส์ 8/4/2563 500,000         47212 ประกอบกิจกำรขำยปลีก ส่ง อำหำรทะเล 

ส ำเร็จรูป แช่แข็ง

24/16  หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนล ำ อ.วิหำรแดง จ.สระบุรี 18150

2,131 0193563000696 หจ.ด ำรงวิศว์ คอนสตรัคช่ัน 2/4/2563 400,000         43301 กำรติดต้ังส่วนประกอบอำคำรและกำรตกแต่ง

ภำยใน

276  หมู่ท่ี 5 ต.มิตรภำพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180

2,132 0193563000670 หจ.เปเปอร์ เอ็มไพร์ 1/4/2563 300,000         47612 ประกอบกิจกำรค้ำขำยวัสดุและครุภัณฑ์ 98/3  หมู่ท่ี 3 ต.ท่ำตูม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

2,133 0193563000726 หจ.เช่ียวชำญ เซอร์วิส 10/4/2563 200,000         77101 กำรให้เช่ำและให้เช่ำแบบลิสซ่ิงยำนยนต์ชนิด

น่ังส่วนบุคคล รถกระบะรถตู้และรถขนำดเล็ก

ท่ีคล้ำยกัน

20/1  หมู่ท่ี 2 ต.นำโฉง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

2,134 0193563000807 หจ.วีนัสสิริลำภ 23/4/2563 200,000         85491 ประกอบธุรกิจ สถำบันสอนภำษำ กวดวิชำ 

(เม่ือได้รับอนุญำตจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง

แล้ว)

257/35  ถนนเทศบำล 4 ต.ปำกเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

2,135 0195563001007 บจ.เบบ้ี ออร์แกนิค จ ำกัด 23/4/2563 100,000         20232 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำยสินค้ำออร์แกนิค

ส ำหรับเด็ก เช่น ครีมอำบน้ ำเด็ก

10/11  หมู่ท่ี 12 ต.พระพุทธบำท อ.พระพุทธบำท จ.สระบุรี 18120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

2,136 0193563000831 หจ.กำญจน์จิรำกำรพยำบำล 24/4/2563 50,000           86901 ประกอบกิจกำรประมูลงำนห้องพยำบำล ห้อง

พยำบำลโรงงำน ห้องพยำบำลหน่วยงำนรัฐ

246/18  หมู่ท่ี 12 ต.บ้ำนหมอ อ.บ้ำนหมอ จ.สระบุรี 18130

2,137 0205563013314 บจ.ไวไว ลิสซ่ิง จ ำกัด 2/4/2563 117,000,000   68102 ประกอบกิจกำรซ้ือขำย แลกเปล่ียน ให้เช่ำซ้ือ 

รับซ้ือฝำกรับจ ำนอง ท ำกำรจัดสรรท่ีดินและ

ส่ิงปลูกสร้ำงทุกชนิด

94  หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนบึง อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20170

2,138 0205563014051 บจ.ไท่ ม่ำน ม่ำน พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จ ำกัด

21/4/2563 15,000,000     68102 ประกอบกิจกำร ซ้ือ ขำย ให้เช่ำ หรือ จัดให้

ได้มำซ่ึงกรรมสิทธ์ิ หรือสิทธิอ่ืนๆในท่ีดิน 

อำคำรหรือส่ิงปลูกสร้ำง

78/217  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,139 0205563014078 บจ.เจริญสุข วูล์ฟ พร็อพเพอร์ต้ี 

จ ำกัด

21/4/2563 10,000,000     68102 ประกอบกิจกำรซ้ือขำย ให้เช่ำ เช่ำซ้ือ ขำยฝำก

 ครอบครอง ถือกรรมสิทธ์ิ อสังหำริมทรัพย์ 

ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้ำง

139/84  หมู่ท่ี 1 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

2,140 0205563014558 บจ.กิจกำรร่วมค้ำ สมูธ ฟิต กรุ๊ป 

และ โอโอเอส อินเตอร์เนช่ันแนล 

บีวี จ ำกัด

29/4/2563 10,000,000     43110 ประกอบกิจกำรร่วมค้ำในกำรด ำเนินกิจกำรร้ือ

ถอนแท่นขุดเจำะปิโตรเลียม

30/21  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนปึก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

2,141 0205563013161 บจ.คำริซึ ทรำนสปอร์ต (ไทย

แลนด์) จ ำกัด

1/4/2563 10,000,000     49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำทำงบก กำรขนส่ง

สินค้ำ งำนคลังสินค้ำ ท้ังน้ีจะประกอบกิจกำร

ได้ เม่ือได้รับอนุญำตแล้ว

84  หมู่ท่ี 2 ต.พำนทอง อ.พำนทอง จ.ชลบุรี 20160

2,142 0205563013217 บจ.บีเรนเบิร์ก ดีเอสแอล จ ำกัด 2/4/2563 10,000,000     71102 ให้บริกำรผู้เช่ียวชำญด้ำนพลังงำนและ

อุตสำหกรรม รวมถึงน้ ำมันและก๊ำซบนชำยฝ่ัง 

อุตสำหกรรมปิโตรเลียมและอุตสำหกรรมทำง

ทะเล

53  อำคำรทะเลทองทำวเวอร์ ห้อง 1201 

ช้ัน 12 หมู่ท่ี 9 ถนนสุขุมวิท

ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

2,143 0205563013675 บจ.ไจแอนท์ล็อค เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 13/4/2563 10,000,000     46599 ค้ำพลำติกทุกชนิดท่ีใช้ในอุตสำหกรรมและให้ท่ี

อ่ืนๆ สำยไฟ ชุดสำยไฟ เคร่ืองมือช่ำง 

เคร่ืองใช้ช่ำงอะไหล่ต่ำๆ เคร่ืองจักร อุปกรณ์

เคร่ืองจักรทุกชนิด เพ่ือจ ำหน่ำยท้ังในประเทศ

และต่ำงประเทศ

262/19  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

2,144 0205563013527 บจ.ซัคเซส แมชชีนเนอร่ี จ ำกัด 8/4/2563 5,000,000       28299 ประกอบกิจกำรผลิตเคร่ืองจักรเพ่ือใช้งำน

เฉพำะอย่ำงอ่ืนๆ ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

111/34  หมู่ท่ี 4 ต.นำป่ำ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

2,145 0205563013594 บจ.บุญส่ง 2020 จ ำกัด 10/4/2563 5,000,000       55102 ประกอบกิจกำรบริกำรท่ีพักระยะส้ัน เกสท์

เฮำส์ พร้อมมีร้ำนอำหำร และเคร่ืองด่ืม

ให้บริกำร

44/60  หมู่ท่ี 4 ต.ส ำนักบก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

2,146 0205563013756 บจ.ซิป้ำ เทคโนโลยี จ ำกัด 14/4/2563 5,000,000       32902 ประกอบกิจกำรผลิตเเละจ ำหน่ำยเคร่ืองเขียน 

ปำกกำเเละอุปกรณ์เคร่ืองใช้ส ำนักงำน

22/197  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส
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2,147 0205563014418 บจ.อำร์เอ็นจี 245 จ ำกัด 24/4/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงตกแต่งภำยใน

อำคำร รับออกแบบ และเขียนแบบก่อสร้ำง

188/9  หมู่ท่ี 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

2,148 0205563013918 บจ.โชครุ่งเรือง1999 จ ำกัด 17/4/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำง ส่ิงปลูกสร้ำง 96/10  หมู่ท่ี 10 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

2,149 0205563013748 บจ.รักษำควำมปลอดภัย ซีเคียวริช

 จ ำกัด

14/4/2563 5,000,000       80100 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรักษำควำมปลอดภัย

 ท้ังหน่วยงำนภำครัฐ และเอกชน

645/2  ถนนสุขุมวิท ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

2,150 0203563001900 หจ.ไทยคิดส์ ซอคเกอร์ 28/4/2563 5,000,000       46103 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออกเส้ือกีฬำ เส้ือ

ฟุตบอล กำงเกงกีฬำ เส้ือโปโล ชุดวอร์ม แจ็ค

เก็ต หมวก ถุงเท้ำ

6/6  หมู่ท่ี 2 ต.นำมะตูม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

2,151 0205563013039 บจ.ลักซ่ำวิว จ ำกัด 1/4/2563 5,000,000       66199 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้จัดกำรและดูแล

ผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดกำร

ทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืน

268/894  หมู่ท่ี 9 ถนนพัทยำสำย 2 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,152 0205563013250 บจ.เต็ง เช็ง ย่ี จ ำกัด 2/4/2563 5,000,000       68102 ซ้ือ จัดหำ รับ เช่ำ เช่ำซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ 

ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดกำรโดย

ประกำรอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

221/100  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,153 0205563013624 บจ.เบย์ เรล์ม เรียล เอสเตท ดี

เวลลอปเม้นท์ จ ำกัด

10/4/2563 5,000,000       68101 ประกอบกิจกำรซ้ือและกำรขำย

อสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเอง เพ่ือกำรพัก

อำศัย

165/951  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,154 0205563013632 บจ.ลำปำล่ำ จ ำกัด 10/4/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ หรือจัดให้

ได้มำซ่ึงกรรมสิทธ์ิ หรือสิทธ์ิอ่ืนๆ ในท่ีดิน 

อำคำรหรือส่ิงปลูกสร้ำง

91/5  หมู่ท่ี 5 ต.โป่ง อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,155 0205563013713 บจ.เวิลด์ พีบี เฮลธ์ โซลูช่ัน จ ำกัด 14/4/2563 5,000,000       96104 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำ ให้บริกำรด้ำน

สุขภำพและควำมงำม และจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์

330  หมู่ท่ี 2 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,156 0205563013781 บจ.ลีลำวดี ดีเวลล็อปเม้นท์ คอร์

ปอเรช่ัน จ ำกัด

15/4/2563 5,000,000       68101 ประกอบกิจกำร ซ้ือ-ขำย ให้เช่ำท่ีดิน อำคำร 

บ้ำนคอนโด เทำว์โฮมและอสังหำริมทรัพย์ ทุก

ชนิด

565/51  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,157 0205563013888 บจ.ไชน่ำ ไทย ยูไนเต็ด โฮลด้ิง 

จ ำกัด

16/4/2563 5,000,000       68101 พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ประเภทบ้ำนทำวน์

เฮ้ำส์ บ้ำนเด่ียว อำคำรชุด ส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืนๆ

365/77  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,158 0205563013926 บจ.ฝำน เลอร์ จ ำกัด 17/4/2563 5,000,000       68104 กำรเช่ำและกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับ

อสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของ ตนเองหรือเช่ำจำก

ผู้อ่ืนท่ีไม่ใช่เพ่ือเป็นท่ีพักอำศัย

159/190  หมู่ท่ี 5 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,159 0205563013934 บจ.เชงน่ี จ ำกัด 17/4/2563 5,000,000       68104 กำรเช่ำและกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับ

อสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของ ตนเองหรือเช่ำจำก

ผู้อ่ืนท่ีไม่ใช่เพ่ือเป็นท่ีพักอำศัย

159/190  หมู่ท่ี 5 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,160 0205563014094 บจ.โคโคนัท ทัช พ้อยท์ จ ำกัด 21/4/2563 5,000,000       66199 ประกอบกิจกำรรับเป็นผู้จัดกำรและดูแล

ผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดกำร

ทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืน

565/69  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,161 0205563014167 บจ.เอส เอช 413 จ ำกัด 22/4/2563 5,000,000       68104 ประกอบกิจกำรเช่ำและกำรด ำเนินกำร

เก่ียวกับอสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของ ตนเองหรือ

เช่ำจำกผู้อ่ืนท่ีไม่ใช่เพ่ือเป็นท่ีพักอำศัย

159/190  หมู่ท่ี 5 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,162 0205563014230 บจ.ไบรอัน แลม จ ำกัด 22/4/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ 168/192  หมู่ท่ี 3 ต.หนองปลำไหล อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,163 0205563014299 บจ.อัลโตรำธ จ ำกัด 23/4/2563 5,000,000       56101 จ ำหน่ำยอำหำร-เคร่ืองด่ืม 421/15,421/17  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,164 0205563013128 บจ.เคเอส. ริช คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 1/4/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงและควบคุม

งำนรวมถึงติดต้ัง ต่อเติม ปรับปรุงและ

ซ่อมแซมอำคำร โรงงำน

35/4  หมู่ท่ี 5 ต.หนองซ้ ำซำก อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20170

2,165 0205563013420 บจ.เค.ที.เค. พัฒนำธุรกิจ จ ำกัด 7/4/2563 5,000,000       33121 ประกอบกิจกำรให้บริกำรซ่อมแซมและ

บ ำรุงรักษำ เคร่ืองจักร เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และ

อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องทำงกำรเกษตรทุกชนิด

99/5  หมู่ท่ี 4 ต.บ้ำนบึง อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20170

2,166 0205563013659 บจ.ไฟว์ซิกซ์ฟำร์มำ จ ำกัด 10/4/2563 5,000,000       46441 ประกอบกิจกำรค้ำ ผลิต ซ้ือ จัดหำ ใช้ 

ครอบครอง ถือกรรมสิทธ์ิ จ ำหน่ำย น ำเข้ำ-

ส่งออก ซ่ึงผลิตภัณฑ์ยำ

21/8  หมู่ท่ี 7 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

2,167 0205563013152 บจ.ลิงค์คอร์ เทคโนโลยี (ไทย

แลนด์) จ ำกัด

1/4/2563 5,000,000       26201 ประกอบกิจกำรผลิตวิจัยพัฒนำ คอมพิวเตอร์

ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เสริม ผลิตภัณฑ์ดิจิตอล

7/42  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

2,168 0203563001802 หจ.ธำรแก้วว์ สมุนไพรไทย 13/4/2563 5,000,000       47723 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง เช่นลิ

ปติก บลัชออน อำยไลน์เนอร์ เซร่ัม ครีมรองพ้ืน

107  หมู่ท่ี 10 ต.ท่ำบุญมี อ.เกำะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240

2,169 0205563013381 บจ.ไบแทค อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ำกัด

3/4/2563 5,000,000       46599 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและขำยเคร่ืองจักร

อุตสำหกรรมทุกประเภท เคร่ืองจักร

อุตสำหกรรม

108  หมู่ท่ี 1 ต.ท่ำบุญมี อ.เกำะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240

2,170 0205563013241 บจ.ดี เอ็ม แอนด์ ดี เอส จ ำกัด 2/4/2563 4,500,000       68102 ซ้ือ จัดหำ รับ เช่ำ เช่ำซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ 

ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดกำรโดย

ประกำรอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

159/190  หมู่ท่ี 5 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,171 0205563013853 บจ.ไชน่ำ ออยล์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์

 คอนสตรัคช่ัน (ประเทศไทย) จ ำกัด

16/4/2563 4,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง รับจ้ำง 76/8  หมู่ท่ี 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

2,172 0205563014388 บจ.ดำวินช่ี ไทย จ ำกัด 24/4/2563 4,000,000       32909 ประกอบกิจกำรผลิต น ำเข้ำ ส่งออก ขำยปลีก 

สินค้ำอุปโภค บริโภค

1/46  หมู่ท่ี 1 ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

2,173 0205563013225 บจ.ฟูลเฮ้ำส์ ศรีรำชำ จ ำกัด 2/4/2563 4,000,000       68102 กิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ เป็นนำยหน้ำ ตัวแทนค้ำ

 ด ำเนินกำรเก่ียวกับอสังหำริมทรัพย์

165/113  หมู่ท่ี 10 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

2,174 0205563014647 บจ.จำโลน (ประเทศไทย) จ ำกัด 29/4/2563 4,000,000       20299 ประกอบกิจกำรผลิต ผลิตภัณฑ์ทำงเคมี ทุก

ประเภท

390  หมู่ท่ี 2 ต.เขำคันทรง อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

2,175 0205563013071 บจ.ไวท์ คลำวด์ 2 จ ำกัด 1/4/2563 4,000,000       68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ทำงด้ำน

อสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

445/567  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,176 0205563013080 บจ.ไวท์ คลำวด์ 12 จ ำกัด 1/4/2563 4,000,000       68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ทำงด้ำน

อสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

445/661  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,177 0205563013195 บจ.ไวท์ คลำวด์ 7 จ ำกัด 2/4/2563 4,000,000       68102 ซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ทำงด้ำนอสังหำริมทรัพย์ทุก

ชนิด

445/600  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,178 0205563013209 บจ.ไวท์ คลำวด์ 10 จ ำกัด 2/4/2563 4,000,000       68102 ซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ทำงด้ำนอสังหำริมทรัพย์ทุก

ชนิด

445/624  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,179 0205563013551 บจ.สกำย มหำมงคล จ ำกัด 9/4/2563 4,000,000       46109 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำแฟช่ัน

ดีไซน์ ขำยสินค้ำแฟช่ันดีไชด์ทุกประเภท ซ้ือ-

ขำยออนไลน์เส้ือผ้ำแฟช่ันทุกชนิด และให้

ค ำปรึกษำเก่ียวกับวีซ่ำและรับท ำวีว่ำทุก

ประเภท

87/13  หมู่ท่ี 11 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,180 0205563013951 บจ.แอล เอฟ แอนด์ โฮม จ ำกัด 17/4/2563 4,000,000       68104 กำรเช่ำและกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับ

อสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของ ตนเองหรือเช่ำจำก

ผู้อ่ืนท่ีไม่ใช่เพ่ือเป็นท่ีพักอำศัย

159/190  หมู่ท่ี 5 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,181 0205563013969 บจ.รูลำซำด้ำ จ ำกัด 20/4/2563 4,000,000       46109 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก สินค้ำตำมวัตถุ

ท่ีประสงค์ของบริษัทตำมออเดอร์ลูกค้ำ

301/16-17  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,182 0205563014124 บจ.เว่นตง จ ำกัด 22/4/2563 4,000,000       68104 ประกอบกิจกำรเช่ำและกำรด ำเนินกำร

เก่ียวกับอสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของ ตนเองหรือ

เช่ำจำกผู้อ่ืนท่ีไม่ใช่เพ่ือเป็นท่ีพักอำศัย

159/190  หมู่ท่ี 5 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,183 0205563013055 บจ.เคียววะ เอสเอส (ประเทศไทย)

 จ ำกัด

1/4/2563 4,000,000       33122 ประกอบกิจกำรบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซม เคร่ืองตัด

โลหะ และเคร่ืองใช้ในอุตสำหกรรม

369/23  หมู่ท่ี 6 ต.บ่อวิน อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,184 0205563014205 บจ.ชังหย่ำล่ี จ ำกัด 22/4/2563 3,500,000       68104 กำรเช่ำและกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับ

อสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของ ตนเองหรือเช่ำจำก

ผู้อ่ืนท่ีไม่ใช่เพ่ือเป็นท่ีพักอำศัย

221/100  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,185 0205563014141 บจ.จ้ือโหยวซือต้ี จ ำกัด 22/4/2563 3,200,000       68104 ประกอบกิจกำรเช่ำและกำรด ำเนินกำร

เก่ียวกับอสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของ ตนเองหรือ

เช่ำจำกผู้อ่ืนท่ีไม่ใช่เพ่ือเป็นท่ีพักอำศัย

221/100  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,186 0205563014159 บจ.เหอยีเชียน จ ำกัด 22/4/2563 3,100,000       68104 ประกอบกิจกำรเช่ำและกำรด ำเนินกำร

เก่ียวกับอสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของ ตนเองหรือ

เช่ำจำกผู้อ่ืนท่ีไม่ใช่เพ่ือเป็นท่ีพักอำศัย

159/190  หมู่ท่ี 5 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,187 0205563013063 บจ.ไวท์ คลำวด์ 13 จ ำกัด 1/4/2563 3,000,000       68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ทำงด้ำน

อสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

445/667  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,188 0205563013608 บจ.แกรนด์ อเวนิว บำย ล๊ัคก้ี จ ำกัด 10/4/2563 3,000,000       66199 ประกอบกิจกรรมอ่ืนๆท่ีช่วยเสริมกิจกรรมกำร

ให้บริกำรทำงกำรเงิน ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ใน

ท่ีอ่ืน

236/146  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,189 0205563013942 บจ.ฟ่ำน เฉิง ฝำน ขำวำ ซังเม่ำ 

จ ำกัด

17/4/2563 3,000,000       68103 กำรเช่ำและกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับ

อสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็น ของตนเองหรือเช่ำจำก

ผู้อ่ืนเพ่ือเป็นท่ีพักอำศัย

159/190  หมู่ท่ี 5 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,190 0205563014108 บจ.ยอชท์ พำร์ทส์ (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

21/4/2563 3,000,000       46591 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ อะไหล่ เรือ

ยนต์ เรือกลเดินทะเลทุกประเภท ตลอดจน

ให้บริกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ เรือยนต์ เรือ

กลทะเลดังกล่ำวด้วย

565/69  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,191 0205563014191 บจ.เฮดมำล พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด 22/4/2563 3,000,000       68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ อสังหำริมทรัพย์ 9/109  หมู่ท่ี 8 ต.ห้วยใหญ่ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,192 0205563014302 บจ.บิวต้ี ซี แซนด์ ซัน จ ำกัด 23/4/2563 3,000,000       68101 ซ้ือบ้ำนท่ีอยู่อำศัย ถือกรรมสิทธิ ครอบครอง 

ปรับปรุง ใช้ และจัดกำรโดยประกำรอ่ืนซ่ึง

ทรัพย์สินใดๆตลอดจนดอกผล

138/53  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,193 0205563014523 บจ.จี แอนด์ เอส ชูสเตอร์ จ ำกัด 28/4/2563 3,000,000       68103 ประกอบกิจกำรด้ำนอสังหำริมทรัพย์ บ้ำน 

คอนโด ทุ่ีดิน คอยดูแลนักท่องเท่ียวในเร่ืองท่ี

พักและควำมเป็นอยู่ ฯลฯ

138/123  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,194 0205563014566 บจ.บินบินหยำง จ ำกัด 29/4/2563 3,000,000       68102 ประกอบกิจกำร ซ้ือ ขำย ให้เช่ำ พัฒนำ

อสังหำริมทรัพย์

999/35  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,195 0205563014035 บจ.แอชวูด ลิฟว่ิง จ ำกัด 20/4/2563 3,000,000       68102 ประกอบกิจกำรจัดซ้ือท่ีดินแปลงใหญ่แล้ว

แบ่งแยกออกเป็นแปลงเล็กๆ โดยมีหรือไม่มีส่ิง

ปลูกสร้ำงเพ่ือขำย เช่ำ ให้เช่ำ ตลอดจนกำร

ดูแลรักษำในส่วนดังกล่ำว

331/12  หมู่ท่ี 4 ต.บ่อวิน อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

2,196 0205563014353 บจ.ไกรอส คอนซัลต้ิง แอนด์ 

เมเนจเม้นท์ จ ำกัด

23/4/2563 3,000,000       85211 ประกอบกิจกำรเก่ียวกับโรงเรียน ประเภท

กิจกำรโรงเรียน และโรงเรียนหลักสูตร

นำนำชำติ

99/153  หมู่ท่ี 1 ต.บึง อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

2,197 0205563014451 บจ.ต้ีเถิง จ ำกัด 24/4/2563 2,600,000       68104 กำรเช่ำและกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับ

อสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของ ตนเองหรือเช่ำจำก

ผู้อ่ืนท่ีไม่ใช่เพ่ือเป็นท่ีพักอำศัย

159/190  หมู่ท่ี 5 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,198 0205563014001 บจ.เคทีเอ็ม คอร์ป. จ ำกัด 20/4/2563 2,100,000       49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำอ่ืนๆทำงถนนซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

64/22  ถนนบำงแสน-อ่ำงศิลำ ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

2,199 0205563013586 บจ.เอ็ม พี เอ99 เซอร์วิส จ ำกัด 9/4/2563 2,000,000       43901 กำรก่อสร้ำงฐำนรำกรวมถึงกำรตอกเสำเข็ม 68/73  หมู่ท่ี 9 ต.นำป่ำ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

2,200 0205563013721 บจ.เดอะ ไนน์ คำร์วอช จ ำกัด 14/4/2563 2,000,000       45203 ประกอบกิจกำรให้บริกำรล้ำงรถ เคลือบแก้ว 

พ่นกันสนิมใต้ท้องรถ และจ ำหน่ำยอุปกรณ์

น้ ำยำเก่ียวกับกำรท ำควำมสะอำดรถยนต์ทุก

ชนิด

52/5  หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

2,201 0203563001896 หจ.รัชฎำเจริญกำรยำง 27/4/2563 2,000,000       45301 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก และจ ำหน่ำย

ยำงรถยนต์ ล้อแม็ก และอุปกรณ์อ่ืนๆท่ี

เก่ียวข้อง รวมถึง ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ และ

บริกำรครบวงจรเก่ียวกับยำงรถทุกชนิด

9/26  หมู่ท่ี 1 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

2,202 0205563013233 บจ.แอดวำนซ์ อินโนเทค อินเทนท์

 จ ำกัด

2/4/2563 2,000,000       47723 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ขำยปลีก ขำยส่ง 

เคร่ืองส ำอำง เคร่ืองมือแพทย์ อำหำรสัตว์ 

วัตถุอันตรำย ยำฆ่ำเช้ือ

59/5  ช้ันท่ี 2 หมู่ท่ี 2 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

2,203 0205563013390 บจ.โจอินเบสท์ อินเตอร์เนช่ันแนล

 จ ำกัด

3/4/2563 2,000,000       68101 กำรซ้ือและกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของ

ตนเอง เพ่ือกำรพักอำศัย

99-1/5,99-1/6  ถนนศรีรำชำนคร 1 ต.ศรีรำชำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

2,204 0203563001926 หจ.คอสเมติก แลบบอรำทอรีส์ 29/4/2563 2,000,000       46443 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองส ำอำง 64  ถนนแสนสุข ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

2,205 0205563013187 บจ.ไวท์ คลำวด์ 6 จ ำกัด 2/4/2563 2,000,000       68102 ซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ทำงด้ำนอสังหำริมทรัพย์ทุก

ชนิด

445/596  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,206 0205563013373 บจ.จิง ดัง จ ำกัด 3/4/2563 2,000,000       68102 ซ้ือ จัดหำ รับ เช่ำ เช่ำซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ 

ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดกำรโดย

ประกำรอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

308/49  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,207 0205563013837 บจ.ซันไชน์ จี. โคเฮน จ ำกัด 16/4/2563 2,000,000       66199 ประกอบกิจกรรมอ่ืนๆท่ีช่วยเสริมกิจกรรมกำร

ให้บริกำรทำงกำรเงิน ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ใน

ท่ีอ่ืน

404/71  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,208 0205563014132 บจ.เบสส์  เรล์ม  เรียล  เอสเตท  ดี

เวลลอปเม้นท์ จ ำกัด

22/4/2563 2,000,000       68201 ประกอบกิจกำรซ้ือ จัดหำ รับ เช่ำ เช่ำซ้ือ ถือ

กรรมสิทธ์ิ ซ่ึงทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผล

ของทรัพย์สินน้ันๆ

315/348  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,209 0205563014213 บจ.ไทย บำฟู คัลเจอร์ มีเดีย จ ำกัด 22/4/2563 2,000,000       46102 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออกผลไม้ทุกชนิด 249/2  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,210 0205563014264 บจ.โอเอซิสรีทรีตฟู้ดแอนด์ดร๊ิงค์ 

จ ำกัด

23/4/2563 2,000,000       56301 ประกอบกิจกำรบำร์ ไนท์คลับ ร้ำนอำหำร 

เคร่ืองด่ืมและห้องพักให้เช่ำ

52/299  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,211 0205563014311 บจ.บ้ำนทนำย ลอว์ เฟิร์ม จ ำกัด 23/4/2563 2,000,000       69100 กิจกรรมทำงกฎหมำย สถำบันเพ่ือควำม

ยุติธรรม

23/2  หมู่ท่ี 5 ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,212 0205563014329 บจ.นิวแลนด์มำร์ค  กรุ๊ป จ ำกัด 23/4/2563 2,000,000       68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ จัดหำ เช่ำซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ

 ซ่ึงทรัพย์สินใดๆตลอดจนออกดอกผลของ

ทรัพย์สิน

315/348  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,213 0205563014442 บจ.นิวแลนด์มำร์ค  อินเตอร์เนช่ัน

แนล จ ำกัด

24/4/2563 2,000,000       68201 ประกอบกิจกำรซ้ือ จัดหำ รับ เช่ำ เช่ำซ้ือ ถือ

กรรมสิทธ์ิซ่ึงทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผล

ของทรัพย์สินน้ันๆ

315/348  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,214 0205563014493 บจ.โววูซ กรุ๊ป อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ำกัด

28/4/2563 2,000,000       68102 ประกอบกิจกำร ซ้ือ ขำย ให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ 441/46  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,215 0205563014515 บจ.แอนโทชก้ำ บิสิเนส จ ำกัด 28/4/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร จ ำหน่ำยอำหำร 

และเคร่ืองด่ืมทุกชนิด

478/17 วิวทะเลคอนโด 5  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,216 0205563014574 บจ.แพนแพน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ 

จ ำกัด

29/4/2563 2,000,000       68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ พัฒนำ

อสังหำริมทรัพย์

42/280  หมู่ท่ี 5 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,217 0205563014582 บจ.รักดี สยำม อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ำกัด

29/4/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ทุกประเภท 251  หมู่ท่ี 4 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,218 0205563014701 บจ.เอสเอสเอ็ม 0907 จ ำกัด 30/4/2563 2,000,000       96101 ประกอบกำรร้ำนนวด 519/7  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,219 0205563014728 บจ.บริทิช เลิร์นน่ิง เซ็นเทอร์ จ ำกัด 30/4/2563 2,000,000       85493 ประกอบกิจกำรโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 

สอนเสริม กวดวิชำ ผ่ำนส่ืออนไลน์ เม่ือได้รับ

อนุญำตแล้ว

79/17  หมู่ท่ี 13 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,220 0205563014736 บจ.ไทยเซนฮุย  กรุ๊ป จ ำกัด 30/4/2563 2,000,000       68201 ประกอบกิจกำรซ้ือ  จัดหำ รับเช่ำ เช่ำซ้ือ ถือ

กรรมสิทธ์ิ ซ่ึงทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผล

ของทรัพย์สินน้ันๆ

78/218  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,221 0205563014710 บจ.จินส์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์  ซัพ

พลำย จ ำกัด

30/4/2563 2,000,000       46593 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย น ำสินค้ำเข้ำมำ และ

ให้บริกำรออกแบบและผลิตงำนตำมแบบ 

เคร่ืองจักร ช้ินส่วน อะไหล่ อุปกรณ์และงำน

เจียรงำนเช่ือม ให้บริกำรงำนในลักษณะ

ดังกล่ำวกับสินค้ำอ่ืนในโรงงำนอุตสำหกรรม

81/309  หมู่บ้ำน แฟมิล่ีซิต้ี พำนทอง 2 หมู่

ท่ี 8

ต.มำบโป่ง อ.พำนทอง จ.ชลบุรี 20160

2,222 0205563013136 บจ.ไลฟ์ อินฟินิต้ี เทรดด้ิง จ ำกัด 1/4/2563 2,000,000       47521 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย อุปกรณ์เคร่ืองมือช่ำง

 อุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ อะไหล่ เคร่ืองจักร 

เคร่ืองยนต์ กลไก

35/4  หมู่ท่ี 5 ต.หนองซ้ ำซำก อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20170

2,223 0205563013101 บจ.จัส เพอร์ฟอร์แมนซ์เซอร์วิส 

จ ำกัด

1/4/2563 2,000,000       46599 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองจักรใหม่ 

เคร่ืองจักรกล อะไหล่ อุปกรณ์เคร่ืองจักรกล

889/247  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

2,224 0205563014019 บจ.อีซ่ี  คำร์  วอช  (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

20/4/2563 2,000,000       45203 ประกอบกิจกรรมดูแลท ำควำมสะอำดรถยนต์ 

รถจักรยำนยนต์ ครบวงจร

122/153  หมู่ท่ี 2 ต.บึง อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

2,225 0205563014531 บจ.เอสทีซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ แอร์

 เซอร์วิส จ ำกัด

28/4/2563 2,000,000       43210 ประกอบกิจกำรรับติดต้ังอุปกรณ์เก่ียวกับระบบ

ไฟฟ้ำ

245/53  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

2,226 0205563013560 บจ.ออลบำ จ ำกัด 9/4/2563 2,000,000       68202 ประกอบกิจกำรให้บริกำรพัฒนำ

อสังหำริมทรัพย์

150  หมู่ท่ี 4 ต.นำจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

2,227 0203563001837 หจ.สุดอิน รุ่งเรือง 16/4/2563 1,000,000       68101 ประกอบกิจกำรซ้ือและกำรขำย

อสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเอง เพ่ือกำรพัก

อำศัย

22/50  หมู่ท่ี 6 ต.ส ำนักบก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

2,228 0205563013098 บจ.พลอยทิพย์ คริสป้ี จ ำกัด 1/4/2563 1,000,000       10752 ประกอบกิจกำรผลิตอำหำรปรุงส ำเร็จบรรจุใน

ภำชนะปิดสนิทโดยวิธีสุญญำกำศ

29/94 ต.บ้ำนสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

2,229 0205563013292 บจ.เอส พลัส คอสเมติก จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยปลีกและส่ง 

เคร่ืองส ำอำง ผลิตภัณฑ์เจลล้ำงมือ

39/123  หมู่ท่ี 4 ต.หนองข้ำงคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

2,230 0205563013454 บจ.เอสไอเอส เพ่ิมทรัพย์ เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ำกัด

7/4/2563 1,000,000       25922 ประกอบกิจกำร รับจ้ำง กลึง เช่ือม เคร่ืองจักร

 และอุปกรณ์ทุกประเภทท่ีใช้ในงำน

อุตสำหกรรม

59/16  หมู่ท่ี 4 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

2,231 0205563013462 บจ.โฟลวำ เทรดด้ิง จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       46109 กำรขำยส่งสินค้ำท่ัวไปโดยได้รับค่ำตอบแทน

หรือตำมสัญญำจ้ำง

91/120  หมู่ท่ี 7 ต.นำป่ำ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

2,232 0205563013471 บจ.ทริปเป้ิล เอ็กซ์เซลเลนซ์ โซลูช่ัน

 แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด

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

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำ

กำร ถนน สะพำนและงำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุก

ชนิด รวมท้ังรับท ำงำนโยธำทุกประเภท

95/66  หมู่ท่ี 6 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

2,233 0205563013501 บจ.บำวด์เลส แอนด์ บอนด์ จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       70209 ประกอบธุรกิจบริกำรรับเป็นท่ีปรึกษำเเละให้

ค ำเเนะน ำเก่ียวกับกำรน ำเข้ำเเละส่งออกสินค้ำ

54/66  หมู่ท่ี 9 ต.บ้ำนสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,234 0205563013683 บจ.ที เค พำวเวอร์ เมท ออโตเมช่ัน

 จ ำกัด

13/4/2563 1,000,000       29309 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับผลิตช้ินส่วน

อิเล็กทรอนิกส์ ช้ินส่วนยำนยนต์ ตำมค ำส่ังซ้ือ

ของลูกค้ำ

118/109  หมู่ท่ี 6 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

2,235 0205563013764 บจ.โทเคไนน์ จ ำกัด 14/4/2563 1,000,000       62022 กิจกรรมกำรให้ค ำปรึกษำทำงด้ำนซอฟต์แวร์ 39/130  หมู่ท่ี 7 ต.บ้ำนสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

2,236 0205563013900 บจ.สถำปนิก ชัญญ์ จ ำกัด 17/4/2563 1,000,000       71101 ประกอบกิจกำรรับออกแบบ และเขียนแบบ

งำนสถำปัตยกรรมต่ำงๆ ทุกชนิด

7/73  หมู่ท่ี 9 ต.นำป่ำ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

2,237 0205563014086 บจ.เอ็น.ดี. เฮลธ์ เซอร์วิสเซส จ ำกัด 21/4/2563 1,000,000       86909 กิจกรรมอ่ืน ๆ ด้ำนสุขภำพของมนุษย์ ซ่ึงมิได้

จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

98/376  หมู่บ้ำน ดิ เอสเตท หมู่ท่ี 8 ต.นำป่ำ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

2,238 0205563014361 บจ.เอ็ม.เอส.ที. ซัพพลำย แอนด์ 

โมลด์ จ ำกัด

24/4/2563 1,000,000       25922 ประกอบกิจกำรรับงำนกลึง งำนมิลล่ิง งำนปำด

 งำนกัดเฟือง งำนตัดแผ่นเหล็ก งำนตัดเหล็ก

ตำมแบบ งำนเช่ือม

55/9  หมู่ท่ี 3 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

2,239 0205563014507 บจ.แอลฟ่ำ อินโฟเทค เทคโนโลยี 

จ ำกัด

28/4/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย สินค้ำผ่ำนส่ือ

ออนไลน์ เช่น ล ำโพง เคร่ืองเสียง 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ อุปกรณ์ทุกชนิด

90/23  หมู่ท่ี 7 ต.นำป่ำ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

2,240 0205563014591 บจ.สถำปนิก เอโอดี จ ำกัด 29/4/2563 1,000,000       71101 ประกอบกิจกำร ส ำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ

งำนสถำปัตยกรรมและวิศวกรรมกำรรำคำ

โครงกำร

168/204  หมู่ท่ี 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

2,241 0205563013284 บจ.ทีพีซี คอนสทรัคช่ัน จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       41002 รับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด ออกแบบ ต่อเติม

อำคำร ตกแต่ง บ้ำน คอนโด ส่ิงปลูกสร้ำง

305/82  หมู่ท่ี 8 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

2,242 0205563013438 บจ.ญำดำ 365 ทรำเวล จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       52292 บริกำรน ำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำภำยในประเทศ

และต่ำงประเทศ

120/382  หมู่ท่ี 10 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

2,243 0205563013543 บจ.บ้ำนละมุน สุขใจ จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       96309 ประกอบกิจกรรมกำรบริกำรอ่ืน ๆ ส่วนบุคคล

ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

275/34  หมู่ท่ี 1 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

2,244 0205563013578 บจ.ซี.ที.เซอร์วิส จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจกำร นำยหน้ำ ตัวแทนซ้ือขำย 

อสังหำริมทรัพย์

377/38  หมู่ท่ี 2 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

2,245 0205563013870 บจ.คลีน คิง จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       81210 ประกอบกิจกำร รับท ำควำมสะอำด สถำน

ประกอบกำร ทุกประเภท

159/13  หมู่ท่ี 1 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

2,246 0205563013896 บจ.เอ อี ซี คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส

 จ ำกัด

17/4/2563 1,000,000       45203 ประกอบกิจกำรให้บริกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 

ตรวจสอบ ฉีดพ่นน้ ำยำกันสนิม ตู้คอนเทนเนอร์

46/33  หมู่ท่ี 1 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

2,247 0205563014027 บจ.สยำมพำร์ทเทค แมชชีน จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       28160 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำยสะพำนล ำเลียง 

และจ ำหน่ำยเคร่ืองจักร

86/34  หมู่ท่ี 10 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,248 0205563014043 บจ.อินเตอร์ เทรดด้ิง เซ็นเตอร์ 

จ ำกัด

21/4/2563 1,000,000       46492 กำรขำยส่งนำฬิกำและเคร่ืองประดับ 340/98  หมู่ท่ี 6 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

2,249 0205563014175 บจ.มอซซ่ำ กรุ๊ป(ประเทศไทย) 

จ ำกัด

22/4/2563 1,000,000       93112 ประกอบกิจกำรสถำนท่ีออกก ำลังกำย สปอร์ต

คลับ ศูนย์ฟิตเนส

341/129  หมู่ท่ี 3 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

2,250 0205563014698 บจ.ยู ดีไซน์ บิลท์อิน แอนด์ 

คอนซัลแทนท์ จ ำกัด

30/4/2563 1,000,000       31001 ประกอบกิจกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ 120/351  หมู่บ้ำน เดอะทรี หมู่ท่ี 10 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

2,251 0203563001772 หจ.โชคดีรุ่งเรืองทรัพย์2020 2/4/2563 1,000,000       46414 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองแต่งกำย เส้ือผ้ำ

 บุรุษ สตรี เด็กและเด็กอ่อน ชุดนอน แฟช่ัน

20/231  หมู่บ้ำน คันทรี ปำร์ค วิลเลจ 2 

หมู่ท่ี 5

ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

2,252 0203563001888 หจ.กฤติน  ซัพพลำย แอนด์ โปร

ดักส์

24/4/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจกำรขำยส่งสินค้ำท่ัวไปโดยได้รับ

ค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง

119/281  หมู่ท่ี 3 ถนนเล่ียงตลำดหนองมน ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

2,253 0205563013047 บจ.เจพี แล็บ แอนด์ ดิสทรีบิวช่ัน 

จ ำกัด

1/4/2563 1,000,000       47895 ประกอบกิจกำรขำยปลีกสินค้ำทำงเภสัชภัณฑ์

และเวชภัณฑ์ เคร่ืองหอมและเคร่ืองส ำอำงบน

แผงลอยและตลำด

14/216  หมู่บ้ำน พร้อมพรรณ หมู่ท่ี 4 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

2,254 0205563014221 บจ.ไตรริน จ ำกัด 22/4/2563 1,000,000       68104 กำรเช่ำและกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับ

อสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของ ตนเองหรือเช่ำจำก

ผู้อ่ืนท่ีไม่ใช่เพ่ือเป็นท่ีพักอำศัย

76  หมู่ท่ี 1 ถนนสุขุมวิท ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

2,255 0205563014345 บจ.168 พำวเวอร์ฟูล จ ำกัด 23/4/2563 1,000,000       28199 ประกอบกิจกำรผลิต ซ้ือขำย ให้เช่ำ สินค้ำท่ี

เก่ียวกับ ธุรกิจหยอดเหรียญ สินค้ำหยอด

เหรียญ ตู้หยอดเหรียญ

40/3  หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนปึก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

2,256 0205563014485 บจ.เอฟเอฟเค โซลูช่ัน จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจกำรซ้ือขำย ให้เช่ำ แลกเปล่ียน 

อะไหล่ วัสดุส้ินเปลือง และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกับ

ยำนยนต์ทุกชนิด

119/246  หมู่ท่ี 3 ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

2,257 0205563014663 บจ.พีวำย โปรดักส์แอนด์ซัพพลำย 

จ ำกัด

30/4/2563 1,000,000       46694 ประกอบกิจกำรขำยส่งบรรจุภัณฑ์ชนิดใช้

ในทำงอุตสำหกรรม

46/17  ถนนบำงแสนสำย 4 เหนือ ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

2,258 0205563013497 บจ.วิศณุจักร์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย

135/1  หมู่ท่ี 11 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

2,259 0205563014612 บจ.777เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 29/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง เป็นท่ีปรึกษำ

 ตลอดจนกำรวำงแผน งำนซ่อมแซม 

ส่ิงก่อสร้ำงทุกชนิด

63/40  หมู่ท่ี 4 ต.บ้ำนเซิด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

2,260 0203563001781 หจ.สำครเจริญ บิลด้ิง 3/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำรทุกชนิด

 รวมท้ังตกแต่งอำคำรท้ังภำยในและภำยนอก

12/40  หมู่ท่ี 7 ต.ห้วยใหญ่ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,261 0203563001845 หจ.บิลล่ี ฮำร์ดแวร์ 17/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำ ตกแต่ง ต่อเติม 

เก่ียวกับกำรก่อสร้ำงทุกชนิด

315/56  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,262 0203563001853 หจ.วิศนุพงษ์ แมชชีนเนอร่ีเซอร์วิส

 แอนด์ เร้นท์

20/4/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกวัสดุก่อสร้ำงอ่ืนๆ 49/2  หมู่ท่ี 9 ต.โป่ง อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,263 0205563013021 บจ.วีเน็กซ์ คอมมิวนิเคช่ัน เซอร์วิส

เซส จ ำกัด

1/4/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจกำรบริกำรรับออกแบบติดต้ังไฟ

เบอร์ออฟติก งำนระบบคล่ืนโทรศัพท์ ทุก

เครือข่ำยและติดต้ังเน็ตเวิร์ค

42/250  หมู่ท่ี 2 ต.หนองปลำไหล อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,264 0205563013144 บจ.ไนซ์กำร์เด้น จ ำกัด 1/4/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจกำรซ้ือ จัดหำ รับ เช่ำ เช่ำซ้ือ ถือ

กรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดกำร

โดยประกำรอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

149/142  หมู่ท่ี 7 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,265 0205563013268 บจ.เอ็มโอเอ เทค จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       46521 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

 ทุกชนิด

10  หมู่ท่ี 4 ต.หนองปลำไหล อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,266 0205563013306 บจ.สยำม เจนท์ จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       77305 ให้เช่ำเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ 27/1  หมู่ท่ี 8 ต.หนองปลำไหล อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,267 0205563013322 บจ.เซ็ท ซีน ครีเอทีฟ จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       73101 กิจกรรมของบริษัทโฆษณำ 316/21  หมู่ท่ี 13 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,268 0205563013349 บจ.ชัยวรกำร จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจกำรขนส่งขนถ่ำยสินค้ำ

ภำยในประเทศ

20/11  หมู่ท่ี 8 ต.หนองปลำไหล อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,269 0205563013641 บจ.บำรมี 999 เฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด 10/4/2563 1,000,000       31009 ประกอบกิจกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ และ

เคร่ืองด่ืมตกแต่งภำยในทุกชนิด

26  หมู่ท่ี 8 ต.โป่ง อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,270 0205563013691 บจ.ฟู้ดแมน พัทยำ จ ำกัด 13/4/2563 1,000,000       56101 กำรบริกำรด้ำนอำหำรในภัตตำคำร/ร้ำนอำหำร 245/171  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,271 0205563013705 บจ.ทีเอ็นซี ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส

 จ ำกัด

14/4/2563 1,000,000       26201 กำรผลิตคอมพิวเตอร์และ/หรือกำรประกอบ

คอมพิวเตอร์

222/67  หมู่ท่ี 7 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,272 0205563013861 บจ.พัทยำอินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       66123 ประกอบกิจกำร รับแลกเปล่ียนเงินตรำ

ต่ำงประเทศ

7/28  หมู่ท่ี 6 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,273 0205563013993 บจ.สแควร์ เทค โซลูช่ันส์ จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       62011 ประกอบกิจกำรรับออกแบบ พัฒนำโปรแกรม 

ซอฟต์แวร์ ให้ค ำปรึกษำ งำนโครงกำรวำงระบบ

เครือข่ำย

178/77  หมู่ท่ี 10 ซอยบุญสัมพันธ์ ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,274 0205563014426 บจ.คูณทรัพย์ ดีไซน์ แอนด์ พร๊อพ

เพอร์ต้ี จ ำกัด

24/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำ

กำร ถนน สะพำน เข่ือน

79/85  หมู่ท่ี 2 ต.ห้วยใหญ่ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,275 0205563014434 บจ.อำฟเตอร์ย ำ อินเตอร์เนช่ันแนล

 จ ำกัด

24/4/2563 1,000,000       46102 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและส่งออกน้ ำย ำ 

น้ ำปลำร้ำ ผงปรุงรส เคร่ืองปรุงรส และอำหำร

สด ทุกชนิด ทุกประเภท

29/24  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,276 0205563014477 บจ.ซีเอ็นเอส โกลบอล ฟู้ด แอนด์ 

เบฟเวอเรจ จ ำกัด

27/4/2563 1,000,000       46311 กำรขำยส่งเน้ือสัตว์และผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์ 26/200  หมู่บ้ำน พฤกษำนำรำ ชัยพฤกษ์ 2

 หมู่ท่ี 4

ต.ห้วยใหญ่ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,277 0205563014639 บจ.มำย มีเดีย ชลบุรี จ ำกัด 29/4/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจกำรรับท ำเเละออกเเบบป้ำยไวนิล

ต่ำงๆ รวมถึงส่ือโฆษณำเเละส่ือส่ิงพิมพ์ทุกชนิด

63/57  หมู่ท่ี 3 ต.ห้วยใหญ่ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,278 0205563013446 บจ.ส.พำณิชย์กลกำร จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจกำรค้ำ ประมูลรถเก่ำ ของหน่วย

รำชกำร เพ่ือขำย

32/1  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนเก่ำ อ.พำนทอง จ.ชลบุรี 20160

2,279 0205563013772 บจ.พีดับบลิว เวิร์คพลัส จ ำกัด 15/4/2563 1,000,000       27909 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงผลิตชุดสำยไฟ และ

อุปกรณ์ อิเล็คทรอนิกส์ และจ ำหน่ำยอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์

88/183  หมู่ท่ี 1 ต.หนองกะขะ อ.พำนทอง จ.ชลบุรี 20160

2,280 0205563014400 บจ.วรำนัทธกรณ์ จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       46323 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำสูบและ

ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้แทนยำสูบ เช่น ยำเส้น ยำสูบใช้

เค้ียว

55/14  หมู่ท่ี 2 ต.มำบโป่ง อ.พำนทอง จ.ชลบุรี 20160

2,281 0203563001870 หจ.ชัยยันต์ ฟำร์ม 18 24/4/2563 1,000,000       01419 ประกอบกิจกำรเพำะพันธ์ุควำยไทย จ ำหน่ำย-

ขำยสำยพันธ์ุ

83/11  หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนบึง อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20170

2,282 0205563013535 บจ.เจริญดีกลกำรหนองบอนแดง 

จ ำกัด

8/4/2563 1,000,000       71202 ประกอบกิจกำรให้บริกำร ตรวจสอบรถยนต์ 

รถจักรยำนยนต์ ยำนพำหนะ ท ำ พรบ. รับ

ฝำกต่อภำษีโอน ย้ำย

94/6  หมู่ท่ี 2 ต.หนองบอนแดง อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20170

2,283 0205563013977 บจ.อำรดำ เฮอร์เบิล จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์สมุนไพร

แปรรูป

88/97  หมู่ท่ี 4 ต.หนองชำก อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20170

2,284 0205563014248 บจ.บีเอ็น  เทค  เซอร์วิส จ ำกัด 22/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง  ซ่อมแซม

อำคำร อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย ถนน

 สะพำน

88/78  หมู่ท่ี 5 ต.หนองซ้ ำซำก อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20170

2,285 0205563014281 บจ.วี ไฟร์ 92 จ ำกัด 23/4/2563 1,000,000       45102 ขำยยำนยนต์ใหม่ หรือรถในหน่วยงำนรำชกำร 

เช่น รถดับเพลิง รถกวำดถนน รถอัดขยะ ฯลฯ

38/60  หมู่ท่ี 5 ต.บ้ำนบึง อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20170

2,286 0205563014370 บจ.สลิลทิพย์ จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       43221 ประกอบกิจกำรซ่อมแซม ติดต้ังอุปกรณ์ประปำ

 และจ ำหน่ำยอุปกรณ์ประปำทุกชนิด

165/256  หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนบึง อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20170

2,287 0205563014621 บจ.ซุปเปอร์  โพรเฟสช่ันนอล กำร

บัญชี จ ำกัด

29/4/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจกำรบริกำรน ำสินค้ำหลำยชนิดมำ

รวมกันเพ่ือขำย ได้แก่ สินค้ำในครัวเรือน

294/101  หมู่บ้ำน คำซ่ำวิลล์ บ้ำนบึง หมู่ท่ี

 3

ต.หนองชำก อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20170



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,288 0205563014655 บจ.พลประภำ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด 2/2  หมู่ท่ี 2 ต.หนองชำก อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20170

2,289 0205563014680 บจ.ไทยเวท ฟำร์ม แคร์ จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       46206 ประกอบกิจกำรขำยส่งอำหำรสัตว์ส ำเร็จรูป

ส ำหรับเล้ียงปศุสัตว์ในฟำร์ม รวมถึงอำหำร

ผสมส ำเร็จรูป และอำหำรเสริมส ำหรับสัตว์

200  ถนนบ้ำนบึง-แกลง ต.บ้ำนบึง อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20170

2,290 0205563013411 บจ.บรูพำ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำ

กำร ถนน สะพำน

60/11  หมู่ท่ี 4 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

2,291 0205563013829 บจ.ไอ.เจ.อำร์. เมดิคอลแคร์ แอนด์

 ซัพพลำย เทรด จ ำกัด

16/4/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกสินค้ำทำงเภสัช

ภัณฑ์และเวชภัณฑ์

26/74  หมู่ท่ี 3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

2,292 0205563014183 บจ.ตรี ฮำนะ ช็อป จ ำกัด 22/4/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจกำรขำยส่งเคร่ืองส ำอำง 99/46  หมู่ท่ี 3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

2,293 0205563014396 บจ.สยำมม่ังมี  อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       46102 ประกอบกิจกำรเก่ียวกับกำรส่งออก น ำเข้ำ 

ช้ินส่วน ไก่ เป็ด หมู วัว และอำหำรทะเลแช่แข็ง

61/72  หมู่ท่ี 8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

2,294 0205563013616 บจ.สมถวิล คอนกรีต จ ำกัด 10/4/2563 1,000,000       23953 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์

คอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีต

ส ำเร็จรุป ทุกประเภท

387  หมู่ท่ี 1 ต.ห้ำงสูง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190

2,295 0205563013730 บจ.ฉันมิตร  เซอร์วิส จ ำกัด 14/4/2563 1,000,000       18119 ประกอบกิจกำรให้บริกำรผลิตส่ิงพิมพ์และส่ือ

โฆษณำ

107  หมู่ท่ี 1 ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190

2,296 0205563013110 บจ.คูณทรัพย์ 998 จ ำกัด 1/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำ อำทิ ก่อสร้ำง ต่อเติม

 ท ำฝ้ำ ก้ันผนังเบำ

18/50  หมู่บ้ำน พฤกษำวิลล์ 108 ชลบุรี- 

สุขุมวิท 7 หมู่ท่ี 10

ต.บำงพระ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20210

2,297 0205563014671 บจ.เพำเวอร์ เทคโนโลยี แอนด์ 

เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด

30/4/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจกำรเป็นท่ีปรึกษำ จัดอบรมสัมมนำ

 จัดหำ จัดจ้ำง ก่อสร้ำง ติดต้ัง บ ำรุงรักษำ 

ออกแบบระบบ ด้ำนงำนพลังงำนไฟฟ้ำ 

พลังงำนทดแทน และงำนระบบไฟฟ้ำ

585/74  หมู่ท่ี 9 ต.คลองก่ิว อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20220

2,298 0203563001918 หจ.เอสพีเค ซินเนอร์จี คอน

สตรัคช่ัน

28/4/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 271/352  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

2,299 0205563013331 บจ.เอเบิล คอนสทรัคช่ัน ซิสเท็ม 

จ ำกัด

3/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงและบริกำร

ติดต้ังผลิตภัณฑ์งำนก่อสร้ำงทุกชนิดรวมท้ังงำน

โยธำ

326/177  หมู่ท่ี 6 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

2,300 0205563013365 บจ.อีวอลฟ์ แอสโซซิเอทส์ จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจกำรให้บริกำรตรวจสอบพลังงำน

อุตสำหกรรมและโซลูช่ันท่ีมีประสิทธิภำพ

ส ำหรับกำรประหยัดพลังในโรงงำนอุตสำหกรรม

236/20  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,301 0205563013489 บจ.เอส เอ็ม เจ เอ็นจิเนียร่ิง 

เซอร์วิส ซัพพลำย จ ำกัด

8/4/2563 1,000,000       46593 ประกอบกิจกำรค้ำ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้

ในเคร่ืองจักร ในโรงงำนอุตสำหกรรมทุกชนิด

891/354  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

2,302 0205563013802 บจ.หงเฟย์ แพ็คเก็จจ้ิง แมทที

เรียลส์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด

15/4/2563 1,000,000       22220 โรงงำนผลิตเพ่ือจ ำหน่ำยสินค้ำบรรจุภัณฑ์ 4/222  หมู่ท่ี 10 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

2,303 0205563013811 บจ.เจริญย่ิงคอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       49329 ประกอบกิจกำรขนส่งผู้โดยสำรทำงบกอ่ืนๆซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

92/26  หมู่ท่ี 3 ซอยขนัมเจ็ด ต.บ่อวิน อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

2,304 0205563014116 บจ.พีเจเอสที อิเลคทริค จ ำกัด 22/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ออกแบบ 

เขียนแบบ จัดระบบ ควมคุมแผนก่อสร้ำงงำน

โยธำ

48/50  หมู่ท่ี 2 ต.บ่อวิน อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

2,305 0205563014337 บจ.เทรนด์เซ็ทเตอร์ แบรนด์เนม 

ชอป จ ำกัด

23/4/2563 1,000,000       47731 ร้ำนขำยปลีกนำฬิกำแว่นตำและอุปกรณ์

ถ่ำยภำพ

199/171  หมู่ท่ี 6 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

2,306 0205563014469 บจ.ส่ีสหำยค้ำขำยออนไลน์ จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       47722 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกเคร่ืองหอม 199/171  หมู่ท่ี 6 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

2,307 0205563014540 บจ.มหธนทรัพย์ จ ำกัด 28/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำ

กำร

311/77  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

2,308 0205563013519 บจ.ส. เจริญรุ่งเรืองขอนแก่น จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำ

กำร ถนน สะพำน

4/16  หมู่ท่ี 4 ถนนเทศบำลซอย 1 ต.ท่ำบุญมี อ.เกำะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240

2,309 0205563013179 บจ.แฟน-เค เอเชีย ซัพพลำย 

แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด

1/4/2563 1,000,000       46691 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย น ำเข้ำ ส่งออก 

เคมีภัณฑ์ วัตถุดิบ ปิโตรเคมี เม็ดพลำสติก 

สินค้ำท่ัวไป แฟช่ัน ไอที

25/11  หมู่ท่ี 1 ต.บำงเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

2,310 0205563013403 บจ.เอ็มเคเฟิร์ส จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ติดต้ัง เคร่ือง

จ ำหน่ำยอัตโนมัติ เช่น เคร่ืองจ ำหน่ำยหยอด

เหรียญ เคร่ืองซักผ้ำหยอดเหรียญ

8/2  หมู่ท่ี 1 ถนนสำยหนองใหญ่-ปรกฟ้ำ ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270

2,311 0203563001829 หจ.พีแอนด์เอสเพอร์ฟูม 14/4/2563 700,000         20232 ผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำหอม 100/31  หมู่ท่ี 2 ต.หนองซ้ ำซำก อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20170

2,312 0205563013667 บจ.เค.เค.ที อินเตอร์เทรด จ ำกัด 13/4/2563 500,000         46109 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก สินค้ำ วัสดุ 

อุปกรณ์ทุกชนิด เช่น โต๊ะเคร่ืองส ำอำง เคร่ือง

เรือน งำนสแตนเลส

10/15  หมู่ท่ี 10 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

2,313 0205563013276 บจ.เคทีอำร์ 789 อินดัสเทรียล 

เซอร์วิส จ ำกัด

2/4/2563 500,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ต่อเติม 

อำคำร ท่ีพักอำศัย ส ำนักงำนและโรงงำน

อุตสำหกรรม

26/3  หมู่ท่ี 3 ต.ทุ่งขวำง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

2,314 0205563013799 บจ.พัทยำ เอชทูโอ จ ำกัด 15/4/2563 500,000         47222 จ ำหน่ำยและจัดหำน้ ำด่ืม และน้ ำประปำเพ่ือ

อุปโภคบริโภค

44/8  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

2,315 0205563014256 บจ.บุตรดีกำรบัญชี จ ำกัด 23/4/2563 500,000         69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีกำรท ำบัญชีและกำร

ตรวจสอบบัญชี กำรให้ค ำปรึกษำด้ำนภำษี

180/44  หมู่ท่ี 5 ต.บำงละมุง อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,316 0203563001811 หจ.ทองทิพย์ออยล์ 13/4/2563 300,000         46209 ประกอบกิจกำร รับซ้ือ ขำย จัดหำขนส่งสินค้ำ

ทำงกำรเกษตรตำมฤดูกำลทุกชนิดทุกประเภท

 น้ ำมัน กำก จำกพืชผลทำงกำรเกษตร 

ผลิตผลพลอยได้จำกกำรสกัดพืชผลทำงกำร

เกษตรทุกชนิดทุกประเภท

30/3  หมู่ท่ี 5 ต.หนองกะขะ อ.พำนทอง จ.ชลบุรี 20160

2,317 0205563014272 บจ.พีวีไอ ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 23/4/2563 300,000         49339 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำทำงบก

ในประเทศ

126/149  หมู่ท่ี 7 ต.บ้ำนเก่ำ อ.พำนทอง จ.ชลบุรี 20160

2,318 0205563013357 บจ.ฟำร์ม รัก โกลบอล กรุ๊ป จ ำกัด 3/4/2563 250,000         47723 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกเคร่ืองส ำอำง 99/92  หมู่ท่ี 3 ต.มำบโป่ง อ.พำนทอง จ.ชลบุรี 20160

2,319 0205563013985 บจ.อันเต อินทิเกรทเต็ด ซอฟต์แวร์

 แอนด์ ออโตเมช่ัน โซลูช่ัน จ ำกัด

20/4/2563 250,000         62022 ประกอบกิจกำรบริกำรทำงด้ำนระบบงำน 

ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์รับเป็นท่ีปรึกษำระบบ 

รับออกแบบและพัฒนำ ระบบงำน

555/21  หมู่ท่ี 9 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

2,320 0203563001861 หจ.เศรษฐี ไอที แอนด์ คอมมิวนิ

เคช่ัน

22/4/2563 200,000         62023 ประกอบกิจกรรมกำรจัดกำรส่ิงอ ำนวยควำม

สะดวกด้ำนคอมพิวเตอร์

99/46  หมู่ท่ี 3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

2,321 0205563014060 บจ.ไซโกะ โซลูช่ันส์ จ ำกัด 21/4/2563 100,000         47524 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกคอมโพ

สิตทุกประเภท เช่น เเผ่นคอมโพสิต น้ ำยำท ำ

ควำมสะอำด

39/119  หมู่ท่ี 5 ต.ส ำนักบก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

2,322 0205563014604 บจ.เอ็มเจ.เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ัน 

จ ำกัด

29/4/2563 100,000         33200 ประกอบกิจกำรบริกำรติดต้ัง ตรวจเช็ค ซ่อม 

บ ำรุงรักษำ และซ่อมแซมเคร่ืองจักร กล ใน

อุตสำหกรรมโรงงำน

252  หมู่ท่ี 6 ต.กุฎโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

2,323 0203563001799 หจ.อำเล็กทรอนิกส์ 8/4/2563 100,000         61101 ประกอบกิจกำรค้ำ ตัวแทนจ ำหน่ำย ระบบ

เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตพร้อมบริกำรเสริมอ่ืนๆท่ี

เก่ียวข้อง

77/183  หมู่ท่ี 3 ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,324 0205563013845 บจ.เอ็ม เอส มำริษำ จ ำกัด 16/4/2563 100,000         47413 ประกอบกิจกำรขำยปลีก อุปกรณ์โทรศัพย์มือ

ถือ อุปกรณ์เสริมต่ำงๆฯ

280/49  หมู่ท่ี 5 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,325 0215563003335 บจ.ทีทีเอสเอ็น อินดัสเตรียล จ ำกัด 9/4/2563 5,000,000       33121 ประกอบกิจกำรให้บริกำรซ่อมบ ำรุงทุกประเภท

ในโรงงำนอุตสำหกรรม

99/63  หมู่ท่ี 8 ต.ทับมำ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

2,326 0213563000911 หจ.เอ็นเอส เมดิคอล ซัพพลำย 7/4/2563 5,000,000       46441 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและจ ำหน่ำยวัสดุ 

อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์

204/29  ถนนสุขุมวิท ต.ทำงเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,327 0215563003432 บจ.เค.เอช ออโต้ คำร์ จ ำกัด 15/4/2563 5,000,000       45101 ประกอบกิจกำรซ้ือ และ จ ำหน่ำย รถยนต์ มือ

สอง ทุกประเภท

61/2  หมู่ท่ี 2 ต.หนองตะพำน อ.บ้ำนค่ำย จ.ระยอง 21120

2,328 0215563003297 บจ.โก๋ กำรช่ำง เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 8/4/2563 5,000,000       78200 ประกอบกิจกำรรับเหมำค่ำแรงทุกประเภท 180/423 หมู่ท่ี 5 ต.บ้ำนฉำง อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130

2,329 0215563003475 บจ.ทรีท๊อป ทีม ดีเวลลอปเม้นท์ 

จ ำกัด

17/4/2563 5,000,000       68102 ซ้ือ ขำย ให้เช่ำ อสังหำริมทรัพย์ทุกประเภท 74/74  หมู่ท่ี 3 ต.พลำ อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130

2,330 0215563003513 บจ.โกลด์ สตำร์ เทค จ ำกัด 21/4/2563 5,000,000       77109 ให้บริกำรและเช่ำ รถขนส่ง รถบรรทุก รถเฮียบ

 รถยนต์น่ัง รถเครน รถเบคโฮ รถโฟร์คลิฟ

34  ถนนทำงหลวงระยอง-สำย3191 ต.มำบตำพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

2,331 0215563003629 บจ.เจพี ฟอร์เวิร์ดเดอร์ จ ำกัด 30/4/2563 5,000,000       46695 ประกอบกิจกำรขำยส่งของเสียและเศษวัสดุ

เพ่ือน ำกลับมำใช้ใหม่

24-ก.ย. ต.มำบตำพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

2,332 0213563000971 หจ.เอส ที ซี อินสเปคช่ัน 13/4/2563 5,000,000       13930 ประกอบกิจกำร ออกแบบ ผลิต ติดต้ัง ฉนวน

กำรควำมร้อน ฉนวนกันควำมเย็น ขำยสินค้ำ

76/122  หมู่ท่ี 1 ต.นิคมพัฒนำ อ.นิคมพัฒนำ จ.ระยอง 21180

2,333 0215563003530 บจ.เอที19 เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 22/4/2563 5,000,000       82990 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงท ำของตำม

วัตถุประสงค์ของบริษัทและผู้ว่ำจ้ำง

75/29  หมู่ท่ี 5 ต.มำบข่ำ อ.นิคมพัฒนำ จ.ระยอง 21180

2,334 0215563003408 บจ.รันเนอร์จ้ี เทลซัน โซล่ำร์ เทค

โนโลย่ีส์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด

14/4/2563 4,999,995       27103 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย ให้ค ำปรึกษำ

ทำงเทคนิค วิจัยพัฒนำแผงเวเฟอร์โซลำร์ ฯ

7/473  อำคำรนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิต้ี 

หมู่ท่ี 6

ต.มำบยำงพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

2,335 0215563003327 บจ.เจเจ เซ็นเตอร์ คำร์ จ ำกัด 9/4/2563 3,000,000       45103 กำรซ้ือ ขำย ยำนยนต์เก่ำทุกชนิด รถยนต์น่ัง

ส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้ และรถขนำดเล้กท่ี

คล้ำยกันทุกประเภท

75/59  หมู่ท่ี 6 ต.ทับมำ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

2,336 0215563003220 บจ.ไนท์ แฟคตอร่ี จ ำกัด 7/4/2563 3,000,000       77210 ประกอบกิจกำรเช่ำ ให้เช่ำ จ ำหน่ำย อุปกรณ์

กีฬำ อุปกรณ์ตกปลำ อุปกรณ์กีฬำกลำงแจ้ง

และในร่ม

88/99  ถนนบ้ำนบึง-แกลง ต.ทำงเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

2,337 0215563003262 บจ.ธนโชติ ซัพพลำย แอร์ แอนด์

เซอร์วิส จ ำกัด

7/4/2563 3,000,000       46421 กำรซ้ือ ขำย เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ 

เคร่ืองใช้ส ำนักงำน และช้ินส่วนอุปกรณ์ต่ำง

35/236  หมู่ท่ี 3 ต.มำบยำงพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

2,338 0215563003386 บจ.บีซีจี อินโนเวช่ัน จ ำกัด 13/4/2563 3,000,000       21001 ผลิตและจัดจ ำหน่ำยยำ ยำรักษำโรค เภสัช

ภัณฑ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์

52/17  ถนนทำงหลวงแผ่นดินสำย 36 ต.มำบข่ำ อ.นิคมพัฒนำ จ.ระยอง 21180

2,339 0215563003581 บจ.แม่ซูซำนนำ จ ำกัด 28/4/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำรและเคร่ืองด่ืม 64/29  หมู่ท่ี 5 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

2,340 0215563003424 บจ.พีเอ อลูมิน่ัม แกลง จ ำกัด 15/4/2563 2,000,000       23101 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยกระจก 

อลูมิเนียม อลูมิน่ัม ทุกชนิดทุกประเภท

16/3  หมู่ท่ี 3 ต.วังหว้ำ อ.แกลง จ.ระยอง 21110

2,341 0215563003246 บจ.ทีซี ทำวน์ คำร์ จ ำกัด 7/4/2563 2,000,000       47739 ร้ำนขำยปลีกสินค้ำใหม่อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภท

ไว้ในท่ือ่ืน

50/167  หมู่ท่ี 3 ต.มำบยำงพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,342 0215563003637 บจ.พำวเวอร์ เรนเจอร์ โฟร์คลิฟท์ 

เซอร์วิส จ ำกัด

30/4/2563 2,000,000       46599 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย อุปกรณ์อะไหล่ 

รถโฟร์คลิปทุกชนิด ทุกประเภท

111/349  หมู่ท่ี 4 ต.มำบยำงพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

2,343 0215563003441 บจ.พี.เอส.เค รุ่งเรืองทรัพย์ จ ำกัด 15/4/2563 2,000,000       47525 ประกอบกิจกำรค้ำ วัสดุก่อสร้ำง อุปกรณ์และ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในกำรก่อสร้ำง

92/6  หมู่ท่ี 4 ต.นิคมพัฒนำ อ.นิคมพัฒนำ จ.ระยอง 21180

2,344 0213563000938 หจ.ไลฟ์ รีพับลิก 9/4/2563 1,000,000       10309 กำรแปรรูปและกำรถนอมผลไม้และผักด้วยวิธี

อ่ืนๆซ่ึงมิได้ จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

98/118  อำคำรศุภำลัย ซิต้ี รีสอร์ท ระยอง

 ถนนอดุลย์ธรรมประภำส

ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

2,345 0213563000989 หจ.ครำฟเตอร์ กรุ๊ป 15/4/2563 1,000,000       49329 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำและคน

โดยสำรท้ังทำงบก ทำงถนน โดยยำนพำหนะ

160  ซอยสองพ่ีน้อง ถนนสุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

2,346 0215563003238 บจ.แองเจ้ิล เฮิร์บ อินเตอร์ จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       46102 ประกอบกิจกำรเป้นตัวแทน นำยหน้ำขำย

อำหำรเสริม ทุกประเภท

85  หมู่ท่ี 2 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

2,347 0215563003301 บจ.สยำมอีสเทิร์นแอสเซ็ท จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย อสังหำริมทรัพย์ทุก

ชนิด กำรค้ำท่ีดิน จัดสรรท่ีดินโดยน ำท่ีดิน

แปลงใหย่มำแบ่งย่อยเพ่ือขำยให้เช่ำ หรือ 

จ ำหน่ำย

22/58  หมู่ท่ี 3 ต.ทับมำ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

2,348 0213563001004 หจ.อ.ชัยแสง 16/4/2563 1,000,000       46631 ประกอบกิจกำรขำยส่งอิฐ หิน ปูน ทรำยและ

ผลิตภัณฑ์คอนกรีต

19/4  หมู่ท่ี 2 ต.ทุ่งควำยกิน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

2,349 0215563003360 บจ.อังเคิล โจ อินโนเวช่ัน จ ำกัด 13/4/2563 1,000,000       46521 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ จ ำหน่ำย อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด

265/6  ถนนสุขุมวิท ต.ทำงเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

2,350 0215563003564 บจ.โบ ไท แดนซ์ แอนด์ มิวสิค 

จ ำกัด

24/4/2563 1,000,000       85421 ประกอบกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนด้ำนกำร

เต้นร ำ

138  ถนนสุขุมวิท ต.ทำงเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

2,351 0213563001071 หจ.บุญประเสริฐ ทรำนสปอร์ต 

ระยอง

28/4/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ คน

โดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำงอำกำศ ท้ัง

ภำยในและระหว่ำงประเทศ กำรจัดระวำงกำร

ขนส่งทุกชนิด

47/3  หมู่ท่ี 6 ต.หนองบัว อ.บ้ำนค่ำย จ.ระยอง 21120

2,352 0215563003254 บจ.ที เจ เอฟ เพ่ิมทรัพย์ จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       49329 ประกอบกิจกำรให้เช่ำยำนพำหนะขนส่งสินค้ำ

พร้อมคนขับ

60/3  หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนค่ำย อ.บ้ำนค่ำย จ.ระยอง 21120

2,353 0213563001021 หจ.เคพีเอ็ม เอ็นจิเนียร่ิง 2020 24/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีไม่ใช่ท่ีพัก

อำศัย

46/53  หมู่ท่ี 5 ต.ส ำนักท้อน อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130

2,354 0213563001047 หจ.เอเอ็นซีเอ็น เอ็นจิเนียร่ิง 24/4/2563 1,000,000       78200 ประกอบกิจกำรรับเหมำแรงงำนท่ัวไปใน

โรงงำนอุตสำหกรรมทุกประเภท

9/268  หมู่ท่ี 6 ต.บ้ำนฉำง อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,355 0215563003319 บจ.โชติไชยศรี จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจกำรค้ำ วัสดุก่อสร้ำง อุปกรณ์และ

เคร่ืองมือในกำรก่อสร้ำง เคร่ืองมือช่ำงทุก

ประเภท เคร่ืองตกแต่งอำคำร สี เคร่ืองมือทำสี

 เคร่ืองทองแดง เคร่ืองทองเหลือง เคร่ือง

เคลือบ เคร่ืองสุขภัณฑ์

90/17  หมู่ท่ี 4 ต.บ้ำนฉำง อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130

2,356 0215563003343 บจ.ซุ้มป๋ำ รับเติมเกม จ ำกัด 10/4/2563 1,000,000       96309 ประกอบกิจกำรรับเติมเงินเกมออนไลน์ 115/68  หมู่ท่ี 4 ต.บ้ำนฉำง อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130

2,357 0215563003467 บจ.ผลิตน้ ำไทย จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       36002 ประกอบกิจกำรผลิต และจ ำหน่ำยน้ ำดิบ ผลิต

และจ ำหน่ำยน้ ำประปำ

159/12  หมู่ท่ี 6 ต.บ้ำนฉำง อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130

2,358 0215563003505 บจ.โกลบอล ไลฟ์ คอนเนคช่ัน 

จ ำกัด

20/4/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคบนิโภค

ทุกชนิด

241/255  หมู่ท่ี 3 ต.พลำ อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130

2,359 0215563003211 บจ.3อำร์ดี ร็อค (ไทยแลนด์) จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       72109 ประกอบกิจกำรออกแบบให้ค ำปรึกษำ ก่อสร้ำง

 วิจัย และพัฒนำเทคโนโลยีท่ีเก่ียวกับพลังงำน

ใหม่ ทุกชนิดทุกประเภท

888/11  หมู่ท่ี 4 ต.มำบยำงพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

2,360 0215563003271 บจ.พีพีเค เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลำย

 จ ำกัด

7/4/2563 1,000,000       46599 กำรซ้ือ ขำย แลกเปล่ียน ให้เช่ำ จัดหำ จัด

จ ำหน่ำย ส่ังเข้ำมำจ ำหน่ำย เคร่ืองจักร 

เคร่ืองมือ อุปกรณ์ รวมท้ังอะไหล่อุปกรณ์ทค่ี

เก่ียวข้องทุกชนิด

462/66  หมู่ท่ี 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

2,361 0215563003521 บจ.ทีเอส ล้ิงค์ จ ำกัด 21/4/2563 1,000,000       46900 กำรขำยส่งสินค้ำท่ัวไป 124/5  หมู่ท่ี 6 ต.มำบยำงพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

2,362 0215563003548 บจ.ทีพีแอนด์เอส อิเล็คทริค จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจกำร กำรติดต้ังไฟฟ้ำ 206/5  หมู่ท่ี 1 ต.ตำสิทธ์ิ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

2,363 0213563000903 หจ.เมืองยอง 1/4/2563 1,000,000       71202 ประกอบกิจกำรตรวจสภำพยำนยนต์ทำงเทคนิค 3/18  หมู่ท่ี 3 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

2,364 0213563000962 หจ.ฟอลคอน ซีล แอนด์ เซอร์วิส 13/4/2563 1,000,000       33121 ซ่อมแมคคำนิคอลซีลทุกชนิด 9/20  ถนนหลังศูนย์รำชกำร ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

2,365 0215563003203 บจ.เอ็น.ที.เอส.สแคฟโฟลด้ิง จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       77305 ประกอบกิจกำรให้เช่ำน่ังร้ำน และติดต้ังน่ังร้ำน 14/11  ซอยประปำ 1 ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

2,366 0215563003351 บจ.เจเอ็นเค อินเตอร์เทรดด้ิง พลัส

 จ ำกัด

10/4/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง

 ผลิตและจ ำหน่ำยเจลล้ำงมือ

6/9  ซอยอุดมสุข ถนนวัดโขดหิน-เขำไผ่ ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

2,367 0215563003394 บจ.เอพริล ฟรำยเดย์ จ ำกัด 14/4/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจกำรขำยปลีกสินค้ำอุปโภคบริโภค 

เคร่ืองแต่งกำย เคร่ืองส ำอำง ท้ังหน้ำร้ำนและ

ออนไลน์

117/31  ถนนเนินพยอม ต.มำบตำพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

2,368 0215563003416 บจ.เจบี พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลล๊อป

เม้นท์ จ ำกัด

14/4/2563 1,000,000       68102 จัดสรรท่ีดิน เพ่ือขำย พร้อมท้ังรับเหมำปลูก

สร้ำง ก่อสร้ำงภำยในท่ีดินรวมท้ังท ำกำร

ออกแบบ

101/88  หมู่ท่ี 7 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,369 0215563003491 บจ.ทรัพย์บูรพำ ค้ำแก๊ส จ ำกัด 17/4/2563 1,000,000       47735 เป็นตัวแทน ขำยส่งและขำยปลีกแก๊สหุงต้ม

ชนิดถัง รวมท้ังอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิดและ

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

91/1  หมู่ท่ี 4 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

2,370 0215563003556 บจ.โตย่ังยืน จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       46631 ประกอบกิจกำรขำยส่ง อิฐ หิน ปูน ทรำยและ

ผลิตภัณฑ์คอนกรีต

27/8  หมู่ท่ี 3 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

2,371 0215563003572 บจ.ทีที วอยส์ เน็ตเวิร์ค จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       26403 ประกอบกิจกำรผลิต และจ ำหน่ำยพร้อมติดต้ัง

 ระบบกระจำยเสียงทำงไกลอัตโนมัติชนิดไร้สำย

28/39  ซอยอุดมสุข ถนนวัดโขดหิน-เขำไผ่ ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

2,372 0215563003599 บจ.บิวต้ีสกิน บำย พอร์ช จ ำกัด 29/4/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจกำรผลิต และรับจ้ำงผลิต

เคร่ืองส ำอำง เวชส ำอำง ผลิตภัณฑ์เสริมควำม

งำมทุกชนิด

2/77  ซอยดวงตะวัน ถนนวัดโขดหิน-เขำไผ่

 2

ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

2,373 0215563003602 บจ.เด่นชัย ทรำนสปอร์ต แอนด์ 

ซัพพลำย จ ำกัด

29/4/2563 1,000,000       77109 ประกอบกิจกำรให้เช่ำรถสิบล้อ หกล้อ ทุกชนิด 17/29  ซอยรำษฎร์บ ำรุง 4 ถนนรำษฎร์บ ำรุง ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

2,374 0215563003611 บจ.บี ออน ดีไซน์ สตูดิโอ จ ำกัด 29/4/2563 1,000,000       74109 ประกอบกิจกำรออกแบบผลิตติดต้ังส่ือ

ออนไลน์และออฟไลน์ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือ

ภำพเคล่ือนไหวโฆษณำอีเว้น

113/1  ถนนมำบยำ ต.มำบตำพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

2,375 0215563003378 บจ.กริด คอนเนคท์ เอ็นเนอร์ย่ี 

จ ำกัด

13/4/2563 1,000,000       71102 รับเป็นท่ีปรึกษำ ออกแบบ ติดต้ัง และ

บ ำรุงรักษำ โซลำร์เซลล์ และระบบผลิตไฟฟ้ำ

จำกพลังงำนแสงอำทิตย์

64/4  หมู่ท่ี 5 ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21160

2,376 0213563000997 หจ.รัชนี อพำร์ทเมนท์ 15/4/2563 1,000,000       68103 ให้เช่ำท่ีพักอำศัย 18  หมู่ท่ี 2 ต.นิคมพัฒนำ อ.นิคมพัฒนำ จ.ระยอง 21180

2,377 0215563003483 บจ.กรีน เอิร์ธ ดับเบ้ิลยู.จี. จ ำกัด 17/4/2563 1,000,000       46695 กำรค้ำ และคัดแยกเศษวัสดุเหลือใช้ กระดำษ 

พลำสติก ยำง ไม้ โลหะทุกชนิด

88/1  หมู่ท่ี 2 ต.นิคมพัฒนำ อ.นิคมพัฒนำ จ.ระยอง 21180

2,378 0213563001039 หจ.พีพีอำร์ที เซอร์วิส 24/4/2563 500,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย

120  หมู่ท่ี 14 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

2,379 0213563001063 หจ.เอ็ม.เจ.เซอร์เวย์ 28/4/2563 500,000         66210 ประกอบกิจกำรส ำรวจภัยอันเน่ืองมำจำก

วินำศภัย เจรจำต่อรอง ตกลง ประเมินค่ำควำม

เสียหำยวินำศภัย

93  ซอยเพลินตำ ถนนสุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

2,380 0213563001012 หจ.ณีรำพัฒน์ เอสเตท ครีเอช่ัน 16/4/2563 300,000         68201 ประกอบกิจกำรเป็นนำยหน้ำ ซ้ือ ขำย บ้ำน 

ท่ีดิน เก่ียวกับอสังหำริมทรัพย์ทุกประเภท

999/95  หมู่ท่ี 3 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

2,381 0213563001055 หจ.พีโอ คอสเมติค อินโนเวช่ัน 27/4/2563 300,000         47721 จ ำหน่ำยสินค้ำทำงเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ 30/11  ซอยร่วมพัฒนำ ถนนตำกวน-หำด

ทรำยทอง

ต.มำบตำพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,382 0213563000946 หจ.พีพีบำดำล แอนด์ เซอร์วิส 10/4/2563 200,000         42201 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงโครงกำร

สำธำรณูปโภคเก่ียวกับน้ ำน้ ำมันและก๊ำซ

73/2  หมู่ท่ี 7 ต.ตำขัน อ.บ้ำนค่ำย จ.ระยอง 21120

2,383 0215563003459 บจ.น้ ำซึมบ่อทรำย 2020 จ ำกัด 16/4/2563 100,000         08103 ประกอบกิจกำรผลิต/จ ำหน่ำย ทรำย ดิน 159/12  หมู่ท่ี 6 ต.บ้ำนฉำง อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130

2,384 0213563000920 หจ.โปรเจ็คพลัส 8/4/2563 100,000         77305 ประกอบกิจกำรให้เช่ำและกำรให้เช่ำแบบลีสซ่ิง

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ ท่ีใช้ในกำรก่อสร้ำง

และงำนวิศวกรรมโยธำ

9/229  ซอยอุดมสุข ถนนวัดโขดหิน-เขำไผ่ ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

2,385 0213563000954 หจ.ต้ังใจ เซอร์วิส 13/4/2563 50,000           81210 กำรบริกำรท ำควำมสะอำดท่ัวไปของตัวอำคำร 349/97  หมู่ท่ี 2 ต.มำบยำงพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

2,386 0215563003289 บจ.ฟำร์แอร์โร จ ำกัด 8/4/2563 10,000           29309 ประกอบกิจกำรผลิตเเละจัดจ ำหน่ำยอุปกรณ์

ช้ินส่วนต่ำงๆ เเละช้ินส่วนประดับยนต์ของยำน

ยนต์ทุกชนิด

111/16-17  หมู่ท่ี 2 ต.มะขำมคู่ อ.นิคมพัฒนำ จ.ระยอง 21180

2,387 0225563000549 บจ.ซุ่นไท่ จ ำกัด 2/4/2563 10,000,000     68104 ประกอบกิจกำรให้เช่ำสังหำริมทรัพย์และ

อสังหำริมทรัพย์

83  หมู่ท่ี 14 ต.ทับช้ำง อ.สอยดำว จ.จันทบุรี 22180

2,388 0225563000531 บจ.เซล้ิง เทรดด้ิง (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

2/4/2563 6,000,000       47213 ประกอบกิจกำรรับซ้ือและจ ำหน่ำยผลไม้ตำม

ฤดูกำล พืชผลทำงกำรเกษตรทุกชนิด

82/2  หมู่ท่ี 6 ต.เขำวัว อ.ท่ำใหม่ จ.จันทบุรี 22120

2,389 0225563000689 บจ.นำงฟ้ำนำร์เนีย กรุ๊ป จ ำกัด 23/4/2563 5,000,000       20121 ประกอบกิจกำรโรงงำนผลิตปุ๋ย ปุ๋ยอินทรีย์ 

ปุ๋ยเคมี ยำปรำบศัตรูพืช ฯลฯ เพ่ือกำรส่งออก

นอกประเทศ

5  หมู่ท่ี 4 ต.มำบไพ อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110

2,390 0225563000565 บจ.ลอกเฟรช จ ำกัด 2/4/2563 2,000,000       46692 จ ำหน่ำย น ำเข้ำ-ส่งออก เมล็ดอีทีฟอน 

ผลิตภัณฑ์1-เมทิลไซโคลโพรพีน

40/7  หมู่ท่ี 1 ต.ท่ำช้ำง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

2,391 0225563000701 บจ.ถัง ไทย เฟรชฟรุ๊ต จ ำกัด 28/4/2563 2,000,000       46313 ประกอบธุรกิจส่งออกผลไม้ รับซ้ือและ

จ ำหน่ำยผลไม้ในประเทศ ตลอดจนแปรรูป

ผลไม้เพ่ือกำรส่งออก

27/31  หมู่ท่ี 7 ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

2,392 0223563000318 หจ.จิตำ  รุ่งเรือง 8/4/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจกำรค้ำ เส้ือยืด และกำงเกง ภำยใต้

แบรนด์เส้ือผ้ำ ของ rudedog เท่ำน้ัน

98  ถนนท่ำแฉลบ ต.ตลำด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

2,393 0223563000326 หจ.วุฒิกร กำรก่อสร้ำง 10/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร และ

งำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิดรวมท้ังรับท ำงำน

โยธำทุกประเภท

90/121  หมู่ท่ี 10 ต.ท่ำช้ำง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

2,394 0225563000590 บจ.คิเนะ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 15/4/2563 1,000,000       43210 กำรติดต้ังไฟฟ้ำ 9/1  หมู่ท่ี 13 ต.คลองนำรำยณ์ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

2,395 0225563000620 บจ.ศิรำวัฒน์ เรียล เอสเตท จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุก่อสร้ำง อุปกรณ์และ

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในกำรก่อสร้ำง เคร่ืองมือ

ช่ำงทุกประเภท

142  ถนนสุขำภิบำล ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,396 0225563000662 บจ.ดีเวลลอป ฟลอร์ เอ็นจิเนีย 

จ ำกัด

22/4/2563 1,000,000       43302 ประกอบกิจกำรรับเหมำท ำพ้ืนอุตสำหกรรม

ทุกประเภท

3/81  หมู่ท่ี 9 ต.ท่ำช้ำง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

2,397 0225563000671 บจ.ลีนแอทจันท์ จ ำกัด 22/4/2563 1,000,000       10799 ประกอบกิจกำรผลิต รับจ้ำงผลิต อำหำร ขนม 

เคร่ืองด่ืม และเคร่ืองด่ืมสมุนไพร ทุกชนิดทุก

ประเภท

53/8-9  หมู่ท่ี 12 ต.พลับพลำ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

2,398 0225563000557 บจ.กรสิวรรณ์ จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       77305 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเช่ำรถแบคโฮท้ัง

ขนำดเล็กและขนำดใหญ่ รถด๊ัม รถบรรทุก รถ

ขุด รถเทรลเลอร์

25/1  หมู่ท่ี 1 ต.มำบไพ อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110

2,399 0225563000654 บจ.บี ดับบลิว ซัคเซส จ ำกัด 22/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ บ้ำน ท่ีพักอำศัย รวมท้ังรับ

ท ำงำนโยธำทุกประเภท

50/6  ถนนสุขุมวิท ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110

2,400 0225563000611 บจ.เอพีเจ ไทย ฟรุ๊ต จ ำกัด 17/4/2563 1,000,000       49339 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำทำง

ถนนโดยยำนพำหนะ พร้อมคนขับ

41/6  หมู่ท่ี 9 ต.เขำวัว อ.ท่ำใหม่ จ.จันทบุรี 22120

2,401 0225563000646 บจ.ปอแก้ว อินเตอร์ฟรุ๊ต จ ำกัด 21/4/2563 1,000,000       46313 ประกอบกิจกำรรับซ้ือ-ขำยทุเรียน 137/8  หมู่ท่ี 4 ต.เขำวัว อ.ท่ำใหม่ จ.จันทบุรี 22120

2,402 0225563000581 บจ.นิวตรอน  คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 13/4/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงออกแบบ ถอดแบบ 

เขียนแปลน บ้ำน อำคำร และส่ิงปลูกสร้ำงทุก

ชนิด

22/4  หมู่ท่ี 12 ต.นำยำยอำม อ.นำยำยอำม จ.จันทบุรี 22160

2,403 0225563000638 บจ.มณีสุขกำรโยธำ จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงโยธำ 159  หมู่ท่ี 1 ต.แก่งหำงแมว อ.แก่งหำงแมว จ.จันทบุรี 22160

2,404 0223563000296 หจ.เอสอำร์ จันทบุรีโซล่ำร์เซลล์ 1/4/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจกำรรับเหมำระบบไฟฟ้ำ ติดต้ังข้อ

ต่อและกำรเดินสำยไฟฟ้ำ ติดต้ังกล้องวงจรปิด

61/20  หมู่ท่ี 3 ต.ทับช้ำง อ.สอยดำว จ.จันทบุรี 22180

2,405 0225563000697 บจ.วำยที ฟรุ๊ต เอ็กซ์พอร์ต (ไทย

แลนด์) จ ำกัด

24/4/2563 1,000,000       46102 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก ซ้ือ ขำย ผลไม้

สด ผลไม้แช่แข็ง รวมถึงผลไม้แปรรูปทุกชนิด

125  หมู่ท่ี 1 ต.ทุ่งขนำน อ.สอยดำว จ.จันทบุรี 22180

2,406 0225563000719 บจ.ส.โชคจรรยำปิโตรเลียม จ ำกัด 29/4/2563 1,000,000       47300 ประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง 112  หมู่ท่ี 5 ต.ทรำยขำว อ.สอยดำว จ.จันทบุรี 22180

2,407 0223563000334 หจ.โชคปรีชำ โลจิสติกส์ 20/4/2563 900,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำทำง

บกท้ังในประเทศและระหว่ำงประเทศ

89/9  หมู่ท่ี 1 ต.จันทเขลม อ.เขำคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210

2,408 0225563000573 บจ.เอ็น ที ซี ดูเรียน จ ำกัด 8/4/2563 600,000         47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง เคร่ือง

แต่งกำย เส้ือผ้ำ อุปโภคบริโภค อำหำรเสริม

วิตำมินบ ำรุงร่ำงกำย

255/6  หมู่ท่ี 1 ต.มะขำม อ.มะขำม จ.จันทบุรี 22150

2,409 0225563000603 บจ.ตำกสินกำรบัญชีและท่ีปรึกษำ

กฎหมำย จ ำกัด

16/4/2563 200,000         69200 ประกอบกิจกำรท่ีปรึกษำด้ำนบัญชีกำรเงิน

และท่ีปรึกษำด้ำนกฎหมำย

27/1  ถนนท่ำหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

2,410 0223563000300 หจ.ไทยเฟ่ืองฟู 7/4/2563 200,000         46102 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและส่งออก ผลไม้ 

ผลผลิตทำงกำรเกษตร

222  หมู่ท่ี 2 ต.ทับช้ำง อ.สอยดำว จ.จันทบุรี 22180



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,411 0223563000342 หจ.แสงทองพำนิชเกษตร 30/4/2563 100,000         46205 ประกอบกิจกำรค้ำ เมล็ดพันธ์ุพืช และอุปกรณ์

กำรเกษตรทุกชนิด

224/2  หมู่ท่ี 1 ต.มะขำม อ.มะขำม จ.จันทบุรี 22150

2,412 0233563000156 หจ.ทุ่งนนทรี บริกำร 28/4/2563 5,000,000       47300 ประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง 261/1  หมู่ท่ี 1 ต.ทุ่งนนทรี อ.เขำสมิง จ.ตรำด 23130

2,413 0233563000121 หจ.พลรัตน์ กำรก่อสร้ำง 8/4/2563 2,500,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำ

กำร

24/1  หมู่ท่ี 6 ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตรำด จ.ตรำด 23000

2,414 0235563000387 บจ.ไพน์แอปเปิล เฮำส์ แอนด์ 

กรำวด์ จ ำกัด

28/4/2563 2,000,000       68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย เช่ำ ให้เช่ำ เช่ำซ้ือ 

ขำยฝำกและจ ำนองท่ีดิน อำคำร โรงงำน หรือ

อสังหำริมทรัพย์อ่ืน

69/2  หมู่ท่ี 1 ต.เกำะหมำก อ.เกำะกูด จ.ตรำด 23120

2,415 0235563000344 บจ.เคดับบลิวเอส เอ็กซ์เพรส จ ำกัด 7/4/2563 2,000,000       49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำและคน

โดยสำร ท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำงอำกำศ ท้ัง

ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ

1231/23  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตรำด 23140

2,416 0235563000379 บจ.ไพน์แอปเปิล โฮลด้ิง จ ำกัด 28/4/2563 1,020,000       64202 ประกอบกิจกำรเข้ำเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ำกัด

 บริษัทมหำชนจ ำกัด

69/2  หมู่ท่ี 1 ต.เกำะหมำก อ.เกำะกูด จ.ตรำด 23120

2,417 0233563000148 หจ.ช.ชพชัย 16/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำร รับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ ฯ และงำนโยธำทุกชนิด

101/14  หมู่ท่ี 1 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตรำด จ.ตรำด 23000

2,418 0235563000352 บจ.ตรำดซุปเปอร์ 2020 จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจกำรขำย สินค้ำ อุปโภค บริโภค 

และอ่ืน ๆ

334/8  หมู่ท่ี 5 ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตรำด จ.ตรำด 23000

2,419 0235563000361 บจ.เทียนชัยธำรำ จ ำกัด 23/4/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจกำรประเภทเป็นตัวแทนนำยหน้ำ

อสังหำริมทรัพย์ ซ้ือ ขำย ให้เช่ำ เช่ำซ้ือ ขำย

ฝำก จ ำนองท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้ำงและ

อสังหำริมทรัพย์อ่ืนๆ รวมท้ังกำรจ ำนองและให้

เช่ำอสังหำริมทรัพย์ ท ำกำรจัดสรรท่ีดิน

327/1  หมู่ท่ี 3 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตรำด จ.ตรำด 23000

2,420 0233563000130 หจ.มรุตธำรำ 14/4/2563 20,000           47219 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ขำยปลีก ขำยส่ง 

ผลไม้ อำหำรสด อำหำรส ำเร็จรูป วัตถุดิบ 

เคร่ืองปรุงรส

82/1  หมู่ท่ี 6 ต.แสนตุ้ง อ.เขำสมิง จ.ตรำด 23150

2,421 0245563001201 บจ.เจเทคโตะ เอเชีย แปซิฟิค จ ำกัด 1/4/2563 100,000,000   70103 ประกอบธุรกิจศูนย์กลำงธุรกิจระหว่ำงประเทศ 172/2  หมู่ท่ี 12 ต.บำงวัว อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ 24130

2,422 0245563001383 บจ.นิตินันท์ จ ำกัด 17/4/2563 20,000,000     52241 ขนถ่ำยสินค้ำ 78  หมู่ท่ี 8 ถนนฉะเชิงเทรำ-บำงปะกง ต.ท่ำสะอ้ำน อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ 24130

2,423 0245563001464 บจ.โตชัวร์ เซฟเฮ้ำส์ จ ำกัด 22/4/2563 5,000,000       68103 ประกอบกิจกำรให้เช่ำห้อง เฟอร์นิเจอร์ มี

บริกำรกำรแสไฟฟ้ำน้ ำประปำ

52/8  หมู่ท่ี 6 ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,424 0245563001545 บจ.พีซีที ทรำนสปอร์ต 2020 จ ำกัด 30/4/2563 5,000,000       52291 ประกอบกิจกำรให้บริกำรระบบโลจิสติกส์ 

ระบบกำรจัดกำรขนส่งสินค้ำ ขนถ่ำยสินค้ำ น ำ

เข้ำำและส่งออก สินค้ำทุกชนิด ตัวแทนของผู้

น ำเข้ำและส่งออก

23/53  หมู่ท่ี 14 ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

2,425 0245563001341 บจ.เอเชียฟู้ดส์ เลิฟยู จ ำกัด 16/4/2563 5,000,000       46311 ประกอบกิจกำรซ้ือ น ำเข้ำ ขำยส่ง และปลีก

เน้ือสัตว์ ช้ินส่วนของสัตว์ รวมถึงวัตถุพลอยได้

จำกสัตว์

129  หมู่ท่ี 7 ต.เขำหินซ้อน อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ 24120

2,426 0245563001502 บจ.บ้ำนโพธ์ิ คอนสตรัคช่ัน แอนด์ 

เซอร์วิส จ ำกัด

27/4/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง รับถมท่ี ปรับ

สภำพพ้ืนผิว ปรับแต่งหน้ำดิน ปรับแต่งภูมิทัศน์

82/70  หมู่ท่ี 1 ต.คลองประเวศ อ.บ้ำนโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรำ 24140

2,427 0243563000482 หจ.กิจมงคล โยธำกำร 2020 29/4/2563 4,000,000       41001 ก่อสร้ำง อำคำรท่ีพักอำศัย และอำคำรท่ีไม่ใช่

ท่ีพักอำศัยทุกประเภท

6/2  หมู่ท่ี 1 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

2,428 0245563001391 บจ.อริยะเดชำ กรุ๊ป จ ำกัด 17/4/2563 4,000,000       47219 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำร กำแฟ กำแฟ

สด ชำ นม น้ ำผลไม้ ขนมปัง ขนมเค้ก ขนม

หวำน

88  หมู่ท่ี 3 ต.พิมพำ อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ 24130

2,429 0243563000458 หจ.พรรณีย์ กำรโยธำและขนส่ง 15/4/2563 3,000,000       43120 ประกอบธุรกิจให้บริกำรและรับจ้ำงถมดิน  หิน

 ทรำย ปรับพ้ืนท่ี ปรับภูมิทัศน์

23/168  หมู่ท่ี 14 ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

2,430 0243563000474 หจ.นอร์ท โพล คอนสตรัคช่ัน 24/4/2563 3,000,000       43120 ประกอบธุรกิจให้บริกำร ปรับพ้ืนท่ี ปรับภูมิทัศน์ 78/4  หมู่ท่ี 9 ต.คลองนครเน่ือง

เขต

อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

2,431 0245563001278 บจ.ฟูลฟิล แพ็คก้ิง จ ำกัด 8/4/2563 3,000,000       46431 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงซ้ือขำย ส่ังมำจ ำหน่ำย 

ในประเทศ ส่งออกไปต่ำงประเทศ ซ่ึงกระดำษ

 และผลิตภัณฑ์กระดำษ  ทุกชนิด

15  หมู่ท่ี 19 ต.ศำลำแดง อ.บำงน้ ำเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

2,432 0245563001472 บจ.เทวำมงคล (ประเทศไทย) จ ำกัด 23/4/2563 3,000,000       46593 ขำยส่งเคร่ืองจักร และอุปกรณ์เพ่ือใช้ในงำน

อุตสำหกรรม

24/26  หมู่ท่ี 6 ต.บำงพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

2,433 0245563001430 บจ.ไอเดีย เวิลด์ อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกัด 21/4/2563 3,000,000       47190 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืมและอำหำร 60/135  หมู่ท่ี 19 ต.บำงปะกง อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ 24130

2,434 0245563001197 บจ.อชิระวัฒนำ จ ำกัด 1/4/2563 2,000,000       49323 ประกอบกิจกำรขนส่งขนถ่ำยสินค้ำ และคน

โดยสำร

14/152  หมู่ท่ี 2 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

2,435 0245563001448 บจ.เคเอสเค คณิศร ซัคเซส จ ำกัด 21/4/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร

สถำนท่ีต่ำงๆ

101/198  หมู่ท่ี 1 ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

2,436 0243563000407 หจ.ทีซี สตรีท รัชดำ 3/4/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรร้ำนอำหำรและ

เคร่ืองด่ืม

100/125  หมู่ท่ี 1 ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

2,437 0243563000415 หจ.เอช.บี.พี. ไลฟ์ แอนด์ เฮิร์บ 7/4/2563 1,000,000       10619 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย ส่ง ปลีก 

ผลิตภัณฑ์จ ำพวกอำหำรเสริม ทุกชนิด

91/92  หมู่ท่ี 13 ต.บำงตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000
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2,438 0243563000423 หจ.เจเอ็ม ทรำนสปอร์ต แอนด์ 

เซอร์วิส

7/4/2563 1,000,000       77101 ประกอบกิจกำร ให้บริกำร ให้เช่ำรถยนต์ ยำน

ยนต์ ชนิดน่ังส่วนบุคคล รถกระบะ และรถตู้ 

ขนำดเล็กท่ีคล้ำยกัน

33  หมู่ท่ี 7 ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

2,439 0243563000431 หจ.เอส.เอส. คอมพิวเตอร์ 7/4/2563 1,000,000       47411 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

pc notebook กล้องวงจรปิด อุปกรณส่ือสำร

 อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ และอุปกรณ์ไอที

55/1  หมู่ท่ี 4 ต.บำงตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

2,440 0245563001227 บจ.ยูคอนคอนกรีต จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       23951 ประกอบกิจกำร ผลิตและจ ำหน่ำยท่อ 

คอนกรีต อัดแรง เข็มหกเหล่ียม

114  หมู่ท่ี 2 ต.โสธร อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

2,441 0245563001243 บจ.ซีโอวี โซลูช่ัน จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       46441 จ ำหน่ำยเคมีภัณฑ์เพ่ือสุขภำพ รวมถึงกำร

จ ำหน่ำยวัสดุและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกับเคมีภัณฑ์

50/4  หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

2,442 0245563001294 บจ.เอส.พี.แอคทีฟ กรุ๊ป (ไทย

แลนด์) จ ำกัด

13/4/2563 1,000,000       20231 ประกอบกิจกำรผลิตจ ำหน่ำยท้ังขำยส่ง ขำย

ปลีก ผลิตภัณฑ์ ท ำควำมสะอำด ท่ีมีแอลกอ

ฮอล เป็นส่วนประกอบ เพ่ือสุขอนำมัย

110  หมู่ท่ี 1 ต.คลองนำ อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

2,443 0245563001316 บจ.มีทโปรดักท์เทรดด้ิง จ ำกัด 14/4/2563 1,000,000       46204 ประกอบกิจกำรค้ำสัตว์มีชีวิต เน้ือสัตว์ช ำแหละ

 แช่แข็ง

5/3  หมู่ท่ี 22 ต.ศำลำแดง อ.บำงน้ ำเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

2,444 0245563001324 บจ.เคพีเอส ยูนิต้ี จ ำกัด 15/4/2563 1,000,000       78200 ให้บริกำรรับเหมำแรงงำน จัดสรร จัดส่ง 

บุคลำกร แรงงำน ภำยในองค์กรไปปฏิบัติงำน

นอกองค์กร โดยได้รับเงินเดือนจำกบริษัท

26/16/38  หมู่ท่ี 1 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

2,445 0245563001332 บจ.เอส.พี.เค. เอ็นจิเนียร่ิง 2020 

จ ำกัด

15/4/2563 1,000,000       25922 ประกอบกิจกำรโรงกลึงรับข้ึนรูปช้ินงำนโลหะ

ตำมแบบท ำตำมตัวอย่ำงช้ินงำน

102/2  หมู่ท่ี 7 ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

2,446 0245563001359 บจ.ที.เอส.ที.ทวิน โปรดัก จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร

 วัตถุดิบ ส ำหรับผลิตภัณฑ์ เสริมอำหำร และ

รับผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร

9  ถนนศุภกิจ ต.หน้ำเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

2,447 0245563001367 บจ.ส่ือ กำรแพทย์ จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       86102 กิจกรรมโรงพยำบำลเฉพำะทำง 95/11 ต.หน้ำเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

2,448 0245563001421 บจ.ศุภิดำ แอดไวเซอร์ จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจกำรเป็นท่ีปรึกษำงำนขำยและ

ขยำยตลำด(ไม่ใช่ธุรกิจขำยตรง)

72  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

2,449 0245563001456 บจ.โตวัน โตคืน 2020 จ ำกัด 22/4/2563 1,000,000       47591 ประกอบกิจกำร น ำเข้ำเคร่ืองตกแต่งบ้ำนทุก

ประเภท เพ่ือจ ำหน่ำย

90/153  หมู่ท่ี 8 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

2,450 0245563001499 บจ.กรกฎ กะพงขำว 99 จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       46312 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยปลำกะพงสด และ

ปลำกะพงแปรรูปแช่แข็ง รวมท้ังจ ำหน่ำย

อำหำรสัตว์ทุกชนิด

64  หมู่ท่ี 7 ต.บำงพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000
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2,451 0245563001511 บจ.โปรคลีน คำร์วอช จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       20231 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย ซ้ือมำ-ขำย

ไป น้ ำยำท ำควำมสะอำดรถ รวมท้ังบริกำรล้ำง

รถ

123/11  หมู่ท่ี 10 ต.บำงไผ่ อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

2,452 0245563001537 บจ.วิน วิน คอนแทรคท์ ฟำร์มม่ิง 

จ ำกัด

29/4/2563 1,000,000       01499 ประกอบกิจกำรเล้ียงสัตว์ 88  หมู่ท่ี 4 ต.เสม็ดใต้ อ.บำงคล้ำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24110

2,453 0245563001235 บจ.ณัฐ สห ฟู้ดส์ จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       72102 ประกอบกิจกำรคิดค้นวิจัย ผลิตและจัด

จ ำหน่ำย อำหำร  อำหำรส ำเร็จรูป อำหำร

ท่ัวไป อำหำรพร้อมบริโภค หรือ ผลิตภัณฑ์

เสริมอำหำร

154/23  หมู่ท่ี 4 ต.เมืองเก่ำ อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ 24120

2,454 0245563001251 บจ.ท้อปหกเก้ำเซอร์วิส จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       52214 ประกอบกิจกำร บริกำรลำกจูง ยกรถ รถสไลด์

 รถบรรทุกเพ่ือขนย้ำยรถ ทุกชนิด

24/1  หมู่ท่ี 7 ต.บ้ำนซ่อง อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ 24120

2,455 0245563001219 บจ.อุดมคติ บริวเฮ้ำส์ จ ำกัด 1/4/2563 1,000,000       68104 ประกอบกิจกำรให้เช่ำสถำนท่ี 71/25  หมู่ท่ี 5 ต.ท่ำข้ำม อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ 24130

2,456 0245563001286 บจ.วรำพันธ์พำณิชย์ จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจกำรค้ำอำหำรแห้ง เคร่ืองเทศ 

เคร่ืองปรุงรส

88/196  หมู่ท่ี 5 ต.ท่ำสะอ้ำน อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ 24130

2,457 0245563001308 บจ.ยำงมะตอยส ำเร็จรูป พัฒนำ 

พรีมิคซ์ จ ำกัด

14/4/2563 1,000,000       19209 กำรผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีได้จำกกำรกล่ัน

ปิโตรเลียมซ่ึงมิได้ จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

143/3 ต.สองคลอง อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ 24130

2,458 0245563001529 บจ.ทีเอ็นวำย คอนสตรัคช่ัน ซัพ

พลำย จ ำกัด

29/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงและต่อเติม

ทุกชนิด

2000/110  หมู่ท่ี 8 ต.สองคลอง อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ 24130

2,459 0245563001481 บจ.เอ็น ไทย 2020 จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและจ ำหน่ำยสินค้ำ จำก

ต่ำงประเทศให้แก่โรงงำนอุตสำหกรรม

28/2  หมู่ท่ี 2 ต.สนำมจันทร์ อ.บ้ำนโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรำ 24140

2,460 0243563000466 หจ.ภูเบศวร์รุ่งเรืองกิจ 22/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสรัำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำร ท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำ

กำร และงำนก่อสร้ำง อย่ำงอ่ืนทุกชนิด

270  หมู่ท่ี 7 ต.คลองตะเกรำ อ.ท่ำตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรำ 24160

2,461 0245563001375 บจ.ชัยชนะปรำกำร จ ำกัด 17/4/2563 1,000,000       47723 จ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค บริโภค ตำมกระแสนิยม

 เช่น เจลล้ำงมือ แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ 

อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง

106/11  หมู่ท่ี 5 ต.แปลงยำว อ.แปลงยำว จ.ฉะเชิงเทรำ 24190

2,462 0245563001413 บจ.เคพี สไวน์ เทรดด้ิง จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       46204 ประกอบกิจกำรค้ำสัตว์มีชีวิต 237/70  หมู่ท่ี 8 ต.แปลงยำว อ.แปลงยำว จ.ฉะเชิงเทรำ 24190

2,463 0243563000440 หจ.เอช.บี.พี. กรุ๊ป 2020 13/4/2563 500,000         47721 ขำยผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร ผลิตภัณฑ์จำก

สมุนไพร   และผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภำพ

5  ถนนเอมอรอุทิศ 1 ต.หน้ำเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

2,464 0245563001260 บจ.พร๊ินส์แอนด์มัม จ ำกัด 8/4/2563 200,000         46441 ประกอบกิจกำรค้ำ ยำ ยำรักษำโรค เภสัชภัรฑ์ 

เคร่ืองมือแพทย เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทำง

วิทยำศำสตร์

88/8  หมู่ท่ี 4 ต.ท่ำถ่ำน อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ 24120

2,465 0243563000491 หจ.เกตุเพชรเก้ำเก้ำ 29/4/2563 200,000         46321 ประกอบกิจกำรขำยส่งเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มี

แอลกอฮอล์

3/6  หมู่ท่ี 9 ต.หัวส ำโรง อ.แปลงยำว จ.ฉะเชิงเทรำ 24190
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2,466 0245563001405 บจ.คลังยำ ดีพลัส เฮลธ์ต้ี จ ำกัด 20/4/2563 100,000         47721 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกสินค้ำทำงเภสัช

ภัณฑ์และเวชภัณฑ์

83/6  หมู่ท่ี 2 ต.พนมสำรคำม อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ 24120

2,467 0255563000719 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนท่ำตูม จ ำกัด 1/4/2563 27,000,000     35101 ประกอบกิจกำรผลิตและกำรส่งไฟฟ้ำ 206  หมู่ท่ี 4 ต.ท่ำตูม อ.ศรีมหำโพธิ จ.ปรำจีนบุรี 25140

2,468 0255563000701 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนก๊ำซชีวภำพท่ำ

ตูม จ ำกัด

1/4/2563 9,000,000       35101 ประกอบกิจกำรผลิตและกำรส่งไฟฟ้ำ 206  หมู่ท่ี 4 ต.ท่ำตูม อ.ศรีมหำโพธิ จ.ปรำจีนบุรี 25140

2,469 0253563000431 หจ.แพลตติน่ัม รีซอร์สเซส 21/4/2563 5,000,000       49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ และ

คนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำงอำกำศ ท้ัง

ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ

69  หมู่ท่ี 6 ต.ดงข้ีเหล็ก อ.เมืองปรำจีนบุรี จ.ปรำจีนบุรี 25000

2,470 0255563000883 บจ.ปัณณ์ยำ เมดิคอล จ ำกัด 28/4/2563 5,000,000       46441 ประกอบกิจกำรขำยส่งสินค้ำทำงเภสัชภัณฑ์

และทำงกำรแพทย์

379/401-402  หมู่ท่ี 10 ต.หนองก่ี อ.กบินทร์บุรี จ.ปรำจีนบุรี 25110

2,471 0255563000841 บจ.กู๊ดส์ ช้อป จ ำกัด 21/4/2563 5,000,000       63113 กำรบริกำรเป็นตลำดกลำงในกำรซ้ือขำยสินค้ำ

หรือบริกำร โดยวิธีใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผ่ำน

ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต

303  หมู่ท่ี 6 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปรำจีนบุรี 25140

2,472 0255563000697 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนก๊ำซชีวภำพ

พนมสำรคำม จ ำกัด

1/4/2563 3,000,000       35101 ประกอบกิจกำรผลิตและกำรส่งไฟฟ้ำ 206  หมู่ท่ี 4 ต.ท่ำตูม อ.ศรีมหำโพธิ จ.ปรำจีนบุรี 25140

2,473 0255563000727 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนลำนสัก จ ำกัด 1/4/2563 3,000,000       35101 ประกอบกิจกำรผลิตและกำรส่งไฟฟ้ำ 206  หมู่ท่ี 4 ต.ท่ำตูม อ.ศรีมหำโพธิ จ.ปรำจีนบุรี 25140

2,474 0255563000735 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนล ำสนธิ จ ำกัด 1/4/2563 3,000,000       35101 ประกอบกิจกำรผลิตและกำรส่งไฟฟ้ำ 206  หมู่ท่ี 4 ต.ท่ำตูม อ.ศรีมหำโพธิ จ.ปรำจีนบุรี 25140

2,475 0255563000816 บจ.พำวเวอร์ ไลฟ์ เอ็นจิเนียร่ิง 

แอนด์ ซัพพลำย จ ำกัด

14/4/2563 3,000,000       43210 ประกอบกิจกำรรับเหมำติดต้ังข้อต่อและกำร

เดินสำยไฟฟ้ำ

79  หมู่ท่ี 10 ต.บุพรำหมณ์ อ.นำดี จ.ปรำจีนบุรี 25220

2,476 0255563000875 บจ.เทพกะบินทร์ จ ำกัด 28/4/2563 3,000,000       10772 ประกอบกิจกำรกำรผลิต กำรแปรรูป กำร

บรรจุผลิตภัณฑ์ และจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ 

ประเภท น้ ำจ้ิม อำทิ น้ ำจ้ิมซีฟู้ด น้ ำจ้ิมสุก้ี 

น้ ำจ้ิมหมูกระทะ และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ

84/2  หมู่ท่ี 16 ต.เมืองเก่ำ อ.กบินทร์บุรี จ.ปรำจีนบุรี 25240

2,477 0253563000423 หจ.อนุรักษ์ คำร์เซอร์วิส 999 (ไทย

แลนด์)

20/4/2563 2,000,000       49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

รวมถึงคนโดยสำร

642/76  หมู่ท่ี 10 ต.หนองก่ี อ.กบินทร์บุรี จ.ปรำจีนบุรี 25110

2,478 0253563000440 หจ.ทีเจ2255 เซอร์วิส 22/4/2563 1,500,000       66210 ประกอบกิจกำร กำรประเมินควำมเส่ียงภัย

และมูลค่ำควำมเสียหำย

156  หมู่ท่ี 1 ต.รอบเมือง อ.เมืองปรำจีนบุรี จ.ปรำจีนบุรี 25000

2,479 0253563000474 หจ.ล้ิมเจริญบ ำรุงพำนิช 27/4/2563 1,500,000       08103 กำรขุดกรวดและทรำย 3  หมู่ท่ี 3 ต.โพธ์ิงำม อ.ประจันตคำม จ.ปรำจีนบุรี 25130

2,480 0253563000458 หจ.ปณีตำ ทริปเปิล ทรีส์ 23/4/2563 1,000,000       81300 กำรท ำสวนไม้ประดับ 59/124  หมู่ท่ี 2 ต.ดงพระรำม อ.เมืองปรำจีนบุรี จ.ปรำจีนบุรี 25000

2,481 0255563000778 บจ.โกรว์ เอ็มอี จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       46204 ประกอบกิจกำรค้ำสัตว์มีชีวิต เน้ือสัตว์ช ำแหละ

 เน้ือสัตว์แช่แข็ง เน้ือสัตว์บรรจุกระป๋อง

105  ถนนปรำจีนตคำม ต.หน้ำเมือง อ.เมืองปรำจีนบุรี จ.ปรำจีนบุรี 25000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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2,482 0255563000786 บจ.พิมพ์นำรำริน จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจผลิต จ ำหน่ำย ปลีก-ส่ง 

เคร่ืองส ำอำง อำหำรเสริมบ ำรุงผิว เเละอำหำร

เสริมบ ำรุงร่ำงกำย ทุกชนิด

97  ถนนเเจ้งพัฒนำ ต.หน้ำเมือง อ.เมืองปรำจีนบุรี จ.ปรำจีนบุรี 25000

2,483 0255563000808 บจ.เยอร์มำนำ โกลบอลส์ จ ำกัด 13/4/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจกำรซ้ือมำ ขำยไป ซ่ึงแอลกฮอล์

และอุปกรณ์เคร่ืองมือทำงกำรแพทย์ ท้ังใน

และต่ำงประเทศ

50/1  หมู่ท่ี 18 ต.เนินหอม อ.เมืองปรำจีนบุรี จ.ปรำจีนบุรี 25000

2,484 0253563000407 หจ.แสงพระจันทร์อิเล็คทริคพำว

เวอร์

7/4/2563 1,000,000       42901 กำรก่อสร้ำงระบบสำธำรณูปโภคส่ิงอ ำนวย

ควำมสะดวก (ยกเว้นตัวอำคำรของโรงงำน

อุตสำหกรรม) และโครงกำรวิศวกรรมโยธำ

อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องในน้ ำ

116  หมู่ท่ี 10 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปรำจีนบุรี 25110

2,485 0253563000466 หจ.เพ็ชรกล้ำ ทรำนสปอร์ต 24/4/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

รวมถึงคนโดยสำร

99/275  หมู่ท่ี 9 ต.หนองก่ี อ.กบินทร์บุรี จ.ปรำจีนบุรี 25110

2,486 0255563000824 บจ.รักษำควำมปลอดภัย ทีอำร์ 

เซฟกำร์ด แอนด์ คลีนน่ิง จ ำกัด

14/4/2563 1,000,000       81210 กำรบริกำรท ำควำมสะอำดท่ัวไปของตัวอำคำร 1111/10  หมู่ท่ี 9 ต.หนองก่ี อ.กบินทร์บุรี จ.ปรำจีนบุรี 25110

2,487 0255563000832 บจ.เปรม กำรช่ำง จ ำกัด 17/4/2563 1,000,000       41001 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 108  หมู่ท่ี 4 ต.หนองแสง อ.ประจันตคำม จ.ปรำจีนบุรี 25130

2,488 0253563000393 หจ.ดับบลิวเอเอ 289 กรุ๊ป 2/4/2563 1,000,000       47910 ประกอบกิจกำรเคร่ืองแต่งกำย เส้ือผ้ำ 

เคร่ืองส ำอำง สินค้ำอุปโภคบริโภค ท้ังหน้ำร้ำย

และออนไลน์

525/273  หมู่ท่ี 7 ต.ท่ำตูม อ.ศรีมหำโพธิ จ.ปรำจีนบุรี 25140

2,489 0253563000415 หจ.วรัญญำ98กรุ๊ป 16/4/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองแต่งกำย เส้ือผ้ำ

 เคร่ืองส ำอำง สินค้ำอุปโภคบริโภคท้ังหน้ำร้ำน

และออนไลน์

158/1  หมู่ท่ี 4 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหำโพธิ จ.ปรำจีนบุรี 25140

2,490 0255563000743 บจ.กนกวรรณ วิลเลจ 999 จ ำกัด 1/4/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 969  หมู่ท่ี 7 ต.ท่ำตูม อ.ศรีมหำโพธิ จ.ปรำจีนบุรี 25140

2,491 0255563000751 บจ.เพชรพลอยทรัพย์ จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       68101 กำรซ้ือและกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของ

ตนเอง เพ่ือกำรพักอำศัย

422/17  หมู่ท่ี 5 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหำโพธิ จ.ปรำจีนบุรี 25140

2,492 0255563000760 บจ.ที.อี.เอ็น เอ็นจิเนียร่ิง 2020 

จ ำกัด

2/4/2563 1,000,000       68101 กำรซ้ือและกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของ

ตนเอง เพ่ือกำรพักอำศัย

123/10  หมู่ท่ี 4 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหำโพธิ จ.ปรำจีนบุรี 25140

2,493 0255563000794 บจ.ทีเอช อียู-เทรด จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       47190 กำรขำยปลีกสินค้ำอ่ืนๆในร้ำนค้ำท่ัวไป 140/1  หมู่ท่ี 3 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหำโพธิ จ.ปรำจีนบุรี 25140

2,494 0255563000867 บจ.อินฟินิต้ี เซฟต้ี โซลูช่ัน จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       80200 ประกอบกิจกำรงำนติดต้ังรักษำควำมปลอดภัย

และส่ิงแวดล้อม

208/54  หมู่ท่ี 8 ต.ท่ำตูม อ.ศรีมหำโพธิ จ.ปรำจีนบุรี 25140

2,495 0255563000905 บจ.เดอะ เบสท์ พำร์ท เอ็นจิเนียร่ิง

 จ ำกัด

30/4/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 171/3  หมู่ท่ี 6 ต.ศรีมหำโพธิ อ.ศรีมหำโพธิ จ.ปรำจีนบุรี 25140
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2,496 0253563000385 หจ.เอเค โกลด์ 1/4/2563 1,000,000       47732 ประกอบกิจกำรค้ำ ทอง นำก เงิน เพชร พลอย

 และอัญมณีอ่ืน รวมท้ังวัตถุท ำเทียมส่ิงดังกล่ำว

182  หมู่บ้ำน นิคมสหกรณ์ หมู่ท่ี 7 ต.ทุ่งโพธ์ิ อ.นำดี จ.ปรำจีนบุรี 25220

2,497 0255563000859 บจ.เคพีเอ็น ทรำฟฟิค จ ำกัด 22/4/2563 1,000,000       27902 ประกอบกิจกำรผลิตอุปกรณ์ให้สัญญำณแบบ

ไฟฟ้ำ

80/1  หมู่ท่ี 2 ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปรำจีนบุรี จ.ปรำจีนบุรี 25230

2,498 0253563000491 หจ.เท่ียงคูณบุญช่วยชูทรัพย์ 28/4/2563 1,000,000       81210 ประกอบกิจกำรบริกำรท ำควำมสะอำดท่ัวไป

ของตัวอำคำร

90/2  หมู่ท่ี 18 ต.เมืองเก่ำ อ.กบินทร์บุรี จ.ปรำจีนบุรี 25240

2,499 0255563000689 บจ.แต้ย่งสุนสแตนเลส อลูมิเนียม 

จ ำกัด

1/4/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกวัสดุก่อสร้ำง

หลำยชนิดรวมถึงวัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือ

ชนิดน ำไปใช้ท ำงำนได้ด้วยตัวเอง

434  หมู่ท่ี 17 ต.เมืองเก่ำ อ.กบินทร์บุรี จ.ปรำจีนบุรี 25240

2,500 0253563000482 หจ.ฟูจิวำร่ำ 304 27/4/2563 200,000         41001 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 90  หมู่ท่ี 5 ต.ท่ำตูม อ.ศรีมหำโพธิ จ.ปรำจีนบุรี 25140

2,501 0255563000891 บจ.โกลเด้น เครน ปรำจีนบุรี จ ำกัด 30/4/2563 100,000         17012 ประกอบกิจกำรผลิต และจ ำหน่ำยกระดำษ 106  หมู่ท่ี 7 ต.ท่ำตูม อ.ศรีมหำโพธิ จ.ปรำจีนบุรี 25140

2,502 0265563000263 บจ.ทรัพย์ทวี ปิโตรเลียม 2020 

จ ำกัด

2/4/2563 5,000,000       46106 ประกอบกิจกำรขำยปลีกและขำยส่งสินค้ำ

ประเภทเช้ือเพลิง ปิโตรเลียมดิบ น้ ำมันเช้ือเพลิง

7  หมู่ท่ี 15 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนำยก จ.นครนำยก 26000

2,503 0265563000271 บจ.เอเทร่ียม อำร์คิเทคท์ จ ำกัด 8/4/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 150/15  หมู่ท่ี 4 ต.บ้ำนใหญ่ อ.เมืองนครนำยก จ.นครนำยก 26000

2,504 0263563000156 หจ.เจ้เตียง เงินด่วน 24/4/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจกำรขำย โอน จ ำนอง จ ำน ำ 

แลกเปล่ียนและจ ำหน่ำยทรัพย์สินโดยประกำร

อ่ืน กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจำกธนำคำร 

หรือสถำบันกำรเงินอ่ืน และให้กู้ยืมเงิน โดยมี

หลักประกันหรือไม่ก็ตำม

122  หมู่ท่ี 2 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนำยก 26120

2,505 0263563000148 หจ.ธณภร อำร์คกิส แอนด์ เซอร์เวย์ 20/4/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจกำรส ำรวจและพัฒนำท่ีดิน 

จัดสรรท่ีดินเพ่ือกำรอุตสำหกรรมและหรือ

เพ่ือท่ีอยู่อำศัย โดยจัดแบ่งเป็นแปลงเฉพำะ

ท่ีดินหรือพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง

150/5  หมู่บ้ำน บ้ำนบุ่งกระเบำ หมู่ท่ี 5 ต.บ้ำนใหญ่ อ.เมืองนครนำยก จ.นครนำยก 26000

2,506 0265563000301 บจ.แม็คทริปเป้ิลทรี จ ำกัด 21/4/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยขำยส่ง ขำยปลีก 

ผลิตภัณฑ์ อำหำรเสริมเคร่ืองส ำอำง 

ผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดร่ำงกำย

79  หมู่ท่ี 4 ต.ศรีนำวำ อ.เมืองนครนำยก จ.นครนำยก 26000

2,507 0265563000310 บจ.ภัทร65 เดเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       46107 ประกอบกิจกำรขำยส่งวัสดุท่ีใช้ในกำรก่อสร้ำง

ผลิตภัณฑ์โลหะอุปกรณ์ระบบท่อโดยได้รับ

ค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง

40  หมู่ท่ี 1 ต.ศรีนำวำ อ.เมืองนครนำยก จ.นครนำยก 26000

2,508 0265563000280 บจ.เอ็นพี  เซอร์วิสแอนด์เมดิคอล 

จ ำกัด

9/4/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจกำรค้ำ เคร่ืองมือแพทย์และ

อุปกรณ์กำรแพทย์

104  หมู่ท่ี 7 ต.บ้ำนนำ อ.บ้ำนนำ จ.นครนำยก 26110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,509 0265563000298 บจ.จีธี ไทเวิร์ค จ ำกัด 16/4/2563 500,000         47190 ประกอบกิจกำรค้ำครีมทำหน้ำ สร้อย แหวน 

ก ำไล กระเป๋ำ และอ่ืนๆ

30/5  หมู่ท่ี 3 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนำยก จ.นครนำยก 26000

2,510 0263563000130 หจ.เกษรำน๊อกดำวน์คอฟฟ่ีรีโนเวท 14/4/2563 400,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำ

กำร ถนน สะพำน เข่ือน

93/335  หมู่ท่ี 1 ต.บำงปลำกด อ.องครักษ์ จ.นครนำยก 26120

2,511 0263563000121 หจ.วรวัฒน์ มำเก็ตต้ิง 7/4/2563 200,000         47595 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ 43/1  หมู่ท่ี 6 ต.ท่ำทรำย อ.เมืองนครนำยก จ.นครนำยก 26000

2,512 0275563000417 บจ.เด่นกระจ่ำง ฟำร์ม จ ำกัด 20/4/2563 5,000,000       01469 ประกอบกิจกำรเล้ียงและจ ำหน่ำยสัตว์ปีก 93  หมู่ท่ี 11 ต.โคกป่ีฆ้อง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

2,513 0273563000440 หจ.ทัช เมดิคอล 8/4/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ 97/76  ถนนสุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

2,514 0273563000458 หจ.สระแก้วเอ็กซ์เพรส 8/4/2563 1,000,000       53200 ประกอบกิจกำรรับส่งพัสดุ 97/77  ถนนสุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

2,515 0275563000361 บจ.สระแก้วเซฟต้ีเทรนเนอร์ จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       82301 ประกอบกิจกำรศูนย์ฝึกอบรมด้ำนกำรรักษำ

ควำมปลอดภัย

836  หมู่ท่ี 2 ต.ท่ำเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

2,516 0275563000395 บจ.ธิภำ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 17/4/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจกำรบริกำรรับเหมำ ติดต้ัง ซ่อม

บ ำรุง วำงระบบไฟฟ้ำ ระบบออโตเมช่ัน ระบบ

เคร่ืองปรับอำกำศ ระบบดับเพลิง และระบบ

อ่ืนๆท้ังประภท ภำยในและนอกอำคำร

365  หมู่ท่ี 7 ต.พระเพลิง อ.เขำฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000

2,517 0275563000433 บจ.เกษตรตระกำร จ ำกัด 22/4/2563 1,000,000       46209 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำทำงกำร

เกษตรกรรมทุกชนิดทุกประเภท

678  หมู่ท่ี 6 ต.เขำฉกรรจ์ อ.เขำฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000

2,518 0275563000484 บจ.พี.เค.บี.อินเทลลิเจนท์ จ ำกัด 29/4/2563 1,000,000       82990 ประกอบกิจกำรประมูลเพ่ือรับจ้ำงท ำของ ตำม

วัตถุท่ีประสงค์

109  หมู่ท่ี 11 ต.หนองบอน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

2,519 0273563000393 หจ.วนัชพร กำรไฟฟ้ำ 1/4/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจกำรรับติดต้ังกล้องวงจรปิด รับ

ติดต้ังไฟฟ้ำ รับติดต้ังจำนดำวเทียม ตำม

บ้ำนเรือน อำคำร ตึก โรงเรียน สถำนท่ีต่ำง ๆ

59  หมู่ท่ี 1 ต.ท่ำข้ำม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120

2,520 0273563000512 หจ.ออลแบรนด์ 21/4/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค สินค้ำ

บริโภค ทุกชนิด ทุกประเภท ตำมวัตถุท่ีประสงค์

899/37  หมู่ท่ี 5 ต.บ้ำนใหม่หนอง

ไทร

อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120

2,521 0273563000521 หจ.สิริวำณิช ออยล์ 21/4/2563 1,000,000       47300 กำรขำยปลีกเช้ือเพลิงยำนยนต์ 448  หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนใหม่หนอง

ไทร

อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120

2,522 0275563000379 บจ.เอเอ็มอำร์ เอสเค 28 จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองแต่งกำย เส้ือ 

รองเท้ำ เคร่ืองส ำอำง ท้ังหน้ำร้ำนและออนไลน์

121  หมู่ท่ี 4 ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120

2,523 0275563000441 บจ.ตลำดโรงเกลือออนไลน์ จ ำกัด 22/4/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจกำรกำรให้บริกำร จ ำหน่ำยสินค้ำ 

บริกำรทำงช่องทำงออนไลน์

499/7  หมู่ท่ี 7 ต.ป่ำไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120

2,524 0275563000468 บจ.เบสท์อรัญโลจิสติกส์ จ ำกัด 28/4/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 85/3  ถนนรำษฎร์อุทิศ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
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2,525 0275563000492 บจ.ดำรำพร อินเตอร์เทรด กรุ๊ป 

จ ำกัด

30/4/2563 1,000,000       46102 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก อำหำรสด แช่

แข็ง อำหำรทะเล

322  หมู่ท่ี 1 ต.ป่ำไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120

2,526 0273563000491 หจ.ส.ย่ิงทวีโชค 20/4/2563 1,000,000       46209 ประกอบกิจกำรรับซ้ือ พืชผลทำงกำรเกษตร 

เช่น ผัก ผลไม้ พืชไร่ พืชสวน พืชผล 

ผลิตภัณฑ์ตำมฤดูกำล

101  หมู่ท่ี 7 ต.ท่ำเกวียน อ.วัฒนำนคร จ.สระแก้ว 27160

2,527 0275563000450 บจ.ทวีเกษตรภัณฑ์ 2020 จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจกำรค้ำ ยำรักษำโรค 35  หมู่ท่ี 19 ต.วังน้ ำเย็น อ.วังน้ ำเย็น จ.สระแก้ว 27210

2,528 0273563000423 หจ.ชัยวัฒน์ เซอร์วิส 2020 8/4/2563 1,000,000       71202 ประกอบกิจกำรรับบริกำรกำรตรวจสภำพ

รถยนต์ จักรยำนยนต์ รถโดยสำร รถบรรทุก

208  หมู่ท่ี 1 ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250

2,529 0275563000476 บจ.ทรัพย์โพธ์ิทอง951 จ ำกัด 28/4/2563 1,000,000       46692 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยปุ๋ย ยำ เคมีภัณฑ์ ยำ

บ ำรุงพืช

290/4  หมู่ท่ี 10 ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250

2,530 0275563000506 บจ.กำรกิจรุ่งเรือง จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 285  หมู่ท่ี 6 ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250

2,531 0273563000415 หจ.789 วอเตอร์ 8/4/2563 860,000         46102 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก เพ่ือขำยส่ง 

เคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ทุกกชนิด

499/139  หมู่ท่ี 7 ต.ป่ำไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120

2,532 0273563000407 หจ.โอเคดี กำรำจ 3/4/2563 500,000         45202 ประกอบกิจกำรให้บริกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ

 ซ่อมสีตัวถัง ส ำหรับยำนพำหนะทุกประเภท

23/3  ถนนสระแก้ว ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

2,533 0273563000466 หจ.พรีเมียร์ เซอร์เวย์ 9/4/2563 500,000         66210 กำรประเมินควำมเส่ียงภัยและมูลค่ำควำม

เสียหำย

7/1  ถนนสระแก้ว ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

2,534 0273563000474 หจ.สหรุ่งเรืองฟำร์ม 9/4/2563 500,000         01302 ประกอบกิจกำรเพำะช ำและจ ำหน่ำยพันธ์ุพืช 198  หมู่ท่ี 4 ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

2,535 0273563000504 หจ.ดับเบ้ิลพีแอนด์ที เทรดด้ิง 20/4/2563 500,000         47190 ประกอบกิจกำรขำยเส้ือ กำงเกง กระเป๋ำ ร้อง

เท้ำ ถุงเท้ำ อุปกรณ์ไฟฟ้ำ

22/9  ถนนกม. 3 ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120

2,536 0275563000409 บจ.ซ้อมำธนำกร จ ำกัด 17/4/2563 500,000         62011 ประกอบกิจกำร รับพัฒนำและปรึกษำ ซอฟแวร์ 555/53  หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนด่ำน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120

2,537 0275563000387 บจ.ไทย อีสำน โรยัล จ ำกัด 15/4/2563 500,000         46101 กำรขำยส่งวัตถุดิบทำงกำรเกษตรและสัตว์มี

ชีวิตโดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง

63  หมู่ท่ี 9 ต.แซร์ออ อ.วัฒนำนคร จ.สระแก้ว 27160

2,538 0273563000482 หจ.ตุ้มเจริญอิเล็คทริค เซอร์วิส 13/4/2563 500,000         43210 ประกอบกิจกำรรับเหมำติดต้ังระบบงำนไฟฟ้ำ

ภำยในและภำยนอกอำคำรโรงงำน

86  หมู่ท่ี 6 ต.ตำหลังใน อ.วังน้ ำเย็น จ.สระแก้ว 27210

2,539 0305563002524 บจ.รวมโชคกำรเกษตร จ ำกัด 22/4/2563 60,000,000     20121 ประกอบกิจกำรผลิตปุ๋ยและจ ำหน่ำยปุ๋ยใน

ประเทศและส่งออกไปจ ำหน่ำยยังต่ำงประเทศ

185  หมู่บ้ำน บ้ำนโคกศิลำ หมู่ท่ี 1 ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครรำชสีมำ 30150

2,540 0305563002567 บจ.ทริปเปิล เอ็น ฟำร์ม 2 จ ำกัด 23/4/2563 40,000,000     01462 ประกอบกิจกำรกำรเล้ียงไก่เน้ือ 168  หมู่ท่ี 12 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครรำชสีมำ 30150

2,541 0305563002494 บจ.โรงไฟฟ้ำบัวใหญ่ จ ำกัด 21/4/2563 10,000,000     35102 ผลิตและจ ำหน่ำยพลังงำนไฟฟ้ำ 36  หมู่ท่ี 5 ต.ด่ำนช้ำง อ.บัวใหญ่ จ.นครรำชสีมำ 30120

2,542 0305563002516 บจ.ตงฮ้ัว เพำเวอร์ จ ำกัด 21/4/2563 10,000,000     35101 ผลิตและจ ำหน่ำยพลังงำนไฟฟ้ำ 44  หมู่ท่ี 5 ต.ด่ำนช้ำง อ.บัวใหญ่ จ.นครรำชสีมำ 30120
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2,543 0305563002575 บจ.ชีวำศุข บอด้ี แอนด์ มำยด์ เธอ

รำพี จ ำกัด

23/4/2563 5,000,000       86101 ประกอบกิจกำรโรงพยำบำลเอกชน 

สถำนพยำบำล รักษำคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับ

ท ำกำรฝึกสอบและอบรมทำงด้ำนวิชำกำร

เก่ียวกับกำรแพทย์ กำรอนำมัย

179/112-116  ซอยมิตรภำพ 4 ต.ในเมือง อ.เมือง

นครรำชสีมำ

จ.นครรำชสีมำ 30000

2,544 0303563002379 หจ.ลำนมัน ส.พำนิชย์ 27/4/2563 5,000,000       10621 ประกอบกิจกำรลำนมันและแปรรูปสินค้ำทำง

กำรเกษตร

147  หมู่ท่ี 13 ต.โนนทองหลำง อ.บัวใหญ่ จ.นครรำชสีมำ 30120

2,545 0305563002249 บจ.เซอร์วิส มำยด์ คลีน (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

1/4/2563 5,000,000       81293 ประกอบกิจกำรให้บริกำรฆ่ำเช้ือในท่ีอยู่อำศัย

และส่ิงก่อสร้ำงอ่ืนๆ ก ำจัดแมลงทุกชนิด 

รวมถึงกำรท ำควำมสะอำด

638  ถนนมิตรภำพ ต.ปำกช่อง อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ 30130

2,546 0305563002338 บจ.โกโก้ กรีน ฟำร์ม จ ำกัด 13/4/2563 5,000,000       01279 ประกอบกิจกำรส่งเสริมโครงกำรปลูกต้นโกโก้

อินทรีย์ รับซ้ือผลสด เมล็ดแห้ง จ ำหน่ำย

จุลินทรีย์ ผลฮอร์โมนจุลินทรีย์

189  หมู่ท่ี 6 ต.โป่งตำลอง อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ 30130

2,547 0305563002371 บจ.ดับเบ้ิลเอสเอส จ ำกัด 14/4/2563 5,000,000       47910 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองแต่งกำย เส้ือ 

รองเท้ำ เคร่ืองส ำอำง ท้ังหน้ำร้ำนและออนไลน์

333/69  หมู่ท่ี 4 ต.บ้ำนโพธ์ิ อ.เมือง

นครรำชสีมำ

จ.นครรำชสีมำ 30310

2,548 0303563002361 หจ.เพชรวำรินทร์ ขนส่ง 24/4/2563 4,000,000       49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำทุกประเภททำง

ถนนโดยยำนพำหนะ

21  หมู่ท่ี 6 ต.บ้ำนเก่ำ อ.ด่ำนขุนทด จ.นครรำชสีมำ 30210

2,549 0305563002648 บจ.ค ำมูน เวิร์ค 2020 จ ำกัด 29/4/2563 2,000,000       68101 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย เป็นตัวแทน นำยหน้ำ

 จัดหำ แลกเปล่ียน อสังหำริมทรัพย์

226  หมู่ท่ี 2 ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมือง

นครรำชสีมำ

จ.นครรำชสีมำ 30000

2,550 0303563002441 หจ.มำนะกิจรวมทรัพย์ 28/4/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอ่ืนๆทุกชนิด 88  หมู่ท่ี 1 ต.ท่ำหลวง อ.พิมำย จ.นครรำชสีมำ 30110

2,551 0305563002478 บจ.จรัญญำ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 21/4/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำทุกประเภท 141  หมู่ท่ี 10 ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครรำชสีมำ 30120

2,552 0303563002042 หจ.นำคำมรกต 2020 2/4/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรเพ่ือสุขภำพ 

และผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม

380/5  ซอยมิตรภำพ 13 ต.ในเมือง อ.เมือง

นครรำชสีมำ

จ.นครรำชสีมำ 30000

2,553 0303563002051 หจ.สมบัติ ผลไม้ตำมฤดูกำล 2/4/2563 1,000,000       47213 ประกอบกิจกำรค้ำปลีก-ส่ง ผักและผลไม้ทุก

ชนิด

256  ถนนมิตรภำพ-หนองคำย ต.ในเมือง อ.เมือง

นครรำชสีมำ

จ.นครรำชสีมำ 30000

2,554 0303563002069 หจ.เดนทัล ซัพพลำย แอนด์ แล็บ 3/4/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจกำรเพ่ือจ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์และ

เคร่ืองมือท่ีใช้งำนทำงทันตกรรมทุกประเภท

126  ถนนพิบูลละเอียด ต.ในเมือง อ.เมือง

นครรำชสีมำ

จ.นครรำชสีมำ 30000

2,555 0303563002123 หจ.คำเนะ 88 7/4/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคบริโภค

ทุกชนิด เช่น เน้ือสัตว์ ผลไม้และผัก อำหำร

ส ำเร็จรูป

127  หมู่ท่ี 6 ต.สีมุม อ.เมือง

นครรำชสีมำ

จ.นครรำชสีมำ 30000

2,556 0303563002131 หจ.ทีทีเอ็น ออโต้ เซอร์วิส 7/4/2563 1,000,000       46691 ประกอบกิจกำรขำย จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ 

อุปกรณ์ สีรถยนต์

888/30  หมู่ท่ี 2 ต.สุรนำรี อ.เมือง

นครรำชสีมำ

จ.นครรำชสีมำ 30000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,557 0303563002191 หจ.เคเค ก่อสร้ำง 2020 13/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงต่ำงๆ 235/176  หมู่บ้ำน นีโอพำร์ค หมู่ท่ี 1 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง

นครรำชสีมำ

จ.นครรำชสีมำ 30000

2,558 0303563002204 หจ.โฮมฟอร์ไลฟ์ พร็อพเพอร์ต้ี 13/4/2563 1,000,000       68101 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยท่ีดิน จัดสรรท่ีดิน 

จัดซ้ือท่ีดินแปลงใหญ่มำแบ่งเป็นแปลงย่อย 

เพ่ือขำย เพ่ือจัดสรรบ้ำน จัดสร้ำงอำคำร

พำณิชย์ สร้ำงแฟลต สร้ำงอำคำรชุด จัดสร้ำง

สถำนท่ีต่ำงๆ เพ่ือขำยหรือให้เช่ำ

483/15  ถนนช้ำงเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง

นครรำชสีมำ

จ.นครรำชสีมำ 30000

2,559 0303563002212 หจ.โฮมลิฟว่ิง พร็อพเพอร์ต้ี 13/4/2563 1,000,000       68101 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยท่ีดิน จัดสรรท่ีดิน 

จัดซ้ือท่ีดินแปลงใหญ่มำแบ่งเป็นแปลงย่อย 

เพ่ือขำย เพ่ือจัดสรรบ้ำน จัดสร้ำงอำคำร

พำณิชย์ สร้ำงแฟลต สร้ำงอำคำรชุด จัดสร้ำง

สถำนท่ีต่ำงๆ เพ่ือขำยหรือให้เช่ำ

995  หมู่ท่ี 4 ต.โพธ์ิกลำง อ.เมือง

นครรำชสีมำ

จ.นครรำชสีมำ 30000

2,560 0303563002221 หจ.กรกฏส ำรวจภัย 15/4/2563 1,000,000       96309 ประกอบกิจกำรส ำรวจอุบัติเหตุเก่ียวกับ

ประกันวินำศภัย

707/158  หมู่ท่ี 8 ต.หนองบัวศำลำ อ.เมือง

นครรำชสีมำ

จ.นครรำชสีมำ 30000

2,561 0303563002255 หจ.เอส.เอส.เจ. ทรำนสปอร์ต 16/4/2563 1,000,000       49339 กำรขนส่งสินค้ำอ่ืนๆทำงถนนซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

716/10  หมู่ท่ี 3 ต.หนองบัวศำลำ อ.เมือง

นครรำชสีมำ

จ.นครรำชสีมำ 30000

2,562 0303563002310 หจ.เนเจอร์ไลฟ์ เอ็มไพร์ เทรดด้ิง 21/4/2563 1,000,000       47411 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ฮำร์ดแวร์ 

คอมพิวเตอร์ เคร่ืองมือช่ำงทุกประเภท เคร่ือง

สุขภัณฑ์

1123/82  หมู่ท่ี 4 ต.หัวทะเล อ.เมือง

นครรำชสีมำ

จ.นครรำชสีมำ 30000

2,563 0303563002352 หจ.เอ็นพี หกสำม 23/4/2563 1,000,000       96309 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทนจัดจ ำหน่ำยสินค้ำ

อุปโภคบริโภคทุกชนิด เพ่ือหวังผลตอบแทน

เป็นค่ำคอมมิชช่ัน

400/1  หมู่ท่ี 2 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง

นครรำชสีมำ

จ.นครรำชสีมำ 30000

2,564 0303563002395 หจ.พีเอส.โฟรเซ่น ฟู๊ด 27/4/2563 1,000,000       46312 ประกอบกิจกำรขำยส่งอำหำรทะเลแช่แข็งและ

แปรรูป

126/1  ถนนกีฬำกลำง ต.ในเมือง อ.เมือง

นครรำชสีมำ

จ.นครรำชสีมำ 30000

2,565 0303563002417 หจ.เอสแอล แกดเจ็ต 28/4/2563 1,000,000       46522 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์โทรศัพท์ 

และอุปกรณ์เสริม เช่น เคสโทรศัพท์ ฟิล์มกัน

รอยโทรศัพท์

233/4  หมู่ท่ี 1 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง

นครรำชสีมำ

จ.นครรำชสีมำ 30000

2,566 0305563002273 บจ.อำธินำเฮลท์แคร์ จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       85499 ประกอบกิจกำรโรงเรียนสอนผู้ช่วยพยำบำล

วิชำชีพ ผู้ช่วยพยำบำลหลักสูตรผู้สูงอำยุและ

เด็กเล็ก (เม่ือได้รับอนุญำตจำกหน่วยงำนท่ี

เก่ียวข้องแล้ว)

517/153  ถนนมิตรภำพ-หนองคำย ต.ในเมือง อ.เมือง

นครรำชสีมำ

จ.นครรำชสีมำ 30000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,567 0305563002281 บจ.เน็กซ์ ซี แปดแปด บิวต้ี จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยครีมบ ำรุง 243/46  หมู่บ้ำน แผ่นดินทอง 4 ตรอกวัด

ท่ำตะโก ถนนสุระ 2

ต.ในเมือง อ.เมือง

นครรำชสีมำ

จ.นครรำชสีมำ 30000

2,568 0305563002290 บจ.ส ำนักกฎหมำย เคเอ็ม แอนด์ ที

 จ ำกัด

7/4/2563 1,000,000       69100 ประกอบกิจกำรส ำนักกฎหมำย ติดตำมเร่งรัด

หน้ีสิน รับโอนหรือโอนทรัพย์สิน สินทรัพย์ 

หรือสิทธิเรียกร้อง บริหำรจัดกำรหน้ี

159/1  หมู่ท่ี 10 ต.หัวทะเล อ.เมือง

นครรำชสีมำ

จ.นครรำชสีมำ 30000

2,569 0305563002303 บจ.68 คอนซัลท์ จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจกำรผลิตสินค้ำและจ ำหน่ำย น ำเข้ำ

 ส่งออก เพ่ือค้ำปลีก ค้ำส่ง ซ่ึงเป็นสินค้ำ

ประเภทอุปโภคบริโภคอ่ืนๆ

81  ถนนวัชรสฤษด์ิ ต.ในเมือง อ.เมือง

นครรำชสีมำ

จ.นครรำชสีมำ 30000

2,570 0305563002311 บจ.สปีดแอทเทนด์ จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ ท้ัง

ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ

769/1  หมู่ท่ี 8 ต.โพธ์ิกลำง อ.เมือง

นครรำชสีมำ

จ.นครรำชสีมำ 30000

2,571 0305563002346 บจ.วีระหิรัญ จ ำกัด 14/4/2563 1,000,000       46322 กำรขำยส่งเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ 555/45  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนใหม่ อ.เมือง

นครรำชสีมำ

จ.นครรำชสีมำ 30000

2,572 0305563002419 บจ.เอ็นทู คอนเซปต์ จ ำกัด 15/4/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยสินค้ำทุกประเภท ตำม

วัตถุประสงค์ท่ีต้องกำร

189/29  ซอยมิตรภำพ 4 ต.ในเมือง อ.เมือง

นครรำชสีมำ

จ.นครรำชสีมำ 30000

2,573 0305563002460 บจ.ชูพินิจ89 จ ำกัด 21/4/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจกำรเป็นผู้แทนจ ำหน่ำยสินค้ำแบ

รนด์ส่ังท ำ ค้ำส่งท่ัวไปและค้ำส่งให้ตัวแทน

จ ำหน่ำย

480/16  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนเกำะ อ.เมือง

นครรำชสีมำ

จ.นครรำชสีมำ 30000

2,574 0305563002486 บจ.เอนกชู89 จ ำกัด 21/4/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจกำรเป็นผู้แทนแบรนด์ส่ังท ำ ค้ำส่ง

ท่ัวไปและค้ำส่งให้ตัวแทนจ ำหน่ำย

480/16  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนเกำะ อ.เมือง

นครรำชสีมำ

จ.นครรำชสีมำ 30000

2,575 0305563002508 บจ.มหำนครรุ่งเรืองโฮลด้ิง จ ำกัด 21/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกประเภท 

รับวำงระบบพร้อมติดต้ัง ระบบไฟฟ้ำ ประปำ 

แอร์

436  ถนนมิตรภำพ-หนองคำย ต.ในเมือง อ.เมือง

นครรำชสีมำ

จ.นครรำชสีมำ 30000

2,576 0305563002532 บจ.เคเอส ออโต เทค จ ำกัด 22/4/2563 1,000,000       47999 ประกอบกิจกำรขำยกล้องวงจรปิด อุปกรณ์

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ

376/19  หมู่ท่ี 2 ต.สุรนำรี อ.เมือง

นครรำชสีมำ

จ.นครรำชสีมำ 30000

2,577 0305563002591 บจ.โปรเฟสเซอร์  ชิปป้ิง  เอเจนซ่ี 

จ ำกัด

24/4/2563 1,000,000       52292 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทนน ำเข้ำ ส่งออก ใน

กำรจัดหำ จัดกำรขนส่งสินค้ำ บริกำรรวบรวม

สินค้ำ และจัดกำรขนส่งสินค้ำอุปโภคบริโภค

ทุกประเภท

447/78  หมู่ท่ี 4 ต.หนองจะบก อ.เมือง

นครรำชสีมำ

จ.นครรำชสีมำ 30000

2,578 0305563002613 บจ.เอ็นพรีม่ำ พี (ไทยแลนด์) จ ำกัด 28/4/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจกำรขำยส่งเคร่ืองส ำอำง อุปกรณ์

เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้เสริมควำมงำม

999/158  หมู่ท่ี 3 ต.ตลำด อ.เมือง

นครรำชสีมำ

จ.นครรำชสีมำ 30000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,579 0305563002664 บจ.แสงชัยพล จ ำกัด 29/4/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจกำรขำยวัสดุก่อสร้ำง อุปกรณ์และ

เคร่ืองมือใช้ในกำรก่อสร้ำง เคร่ืองมือช่ำงทุก

ประเภท สี เคร่ืองมือทำสี เคร่ืองตกแต่งอำคำร

 เคร่ืองเหล็ก เคร่ืองทองแดง

753/18  หมู่ท่ี 8 ต.หนองบัวศำลำ อ.เมือง

นครรำชสีมำ

จ.นครรำชสีมำ 30000

2,580 0303563002174 หจ.ส.เจริญทรัพย์ ขนส่ง 2020 10/4/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำ 27/1  หมู่ท่ี 9 ต.ธำรละหลอด อ.พิมำย จ.นครรำชสีมำ 30110

2,581 0303563002239 หจ.ดี พี แปด เก้ำ 16/4/2563 1,000,000       81300 ประกอบกิจกำรให้บริกำรจัดสวน กำรปลูก

ต้นไม้ ดูแลรักษำต้นไม้ สนำมหญ้ำ

75  หมู่ท่ี 6 ต.สัมฤทธ์ิ อ.พิมำย จ.นครรำชสีมำ 30110

2,582 0305563002320 บจ.ซีพีวำย เทค พำร์ท จ ำกัด 10/4/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยและผลิต วัสดุอุปกรณ์

เคร่ืองจักรกล เคร่ืองมือกล อุปกรณ์โรงงำน 

และอะไหล่ช้ินส่วนรถยนต์ รถไถ รถฮีโน่ รถ

กระบะ รถตู้ ฯลฯ

70/2  หมู่ท่ี 3 ต.ในเมือง อ.พิมำย จ.นครรำชสีมำ 30110

2,583 0305563002427 บจ.สำยชล เทรดด้ิง (2020) จ ำกัด 15/4/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยแอลกอฮอล์ 75% ถึง

 99.5% ท้ังปลีกและส่ง

95  หมู่ท่ี 9 ต.หนองระเวียง อ.พิมำย จ.นครรำชสีมำ 30110

2,584 0303563002280 หจ.เคเอ็นบี วอเตอร์ 20/4/2563 1,000,000       11041 ประกอบกิจกำรผลิตน้ ำด่ืม 169  หมู่ท่ี 3 ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครรำชสีมำ 30120

2,585 0303563002301 หจ.ทองเพ่ิมพูน 2519 21/4/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจกำรขำยปลีกและส่งวัสดุก่อสร้ำง

ต่ำงๆ

631  หมู่ท่ี 18 ต.วังกะทะ อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ 30130

2,586 0305563002231 บจ.บำร์เลย์ป๊อป จ ำกัด 1/4/2563 1,000,000       46321 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ จัดเก็บ เพ่ือจ ำหน่ำย 

เคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอล์ และเคร่ืองด่ืมไม่มี

แอลกอฮอล์

3  หมู่ท่ี 4 ต.หนองน้ ำแดง อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ 30130

2,587 0305563002397 บจ.อังคณำ ฟำร์ม จ ำกัด 14/4/2563 1,000,000       01259 ประกอบกิจกำรเพำะปลูกจัดท ำโรงเรือน

โรงเรือนสำธิตและบริหำรจัดกำร เป็นท่ีปรึกษำ

ให้ควำมรู้เก่ียวกับกำรเกษตร เช่นเพำะเมล่อน

 พร้อมท้ังจ ำหน่ำยผลเมล่อนแต่ละสยพันธ์ุ

172/9  หมู่ท่ี 7 ต.หนองน้ ำแดง อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ 30130

2,588 0305563002443 บจ.จีเอ็ม กู๊ด ไลฟ์ จ ำกัด 17/4/2563 1,000,000       66193 ประกอบกิจกำรซ้ือ จัดหำ รับ เช่ำ เช่ำซ้ือ ถือ

กรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และ

จัดกำรโดยประกำรอ่ืน ซ่ึงทรัพย์สินใดๆ ตลำด

จนดอกผลของทรัพย์สินน้ัน

438/8,9  ถนนมิตรภำพ ต.ปำกช่อง อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ 30130

2,589 0305563002621 บจ.เคเอ็นบี24 คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 29/4/2563 1,000,000       28110 ประกอบกิจกำรผลิต จัดสร้ำง บริกำร 

ออกแบบ ตรวจสอบ ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ 

และค้ำกังหันลมทุกประเภท

168/1  หมู่ท่ี 16 ต.หมูสี อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ 30130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

2,590 0305563002354 บจ.มังกรพำนิช 2020 จ ำกัด 14/4/2563 1,000,000       47612 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองใช้ส ำนักงำน 

กระดำษ เคร่ืองเขียน เคร่ืองค ำนวณ อุปกรณ์

กำรพิมพ์ต่ำงๆ

288/8  หมู่ท่ี 9 ต.สีค้ิว อ.สีค้ิว จ.นครรำชสีมำ 30140

2,591 0305563002435 บจ.วัลแคน อินดัสตร้ี จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำเคร่ืองจักรจำก

ต่ำงประเทศเพ่ือน ำเข้ำมำจ ำหน่ำย

ภำยในประเทศและภำยนอกประเทศ

224  หมู่ท่ี 15 ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครรำชสีมำ 30150

2,592 0305563002672 บจ.ชัยมงคลศิลำ จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       08101 ประกอบกิจกำรกำรท ำเหมืองหินเพ่ือกำร

ก่อสร้ำง

700/1-3  หมู่ท่ี 10 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครรำชสีมำ 30150

2,593 0303563002115 หจ.สมปองอรทัย 7/4/2563 1,000,000       82110 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงบริหำรร้ำนค้ำสะดวกซ้ือ

 เฟรนไชน์ (เซเว่นอีเลฟเว่น)

48/1  หมู่ท่ี 12 ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครรำชสีมำ 30160

2,594 0305563002401 บจ.พันธุเนียม  โลจิสติกส์ จ ำกัด 15/4/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับขนส่งสินค้ำ 

เคล่ือนย้ำยส่ิงของทุกชนิด ท้ังในและนอก

สถำนท่ี

71  หมู่ท่ี 13 ต.เสมำ อ.สูงเนิน จ.นครรำชสีมำ 30170

2,595 0305563002583 บจ.สยำมวีโก้ รีเทล จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       47111 ประกอบกิจกำรซุปเปอร์มำร์เก็ต 33  หมู่บ้ำน โนนสมบูรณ์ หมู่ท่ี 16 ต.มะเกลือเก่ำ อ.สูงเนิน จ.นครรำชสีมำ 30170

2,596 0305563002541 บจ.เค.เอ็น.โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท 

จ ำกัด

23/4/2563 1,000,000       55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม ภัตตำคำร บำร์ 

ไนท์คลับ

259 , 259/1 , 259/2  หมู่ท่ี 2 ต.ทุ่งสว่ำง อ.ประทำย จ.นครรำชสีมำ 30180

2,597 0303563002093 หจ.กำญจนวัฒน์เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์

 คอนสตรัคช่ัน

3/4/2563 1,000,000       96309 ประกอบกิจกำรรับเหมำซ่อมบ ำรุงงำนโรงงำน 

งำนไฟฟ้ำ งำนโยธำ งำนสแตนเลส งำนกระจก

 งำนอลูมิเนียม

132  หมู่ท่ี 7 ต.ท่ำเย่ียม อ.โชคชัย จ.นครรำชสีมำ 30190

2,598 0305563002389 บจ.เมธำ คอนสตรัคช่ัน 2020 จ ำกัด 14/4/2563 1,000,000       41001 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 287  หมู่ท่ี 16 ต.หนองกรำด อ.ด่ำนขุนทด จ.นครรำชสีมำ 30210

2,599 0305563002257 บจ.เอพีเอส888 คอนสตรัคช่ัน 

จ ำกัด

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

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำ

กำร ถนน สะพำน เข่ือน

64  หมู่ท่ี 6 ต.ก ำปัง อ.โนนไทย จ.นครรำชสีมำ 30220

2,600 0305563002222 บจ.ทรัพย์อนันท์999  วู๊ดชิพ จ ำกัด 1/4/2563 1,000,000       16101 ประกอบกิจกำรโรงงำนผลิตและจ ำหน่ำยไม้

เศรษฐกิจ ไม้สับ  ไม้ยำง ไม้ยูคำ และไม้ชิพ

223  หมู่ท่ี 8 ต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครรำชสีมำ 30250

2,601 0305563002559 บจ.ไอ เวลเนส จ ำกัด 23/4/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจกำรผลิตสเต็มเซลล์ เคร่ืองส ำอำง 588/115  หมู่ท่ี 10 ต.โคกกรวด อ.เมือง

นครรำชสีมำ

จ.นครรำชสีมำ 30280

2,602 0305563002656 บจ.พีที ปิโตรเลียม จ ำกัด 29/4/2563 1,000,000       47300 ประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง 

และ/หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับกิจกำรสถำนี

บริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง

517 (นอกเขตฯ)  หมู่ท่ี 7 ต.ขำมทะเลสอ อ.ขำมทะเลสอ จ.นครรำชสีมำ 30280

2,603 0303563002271 หจ.บี.เอส. 1986 ก่อสร้ำง 20/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงต่ำงๆ 122  หมู่ท่ี 10 ต.พะงำด อ.ขำมสะแกแสง จ.นครรำชสีมำ 30290
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2,604 0305563002451 บจ.พงศ์ชนกค้ำข้ำว จ ำกัด 17/4/2563 1,000,000       46315 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ร ำ แกลบ และ

ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จำกกำรสีข้ำว

111  หมู่ท่ี 2 ต.ขำมสะแกแสง อ.ขำมสะแกแสง จ.นครรำชสีมำ 30290

2,605 0303563002468 หจ.พรปิยะ23 โลจิสติกส์ 30/4/2563 1,000,000       49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำทุกประเภททำง

ถนนโดยยำนพำหนะ

602/118  หมู่ท่ี 6 ต.จอหอ อ.เมือง

นครรำชสีมำ

จ.นครรำชสีมำ 30310

2,606 0303563002158 หจ.ณครำ99 8/4/2563 1,000,000       56210 ประกอบกิจกำรผลิต ค้ำ และบริกำร วัสดุ 

อุปกรณ์ ช้ินส่วน ส่วนประกอบ ส ำหรับใช้

จัดท ำโต๊ะจีนทุกประเภท

100  หมู่ท่ี 14 ต.พญำเย็น อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ 30320

2,607 0303563002298 หจ.ทวินันท์ รุ่งเรืองกิจ 20/4/2563 1,000,000       43120 ประกอบกิจกำรรับถมดิน ปรับพ้ืน ร้ือถอน ขุด

บ่อ หนอง คลอง บึงและขุดบ่อบำดำล

130/1  หมู่ท่ี 6 ต.บ้ำนเหล่ือม อ.บ้ำนเหล่ือม จ.นครรำชสีมำ 30350

2,608 0305563002630 บจ.กฤษณพล เอ็มพี จ ำกัด 29/4/2563 1,000,000       96101 ประกอบกิจกำรร้ำนนวดแผนไทยและนวดสปำ 555/495  หมู่ท่ี 4 ต.นำกลำง อ.สูงเนิน จ.นครรำชสีมำ 30380

2,609 0303563002166 หจ.ธนัชพร โลจิสติกส์ 9/4/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจกำรเก่ียวกับกำรรับจ้ำงขนส่งและ

ขนถ่ำยสินค้ำ หรือตัวแทนกำรขนส่งและขน

ถ่ำยสินค้ำ

129/1  หมู่ท่ี 21 ต.หนองแวง อ.เทพำรักษ์ จ.นครรำชสีมำ 30410

2,610 0305563002265 บจ.ดี.เจ.เอ็น.ลิทเติลเฮ้ำส์ จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงต่ำงๆ 52  หมู่ท่ี 12 ต.หนองบุนนำก อ.หนองบุญมำก จ.นครรำชสีมำ 30410

2,611 0303563002344 หจ.เฮง 889 23/4/2563 1,000,000       49339 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงเหมำขนส่งขยะ ขนส่ง

สินค้ำ ให้แก่ บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล 

ส่วนรำชกำร

41  หมู่ท่ี 3 ต.โพนทอง อ.สีดำ จ.นครรำชสีมำ 30430

2,612 0303563002476 หจ.เอจเลสลีฟว่ิง(ไทยแลนด์) 30/4/2563 520,000         47215 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกผลิตภัณฑ์ขนมอบ 2943  ถนนสืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง

นครรำชสีมำ

จ.นครรำชสีมำ 30000

2,613 0303563002077 หจ.สุดำรัตน์พำนิช 3/4/2563 500,000         47593 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยและติดต้ัง แผง

สัญญำณโซล่ำเซลล์ ไฟถนน ครุภัณฑ์และ

อุปกรณ์ไฟฟ้ำทุกประเภท

306  หมู่ท่ี 6 ต.หัวทะเล อ.เมือง

นครรำชสีมำ

จ.นครรำชสีมำ 30000

2,614 0303563002107 หจ.วรำพัฒน์ ควอลิต้ี กรุ๊ป 7/4/2563 500,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงต่ำงๆ 422/17  หมู่ท่ี 10 ต.บ้ำนใหม่ อ.เมือง

นครรำชสีมำ

จ.นครรำชสีมำ 30000

2,615 0303563002409 หจ.เอ็น.เอ.โฟรเซ่น ซีฟู้ดส์ 27/4/2563 500,000         03119 ประกอบกิจกำรค้ำอำหำรทะเล อำหำรทะเล

แช่แข็ง เช่น กุ้ง หอย ปู ปลำ

434/4  ถนนมิตรภำพ-หนองคำย ต.ในเมือง อ.เมือง

นครรำชสีมำ

จ.นครรำชสีมำ 30000

2,616 0305563002605 บจ.เอส.ดี.เจ.เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 24/4/2563 500,000         29201 ประกอบกิจกำรผลิตตัวถังยำนยนต์ 288  หมู่ท่ี 2 ซอยลมเย็น ถนนรำชสีมำ-โชค

ชัย

ต.หนองบัวศำลำ อ.เมือง

นครรำชสีมำ

จ.นครรำชสีมำ 30000

2,617 0303563002387 หจ.ศิพอเพียง ทรำนสปอร์ต 27/4/2563 500,000         49334 กำรขนส่งสินค้ำท่ีบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ 28  หมู่ท่ี 11 ต.กระเบ้ืองใหญ่ อ.พิมำย จ.นครรำชสีมำ 30110

2,618 0303563002425 หจ.ปรรณพัชร์ กิจเจริญทรัพย์ 28/4/2563 500,000         29103 ประกอบกิจกำรผลิต ค้ำ ได้แก่ กำรต่อตัวถัง

รถบรรทุก กำรซ่อมแซมตัวถังรถบรรทุก

11/2  หมู่ท่ี 3 ต.ท่ำหลวง อ.พิมำย จ.นครรำชสีมำ 30110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

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

รหัส

ไปรษณีย์

2,619 0303563002182 หจ.ทรัพย์ คงรอด 13/4/2563 500,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงต่ำงๆ 520  หมู่ท่ี 1 ต.สระพระ อ.พระทองค ำ จ.นครรำชสีมำ 30220

2,620 0303563002433 หจ.เกษตร กรีน ฟูดส์ 28/4/2563 500,000         46530 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก เพ่ือผลิตและ

ขำยอุปกรณ์และรูปแบบส ำเร็จรูปส ำหรับ

โรงเรือนปลูกพืช โรงเรือนเพำะเล้ียงสัตว์

72  หมู่ท่ี 2 ต.หนองหอย อ.พระทองค ำ จ.นครรำชสีมำ 30220

2,621 0303563002328 หจ.เอ็ม จี อำร์ คอนสตรัคช่ัน 1998 22/4/2563 500,000         46421 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองเคหะภัณฑ์ เคร่ือง

เรือน เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองแก้ว เคร่ืองครัว ตู้เย็น

 เคร่ืองปรับอำกำศ เคร่ืองฟอกอำกำศ พัดลม 

เคร่ืองดูดอำกำศ หม้อหุ้งข้ำวไฟฟ้ำ เตำรีดไฟฟ้ำ

 เคร่ืองท ำควำมร้อน เคร่ืองท ำควำมเย็น เตำ

อบไมโครเวฟ เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ อุปกรณ์ไฟฟ้ำ 

รวมท้ังอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้ำดังกล่ำว

203  หมู่ท่ี 3 ต.ขำมทะเลสอ อ.ขำมทะเลสอ จ.นครรำชสีมำ 30280

2,622 0303563002263 หจ.พัสชนันท์ ดีไซน์แอนด์คอน

สตรัคช่ัน

20/4/2563 500,000         96309 ประกอบกิจกำรให้บริกำรออกแบบ เขียนแบบ 

งำนก่อสร้ำงทุกประเภท

555/673  หมู่บ้ำน หนองบอน หมู่ท่ี 4 ต.นำกลำง อ.สูงเนิน จ.นครรำชสีมำ 30380

2,623 0303563002140 หจ.มนตรี แทรคเตอร์ 8/4/2563 400,000         46592 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอะไหล่รถแทรกเตอร์ 

รถตัก และอุปกรณ์เสริมยำนยนต์ทุกชนิด

504  หมู่บ้ำน ซับระวิง หมู่ท่ี 2 ต.ล ำเพียก อ.ครบุรี จ.นครรำชสีมำ 30250

2,624 0303563002336 หจ.ป. ศรีวิเชียร 22/4/2563 200,000         96309 ประกอบกิจกำรเป็นนำยหน้ำ ตัวแทน ตัวแทน

ค้ำต่ำงในกิจกำรและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่

ในธุรกิจ ประกันภัย กำรหำสมำชิกให้สมำคม 

และกำรค้ำหลักทรัพย์

721/1  ตรอกวัดสุทธะ ต.ในเมือง อ.เมือง

นครรำชสีมำ

จ.นครรำชสีมำ 30000

2,625 0303563002085 หจ.เกษรอุดมทรัพย์ 3/4/2563 200,000         01461 ประกอบกิจกำรเล้ียงไก่ไข่ 31/1  ซอยซอยส ำรำญรำษฎร์ 1 ถนนซอย

ส ำรำญรำษฎร์

ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครรำชสีมำ 30160

2,626 0303563002247 หจ.ปลำวำฬกำรเกษตร 16/4/2563 200,000         46692 ประกอบกิจกำรจัดจ ำหน่ำยปุ๋ยเคมีเพ่ือ

กำรเกษตรทุกชนิด

8  หมู่ท่ี 9 ต.โนนตำเถร อ.โนนแดง จ.นครรำชสีมำ 30360

2,627 0303563002450 หจ.คิง  คอมเพล็กซ์ 29/4/2563 100,000         31009 ประกอบกิจกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ 251  หมู่ท่ี 4 ต.บ้ำนโพธ์ิ อ.เมือง

นครรำชสีมำ

จ.นครรำชสีมำ 30310

2,628 0315563000611 บจ.ทริปเป้ิลพี แอท บุรีรัมย์ จ ำกัด 29/4/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจกำรซ้ือและขำยท่ีดิน เม่ือได้รัรบอ

นุญำตจำกทำงรำชกำร

7/81-85  ถนนบุล ำดวน ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

2,629 0315563000513 บจ.จีเออีเอ อินเตอร์เนช่ันแนล เท

รด จ ำกัด

1/4/2563 5,000,000       46109 ประกอบกิจกำรส่ังเขำมำจ ำหน่ำยในประเทศ

และส่งออกไปจ ำหน่ำยยังประเทศ ซ่ึงสินค้ำ

ตำมท่ีก ำหนดไว้ในวัตถุประสงค์

56/1  หมู่ท่ี 3 ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,630 0315563000521 บจ.ยูโอเอ็นอี วูด จ ำกัด 1/4/2563 5,000,000       16101 ประกอบกิจกำร ผลิตและแปรรูปไม้ทุกชนิด 

เช่น ไม้ยูคำ ไม้ยำงพำรำ

56/1  หมู่ท่ี 3 ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140

2,631 0313563000791 หจ.นรำธร 2020 7/4/2563 3,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 208  หมู่ท่ี 15 ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

2,632 0313563000902 หจ.กรีนฟู้ดอินเตอร์ 22/4/2563 2,500,000       46109 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก จัดหำจ ำหน่ำย 

สินค้ำอุปโภคบริโภค ทุกชนิดทุกประเภท

17/10-11  ถนนอิสำณ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

2,633 0313563000775 หจ.สมหมำย คอนสตรัคช่ัน 2020 7/4/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 96  หมู่ท่ี 15 ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

2,634 0313563000783 หจ.ฟ้ำใส 2020 7/4/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 98  หมู่ท่ี 15 ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

2,635 0313563000805 หจ.สมยศ คอนสตรัคช่ัน 2020 7/4/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 157  หมู่ท่ี 12 ต.สะแกซ ำ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

2,636 0313563000830 หจ.วังวน 8/4/2563 2,000,000       43909 ประกอบกิจกำรรับเหมำระบบกันซึมอำคำร 

ท ำพ้ืนกันซึมหลังคำ ดำดฟ้ำ ระบบกันซึม

เคลือบพ้ืน

59  หมู่ท่ี 1 ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ 31150

2,637 0313563000953 หจ.ปันกันกำรเกษตร 24/4/2563 2,000,000       46209 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยวัตถุดิบทำงกำร

เกษตรและสัตว์มีชีวิต จ ำหน่ำยธัญพืชและ

เมล็ดพืช

95  หมู่ท่ี 4 ต.ท่ำม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150

2,638 0313563000848 หจ.โรจนวัชร2020 9/4/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักฯ

181  หมู่ท่ี 11 ต.ปรำสำท อ.บ้ำนกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180

2,639 0313563000899 หจ.ช.ที.เอ็ม.ลิซซ่ิง นำงรอง 21/4/2563 1,400,000       64929 กำรให้สินเช่ืออ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน 584/2  ถนนโชคชัย-เดชอุดม ต.นำงรอง อ.นำงรอง จ.บุรีรัมย์ 31110

2,640 0313563000821 หจ.วิโรจน์รัตน์รุ่งเรือง 8/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย

132  หมู่ท่ี 15 ถนนบุรีรัมย์ -ประโคนชัย ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

2,641 0313563000937 หจ.ดัดธุยำวัตร 23/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำริชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย ถำนท่ีท ำกำร

 ถนน สะพำน เข่ืน อุโมงค์ และงำนก่อสร้ำง

อ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับงำนโยธำทุกประเภท

79  หมู่ท่ี 18 ต.สะแกโพรง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

2,642 0313563000970 หจ.เฉลิมชัย รินทอง 30/4/2563 1,000,000       43221 ประกอบกิจกำรติดต้ังระบบภำยในอำคำรหรือ

ตำมโครงกำรก่อสร้ำง เช่น ท่อน้ ำเย็น

179  หมู่ท่ี 16 ต.สะแกโพรง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

2,643 0315563000556 บจ.ทรัพย์ประทำนพร 5665 จ ำกัด 13/4/2563 1,000,000       47525 จ ำหน่ำยอุปกรณ์ วัสดุก่อสร้ำงทุกประเภท 

อุปกรณ์ทำงกำรเกษตร และพืชผลกำรเกษตร

204/261  หมู่ท่ี 9 ต.อิสำณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

2,644 0315563000564 บจ.นิติธนทรัพย์  ทนำยควำมและ

ธุรกิจ จ ำกัด

17/4/2563 1,000,000       46441 กำรขำยส่งสินค้ำทำงเภสัชภัณฑ์และทำง

กำรแพทย์

49  หมู่ท่ี 10 ต.สะแกโพรง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

2,645 0315563000599 บจ.มนต์ชัยเวลเนส 2 จ ำกัด 21/4/2563 1,000,000       96104 ประกอบกิจกรรมกำรดูแลควำมงำม กำร

บริกำรดูแลผิวพรรณ รักษำสิว ฝ้ำ กระ จุดด่ำง

ด ำ

132/138  หมู่ท่ี 7 ต.อิสำณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

2,646 0313563000881 หจ.พรหมประสิทธ์ิ 9559 16/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 36  หมู่ท่ี 9 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ 31110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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2,647 0313563000945 หจ.เหล็กเพชร 2019 24/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำ

กำร ถนน สะพำน เข่ือน อุโมงค์

143  หมู่ท่ี 4 ต.ทรัพย์พระยำ อ.นำงรอง จ.บุรีรัมย์ 31110

2,648 0315563000548 บจ.ออโต้ อินเตอร์เคลม จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       66210 รับบริกำรเป็นเจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบอุบัติเหตุ

ให้กับบริษัทประกันภัย บริกำรรับซ่อมแซม

ทรัพย์สินจำกอุบัติเหตุ

64  ถนนสังขกำจประชำนุสรณ์ ต.นำงรอง อ.นำงรอง จ.บุรีรัมย์ 31110

2,649 0315563000602 บจ.ไอ ไลฟ์ ออฟฟิศ จ ำกัด 23/4/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจกำรบริกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ รับ

ตรวจข้อมูล กำรขำยสินค้ำผ่ำนระบบออนไลน์

55  หมู่ท่ี 9 ต.ดงอีจำน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ 31110

2,650 0313563000864 หจ.สหมิตร อินเตอร์ไรซ์ 9/4/2563 1,000,000       47214 จ ำหน่ำยข้ำวสำร ข้ำวเปลือก และพืชผลทำง

เกษตรอ่ืนๆ

183  หมู่ท่ี 6 ต.หนองกะทิง อ.ล ำปลำยมำศ จ.บุรีรัมย์ 31130

2,651 0315563000530 บจ.ไอเคบี เซอร์วิส แอนด์ เรนิวเอ

เบิล เอนเนอร์ย่ี จ ำกัด

3/4/2563 1,000,000       46105 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก ขำยปลีก ขำย

ส่ง อุปกรณ์พลังงำนทดแทนทุกชนิดทุก

ประเภท แผงโซล่ำร์เซลล์ เคร่ืองผกผัน

496/6  หมู่ท่ี 4 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140

2,652 0313563000872 หจ.บุรีรัมย์จำวำ 13/4/2563 1,000,000       43299 กำรติดต้ังส่ิงก่อสร้ำงอ่ืนๆ 193  หมู่ท่ี 17 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150

2,653 0313563000767 หจ.วิสุทธ์ิ เจริญ กำรโยธำ 2/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย และงำน

ก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด

91  หมู่ท่ี 10 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160

2,654 0315563000572 บจ.อ ำพันคอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       42101 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงถนน สะพำนและ

อุโมงค์

189  หมู่ท่ี 4 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 31170

2,655 0315563000581 บจ.ทรัพย์ทรำยทองค้ำข้ำว จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       46201 ประกอบกิจกำรซ้ือขำย ข้ำวเปลือก ข้ำวสำร 

มันส ำปะหลัง ปำล์มน้ ำมัน พืชไร่และพืชผล

ทำงกำรเกษตรทุกชนิด

444  หมู่ท่ี 1 ต.ละหำนทรำย อ.ละหำนทรำย จ.บุรีรัมย์ 31170

2,656 0313563000961 หจ.ศรีหนุ่ม โลจิสติกส์ 30/4/2563 1,000,000       49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำทุกประเภททำง

ถนนโดยยำนพำหนะ

139  หมู่ท่ี 9 ต.จันทบเพชร อ.บ้ำนกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180

2,657 0313563000856 หจ.ทิพรดำ แท็กซ่ี เซอร์วิส1 9/4/2563 1,000,000       96309 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเช่ำ เหมำ รถตู้ รถ

แท็กซ่ี รถยนต์ทุกชนิด ผ่ำนระบบเครือข่ำย

อินเทอร์เน็ต

18/3  หมู่ท่ี 9 ต.ทุ่งกระตำด

พัฒนำ

อ.หนองก่ี จ.บุรีรัมย์ 31210

2,658 0313563000929 หจ.คล่องสรรพกิจ 23/4/2563 500,000         41002 รับเหมำก่อสร้ำง 129  หมู่บ้ำน ตะโก หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนตะโก อ.ห้วยรำช จ.บุรีรัมย์ 31000

2,659 0313563000911 หจ.ที.พี.ฟอร์คลิฟท์และอะไหล่ 22/4/2563 300,000         45301 ประกอบกิจกำรขำยส่งและขำยปลีกช้ินส่วน

ทุกชนิด อุปกรณ์ตกแต่งประดับยนต์ 

อุปกรณ์เสริมส ำหรับยำนยนต์

117  หมู่ท่ี 3 ต.สนวน อ.ห้วยรำช จ.บุรีรัมย์ 31000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส
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รหัส

ไปรษณีย์

2,660 0313563000813 หจ.เอ็น จี ทรัพย์เจริญกรองน้ ำ 7/4/2563 200,000         46599 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองกรองน้ ำและ

อะไหล่ สำรกรอง

299/9  หมู่ท่ี 5 ต.อิสำณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

2,661 0325563000424 บจ.เจ.พี.แอสเสท รีเทล จ ำกัด 10/4/2563 4,800,000       47113 ประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคบริโภคท่ี

จ ำเป็นต่อชีวิตประจ ำวัน

54/5  หมู่ท่ี 8 ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

2,662 0325563000432 บจ.เจ.พี.แอสเสท สเตช่ัน จ ำกัด 10/4/2563 4,800,000       47300 กำรขำยปลีกเช้ือเพลิงยำนยนต์ในร้ำนค้ำเฉพำะ

 สถำนี ป๊ัม

54/5  หมู่ท่ี 8 ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

2,663 0323563000708 หจ.สุนำรี ทรัพย์รุ่งเรือง 899 10/4/2563 3,000,000       47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ อุปโภคและ

บริโภค

78  หมู่ท่ี 13 ต.พรมเทพ อ.ท่ำตูม จ.สุรินทร์ 32120

2,664 0323563000619 หจ.สหเพ็ชร 2020 1/4/2563 3,000,000       47190 ประกอบกิจกำรค้ำปลีกและส่ง สินค้ำอุปโภค 

บริโภค รวมท้ังกำรค้ำพำณิชย์อิเล็คทรอนิกส์

227  หมู่ท่ี 1 ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190

2,665 0323563000732 หจ.สุชำก่อสร้ำง 2020 16/4/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 5  หมู่ท่ี 2 ต.บึง อ.เขวำสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

2,666 0323563000741 หจ.โชติพัฒน์ วอเตอร์ แอนด์ แบ

รนด้ิง

16/4/2563 2,000,000       11041 ประกอบกิจกำรผลิตน้ ำด่ืมจ ำหน่ำยน้ ำด่ืม 149/22  หมู่ท่ี 6 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

2,667 0323563000627 หจ.บัวแก้วคอนสตรัคช่ัน789 2/4/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิขย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำ

กำร ถนน สะพำน เข่ือน

130  หมู่ท่ี 10 ต.หนองบัวบำน อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130

2,668 0323563000759 หจ.ณัฐชำฟำร์ม 2019 20/4/2563 2,000,000       46316 ประกอบกิจกำรขำยปลีก ขำยส่งไข่ไก่ 213  หมู่ท่ี 9 ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130

2,669 0323563000805 หจ.น่ำนฟ้ำก่อสร้ำง 2019 27/4/2563 2,000,000       41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 77/1  หมู่ท่ี 10 ต.หนองบัวบำน อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130

2,670 0323563000775 หจ.เดอะซัคเซ็สไฮโปร 21/4/2563 1,500,000       42201 รับเหมำเจำะบำดำล 23  หมู่บ้ำน แสงทรัพย์ หมู่ท่ี 13 ต.ตำอ็อง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

2,671 0323563000635 หจ.ไอยรำ ส ำรวจภัย 3/4/2563 1,000,000       66210 กำรให้บริกำรทำงด้ำนกำรประเมินควำม

เสียหำยของทรัพย์สินท่ีประกันภัย

112/330  หมู่ท่ี 7 ต.สลักได อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

2,672 0323563000651 หจ.พรประเสริฐทรัพย์ 2020 7/4/2563 1,000,000       46202 ประกอบกิจกำรรับซ้ือ น้ ำมันพืช ปำล์ม ทุก

ชนิด ท่ีใช้แล้ว

185/268  หมู่ท่ี 2 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

2,673 0323563000716 หจ.ทีเอส โลจิสติกส์2020 (ประเทศ

ไทย)

13/4/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 55/5  หมู่ท่ี 3 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

2,674 0323563000767 หจ.เดชกล้ำ 20/4/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกวัสดุก่อสร้ำง 228  หมู่บ้ำน กรอนเหนือ หมู่ท่ี 20 ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

2,675 0323563000813 หจ.108 สุรินทร์กำรเกษตร 29/4/2563 1,000,000       46209 ประกอบกิจกำรกำรค้ำสินค้ำเกษตร 108  หมู่ท่ี 11 ต.ท่ำสว่ำง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

2,676 0325563000467 บจ.สกลกฤต จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       46695 ประกอบกิจกำรขำยของเก่ำและเศษวัสดุท่ีน ำ

กลับมำใช้ใหม่

242  หมู่บ้ำน สนำยดวจ หมู่ท่ี 5 ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
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2,677 0323563000678 หจ.ร.ภัทรศิริ คอนสตรัคช่ัน 8/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำ

กำร ถนน สะพำน อุโมงค์

114  หมู่ท่ี 3 ต.หนองบัวทอง อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130

2,678 0323563000830 หจ.มงคลกรุ๊ป 2020 30/4/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำ 408/7  หมู่ท่ี 12 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130

2,679 0323563000686 หจ.สุภำพรชัยโย 8/4/2563 1,000,000       47113 ประกอบกิจกำรร้ำนสะดวกซ้ือ/มินิมำร์ท 79  หมู่ท่ี 1 ต.หนองใหญ่ อ.ปรำสำท จ.สุรินทร์ 32140

2,680 0323563000821 หจ.ชรินทิพย์ ทรำนสปอร์ต 29/4/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจกำรขนส่งขนถ่ำยสินค้ำ 2/1  หมู่ท่ี 7 ต.กระเทียม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150

2,681 0323563000694 หจ.วัชรินทร์ออยล์ 10/4/2563 1,000,000       47300 ประกอบกิจกำรขำยปลีกเช้ือเพลิงยำนยนต์ใน

ร้ำนค้ำเฉพำะ สถำนี ป๊ัม

4  หมู่ท่ี 5 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160

2,682 0323563000724 หจ.ส.ดำศรีกำรช่ำง 16/4/2563 1,000,000       43221 ประกอบกิจกำรซ่อม วำงท่อ แก้ไข ปรับปรุง 

ดัดแปลง ติดต้ัง ประปำ ทุกประเภท

17  หมู่ท่ี 11 ต.บุแกรง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180

2,683 0323563000643 หจ.บึงบุญก่อสร้ำง 2020 7/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 248/4  หมู่ท่ี 2 ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230

2,684 0323563000660 หจ.เอ็น.เค. รับสร้ำงบ้ำน 7/4/2563 500,000         46209 จ ำหน่ำยสินค้ำทำงกำรเกษตร 244  หมู่ท่ี 6 ต.แสลงพันธ์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

2,685 0325563000459 บจ.คนละย ำฟู้ด จ ำกัด 29/4/2563 500,000         56101 ประกอบกิจกำรขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืมทุก

ชนิด

347  หมู่บ้ำน บ้ำนตะบัล หมู่ท่ี 7 ต.สลักได อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

2,686 0323563000791 หจ.มิตรอนันต์ เรดิโอ 23/4/2563 140,000         60101 ประกอบกิจกำรสถำนีวิทยุกระจำยเสียง 261,263  ถนนกรุงศรีใน ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

2,687 0325563000441 บจ.โพลทูโพล จ ำกัด 27/4/2563 100,000         71102 ให้ค ำแนะน ำอิสระเอกสำรทำงเทคนิค และกำร

วำงแผนโครงกำรส ำหรับระบบเสำกลำงแจ้งใน

เมืองอัจฉริยะ

177  หมู่ท่ี 8 ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 32140

2,688 0323563000783 หจ.วิส แพคเกจจ้ิง 22/4/2563 100,000         82920 ประกอบกิจกรรมท่ีเก่ียวกับกำรบรรจุภัณฑ์ 53  หมู่บ้ำน หนองคู หมู่ท่ี 4 ต.หนองแวง อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 32150

2,689 0333563000503 หจ.ชัชวำลย์ ปิโตรเลียม 2020 3/4/2563 3,000,000       46612 ประกอบกิจกำรขำยส่งเช้ือเพลิงเหลว กำรขำย

ส่งเช้ือเพลิงท่ีเป็นของเหลว เช่น แนฟทำ 

น้ ำมันดิบ

145  หมู่บ้ำน ส่ีแยก หมู่ท่ี 9 ต.จำนใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110

2,690 0333563000601 หจ.เทพกิจ วัสดุกำรศึกษำ 20/4/2563 3,000,000       47612 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองเขียน แบบเรียน 

หนังสือ อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน

37  หมู่ท่ี 6 ต.ห้วยต๊ึกชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140

2,691 0333563000635 หจ.ยูสโตร์ 2020 21/4/2563 2,000,000       47190 ประกอบกิจกำรค้ำปลีกและค้ำส่งสินค้ำอุปโภค

 บริโภค

80  หมู่ท่ี 6 ถนนขุนหำญ-ศรีสะเกษ ต.สิ อ.ขุนหำญ จ.ศรีสะเกษ 33150

2,692 0333563000686 หจ.รัตน์ชดำกำรเกษตร 29/4/2563 2,000,000       46693 ประกอบกิจกำรค้ำยำง ยำงแผ่น ยำงดิบหรือ

ยำงชนิดอ่ืนหรือได้มำจำกส่วนหน่ึงส่วนใดของ

ต้นยำงพำรำ

367  หมู่ท่ี 6 ต.กันทรอม อ.ขุนหำญ จ.ศรีสะเกษ 33150

2,693 0333563000678 หจ.ดนัยเจริญยนต์ 29/4/2563 1,000,000       45401 ประกอบกิจกำรค้ำรถจักรยำนยนต์ 1510/20  ถนนกวงเฮง ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000

2,694 0333563000465 หจ.บ้ำนผือวัสดุก่อสร้ำง 1/4/2563 1,000,000       46639 ประกอบกิจกำร ขำยส่งและขำยปลีกวัสดุ

ก่อสร้ำงหลำยชนิด

234  หมู่บ้ำน บ้ำนผือเก่ำ หมู่ท่ี 6 ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110

2,695 0333563000562 หจ.ทรัพย์ไอลดำ ขนส่ง 13/4/2563 1,000,000       49323 กำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ รวมถึงคนโดยสำร 147  หมู่ท่ี 7 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

2,696 0333563000660 หจ.วรรณพร ไม้ทอง 29/4/2563 1,000,000       46632 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยไม้แปรรูป ไม้พ้ืน ไม้

คิวบัว ประตู หน้ำต่ำง

90  หมู่ท่ี 9 ต.ตำเกษ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120

2,697 0333563000546 หจ.พิศดำรน้ ำบำดำล 9/4/2563 1,000,000       42201 ประกอบกิจกำรรับเหมำขุดเจำะน้ ำบำดำล 111/40  หมู่ท่ี 11 ต.ดูน อ.กันทรำรมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130

2,698 0333563000597 หจ.ชำญ 1974 17/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 168  หมู่ท่ี 10 ต.โนนสัง อ.กันทรำรมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130

2,699 0335563000432 บจ.ดีเฟรม วินโดว์ แอนด์ ดอร์ 

จ ำกัด

22/4/2563 1,000,000       25113 ประกอบกิจกำรผลิต ติดต้ัง ผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูป

 ได้แก่ ประตู หน้ำต่ำง มุ้งลวด เหล็กตัด และ

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

45/2  หมู่ท่ี 8 ต.ดูน อ.กันทรำรมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130

2,700 0333563000481 หจ.เอสพีเอส ยู แคร์ 3/4/2563 1,000,000       46314 ประกอบกิจกำรขำยส่งผลิตภัณฑ์นม 82  หมู่ท่ี 6 ต.กฤษณำ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140

2,701 0333563000473 หจ.ช.ย่ิงเจริญทรัพย์ 99 2/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 10/5  หมู่ท่ี 6 ถนนสุขำภิบำล 9 ต.สิ อ.ขุนหำญ จ.ศรีสะเกษ 33150

2,702 0333563000589 หจ.ชวัลกรก่อสร้ำง 2020 13/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 39  หมู่ท่ี 11 ต.หนองอ่ึง อ.รำษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160

2,703 0333563000643 หจ.แหลมทองรุ่งเรือง 24/4/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 

และอำคำรท่ีไม่ใช่ท่ีพักอำศัย

44  หมู่ท่ี 1 ต.กุง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ 33160

2,704 0335563000424 บจ.ด้ังเดิมน้ ำพริกตำแดง จ ำกัด 21/4/2563 1,000,000       10799 ผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำพริกตำแดง 12  หมู่ท่ี 10 ต.ยำงชุมน้อย อ.ยำงชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190

2,705 0333563000651 หจ.วำสนำ เจริญทรัพย์ 2020 28/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำ

กำร ถนน สะพำน อุโมงค์

44  หมู่ท่ี 15 ต.ปรำสำท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210

2,706 0333563000694 หจ.ธำนีคลังเหล็ก 30/4/2563 1,000,000       46622 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเหล็กและวัสดุก่อสร้ำง 127  หมู่ท่ี 5 ต.จำนแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210

2,707 0333563000571 หจ.เอสพี ออยล์ 2020 13/4/2563 1,000,000       47300 ประกอบกิจกำร ขำยปลีก เช้ือเพลิงยำนยนต์

ในร้ำนค้ำเฉพำะ (สถำนี ป๊ัม)

361  หมู่บ้ำน แสนตอ หมู่ท่ี 11 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250

2,708 0333563000490 หจ.กวินออโต้เคลม 3/4/2563 700,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 85  หมู่ท่ี 14 ต.สระก ำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120

2,709 0333563000627 หจ.หนูพรร่ ำรวย 21/4/2563 500,000         41002 รับเหมำก่อสร้ำง 62  หมู่บ้ำน โนนส ำโรง หมู่ท่ี 10 ต.ท่ำคล้อ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110

2,710 0333563000520 หจ.รุ่งเรือง 8974 8/4/2563 500,000         47190 ประกอบกิจกำรค้ำ เคร่ืองด่ืม สุรำ เบียร์ และ

เคร่ืองบริโภคอ่ืน

199  หมู่ท่ี 4 ต.หนองใหญ่ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ 33120

2,711 0333563000554 หจ.พีเอ็น ไม้สน 10/4/2563 200,000         46632 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยไม้แปรรูป กำรเล่ือยไม้

 กำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ท่ีท ำจำกวัสดุอ่ืนๆ 

ยกเว้นหินคอนกรีตหรือเซรำมิก

26  หมู่ท่ี 8 ต.โพนเขวำ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000

2,712 0333563000511 หจ.เกษตรโมเดิร์น 7/4/2563 100,000         28191 กำรผลิตเคร่ืองท ำควำมเย็น 50  หมู่ท่ี 16 ต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ 33120

2,713 0333563000538 หจ.อมรครีเอทีฟ 9/4/2563 10,000           90002 ประกอบกิจกรรมด้ำนควำมบันเทิง 33/4  หมู่บ้ำน บ้ำนล้ินฟ้ำ หมู่ท่ี 1 ต.ล้ินฟ้ำ อ.ยำงชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190

2,714 0345563000840 บจ.ทีเจ กำรำจ จ ำกัด 3/4/2563 5,000,000       45203 ประกอบกิจกำร บ ำรุงรักษำยำนยนต์ เช่น 

บริกำรล้ำงรถ ป้องกันสนิม ขัดสีเคลือบเงำ 

และขัดเงำ ฯลฯ (คำร์แคร์)

232  หมู่บ้ำน บ้ำนเอ้ หมู่ท่ี 6 ต.ก่อเอ้ อ.เข่ืองใน จ.อุบลรำชธำนี 34150
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2,715 0343563001194 หจ.ศศิ ริดำ เอ็นจิเนียร่ิง 2/4/2563 5,000,000       41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 195  หมู่ท่ี 10 ต.ค ำน้ ำแซบ อ.วำรินช ำรำบ จ.อุบลรำชธำนี 34190

2,716 0343563001160 หจ.อุดมทรัพย์สตีล 1/4/2563 5,000,000       46622 ประกอบกิจกำรค้ำ ขำยปลีก ขำยส่ง เหล็ก 

เหล็กโครงสร้ำงรูปพรรณ

129/5  หมู่ท่ี 5 ต.สีวิเชียร อ.น้ ำยืน จ.อุบลรำชธำนี 34280

2,717 0343563001224 หจ.เดชอุดมคนสร้ำงบ้ำน 7/4/2563 5,000,000       41001 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 77  หมู่ท่ี 8 ต.ยำง อ.น้ ำยืน จ.อุบลรำชธำนี 34280

2,718 0345563000882 บจ.อัพทำวน์ แอสเซท กรุป จ ำกัด 23/4/2563 4,000,000       68101 ประกอบกิจกำรค้ำท่ีดินและอสังหำริมทรัพย์

อ่ืนๆ พร้อมท้ังจัดท ำบ้ำน อำคำรชุด จัดสรร

ท่ีดิน

149/1  ถนนพโลรังฤทธ์ิ ต.ในเมือง อ.เมือง

อุบลรำชธำนี

จ.อุบลรำชธำนี 34000

2,719 0343563001453 หจ.อ๊อตเทริอุบล 22/4/2563 3,000,000       96202 ประกอบกิจกำรซักรีดเส้ือผ้ำ 15/1  ซอยชยำงกูร 10.2 ถนนชยำงกูร ต.ในเมือง อ.เมือง

อุบลรำชธำนี

จ.อุบลรำชธำนี 34000

2,720 0343563001143 หจ.ดวงมณีปิโตรเลียม 2020 1/4/2563 3,000,000       47300 ประกอบกิจกำร ขำยปลีก ขำยส่ง เช้ือเพลิง

ยำนยนต์ ในร้ำนค้ำเฉพำะ (สถำนี ป๊ัม)

252  ถนนสถลมำร์ค ต.วำรินช ำรำบ อ.วำรินช ำรำบ จ.อุบลรำชธำนี 34190

2,721 0343563001259 หจ.วันทวี สถำปัตย์ 8/4/2563 3,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

บ้ำนพักอำศัย

49  หมู่ท่ี 9 ต.โนนสวรรค์ อ.นำจะหลวย จ.อุบลรำชธำนี 34280

2,722 0343563001500 หจ.คันได 27/4/2563 2,000,000       47612 ประกอบกิจกำรค้ำ กระดำษเคร่ืองเขียน

แบบเรียน แบบพิมพ์หนังสือ อุปกรณ์กำรเรียน

กำรสอน

364-366  ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง

อุบลรำชธำนี

จ.อุบลรำชธำนี 34000

2,723 0343563001216 หจ.ดำวพรวิไลบริกำร 3/4/2563 2,000,000       47300 ประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง 343  หมู่ท่ี 9 ต.อ่ำงศิลำ อ.พิบูลมังสำหำร จ.อุบลรำชธำนี 34110

2,724 0343563001437 หจ.ธวัชชัย เอนเนอจี 22/4/2563 2,000,000       47300 ประกอบกิจกำรขำยปลีกเช้ือเพลิงยำนยนต์ใน

ร้ำนค้ำเฉพำะ สถำนี ป๊ัม

247  หมู่ท่ี 10 ต.นำส่วง อ.เดชอุดม จ.อุบลรำชธำนี 34160

2,725 0343563001518 หจ.บุญเพ็งพำณิชย์ 28/4/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 51  หมู่ท่ี 10 ต.หนองอ้ม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลรำชธำนี 34160

2,726 0343563001470 หจ.เพชรอุบลก่อสร้ำง 23/4/2563 1,500,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี ท ำ

กำร ถนน สะพำน เข่ือน อุโมงค์ และงำน

ก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับท ำงำน

โยธำทุกประเภท

115  หมู่บ้ำน สร้ำงถ่อ หมู่ท่ี 3 ต.บัวงำม อ.บุณฑริก จ.อุบลรำชธำนี 34230

2,727 0343563001178 หจ.พันล้ำน อีเอสซี บิสซิเนส 1/4/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจกำรขำยปลีก ขำยส่ง ขนมเป๊ียะ 

ขนมไหว้พระจันทร์ ขนมบัวหิมะ ขนมคุกก้ี 

ขนมอบกรอบ ขบเค้ียว ขนมไทย เบเกอร่ี

138/5  ถนนหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง

อุบลรำชธำนี

จ.อุบลรำชธำนี 34000

2,728 0343563001267 หจ.651 สตูดิโอ 8/4/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจกำรผลิตส่ือมัลติมีเดีย และส่ือทุก

ประเภท

651  หมู่ท่ี 15 ต.ไร่น้อย อ.เมือง

อุบลรำชธำนี

จ.อุบลรำชธำนี 34000
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2,729 0343563001291 หจ.ยูบีเอส เทรดด้ิง 13/4/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุก่อสร้ำง อุปกรณ์และ

เคร่ืองมือใช้ในกำรก่อสร้ำง เคร่ืองมือช่ำงทุก

ประเภท สี เคร่ืองมือทำสี เคร่ืองตกแต่งอำคำร

 เคร่ืองเหล็ก เคร่ืองทองแดง เคร่ืองทองเหลือง 

เคร่ืองเคลือบ เคร่ืองสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปำ 

รวมท้ังอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้ำดังกล่ำว

99/47  หมู่บ้ำน สำรินเรสซิเดนซ์สวนวนำ

รมย์ หมู่ท่ี 20

ต.ขำมใหญ่ อ.เมือง

อุบลรำชธำนี

จ.อุบลรำชธำนี 34000

2,730 0343563001321 หจ.ส้มต ำพิมำย 1998 15/4/2563 1,000,000       56101 กำรบริกำรด้ำนอำหำรในภัตตำคำร/ร้ำนอำหำร 322  หมู่บ้ำน ทัพไทย (ที เอ็นที คลับ) หมู่ท่ี

 7

ต.แจระแม อ.เมือง

อุบลรำชธำนี

จ.อุบลรำชธำนี 34000

2,731 0343563001330 หจ.โชคอุบลก่อสร้ำง 88 20/4/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 420/13  หมู่ท่ี 12 ต.ขำมใหญ่ อ.เมือง

อุบลรำชธำนี

จ.อุบลรำชธำนี 34000

2,732 0343563001445 หจ.หงส์เจริญกำรค้ำ 22/4/2563 1,000,000       46206 ประกอบกิจกำร กำรขำยส่ง ขำยปลีกอำหำร

สัตว์

695  หมู่บ้ำน บ้ำนโนนหงษ์ทอง หมู่ท่ี 12 ต.ไร่น้อย อ.เมือง

อุบลรำชธำนี

จ.อุบลรำชธำนี 34000

2,733 0343563001534 หจ.ริชเชสท์ เฮ้ำส์ 29/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง เช่น อำคำร

พำณิชย์ และอ่ืนๆ ทุกชนิด

361  หมู่ท่ี 10 ต.ในเมือง อ.เมือง

อุบลรำชธำนี

จ.อุบลรำชธำนี 34000

2,734 0345563000858 บจ.อีซำนอล จ ำกัด 14/4/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง 

เวชภัณฑ์ และเคร่ืองมือแพทย์

234  หมู่ท่ี 7 ต.ข้ีเหล็ก อ.เมือง

อุบลรำชธำนี

จ.อุบลรำชธำนี 34000

2,735 0345563000912 บจ.แอสชัวรัส จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       74909 ให้บริกำรด้ำนกำรตรวจประเมิน ตรวจสอบ 

ทวนสอบ และกำรับรองอย่ำงเป็นกลำง ให้แก่

บุคคล คณะบุคคล องค์กร นิติบุคคล ส่วน

รำชกำร และองค์กำรของรัฐ

740/1  ถนนชยำงกูร ต.ในเมือง อ.เมือง

อุบลรำชธำนี

จ.อุบลรำชธำนี 34000

2,736 0345563000947 บจ.อัครำ  จิวเวลร่ี  เซ็นเตอร์ จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       47732 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกเคร่ืองประดับ 39/2  ถนนพิชิตรังสรรค์ ต.ในเมือง อ.เมือง

อุบลรำชธำนี

จ.อุบลรำชธำนี 34000

2,737 0345563000904 บจ.ม่ังค่ัง ม่ังมี เทรดด้ิง จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจกำรขำยส่งสินค้ำท่ัวไป 234  หมู่ท่ี 2 ต.โพธ์ิไทร อ.พิบูลมังสำหำร จ.อุบลรำชธำนี 34110

2,738 0345563000921 บจ.พิบูลร่ ำรวยเงินทอง จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       46692 กำรขำยปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทำงกำรเกษตร 12/6  ถนนเทศบำล 2 ต.พิบูล อ.พิบูลมังสำหำร จ.อุบลรำชธำนี 34110

2,739 0343563001241 หจ.ต้น.1983 7/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 7  หมู่ท่ี 2 ต.ค ำเจริญ อ.ตระกำรพืชผล จ.อุบลรำชธำนี 34130

2,740 0343563001151 หจ.โจมิเนียมไท 1/4/2563 1,000,000       47114 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยของช ำ 55  หมู่ท่ี 11 ต.เข่ืองใน อ.เข่ืองใน จ.อุบลรำชธำนี 34150

2,741 0343563001275 หจ.ย่ิงเจริญก่อกิจ 8/4/2563 1,000,000       25922 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเช่ือม ประกอบ 

ติดต้ัง งำนโครงสร้ำง งำนเหล็ก งำนท่อ งำน

ถังทุกชนิด

239  หมู่ท่ี 5 ต.นำเกษม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลรำชธำนี 34160

2,742 0343563001305 หจ.อ เอกชัย วัสดุก่อสร้ำง 13/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 21  หมู่ท่ี 7 ต.ตบหู อ.เดชอุดม จ.อุบลรำชธำนี 34160

2,743 0343563001313 หจ.สุรจิตร รุ่งเรืองทรัพย์ 15/4/2563 1,000,000       49323 กำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 336  หมู่ท่ี 9 ต.นำกระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลรำชธำนี 34160



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส

ไปรษณีย์

2,744 0343563001526 หจ.รำชัน คอนกรีต 2020 28/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำ

กำร ถนน สะพำน เข่ือน

47  หมู่ท่ี 4 ต.นำเยีย อ.นำเยีย จ.อุบลรำชธำนี 34160

2,745 0343563001461 หจ.โกลด์ ทรู ไดเรคท์ 23/4/2563 1,000,000       47413 ประกอบกิจกำรค้ำ จ ำหน่ำยและติดต้ัง กล้อง

วงจรปิดพร้อมท้ังอุปกรณ์และอะไหล่ของ

สินค้ำดังกล่ำว

32/7  หมู่ท่ี 18 ต.แสนสุข อ.วำรินช ำรำบ จ.อุบลรำชธำนี 34190

2,746 0343563001542 หจ.ป.สว่ำงรถบ้ำน 30/4/2563 1,000,000       45103 ประกอบกิจกำรรับซ้ือขำย แลกเปล่ียน 

รถยนต์มือสอง รับจัดไฟแนนซ์

135  หมู่บ้ำน นิคมค ำปลำหลำย หมู่ท่ี 12 ต.สว่ำง อ.สว่ำงวีระวงศ์ จ.อุบลรำชธำนี 34190

2,747 0345563000866 บจ.พี.เจ.เอส ลอว์เฟิร์ม จ ำกัด 15/4/2563 1,000,000       69100 ประกอบกิจกำรบริกำรด้ำนกฎหมำย 888/4  หมู่ท่ี 1 ต.แสนสุข อ.วำรินช ำรำบ จ.อุบลรำชธำนี 34190

2,748 0345563000891 บจ.เจอำร์ซี นำโน อะโกร จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       47733 ประกอบธุรกิจรับซ้ือขำยพืชผลทำงกำรเกษตร 

เช่น ปุ๋ย มันส ำปะหลัง ยำฆ่ำแมลง วัสดุ

ก่อสร้ำงอ่ืนๆ

173  หมู่ท่ี 12 ต.สระสมิง อ.วำรินช ำรำบ จ.อุบลรำชธำนี 34190

2,749 0345563000939 บจ.เอ พลัส ลีเกิล คอนเนคช่ัน 

จ ำกัด

30/4/2563 1,000,000       69100 ประกอบกิจกำรด้ำนกฎหมำย 888/11  หมู่ท่ี 1 ต.แสนสุข อ.วำรินช ำรำบ จ.อุบลรำชธำนี 34190

2,750 0343563001186 หจ.สุรพล วัสดุ 2020 2/4/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุก่อสร้ำง อุปกรณ์และ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในกำรก่อสร้ำง

155  หมู่บ้ำน โพนสุขสันต์ หมู่ท่ี 12 ต.โพนงำม อ.บุณฑริก จ.อุบลรำชธำนี 34230

2,751 0343563001208 หจ.จงเฮง 2563 3/4/2563 1,000,000       47595 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ 137  หมู่ท่ี 10 ต.สีวิเชียร อ.น้ ำยืน จ.อุบลรำชธำนี 34280

2,752 0345563000874 บจ.ดีโน่ซอฟท์ จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       62011 ประกอบกิจกรรมกำรจัดท ำโปรแกรมเว็บเพจ

และเครือข่ำยตำมวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

69  หมู่บ้ำน โนนน้อย หมู่ท่ี 1 ต.บุ่งหวำย อ.วำรินช ำรำบ จ.อุบลรำชธำนี 34310

2,753 0343563001283 หจ.ปัญทิตตำ คอนสตรัคชัน 8/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 22  หมู่ท่ี 6 ต.โนนรัง อ.เข่ืองใน จ.อุบลรำชธำนี 34320

2,754 0343563001496 หจ.โชคอุดมฟำร์ม 27/4/2563 1,000,000       46206 จ ำหน่ำยสินค้ำทำงกำรเกษตรครบวงจร 212/3  หมู่บ้ำน ตำลสุม หมู่ท่ี 11 ต.ตำลสุม อ.ตำลสุม จ.อุบลรำชธำนี 34330

2,755 0343563001488 หจ.บัดด้ี วอช 24/4/2563 500,000         96201 ประกอบกิจกำรซักรีดเส้ือผ้ำ 13  ถนนพนม ต.ในเมือง อ.เมือง

อุบลรำชธำนี

จ.อุบลรำชธำนี 34000

2,756 0343563001232 หจ.ออล นิว เคที เรชช่ิง ช๊อป 7/4/2563 300,000         45403 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยช้ินส่วนและ

อุปกรณ์เสริมใหม่ของจักรยำนยนต์

520  ถนนสรรพสิทธ์ิ ต.ในเมือง อ.เมือง

อุบลรำชธำนี

จ.อุบลรำชธำนี 34000

2,757 0343563001348 หจ.กู๊ดมอร์น่ิง มำร์เก็ตต้ิง คอน

ซัลต้ิง

20/4/2563 10,000           70209 กิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

171-175  ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง

อุบลรำชธำนี

จ.อุบลรำชธำนี 34000

2,758 0343563001356 หจ.เพชร บิซิเนส โซลูช่ันส์ 20/4/2563 10,000           70209 กิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

171-175  ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง

อุบลรำชธำนี

จ.อุบลรำชธำนี 34000

2,759 0343563001364 หจ.เคทีที คอนซัลต้ิง เซอร์วิส 20/4/2563 10,000           70209 กิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

171-175  ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง

อุบลรำชธำนี

จ.อุบลรำชธำนี 34000
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2,760 0343563001372 หจ.เอสทีโอ คอนซัลต้ิง 21/4/2563 10,000           70209 กิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

171-175  ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง

อุบลรำชธำนี

จ.อุบลรำชธำนี 34000

2,761 0343563001381 หจ.ไดมอนด์ อินเทลลิเจนท์ เอ็น

เตอร์ไพรส์

21/4/2563 10,000           70209 กิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

171-175  ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง

อุบลรำชธำนี

จ.อุบลรำชธำนี 34000

2,762 0343563001399 หจ.กฤติน บิซิเนส คอนซัลต้ิง 21/4/2563 10,000           70209 กิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

171-175  ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง

อุบลรำชธำนี

จ.อุบลรำชธำนี 34000

2,763 0343563001402 หจ.ทีวำยที คอนซัลต้ิง 21/4/2563 10,000           70209 กิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

171-175  ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง

อุบลรำชธำนี

จ.อุบลรำชธำนี 34000

2,764 0343563001411 หจ.171 บิซิเนส ดีเวลลอปเมนท์ 21/4/2563 10,000           70209 กิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

171-175  ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง

อุบลรำชธำนี

จ.อุบลรำชธำนี 34000

2,765 0343563001429 หจ.บ๊ิก คอนซัลแทนซ่ี เซอร์วิสเซส 21/4/2563 10,000           70209 กิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

171-175  ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง

อุบลรำชธำนี

จ.อุบลรำชธำนี 34000

2,766 0353563000376 หจ.บ้ำนเชียงหวำงเอ็นเตอร์ไพรส์ 20/4/2563 5,000,000       42101 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงถนน สะพำนและ

อุโมงค์

208  หมู่ท่ี 3 ต.ส ำรำญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000

2,767 0353563000422 หจ.เคทีเอ็น โลจิสติกส์ 28/4/2563 5,000,000       49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำและ

คนคนโดยสำร

334  หมู่ท่ี 2 ต.ตำดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000

2,768 0353563000384 หจ.ปริณภัทร 21/4/2563 2,000,000       41002 รับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 98  หมู่ท่ี 13 ต.สวำท อ.เลิงนกทำ จ.ยโสธร 35120

2,769 0353563000449 หจ.ไพศำล รุ่งเรือง 29/4/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร และ

งำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับท ำงำน

โยธำทุกประเภท

80  หมู่ท่ี 2 ต.สวำท อ.เลิงนกทำ จ.ยโสธร 35120

2,770 0355563000262 บจ.พี แอนด์ พี 134 โลจิสติกส์ 

จ ำกัด

16/4/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำ 134  หมู่ท่ี 1 ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000

2,771 0353563000333 หจ.สำมพัฒนำพำณิชย์ 2/4/2563 1,000,000       41002 รับเหมำก่อสร้ำงอำคำร และถนน 236  หมู่บ้ำน โนนม่วง หมู่ท่ี 7 ต.ค ำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120

2,772 0353563000350 หจ.นันท์คอนสตรัคช่ัน2020 7/4/2563 1,000,000       42101 กำรก่อสร้ำงถนนสะพำนและอุโมงค์ 4/1  หมู่ท่ี 1 ต.สำมแยก อ.เลิงนกทำ จ.ยโสธร 35120

2,773 0353563000392 หจ.ซี.แอล.พี.เอ็ม. คอนสตรัคช่ัน 21/4/2563 1,000,000       42101 กำรก่อสร้ำงถนนสะพำนและอุโมงค์ 57  หมู่ท่ี 11 ต.ค ำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120

2,774 0353563000406 หจ.เจ พี เทรดด้ิง แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน

24/4/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 173  หมู่ท่ี 6 ต.ค ำไผ่ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120

2,775 0353563000457 หจ.อินเจริญก่อสร้ำง55 30/4/2563 1,000,000       42101 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำง ถนน สะพำนและ

อุโมงค์

405  หมู่ท่ี 8 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140

2,776 0353563000341 หจ.อุ้มทรัพย์กำรเกษตร 7/4/2563 1,000,000       47113 ประกอบกิจกำรร้ำนสะดวกซ้ือ 26  หมู่ท่ี 5 ต.โคกนำโก อ.ป่ำต้ิว จ.ยโสธร 35150

2,777 0355563000271 บจ.เอ็กซิม อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ำกัด

17/4/2563 1,000,000       46209 กำรขำยส่งวัตถุดิบอ่ืนๆทำงกำรเกษตรซ่ึงมิได้

จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

148  หมู่ท่ี 2 ต.โพธ์ิไทร อ.ป่ำต้ิว จ.ยโสธร 35150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

2,778 0353563000368 หจ.เคเอสพี  2020 13/4/2563 200,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำ

กำร ถนน สะพำน เข่ือน

114  หมู่ท่ี 11 ต.คูเมือง อ.มหำชนะชัย จ.ยโสธร 35130

2,779 0353563000414 หจ.ทีมครูซัน 24/4/2563 100,000         46109 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทนรับออร์เดอร์สินค้ำ

อุปโภคบริโภคจำกลูกค้ำให้กับบริษัท โดยได้รับ

ค่ำคอมมิชช่ันในกำรส่ังสินค้ำ

48  หมู่ท่ี 7 ต.นำแก อ.ค ำเข่ือนแก้ว จ.ยโสธร 35180

2,780 0353563000431 หจ.มหำอุดมมงคลกำรโยธำ 29/4/2563 50,000           41002 รับเหมำก่อสร้ำงอำคำร ถนนคอนกรีต 417  หมู่ท่ี 2 ต.ลุมพุก อ.ค ำเข่ือนแก้ว จ.ยโสธร 35110

2,781 0363563000597 หจ.วงศ์พรรณ วิศวกรรม 27/4/2563 5,000,000       82990 ประกอบกิจกำรรับเหมำทุกประเภท 249/23  หมู่ท่ี 7 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

2,782 0365563000424 บจ.วรธรรมกำรก่อสร้ำง จ ำกัด 30/4/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 309 หมู่ท่ี 9 ต.ช่องสำมหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150

2,783 0365563000386 บจ.บ้ำนไร่ณ.น้ ำดี จ ำกัด 8/4/2563 3,000,000       68104 ประกอบกิจกำรบริกำรให้เช่ำสถำนท่ีจัดกิจกำร

รมด้ำนกีฬำ และกิจกรรมอ่ืนๆ

77  หมู่ท่ี 9 ต.เก่ำย่ำดี อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150

2,784 0365563000394 บจ.พรบุตร จ ำกัด 17/4/2563 2,000,000       49323 กิจกำรรับจ้ำงขนส่งวัตุดิบและสินค้ำส ำเร็จรูป

ท่ัวประเทศ

107  หมู่ท่ี 4 ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130

2,785 0363563000562 หจ.พลธรรม หนองบัวแดง 16/4/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 299  หมู่ท่ี 8 ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210

2,786 0363563000546 หจ.ดลวิวัฒน์ บริหำรสินทรัพย์ 15/4/2563 2,000,000       70202 ประกอบกิจกำรบริหำรสินทรัพย์ 61  หมู่ท่ี 1 ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 36250

2,787 0363563000554 หจ.ทรัพย์รุ่งเรือง 9999 15/4/2563 2,000,000       11041 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำด่ืมบรรจุ

ขวด

203/1  หมู่ท่ี 1 ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 36250

2,788 0363563000520 หจ.สำยฟ้ำโอเวอร์เซลส์ 3/4/2563 1,000,000       47595 จ ำหน่ำยเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ เคร่ืองเสียง เคร่ือง

ดนตรี วิทยุส่ือสำร

217/7ก.  ถนนชัยประสิทธ์ิ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

2,789 0363563000571 หจ.เอส.อำร์ 1984 17/4/2563 1,000,000       46109 ท ำกำรประมูลเพ่ือขำยสินค้ำตำมวัตถุท่ี

ประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล 

ส่วนรำชกำร องค์กำรของรัฐ

273  หมู่ท่ี 15 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

2,790 0365563000378 บจ.ม่วนซ่ืน สตูดิโอ จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       59112 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงผลิตเพลง ผลิตรำยกำร

โทรทัศน์และวิทยุ ภำพยนตร์

117  หมู่ท่ี 11 ต.บ้ำนเด่ือ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120

2,791 0363563000601 หจ.ทิพย์เกษรก่อสร้ำง 27/4/2563 1,000,000       47524 ค้ำวัสดุก่อสร้ำง 43  หมู่บ้ำน หัวบึง หมู่ท่ี 5 ต.ตำเนิน อ.เนินสง่ำ จ.ชัยภูมิ 36130

2,792 0365563000408 บจ.เตียเหล่ียงก่ี ออลล์ จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       47113 ประกอบกิจกำรร้ำนค้ำสะดวกซ้ือ มินิมำร์ท 

ซุปเปอร์มำร๋เก็ต เพ่ือจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค

บริโภค

186  หมู่ท่ี 1 ต.ละหำน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130

2,793 0363563000619 หจ.เทพนรินทร์กำรเกษตร 28/4/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจกำรขำยวัสดุก่อสร้ำง 158  หมู่ท่ี 12 ต.นำงแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210

2,794 0365563000416 บจ.เตีย คอฟฟ่ี จ ำกัด 20/4/2563 500,000         56302 ประกอบกิจกำรร้ำนกำแฟ เคร่ืองด่ืม อำหำร 

เบเกอร่ี ขนม เค้ก และสินค้ำอ่ืนท่ีเก่ียวข้องทุก

ชนิด

186  หมู่ท่ี 1 ต.ละหำน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130

2,795 0363563000538 หจ.ถุงเงิน มำร์เก็ต 2020 14/4/2563 300,000         47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคบริโภค

ทุกประเภท

82  หมู่ท่ี 2 ต.หนองโดน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
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2,796 0363563000589 หจ.เดอะซัน คอนสตรัคช่ัน 2020 23/4/2563 300,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำรและ

งำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิดรวมท้ังรับงำน

โยธำทุแประเภท

155  หมู่ท่ี 1 ต.ท่ำใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210

2,797 0375563000114 บจ.ลำนทอง มุกดำหำร ดิสทริบิว

ชันส์ จ ำกัด

27/4/2563 5,000,000       52109 ประกอบกิจกำรคลังสินค้ำ 48/2  หมู่ท่ี 8 ต.บุ่ง อ.เมือง

อ ำนำจเจริญ

จ.อ ำนำจเจริญ 37000

2,798 0373563000228 หจ.ส.อ ำนำจกำรโยธำ 16/4/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 210  หมู่ท่ี 7 ต.บุ่ง อ.เมือง

อ ำนำจเจริญ

จ.อ ำนำจเจริญ 37000

2,799 0373563000198 หจ.เกำะโพธ์ิ พันธ์ุสัตว์ ชลบุรี 7/4/2563 2,000,000       01461 ประกอบกิจกำรเล้ียงไก่ ไก่เน้ือฯ 18  หมู่ท่ี 6 ต.ค ำโพน อ.ปทุมรำชวงศำ จ.อ ำนำจเจริญ 37210

2,800 0373563000244 หจ.เดอะ ทรี คอนสตรัคช่ัน 27/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 309/23-24 ต.บุ่ง อ.เมือง

อ ำนำจเจริญ

จ.อ ำนำจเจริญ 37000

2,801 0373563000252 หจ.บีพีครำฟส์แมน 27/4/2563 1,000,000       47591 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด

สินค้ำตกแต่งบ้ำนทุกชนิด

36  หมู่ท่ี 1 ต.โนนหนำมแท่ง อ.เมือง

อ ำนำจเจริญ

จ.อ ำนำจเจริญ 37000

2,802 0375563000106 บจ.ปอนด์ ขนส่ง จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       49323 กำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 89  หมู่ท่ี 8 ต.นำหว้ำ อ.ปทุมรำชวงศำ จ.อ ำนำจเจริญ 37110

2,803 0373563000236 หจ.ดอนขวัญ กำรโยธำ 23/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 144  หมู่บ้ำน ดอนขวัญ หมู่ท่ี 2 ต.พนำ อ.พนำ จ.อ ำนำจเจริญ 37180

2,804 0373563000210 หจ.อุปกรณ์นอนนำ 14/4/2563 1,000,000       46521 กำรจ ำหน่ำย ติดต้ัง ซ่อมแซมบ ำรุงอุปกรณ์แผง

โซล่ำเซลล์ อุปกรณ์ไฟฟ้ำทุกประเภท

98  หมู่ท่ี 3 ต.ห้วย อ.ปทุมรำชวงศำ จ.อ ำนำจเจริญ 37210

2,805 0373563000261 หจ.สำมดี  เทรดด้ิง 29/4/2563 500,000         46612 ประกอบกิจกำรค้ำน้ ำมันเช้ือเพลิง 431/1  หมู่ท่ี 13 ต.บุ่ง อ.เมือง

อ ำนำจเจริญ

จ.อ ำนำจเจริญ 37000

2,806 0373563000201 หจ.ค้ิมวิศวกรรม 10/4/2563 500,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 145  หมู่ท่ี 12 ต.ป่ำก่อ อ.ชำนุมำน จ.อ ำนำจเจริญ 37210

2,807 0385563000165 บจ.บึงกำฬ คอนสตรัคช่ัน (2020) 

จ ำกัด

3/4/2563 4,800,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด 199  หมู่ท่ี 7 ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกำฬ จ.บึงกำฬ 38000

2,808 0385563000181 บจ.พีทูบี อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกัด 14/4/2563 3,000,000       01499 ประกอบกิจกำรเพำะเล้ียงสัตว์ 187  หมู่ท่ี 2 ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกำฬ 38180

2,809 0383563000201 หจ.เอ็ม โมเดิร์น แอร์ แอนด์ 

เซอร์วิส

28/4/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ อะไหล่ 

เคร่ืองท ำควำมเย็น

68  หมู่ท่ี 1 ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกำฬ จ.บึงกำฬ 38000

2,810 0385563000173 บจ.นที รีวอยซ์ จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       11049 ประกอบกิจกำรผลิตเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มี

แอลกอฮอล์ กำรผลิตน้ ำแร่และน้ ำด่ืม บรรจุ

ขวดประเภทอ่ืนๆ

344  หมู่ท่ี 3 ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกำฬ 38000

2,811 0383563000198 หจ.เคเอ็มสตำร์ 13/4/2563 1,000,000       10799 ผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรและยำเพ่ือสุขภำพ 149  หมู่ท่ี 7 ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกำฬ 38180

2,812 0385563000190 บจ.นวกิจรุ่งเรือง จ ำกัด 20/4/2563 500,000         46107 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออกไม้แปรรูป ไม้

ท่อน วัสดุจำกไม้ทุกชนิด

78  หมู่ท่ี 13 ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกำฬ 38000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,813 0395563000092 บจ.ภัทรำ พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด 3/4/2563 5,000,000       68101 ประกอบกิจกำรจัดสรรท่ีดินหรือท่ีดินพร้อมส่ิง

ปลูกสร้ำงเช่น บ้ำน อำคำร ห้องชุด อำคำร

พำณิชย์เพ่ือจ ำหน่ำย

91/2  หมู่ท่ี 13 ต.หนองบัว อ.เมือง

หนองบัวล ำภู

จ.หนองบัวล ำภู 39000

2,814 0395563000114 บจ.สมำร์ท เอ็กซ์เพรส (2019) 

จ ำกัด

27/4/2563 5,000,000       49323 ประกอบกิจกำรขนส่งทุกประเภทท้ังทำงบก 

ทำงเรือ และทำงอำกำศ

177/4  หมู่ท่ี 2 ต.หนองบัว อ.เมือง

หนองบัวล ำภู

จ.หนองบัวล ำภู 39000

2,815 0393563000261 หจ.จีทูจี คอนสตรัคช่ัน 17/4/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำ

กำร ถนน สะพำน เข่ือน

127  หมู่ท่ี 1 ต.หนองบัว อ.เมือง

หนองบัวล ำภู

จ.หนองบัวล ำภู 39000

2,816 0395563000106 บจ.ไทยรุ่ง ทีแอนด์พี  คอน

สตร๊ัคช่ัน จ ำกัด

22/4/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงท่ีพักอำศัย 51/1  หมู่ท่ี 1 ต.ล ำภู อ.เมือง

หนองบัวล ำภู

จ.หนองบัวล ำภู 39000

2,817 0393563000279 หจ.ช.ทวี  รวมช่ำง 27/4/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงและงำนโยธำ

ทุกชนิด

76  หมู่ท่ี 8 ต.บ้ำนถ่ิน อ.โนนสัง จ.หนองบัวล ำภู 39140

2,818 0393563000244 หจ.อธิกพลำสติก 7/4/2563 1,000,000       46693 ประกอบกิจกำรค้ำเม็ดพลำสติก ถุงพลำสติก 

เกล็ดโม่พลำสติก ของใหม่และรีไซเคิล

144  หมู่ท่ี 3 ต.ด่ำนช้ำง อ.นำกลำง จ.หนองบัวล ำภู 39170

2,819 0393563000252 หจ.ถุงถังทอง รีไซเคิล 16/4/2563 500,000         46695 ประกอบกิจกำรซ้ือขำย พลำสติก รีไซเคิล 103  หมู่ท่ี 9 ต.โนนทัน อ.เมือง

หนองบัวล ำภู

จ.หนองบัวล ำภู 39000

2,820 0393563000236 หจ.รุ่งทรัพย์ ซัพพลำย 2020 2/4/2563 300,000         13999 กำรผลิตผ้ำปิดจมูก 246  หมู่ท่ี 6 ต.ล ำภู อ.เมือง

หนองบัวล ำภู

จ.หนองบัวล ำภู 39000

2,821 0403563001509 หจ.ซีไมเนอร์ โกรอัพ มิวสิค 2/4/2563 1,000,000       47594 ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์เก่ียวกับเคร่ืองดนตรี 345/126  หมู่บ้ำน เดอะริช หมู่ท่ี 5 ต.บ้ำนค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,822 0403563001622 หจ.กว้ำงไชยทรัพย์เจริญก่อสร้ำง 10/4/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 442  หมู่ท่ี 2 ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,823 0403563001762 หจ.บ้ำนสวนชมดำว 2020 21/4/2563 5,000,000       55101 บริกำรโรงแรม 99  หมู่ท่ี 5 ต.ศิลำ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,824 0403563001851 หจ.อี.เอ็น.  แอดวำนซ์ยูนิเทค 30/4/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำง 998/84  หมู่ท่ี 2 ถนนเล่ียงเมือง ต.ศิลำ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,825 0405563001578 บจ.8 วิลลำส์ โฮลด้ิง จ ำกัด 3/4/2563 5,000,000       64202 ประกอบกิจกำรเข้ำถือหุ้นในบริษัทอ่ืนท้ังใน

ประเทศและต่ำงประเทศ

505  หมู่ท่ี 8 ต.บ้ำนเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,826 0405563001616 บจ.เคพีที คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 8/4/2563 5,000,000       46421 ประกอบกิจกำรขำยส่งเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำและ

อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน

121/1  หมู่ท่ี 11 ต.บ้ำนเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,827 0405563001799 บจ.แคนหลวง จ ำกัด 30/4/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำ

กำร

146  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,828 0405563001675 บจ.เวลเนส เวิลด์ ขอนแก่น จ ำกัด 17/4/2563 4,000,000       68102 จัดสรรท่ีดิน รับเหมำก่อสร้ำง โรงเรือนและส่ิง

ปลูกสร้ำงทุกประเภทและตัวแทน

999  หมู่ท่ี 12 ต.เมืองเก่ำ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,829 0403563001541 หจ.ขอนแก่นวิศวกรรม2020 8/4/2563 3,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 777/37  อำคำรโอเช่ียน เรสซิเด้นซ์ ช้ันท่ี 3

 หมู่ท่ี 14 ซอยหมอชำญอุทิศ ถนนมิตรภำพ

ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,830 0403563001835 หจ.เอ เอ็น ที คอนสตรัคช่ัน เอ็นจิ

เนียร่ิง

28/4/2563 3,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 78/43  หมู่ท่ี 21 ต.บ้ำนเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,831 0405563001551 บจ.เอวำ ดีไซน์ แอนด์ โฮม บิล

เดอร์ จ ำกัด

2/4/2563 3,000,000       41001 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 883  หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,832 0405563001624 บจ.อินโดไซ่น่ำ เพนนินซูล่ำ เทรด

ด้ิง (ไทยแลนด์) จ ำกัด

8/4/2563 3,000,000       46103 ประกอบกิจกำรขำยส่งส่ิงทอเส้ือผ้ำรองเท้ำ

เคร่ืองหนังและของใช้ในครัวเรือนโดยได้รับ

ค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง

935/4  หมู่ท่ี 14 ต.ศิลำ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,833 0405563001667 บจ.บลูเทคโนโลยี2020 จ ำกัด 10/4/2563 2,000,000       45302 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำออนไลน์ 

ออฟลน์  เป็นสินค้ำเก่ียวกับอุปกรณ์ไฟฟ้ำกับ

รถยนต์เพ่ือประหยัดพลังงำน

789/127  อำคำรซิต้ีพลัสคอนโดบี ช้ันท่ี 3 

หมู่ท่ี 17

ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,834 0405563001748 บจ.ทีดีไอ จ ำกัด 28/4/2563 2,000,000       68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย เช่ำ ให้เช่ำ ขำยฝำก 

รับจ ำนอง ท่ีดิน บ้ำน โรงแรม อำคำร เปิด

กิจกำรเกสเฮ้ำส์ รวมท้ังสังหำริมทรัพย์และ

อสังหำริมทรัพย์อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องทุกประเภท

733  หมู่ท่ี 26 ต.ศิลำ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,835 0403563001754 หจ.ธำรศิริ 2542 21/4/2563 2,000,000       46521 น ำเข้ำและส่งออกแผงโซล่ำร์เซลล์และวัสดุ

อุปกรณ์ในกำรติดต้ังโซล่ำร์เซลล์ทุกชนิด 

จ ำหน่ำยและแต่งต้ังตัวแทนจ ำหน่ำยโซล่ำร์

เซลล์และวัสดุอุปกรณ์ในกำรติดต้ังโซล่ำร์เซลล์

216/10  ถนนเมืองพล ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120

2,836 0405563001594 บจ.คิว โกลเดน ฟรุต จ ำกัด 7/4/2563 2,000,000       46319 จ ำหน่ำยปลำร้ำพำสเจอร์ไรส์บรรจุผลิตภัณฑ์

ส ำเร็จรูป

231/14  หมู่ท่ี 2 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

2,837 0403563001568 หจ.เอพีเน็ต  โซลูช่ัน 8/4/2563 1,000,000       46510 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยติดต้ังระบบ

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เก่ียวข้อง

44/58  หมู่ท่ี 2 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,838 0403563001584 หจ.ศักด์ิสิทธ์ิ2563 8/4/2563 1,000,000       71103 ประกอบกิจกำรส ำรวจธรณีฟิสิกข์เพ่ือขุดเจำะ

บ่อบำดำลและขุดเจำะบ่อบำดำล

397  หมู่ท่ี 8 ต.บ้ำนค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,839 0403563001614 หจ.ขอนแก่นเต็นท์ 10/4/2563 1,000,000       47512 ประกอบกิจกำรขำยปลีกและขำยส่งผลิตภัณฑ์

จำกผ้ำใบทุกชนิด

345/91  หมู่ท่ี 14 ต.บ้ำนเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,840 0403563001657 หจ.ดิจิทัลแพลนเน็ต เอ็นเตอร์ไพร์ส 10/4/2563 1,000,000       46521 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ติดต้ัง อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด

311/16  หมู่ท่ี 1 ต.เมืองเก่ำ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,841 0403563001665 หจ.เอ็มพี ชัยวัฒนำพำณิชย์ 13/4/2563 1,000,000       47190 จ ำหน่ำย ปลีก ส่ง เคมีภัณฑ์ เคร่ืองใช้

ครัวเรือนจำกพลำสติกและบรรจุภัณฑ์

177/19  หมู่บ้ำน มงคลเลิศธำนี 2 หมู่ท่ี 15 ต.บ้ำนเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,842 0403563001681 หจ.เก่งเว็บ 17/4/2563 1,000,000       85492 โรงเรียนเอกชนฝึกอบรมพัฒนำวิชำชีพ พัฒนำ

คุณลักษณะ จัดอบรม บรรยำย จัดคอร์สอบรม

สัมมนำ

188/1  หมู่ท่ี 19 ต.บ้ำนเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,843 0403563001711 หจ.สังศิริทรัพย์รุ่งเรือง 20/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 129/40  หมู่ท่ี 4 ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,844 0403563001797 หจ.ป.รุ่งเรืองเจริญทรัพย์ 27/4/2563 1,000,000       43120 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกประเภท 

และรับเหมำขุดดิน ถมดิน ขุดลอก หนอง 

คลอง บึง บ่อน้ ำ แม่น้ ำ

27/3  หมู่ท่ี 17 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,845 0403563001801 หจ.ริช เทเลคอม 999 27/4/2563 1,000,000       41001 รับเหมำก่อสร้ำง 269  หมู่ท่ี 15 ต.บ้ำนเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,846 0403563001819 หจ.อินทร์ โฮมอิมพรูฟเมนท์ 28/4/2563 1,000,000       43301 ประกอบกิจกำรตกแต่งภำยในบ้ำน อำคำร 

ส ำนักงำน

1/112-114  ถนนมิตรภำพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,847 0405563001535 บจ.ทรัพย์ทวี โบก้ี (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

1/4/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจกำรบริกำรออกแบบ งำนวิศวกรรม

 และกำรให้ค ำปรึกษำทำงด้ำนเทคนิคท่ี

เก่ียวข้อง

463  หมู่ท่ี 18 ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,848 0405563001683 บจ.สคอลล่ำร์ เฮำส์ (ประเทศไทย)

 จ ำกัด

20/4/2563 1,000,000       96309 กิจกรรมกำรบริกำรอ่ืน ๆ ส่วนบุคคลซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

159  หมู่ท่ี 20 ต.ศิลำ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,849 0405563001691 บจ.ดีเฮง แอสเซท จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจกำรซ้ือและกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ 274  หมู่ท่ี 15 ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,850 0405563001705 บจ.สมถะ เกษตรกรรม จ ำกัด 23/4/2563 1,000,000       46313 กำรขำยส่งผักและผลไม้ 217/9  หมู่ท่ี 7 ต.แดงใหญ่ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,851 0405563001713 บจ.เอเวอร่ีเดย์ ด๊อกเตอร์ จ ำกัด 23/4/2563 1,000,000       62011 กำรผลิตและพัฒนำซอฟต์แวร์และให้บริกำร

กำรแพทย์ทำงไกลผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์

989  หมู่ท่ี 2 ต.ศิลำ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,852 0405563001730 บจ.เก็บตะวัน  ผ้ำม่ำน จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       13929 ผลิต รับจ้ำงติดต้ังและจ ำหน่ำยอุปกรณ์

เก่ียวกับผ้ำม่ำน

223  หมู่ท่ี 9 ต.บ้ำนค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,853 0405563001781 บจ.ยูทำกะ เซอร์วิสเซ็ส จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย เช่ำ ให้เช่ำ ให้เช่ำซ้ือ 

รวมท้ังรับจ ำน ำและจ ำนอง สังหำริมทรัพย์และ

อสังหำริมทรัพย์

9/404  หมู่ท่ี 11 ต.เมืองเก่ำ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,854 0403563001703 หจ.เค.เค. ซิสเท็ม เซอร์วิส 20/4/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจกำรซ่อมบ ำรุงระบบไฟฟ้ำ ป้ัม

น้ ำประปำ ท่อประปำ ภำยในและภำยนอก

อำคำรทุกประเภท

243  หมู่ท่ี 5 ต.ป่ำปอ อ.บ้ำนไผ่ จ.ขอนแก่น 40110

2,855 0405563001560 บจ.มีดี 2020 คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       46441 ขำยเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทำงกำรแพทย์ อุปกรณ์

กำรแพทย์ ยำ ยำรักษำโรคทุกชนิด

500/14  หมู่ท่ี 1 ต.ในเมือง อ.บ้ำนไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
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2,856 0405563001659 บจ.เคทู เอสธีติค จ ำกัด 10/4/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจกำรขำยเคร่ืองส ำอำงค์ และ

ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวกับกำรเสริมควำมงำม

201  หมู่ท่ี 3 ต.หัวหนอง อ.บ้ำนไผ่ จ.ขอนแก่น 40110

2,857 0405563001586 บจ.ขวัญบุญกำรแพทย์ จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       96104 กำรให้บริกำรเสริมควำมงำม นวดหน้ำ ท ำทรีต

เม้นต์ ฉีดโบท๊อก ฉีดฟิลเลอร์

97  ถนนพลรัตน์ ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120

2,858 0403563001533 หจ.สยำม-โยธำ ควอลิต้ี แอนด์ 

คอนสตรัคช่ัน

7/4/2563 1,000,000       47525 ค้ำวัสดุก่อสร้ำง อุปกรณ์และเคร่ืองมือใช้ใน

กำรก่อสร้ำง เคร่ืองมือช่ำงทุกประเภท สี 

เคร่ืองมือทำสี

371  หมู่ท่ี 1 ต.สวนหม่อน อ.มัญจำคีรี จ.ขอนแก่น 40160

2,859 0403563001720 หจ.เอ็นที กำรโยธำ 2020 20/4/2563 1,000,000       43120 ประกอบกิจกำรเตรียมพ้ืนท่ีก่อสร้ำง งำนดิน 

ได้แก่ งำนขุดดิน ถมดิน ปรับระดับบริเวณ

พ้ืนท่ีก่อสร้ำง ขุดคู ขนย้ำยดิน

16  หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนฝำง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170

2,860 0403563001789 หจ.ศรัณศิตรี 2020 27/4/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองส ำอำง เส้ือผ้ำ ขำย

ปลีกและส่ง

194/1  หมู่ท่ี 1 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170

2,861 0405563001772 บจ.อี เค เน็ตเวิร์ค จ ำกัด 29/4/2563 1,000,000       61101 กำรบริกำรอินเทอร์เน็ตแบบใช้สำยและไร้สำย 129  หมู่บ้ำน บ้ำนดอนดู่ หมู่ท่ี 9 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180

2,862 0403563001827 หจ.เอทูแซด เอ็นจิเนียร่ิง 28/4/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง อุปกรณ์

ก่อสร้ำง อุปกรณ์ฮำรด์แวร์ อุปกรณ์ไฟฟ้ำ 

เคร่ืองจักรงำนก่อสร้ำง เคร่ืองมือช่ำง

83  หมู่ท่ี 2 ต.ส ำโรง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190

2,863 0403563001592 หจ.วี.ไอ.พี.เอ็นจิเนียร่ิง 518 8/4/2563 1,000,000       46421 จ ำหน่ำยและซ่อมแอร์บ้ำน แอร์รถยนต์และ

อะไหล่ระบบไฟฟ้ำภำยในและภำยนอกอำคำร

รวมท้ังระบบไฟฟ้ำรถยนต์

37  หมู่ท่ี 21 ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210

2,864 0403563001673 หจ.อนุรักษ์ก่อสร้ำง 13/4/2563 1,000,000       42101 กำรก่อสร้ำงถนนสะพำนและอุโมงค์ 5/2  หมู่ท่ี 9 ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210

2,865 0403563001576 หจ.รวยลำภล่ืน 8/4/2563 1,000,000       42101 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงถนนสะพำนและอุโมงค์ 217  หมู่ท่ี 4 ต.บ้ำนผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240

2,866 0403563001606 หจ.ช่ำงอำทิตย์ บ้ำนน็อคดำวน์ 

ทองพำ โมเดิร์น

9/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำ

กำร

44  หมู่ท่ี 4 ต.บ้ำนดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250

2,867 0405563001641 บจ.ทีสแควร์ คอนซัลต้ิง จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ จัดอบรม 

สัมมนำเก่ียวกับโรงงำน

67/19  หมู่ท่ี 13 ต.ท่ำพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260

2,868 0405563001764 บจ.สิบหกดีเซมเบอร์ ดีไซน์ แอนด์

 คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด

29/4/2563 1,000,000       41001 กิจกรรมของกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 117  หมู่ท่ี 11 ต.ท่ำพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260

2,869 0403563001746 หจ.ทัมบ์ ดีไวส์ 20/4/2563 1,000,000       36002 ประกอบกิจกำรออกแบบ ผลิต ซ่อม ซ้ือ ขำย 

น ำเข้ำ ส่งออกงำนประปำและพลังงำน

81  หมู่ท่ี 14 ต.สะอำด อ.น้ ำพอง จ.ขอนแก่น 40310

2,870 0405563001721 บจ.สเทดเฟิสท์ โปรดักช่ัน อินเตอร์

เนช่ันแนล จ ำกัด

23/4/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ขำยสินค้ำเบ็ดเตล็ด

ท่ัวไป

4/2  หมู่ท่ี 7 ต.กุดน้ ำใส อ.น้ ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
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2,871 0403563001525 หจ.ธนดลบรรจุภัณฑ์ 3/4/2563 1,000,000       22299 ประกอบกิจกำรโรงงำนผลิตเคร่ืองใช้พลำสติก

และบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด

97  หมู่ท่ี 7 ต.บ้ำนโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320

2,872 0403563001771 หจ.บ้ำนสวนคุณยำย รีสอร์ท 22/4/2563 1,000,000       55101 ประกอบกิจกำรให้บริกำร ท่ีพักอำศัย ห้องพัก 

บ้ำนพัก โรงแรม รีสอร์ท ภัตตำคำร ร้ำนอำหำร

151  หมู่ท่ี 7 ต.บ้ำนโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320

2,873 0405563001632 บจ.บุญเรืองกิจไพบูลย์ จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       25999 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยช้ินส่วน

อุปกรณ์ประเภทโลหะ อโลหะ พลำสติกทุก

ชนิดและประกอบในอุตสำหกรรมทุกประเภท

168/4  หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320

2,874 0403563001738 หจ.ต้ังเจริญวัสดุก่อสร้ำง 20/4/2563 1,000,000       52292 ประกอบกิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดกำรขนส่ง

สินค้ำและตัวแทนออกของ (ตัวแทนด ำเนินพิธี

กำรศุลกำกร)

109/2  หมู่ท่ี 3 ต.เปือยน้อย อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 40340

2,875 0403563001550 หจ.ทีพี รุ่งเรือง 888 8/4/2563 500,000         46522 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยโทรศัพท์มือถือ ซิ

มโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์และอะไหล่ของ

สินค้ำดังกล่ำวพร้อมให้บริกำรเครือข่ำย

โทรคมนำคม

71/65  ถนนอ ำมำตย์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,876 0403563001843 หจ.สุริยะโชติ เทรดด้ิง 29/4/2563 500,000         79120 น ำเท่ียวรวมท้ังเก่ียวกับบริกำรน ำเท่ียวทุกชนิด

และบริกำรจัดหำท่ีพักให้กับนักท่องเท่ียว

39/1  หมู่ท่ี 19 ต.บ้ำนค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,877 0403563001517 หจ.อีเอ็กซ์พี 1 2/4/2563 200,000         47113 จ ำหน่ำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม 65  หมู่บ้ำน โนนละม่อม หมู่ท่ี 4 ต.บ้ำนไผ่ อ.บ้ำนไผ่ จ.ขอนแก่น 40110

2,878 0403563001631 หจ.พิทักษ์พงศ์ รุ่งเรืองฟำร์ม 10/4/2563 200,000         01450 ประกอบธุรกิจรับจ้ำงเล้ียงและกำรเพำะพันธ์ุ

สุกร

238  หมู่ท่ี 4 ต.คูค ำ อ.ซ ำสูง จ.ขอนแก่น 40170

2,879 0403563001649 หจ.วิชุดำ รุ่งเรืองฟำร์ม 10/4/2563 200,000         01450 ประกอบกิจกำรเล้ียงและกำรเพำะพันธ์ุสุกร 238  หมู่ท่ี 4 ต.คูค ำ อ.ซ ำสูง จ.ขอนแก่น 40170

2,880 0453563000731 หจ.ฒิชัย เมดิคอล 15/4/2563 100,000         46441 ประกอบกิจกำรตัวแทนจ ำหน่ำยเคร่ืองมือแพทย์ 228/7  หมู่ท่ี 13 ถนนหลังศูนย์รำชกำร ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,881 0405563001543 บจ.สุนทรเฮลท์แคร์ จ ำกัด 2/4/2563 100,000         47721 ค้ำปลีก ค้ำส่ง เวชภัณฑ์และเคร่ืองมืออุปกรณ์

ทำงกำรแพทย์ ทุกชนิดทุกประเภท

86  หมู่ท่ี 12 ต.บ้ำนเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,882 0405563001608 บจ.ขอนแก่น น่ำอยู่ จ ำกัด 7/4/2563 100,000         58202 ให้บริกำรและจัดท ำแอพพลิเคช่ัน เก่ียวกับ

เร่ืองบ้ำนท่ีอยู่อำศัย

165/40  ถนนเหล่ำนำดี ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,883 0405563001756 บจ.บี.เจ. อินชัวร์ไลฟ์ จ ำกัด 28/4/2563 100,000         70209 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ ให้ควำมรู้และ

ให้ค ำแนะน ำด้ำนกำรขำย บริหำรงำนขำยและ

กำรพัฒนำบุคคลำกรกำรขำย กำรส่งเสริมกำร

ขำย กำรรับจ้ำงบริหำรงำนขำยและกำรรับจ้ำง

ขยำยงำนให้กับบริษัทฯ

158-162  ถนนเทพำรักษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,884 0403563001690 หจ.ตำมใจฉัน 20/4/2563 50,000           55101 ประกอบกิจกำรให้เช่ำห้องพักรำยวัน รำยเดือน 241  หมู่ท่ี 2 ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,885 0415563000822 บจ.น้ ำใจ 2020 จ ำกัด 9/4/2563 5,000,000       63113 ประกอบกิจกำรให้บริกำรแอฟพลิเคช่ันรับส่ง

อำหำร เคร่ืองด่ืม และสินค้ำต่ำงๆ

264/94  หมู่บ้ำน สิรินเรซสิเดนธ์ หมู่ท่ี 6 ต.หมำกแข้ง อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000
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2,886 0415563000911 บจ.มำดี ดีไซน์ 1988 จ ำกัด 17/4/2563 5,000,000       71102 รับออกแบบอำคำรพำณิชย์บ้ำนและโครงสร้ำง

อ่ืนๆ

222  หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนเล่ือม อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

2,887 0415563000831 บจ.สำมมิตร คอนสตรัคช่ัน 2020 

จ ำกัด

9/4/2563 5,000,000       41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง งำนออกแบบ

โครงสร้ำง จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์และอุกรณ์

ก่อสร้ำง

268  หมู่ท่ี 1 ต.นำม่วง อ.ประจักษ์ศิลปำ

คม

จ.อุดรธำนี 41110

2,888 0413563001011 หจ.ศรีสง่ำ กรุ๊ป สำขำกุดจับ 17/4/2563 3,000,000       10795 ผลิตน้ ำแข็ง 313  หมู่ท่ี 3 ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธำนี 41250

2,889 0415563000954 บจ.มิตรไมตรี 2020 จ ำกัด 24/4/2563 3,000,000       41001 ประกอบกิจกำรรับสร้ำงบ้ำน บ้ำนไม้น็อคดำวน์ 332  หมู่ท่ี 2 ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธำนี 41250

2,890 0415563000946 บจ.เพรสทีจ กรุ๊ป ออฟ เซียส จ ำกัด 24/4/2563 2,000,000       62011 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงหรือบริกำรออกแบบ

ระบบสถำปัตยกรรมทำงด้ำนดิจิทัล

423  หมู่ท่ี 7 ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

2,891 0415563000784 บจ.บ้ำนบ้ำน คอนสตรัคช่ัน แอนด์

 ดีไซน์ จ ำกัด

2/4/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 97  หมู่ท่ี 8 ต.นำทรำย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธำนี 41130

2,892 0415563000806 บจ.ตระกูลเพชร คอนสตรัคช่ัน 

แอนด์ ซัพพลำย 2020 จ ำกัด

8/4/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงท่ัวไป 92  หมู่ท่ี 10 ต.คอนสำย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธำนี 41130

2,893 0413563000928 หจ.เพ็ญศรีเจริญทรัพย์ 3/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร งำน

ก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับท ำงำน

โยธำทุกประเภท

142  หมู่ท่ี 1 ต.นำดี อ.หนองแสง จ.อุดรธำนี 39270

2,894 0413563000910 หจ.ทีเอ็ม ดีไซน์1990 2/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำ

กำร ถนน สะพำน เข่ือน

108/2  หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนเล่ือม อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

2,895 0413563000987 หจ.มณีหยำด 15/4/2563 1,000,000       47713 ขำยปลีกเคร่ืองหนังยกเว้นร้องเท้ำ 469/2  หมู่บ้ำน บ้ำนหนองบัว หมู่ท่ี 1 ซอย

บ้ำนหนองบัว

ต.หมำกแข้ง อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

2,896 0413563000995 หจ.บุตรกวี 15/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด 186  หมู่ท่ี 3 ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

2,897 0413563001002 หจ.เอเพคซ์ มำสเตอร์ เซอร์วิส 16/4/2563 1,000,000       33132 ประกอบกิจกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ 

เคร่ืองมือแพทย์ และอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์

335/1  หมู่ท่ี 4 ต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

2,898 0413563001029 หจ.อ้ินท์ ดีไซน์ แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน

20/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ ท่ีพักอำศัย ย่อยหิน รวมท้ัง

งำนนโยบำยทุกประเภท

41/15  หมู่ท่ี 1 ซอยบ้ำนหนองบัว ต.หมำกแข้ง อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

2,899 0413563001037 หจ.อุดรธำนี เอฟซี 20/4/2563 1,000,000       93120 ประกอบกิจกำรสโมสรฟุตบอลอำชีพ 126/48  ถนนบ้ำนเหล่ำ ต.หมำกแข้ง อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

2,900 0413563001045 หจ.นำนำนนท์456 23/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง รับปรับพ้ืนท่ี 

ถมท่ี ขุดลอก หนอง คลองบึง สระน้ ำ ขุดเจำะ

บ่อน้ ำบำดำล

245/1  หมู่ท่ี 5 ถนนรอบเมือง ต.บ้ำนเล่ือม อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,901 0413563001100 หจ.อิสระ 848 27/4/2563 1,000,000       41001 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 508/3  ถนนหมำกแข้ง ต.หมำกแข้ง อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

2,902 0413563001118 หจ.รุ่งนภำพร 888 28/4/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจกำร กำรติดต้ังไฟฟ้ำ 568/87  ถนนหมำกแข้ง ต.หมำกแข้ง อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

2,903 0413563001126 หจ.เอ็น พี ซี รีบิลเดอร์โฮม 28/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำ

กำร

36/1  หมู่บ้ำน ดงหนองโพธ์ิ หมู่ท่ี 4 ต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

2,904 0415563000792 บจ.ที อำร์ พี ฟู้ดเทรดด้ิง จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       47113 ประกอบกิจกำร กำรค้ำปลีก ค้ำส่ง อำหำรแปร

รูป อำหำรสด สินค้ำอุปโภคและบริโภคอ่ืนทุก

ชนิด

73/2  หมู่ท่ี 1 ซอยบ้ำนนำดี ต.หมำกแข้ง อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

2,905 0415563000814 บจ.ดิฟิเออร์ จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจกำรผลิตเคร่ืองหอม เคร่ืองส ำอำง 

และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ ำ

70/46  หมู่ท่ี 5 ซอยบ้ำนหนองเตำเหล็ก 

ถนนพรหมประกำย

ต.หมำกแข้ง อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

2,906 0415563000849 บจ.พีเอ็น คอนกรีต จ ำกัด 13/4/2563 1,000,000       23953 กำรผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 264/61  หมู่ท่ี 6 ซอยบ้ำนเด่ือ ต.หมำกแข้ง อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

2,907 0415563000857 บจ.บำงกอก พรีเม่ียม เฮลท์แคร์ 

จ ำกัด

15/4/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและส่งออกอุปกรณ์และ

เคร่ืองมือแพทย์ทุกชนิด

515/10  หมู่ท่ี 4 ต.บ้ำนเล่ือม อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

2,908 0415563000873 บจ.ม่ังมีทรัพย์อนันต์ จ ำกัด 15/4/2563 1,000,000       49329 ประกอบกิจกำรให้บริกำรขนส่ง และขนถ่ำย

สินค้ำ

489/5  หมู่บ้ำน โครงกำรหมู่บ้ำนชนรดำ ต.บ้ำนจ่ัน อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

2,909 0415563000890 บจ.ฮันเตอร์ เพสท์ เซอร์วิส โซลูช่ัน

 จ ำกัด

15/4/2563 1,000,000       81293 ประกอบกิจกำรบริกำรรับก ำจัดปลวกและ

แมลงทุกชนิด

735/53  หมู่ท่ี 17 ต.หนองนำค ำ อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

2,910 0415563000903 บจ.พี.โอ.เค. นำงฟ้ำเงินด่วน จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจกำรเช่ำซ้ือ ของฝำก 

สังหำริมทรัพย์และอสังหำริมทรัพย์

20/92  หมู่ท่ี 3 ซอยบ้ำนช้ำง ต.หมำกแข้ง อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

2,911 0415563000920 บจ.เฮ็ดดี จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       13999 ประกอบกิจกำรรับออกแบบ ผลิต จ ำหน่ำย 

ผลิตภัณฑ์ผ้ำทอมือทุกชนิด

527/260  หมู่ท่ี 5 ซอยบ้ำนหนองเตำเหล็ก ต.หมำกแข้ง อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

2,912 0415563000938 บจ.พุทธรักษำ เมตตำ จ ำกัด 23/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 211  หมู่บ้ำน บ้ำนค ำกล้ิง หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนจ่ัน อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

2,913 0415563000971 บจ.ไทยฉลำมทอง เวชภัณฑ์ จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองมือแพทย์ 

อุปกรณ์กำรแพทย์

621/25  หมู่บ้ำน บ้ำนเล่ือม หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนเล่ือม อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

2,914 0415563000989 บจ.บีกินเนอร์ เพอร์เฟคท์ จ ำกัด 28/4/2563 1,000,000       90002 ประกอบธุรกิจด้ำนกำรสอนกำรแสดง 

เลือกสรร นักแสดง เด็ก-ผู้ใหญ่ เพ่ือท ำงำนส่ือ 

โฆษณำ ภำพยนต์ รำยกำรบันเทิง งำนอีเว้นท์

ต่ำงๆ

69/17  ถนนวัฒนำนุวงศ์ ต.หมำกแข้ง อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

2,915 0415563001004 บจ.เอไอเอ็ม เทนนิส สปอร์ต จ ำกัด 29/4/2563 1,000,000       85410 ประกอบกิจกำรรับสอนเทนนิสและจัด

กิจกรรมกีฬำต่ำงๆ

557  หมู่ท่ี 5 ซอยบ้ำนหนองเตำเหล็ก ต.หมำกแข้ง อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

2,916 0415563001012 บจ.ซีพีเอ็น ลอว์ แอดไวเซอร์ จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       69100 ประกอบกิจกรรมทำงกฎหมำย 318/96  หมู่บ้ำน ไทยสมุทร อุดรธำนี หมู่ท่ี

 2

ต.บ้ำนเล่ือม อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

2,917 0413563001096 หจ.เอ็นอำร์ซี เจนเนอรัล เทรดด้ิง 27/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำกอ่สร้ำง 15  หมู่ท่ี 7 ต.อุ่มจำน อ.ประจักษ์ศิลปำ

คม

จ.อุดรธำนี 41110

2,918 0413563001134 หจ.อู่ซีเอสออโต้เซอร์วิส 29/4/2563 1,000,000       45201 อู่ซ่อมรถ 22  หมู่บ้ำน ดงเมือง หมู่ท่ี 8 ต.กุมภวำปี อ.กุมภวำปี จ.อุดรธำนี 41110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)
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วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

2,919 0415563000962 บจ.วิรูปักโข คอร์ปอเรช่ัน4289 

จ ำกัด

27/4/2563 1,000,000       47222 ประกอบกิจกำรค้ำขำยกำแฟส ำเร็จพร้อม

เคร่ืองด่ืม และจ ำหน่ำยเคร่ือง น้ ำด่ืม น้ ำผลไม้

ทุกชนิด

114  หมู่ท่ี 8 ต.สุมเส้ำ อ.เพ็ญ จ.อุดรธำนี 41150

2,920 0413563001053 หจ.ออลอินฟรำเซอร์วิส 24/4/2563 1,000,000       42202 ประกอบกิจกำรรับเหมำติดต้ังระบบไฟฟ้ำ 

ประปำ

59  หมู่บ้ำน บ้ำนสระคุน้อย หมู่ท่ี 7 ต.หนองหัวคู อ.บ้ำนผือ จ.อุดรธำนี 41160

2,921 0415563000997 บจ.เอสเอ็มที ออโต้ 168 จ ำกัด 29/4/2563 1,000,000       45201 ประกอบกิจกำร ให้บริกำร ซ่อมแซม 

บ ำรุงรักษำ อัดฉีดพ่นน้ ำยำกันสนิม ส ำหรับ

พำหนะทุกประเภท

314/2  หมู่ท่ี 8 ต.บ้ำนผือ อ.บ้ำนผือ จ.อุดรธำนี 41160

2,922 0413563000944 หจ.ทศพร กำรประปำ 9/4/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจกำรบริกำรรับเหมำติดต้ัง ระบบ

ไฟฟ้ำ ประปำ ปรับอำกำศ  รวมถึงระบบ

สุขำภิบำล

155  หมู่ท่ี 1 ต.นำไหม อ.บ้ำนดุง จ.อุดรธำนี 41190

2,923 0413563001088 หจ.กรพันล้ำนเอ็นจิเนียร่ิง 27/4/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจกำรรับเหมำติดต้ังระบบไฟฟ้ำ 

สุขำภิบำล

8  หมู่ท่ี 9 ต.บ้ำนม่วง อ.บ้ำนดุง จ.อุดรธำนี 41190

2,924 0413563001070 หจ.ศักด์ิดำ เจริญก่อสร้ำง 27/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

บ้ำนเรือน

26  หมู่ท่ี 7 ต.น้ ำโสม อ.น้ ำโสม จ.อุดรธำนี 41210

2,925 0415563000881 บจ.นวรุ่งโรจน์ ฟอร์คลิฟท์ กรุ๊ป 

2020 จ ำกัด

15/4/2563 1,000,000       45301 ประกอบกิจกำรขำยส่งและขำยปลีกช้ินส่วน

ทุกชนิด ส่วนประกอบ เคร่ืองมือและ

อุปกรณ์เสริมส ำหรับรถยนต์

124  หมู่ท่ี 11 ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธำนี 41250

2,926 0415563001021 บจ.ซี.อำร์.ที คอนเน็คช่ัน จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำ

กำร ถนน สะพำน เข่ือน

102  หมู่ท่ี 9 ต.หนองหลัก อ.ไชยวำน จ.อุดรธำนี 41290

2,927 0415563000865 บจ.สุขสกล ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด 15/4/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจกำรรับสร้ำงบ้ำน ออกแบบบ้ำน 

ออกแบบสถำปัตยกรรม ให้ค ำปรึกษำกำร

สร้ำงบ้ำนและท่ีอยู่อำศัย

125  หมู่ท่ี 6 ต.บ้ำนเชียง อ.หนองหำน จ.อุดรธำนี 41320

2,928 0413563000961 หจ.ดี อีควิปเม้นท์เซอร์วิส 10/4/2563 810,000         45201 กำรบ ำรุงรักษำและกำรซ่อมระบบเคร่ืองยนต์

และช้ินส่วนยำนยนต์

129  หมู่ท่ี 12 ถนนมิตรภำพอุดรธำนี-

ขอนแก่น

ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41330

2,929 0413563001061 หจ.บีแอนด์พี ฟู๊ด มำร์เก็ต 24/4/2563 800,000         46311 ประกอบกิจกำร ค้ำปลีกและค้ำส่งเน้ือสัตว์ 

ผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์แปรรูป อำหำรแช่แข็งทุก

ชนิด

159/1  หมู่ท่ี 1 ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธำนี 41250

2,930 0413563000952 หจ.โอเค กรีน พำวเวอร์ 10/4/2563 500,000         10619 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำ

อุปโภคบริโภคอำหำรเสริมวิตำมินบ ำรุงร่ำงกำย

288/14  หมู่ท่ี 5 ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

2,931 0413563001142 หจ.ปำนณธี คอนสตรัคช่ัน 29/4/2563 500,000         41002 ประกอบกิจกำร รับเหมำก่อสร้ำง 5  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนจีต อ.กู่แก้ว จ.อุดรธำนี 41130

2,932 0413563000979 หจ.พี2เอส กรุ๊ป 2020 (ไทยแลนด์) 13/4/2563 300,000         96309 ประกอบกิจกำรบริกำรจดทะเบียนรถยนต์ รถ

จักรยำยยนต์ รถบรรทุกและรถทุกชนิด

424  ถนนหมำกแข้ง ต.หมำกแข้ง อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

2,933 0413563000936 หจ.กชสร 3/4/2563 200,000         41002 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำง 278  หมู่ท่ี 7 ซอยบ้ำนเก่ำน้อย ต.หมำกแข้ง อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,934 0423563000294 หจ.เคพีเอสเอส ไบโอเทค 2/4/2563 10,000,000     35101 ประกอบกิจกำร ผลิต และจ ำหน่ำย

กระแสไฟฟ้ำจำกเช้ือเพลิงชีวภำพ เพ่ือใช้ผลิต

พลังงำนทดแทน

455  หมู่ท่ี 5 ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

2,935 0425563000270 บจ.สินไทยรวมเกษตร จ ำกัด 24/4/2563 5,000,000       46530 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และ

อุปกรณ์ทำงกำรเกษตรทุกชนิด

555 หมู่ท่ี 6 ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

2,936 0425563000245 บจ.ที.เอ็น.ที โลจิสติกส์2020 จ ำกัด 1/4/2563 2,000,000       49323 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำทุกประเภท 189  หมู่ท่ี 1 ต.เส้ียว อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

2,937 0423563000324 หจ.ซี-36 คอนสตรัคช่ัน 15/4/2563 2,000,000       41002 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีไม่ใช่ท่ีพักอำศัย 71  หมู่ท่ี 2 ต.ตำดข่ำ อ.หนองหิน จ.เลย 42190

2,938 0423563000316 หจ.ทองดีดีเยำวรำชผำขำว 9/4/2563 2,000,000       47732 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยทองค ำแท่งและ

ทองค ำรูปพรรณ

232/15  หมู่ท่ี 8 ต.โนนปอแดง อ.ผำขำว จ.เลย 42240

2,939 0423563000332 หจ.ป.ทวีทรัพย์ 2020 20/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 228  หมู่ท่ี 6 ต.นำอ้อ อ.เมืองเลย จ.เลย 42100

2,940 0423563000359 หจ.เดอะเบสท์กรำวน์วอเตอร์กรุ๊ป 27/4/2563 1,000,000       42201 ประกอบกิจกำร ขุด เจำะ น้ ำบำดำล 292  หมู่ท่ี 11 ต.ศรีสงครำม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130

2,941 0425563000261 บจ.ไนซ์ คำซ่ำ ดีเวลลอปเม้นท์ 

จ ำกัด

14/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำ

กำร ถนน สะพำน เข่ือน

93  หมู่ท่ี 6 ต.ผำบ้ิง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130

2,942 0423563000341 หจ.ยู.พี.วัน คอนสตรัคช่ัน 20/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 103  หมู่ท่ี 12 ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180

2,943 0425563000253 บจ.เอ็มเอ็ม  2020 จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       47413 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยโทรศัพท์มือถือ 

อุปกรณ์เสริมมือถือ ทุกประเภท ทุกชนิด

178  หมู่ท่ี 1 ต.ทรัพย์ไพวัลย์ อ.เอรำวัณ จ.เลย 42220

2,944 0423563000367 หจ.หนองหินพัฒนำ 2020 30/4/2563 900,000         41002 ประกอบกิจกำร รับเหมำก่อสร้ำง และงำน

โยธำอ่ืนทุกประเภท

1  หมู่ท่ี 1 ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย 42190

2,945 0423563000308 หจ.ฟอร์ ยู วอเตอร์ ดร้ิงค์ 2/4/2563 300,000         46599 จ ำหน่ำยอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง อุปกรณ์ระบบ

ผลิตน้ ำบริสุทธ์ิ RO ไส้กรอง สำรกรอง ป๊ัมน้ ำ

42  ซอย4 ถนนเจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

2,946 0435563000415 บจ.กีฟ แอสเส็ต จ ำกัด 30/4/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจกำร ซ้ือ ขำย เช่ำ จัดหำ พัฒนำ 

ปรับปรุง จัดสรร และจัดกำรโดยประกำรอ่ืน

ซ่ึงท่ีดิน

17  หมู่ท่ี 3 ต.หินโงม อ.เมืองหนองคำย จ.หนองคำย 43000

2,947 0435563000377 บจ.ตรีนพพัฒนำกำร จ ำกัด 16/4/2563 3,000,000       42101 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงถนน สะพำนและ

อุโมงค์

279  หมู่ท่ี 3 ถนนหนองคำย-บึงกำฬ ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคำย 43120

2,948 0433563000260 หจ.เอส.สไมล์ อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต 8/4/2563 2,000,000       46632 ประกอบกิจกำรส่งออกไม้ยำงพำรำ ไม้กะยำเลย 165  หมู่ท่ี 8 ต.หนองกอมเกำะ อ.เมืองหนองคำย จ.หนองคำย 43000

2,949 0435563000407 บจ.จำกัวร์ เอ็กซ์เพรส จ ำกัด 28/4/2563 2,000,000       49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

รวมถึงคนโดยสำร

166  หมู่ท่ี 7 ต.หำดค ำ อ.เมืองหนองคำย จ.หนองคำย 43000

2,950 0435563000351 บจ.เดอะเอ็มไพร์กรุ๊ป (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

7/4/2563 2,000,000       68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย เช่ำ  ให้เช่ำ เก่ียวกับ

อสังหำริมทรัพย์

84  หมู่ท่ี 10 ต.เฝ้ำไร่ อ.เฝ้ำไร่ จ.หนองคำย 43120

2,951 0433563000278 หจ.คนรักกัน 2020 17/4/2563 1,000,000       41002 รับเหมำก่อสร้ำง 796  หมู่ท่ี 2 ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคำย จ.หนองคำย 43000

2,952 0433563000294 หจ.โกศิลำพำนิช 27/4/2563 1,000,000       52292 น ำเข้ำส่งออกพิธีศุลกำกร 15  หมู่ท่ี 3 ต.มีชัย อ.เมืองหนองคำย จ.หนองคำย 43000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,953 0435563000369 บจ.ฟินริช แอสเสท แมเนจเม้นท์ 

จ ำกัด

9/4/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจกำรเป็นนำยหน้ำ ตัวแทน ตัวแทน

ค้ำต่ำงในธุรกิจทุกประเภท

282  หมู่บ้ำน ชุมชนนำทำ - โนนธำตุ หมู่ท่ี 

5 ถนนมิตรภำพ

ต.หนองกอมเกำะ อ.เมืองหนองคำย จ.หนองคำย 43000

2,954 0435563000385 บจ.อำร์ซีเอ็น เมดิคอล ดีไวซ์ ซัพ

พลำย จ ำกัด

23/4/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยชุดตรวจทดสอบทำง

กำรแพทย์ ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร

111/6  หมู่ท่ี 13 ต.หำดค ำ อ.เมืองหนองคำย จ.หนองคำย 43000

2,955 0435563000342 บจ.4 หนุ่ม จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       10132 ประกอบกิจกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกหมู 259  หมู่ท่ี 2 ต.กองนำง อ.ท่ำบ่อ จ.หนองคำย 43110

2,956 0433563000286 หจ.ยศภัทร์ ซัพพลำย 17/4/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคบริโภค 

อำหำรเสริม น้ ำหอม กระเป๋ำ รองเท้ำ ท้ังหน้ำ

ร้ำนและออนไลน์

212  หมู่ท่ี 13 ต.วังหลวง อ.เฝ้ำไร่ จ.หนองคำย 43120

2,957 0435563000393 บจ.ก้ำมปู จ ำกัด 27/4/2563 500,000         82301 จัดฝึกอบรมสัมมนำ 102  หมู่ท่ี 1 ต.หำดค ำ อ.เมืองหนองคำย จ.หนองคำย 43000

2,958 0433563000251 หจ.มัดหวำยไทย 1/4/2563 300,000         47612 ประกอบกิจกำรค้ำขำยส ำนักงำน 354/187  หมู่ท่ี 5 ต.โพธ์ิชัย อ.เมืองหนองคำย จ.หนองคำย 43000

2,959 0445563000415 บจ.ศิริ พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอป

เม้นท์ จ ำกัด

17/4/2563 20,000,000     68101 ประกอบกิจกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ซ้ือ ขำย

 ท่ีดิน อำคำรชุด บ้ำนจัดสรร รวมท้ัง

อสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

289  หมู่ท่ี 6 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหำสำรคำม 44160

2,960 0445563000440 บจ.มหำสำรคำม กรีน เอ็นเนอร์ยี 

จ ำกัด

20/4/2563 10,000,000     35101 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยพลังงำนไฟฟ้ำ 333  หมู่ท่ี 6 ต.หนองปลิง อ.เมือง

มหำสำรคำม

จ.มหำสำรคำม 44000

2,961 0443563000600 หจ.มันน่ีเทอร์โบ พิโก มหำสำรคำม 28/4/2563 5,000,000       64929 ประกอบกิจกำรให้กู้ยืมเงิน รับจ ำน ำ

สังหำริมทรัพย์ รับจ ำนองอสังหำริมทรัพย์

112/7  ถนนผังเมืองบัญชำ ต.ตลำด อ.เมือง

มหำสำรคำม

จ.มหำสำรคำม 44000

2,962 0445563000377 บจ.ศรีสมรบ๊ิกเซล จ ำกัด 1/4/2563 5,000,000       47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคท้ังปลีก

และส่ง

667  หมู่ท่ี 5 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหำสำรคำม 44160

2,963 0443563000618 หจ.มหำบุญมำ 29/4/2563 5,000,000       47524 ค้ำวัสดุกอ่สร้ำง 1  ซอยจำมจุรี ถนนนำเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นำเชือก อ.นำเชือก จ.มหำสำรคำม 44170

2,964 0443563000596 หจ.ขวัญชัย เซอร์วิส 28/4/2563 3,650,000       43210 ประกอบกิจกำรงำนบริกำรด้ำนระบบไฟฟ้ำ 278  หมู่ท่ี 9 ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหำสำรคำม 44140

2,965 0445563000407 บจ.เอ.บี.สันต์สปอร์ต จ ำกัด 16/4/2563 3,000,000       47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเส้ือผ้ำ อุปกรณ์กีฬำ 

อุปกรณ์กำรเรียนและสินค้ำเบ็ดเตล็ดทุกชนิด

838  หมู่ท่ี 14 ต.ปะหลำน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหำสำรคำม 44110

2,966 0445563000474 บจ.ธนรัฐ เอนจิเนียร่ิง แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน จ ำกัด

30/4/2563 3,000,000       43210 ประกอบกิจกำรรับติดต้ัง ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ

 ระบบไฟฟ้ำทุกประเภท

74  หมู่ท่ี 8 ต.ดอนงัว อ.บรบือ จ.มหำสำรคำม 44130

2,967 0443563000588 หจ.ไชยสงค์ขนส่ง 2020 28/4/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ และ

คนโดยสำรท้ังทำงบก

5  หมู่ท่ี 4 ต.โคกก่อ อ.เมือง

มหำสำรคำม

จ.มหำสำรคำม 44000

2,968 0445563000385 บจ.เอ็มเค แอนด์ พีที ฟู้ดส์ จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       46206 กำรขำยส่งอำหำรสัตว์ส ำเร็จรูป ส ำหรับเล้ียง

ปศุสัตว์ในฟำร์ม

97/27  ถนนสำรคำม-วำปีปทุม ต.ตลำด อ.เมือง

มหำสำรคำม

จ.มหำสำรคำม 44000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส

ไปรษณีย์

2,969 0445563000431 บจ.เอ.เอ็ม.นิตินิรันดร์ จ ำกัด 17/4/2563 1,000,000       69100 รับปรึกษำอรรถคดีและรับว่ำควำมท่ัว

รำชอำณำจักรให้ค ำปรึกษำด้ำนกฏหมำย

กำรค้ำกำรลงทุนสัญญำ

241  หมู่ท่ี 10 ต.แวงน่ำง อ.เมือง

มหำสำรคำม

จ.มหำสำรคำม 44000

2,970 0443563000570 หจ.ทีแอนด์เอ็น โลจิสติกส์ 2020 24/4/2563 1,000,000       49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำทุกประเภททำง

ถนนโดยยำนพำหนะ

217  หมู่ท่ี 10 ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหำสำรคำม 44130

2,971 0445563000458 บจ.ธำรินทร์ จ ำกัด 21/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำงำนก่อสร้ำง งำน

สถำปัตยกรรม งำนระบบสุขำภิบำล งำนเขียน

แบบทุกชนิด

183  หมู่บ้ำน ยำงสินไชย หมู่ท่ี 3 ต.เหล่ำ อ.โกสุมพิสัย จ.มหำสำรคำม 44140

2,972 0445563000466 บจ.ก่อจักรพงษ์ คอนสตรัคช่ัน 

จ ำกัด

23/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 90  หมู่ท่ี 12 ต.เขวำไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหำสำรคำม 44140

2,973 0443563000537 หจ.รำชำวดี 2020 1/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำรและ

งำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิดรวมท้ังรับท ำงำน

โยธำทุกประเภท

181/29  หมู่ท่ี 12 ต.ท่ำขอนยำง อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม 44150

2,974 0445563000393 บจ.วีวำสมุณไพร จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจกำรด้ำนนำยหน้ำ ตัวแทน 125/7  หมู่ท่ี 5 ต.แกด ำ อ.แกด ำ จ.มหำสำรคำม 44190

2,975 0445563000423 บจ.ภูเงินวัสดุก่อสร้ำง จ ำกัด 17/4/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุก่อสร้ำง อุปกรณ์

ก่อสร้ำง และเคร่ืองใช้ในกำรก่อสร้ำง 

เคร่ืองมือช่ำงทุกประเภททุกชนิด

106  หมู่ท่ี 11 ต.วังแสง อ.แกด ำ จ.มหำสำรคำม 44190

2,976 0443563000561 หจ.ส.ทรัพย์ประกอบกุล 13/4/2563 500,000         41002 รับเหมำก่อสร้ำง 130  หมู่ท่ี 3 ต.หนองแสน อ.วำปีปทุม จ.มหำสำรคำม 44120

2,977 0443563000553 หจ.ไอซ์และไอดิน 9/4/2563 500,000         70209 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนธุรกิจและ

กำรจัดกำร

253  หมู่ท่ี 14 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหำสำรคำม 44130

2,978 0443563000545 หจ.ธนภัทรอนุนำค 7/4/2563 100,000         70209 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำให้ควำมรู้และ

ค ำแนะน ำด้ำนกำรตลำด กำรขำย กำรพัฒนำ

บุคคลำกร

93  หมู่ท่ี 1 ต.หนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหำสำรคำม 44160

2,979 0453563000821 หจ.มันน่ีเทอร์โบ พิโก 28/4/2563 5,000,000       64929 ประกอบกิจกำรให้กู้ยืมเงิน รับจ ำน ำ

สังหำริมทรัพย์ รับจ ำนองอสังหำริมทรัพย์

64/1  ถนนเทวำภิบำล ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

2,980 0455563000431 บจ.ดับเบิลยู อำร์ คอนซัมเมช่ัน 

จ ำกัด

14/4/2563 5,000,000       29109 ประกอบกิจกำรผลิต ติดต้ัง จ ำหน่ำยและเป็น

ตัวแทนจ ำหน่ำย รถบรรทุกน้ ำแบบ

เอนกประสงค์ รถขยะ รถเครน รถพยำบำลกู้

ชีพ รถขุดตีนตะขำบ รถตักหน้ำชุดหลัง รถบด

ล้อเหล็ก รถบรรทุกเทท้ำย รถซ่อมถนน

120  ถนนรำชกำรด ำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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2,981 0455563000440 บจ.ดับเบิลยู เอ็ม วูห์ลฮำเบนด์ 

จ ำกัด

14/4/2563 5,000,000       29109 ประกอบกิจกำรติดต้ัง จ ำหน่ำยและเป็น

ตัวแทนจ ำหน่ำยรถบรรทุกน้ ำ

118  ถนนรำชกำรด ำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

2,982 0453563000758 หจ.เกียรติศักด์ิ พำนิช 2526 16/4/2563 5,000,000       45101 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยรถ เคร่ืองจักรทุกชนิด

และอะไหล่ยนต์ทุกประเภท

20  หมู่ท่ี 1 ต.มะบ้ำ อ.ทุ่งเขำหลวง จ.ร้อยเอ็ด 45170

2,983 0453563000791 หจ.คิวเอสเซอร์วิสเซส 2020 24/4/2563 5,000,000       69200 ประกอบกิจกำรให้บริกำร รับท ำบัญชี ภำษี

อำกร ตรวจสอบบัญชี ปิดงบกำรเงิน รับจด

ทะเบียน

165  หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนเขือง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 45170

2,984 0455563000415 บจ.ไอซีที อินเตอร์เนช่ันแนล คอน

สตรัคช่ัน (ไทยแลนด์) จ ำกัด

10/4/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงในรูปแบบ

ครบวงจรพร้อมให้ค ำแนะน ำและปรึกษำ งำน

โครงสร้ำง งำนออกแบบ งำนตกแต่ง งำนต่อ

เติมซ่อมแซม งำนอำคำร บ้ำนพักอำศัย 

อพำร์ตเม้นต์ รับเหมำก่อสร้รำงในรูปแบบครบ

วงจร

129  หมู่ท่ี 1 ต.โนนสง่ำ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190

2,985 0453563000766 หจ.เมืองบัวบริกำร 17/4/2563 4,000,000       41002 รับเหมำก่อสร้ำง 192  หมู่ท่ี 5 ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150

2,986 0453563000707 หจ.ย่ิงเฮงไอซ์ 7/4/2563 4,000,000       10795 ประกอบกิจกำรโรงน้ ำแข็ง ผลิต และจ ำหน่ำย

เพ่ือกำรบริโภคอุปโภค

34  หมู่ท่ี 5 ต.ยำงค ำ อ.โพนทรำย จ.ร้อยเอ็ด 45240

2,987 0453563000715 หจ.วังนำครำช 13/4/2563 3,000,000       11043 ผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืมสมุนไพร น้ ำด่ืมและ

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

15  หมู่บ้ำน โคกพิลำ หมู่ท่ี 3 ต.ปอภำร  (ปอ

พำน)

อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

2,988 0453563000685 หจ.ซีทีเค98 7/4/2563 2,000,000       41002 รับเหมำก่อสร้ำง 349  หมู่ท่ี 14 ต.เกำะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

2,989 0453563000740 หจ.สุพลรุ่งเรือง ทรำนสปอร์ต 16/4/2563 1,200,000       49329 ประกอบกิจกำรให้เช่ำหรือเหมำรถรับจ้ำงสำร

ธำรณะไม่ประจ ำทำง

24  หมู่ท่ี 4 ต.บ้ำนดู่ อ.อำจสำมำรถ จ.ร้อยเอ็ด 45160

2,990 0453563000723 หจ.เกียรติศักด์ิ เซอร์เวย์แอนด์จีไอ

เอส

15/4/2563 1,000,000       62023 ประกอบกิจกำรรับเหมำส ำรวจและจัดท ำแผน

ท่ีภำษำ ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ เพ่ือ

บริหำรจัดกำรด้ำนภำษี

81  ถนนปัทมำนนท์ ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

2,991 0453563000782 หจ.ช.ทรัพย์เจริญ 101 24/4/2563 1,000,000       45201 ประกอบกิจกำรบริกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ 

ตรจสอบ อัดฉีด พ่นน้ ำยำกันสนิมส ำหรับ

ยำนพำหนะทุกประเภท

125  หมู่ท่ี 8 ต.ปำฝำ อ.จังหำร จ.ร้อยเอ็ด 45000

2,992 0455563000407 บจ.โคโซ่ จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       32909 ผลิตน ำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำอุปโภค บริโภคทุก

ประเภท จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม 

เคร่ืองส ำอำง เคร่ืองตกแต่ง

180  ถนนปัทมำนนท์ ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

2,993 0455563000458 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชน 101 จ ำกัด 15/4/2563 1,000,000       35101 ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพ 

(พืชพลังงำน) ไฮบริดก๊ำซชีวภำพ(พืชพลังงำน) 

พลังงำนแสงอำทิตย์

142  ถนนเทวำภิบำล ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
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2,994 0453563000677 หจ.ณัฐธยำน์วัสดุ 2/4/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง อิฐ หิน 

ปูน ทรำย

129  หมู่ท่ี 1 ต.โพธ์ิชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140

2,995 0453563000812 หจ.พนมไพร เอ็นจิเนียร่ิง 28/4/2563 1,000,000       42202 ประกอบกิจกำรออกแบบ จ ำหน่ำยติดต้ัง ซ่อม

บ ำรุงและให้ค ำปรึกษำงำนระบบโทรคมนำคม

65  หมู่ท่ี 3 ต.กุดน้ ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140

2,996 0453563000847 หจ.ซูเลียน เกษตรวิสัย นิว เอเยนซ่ี 30/4/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคบริโภค 242/5  หมู่ท่ี 10 ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150

2,997 0453563000693 หจ.ต้นตำล 101 7/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำ

กำร ถนน สะพำน เข่ือน อุโมงค์ และงำน

ก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด

72  หมู่ท่ี 1 ต.อำจสำมำรถ อ.อำจสำมำรถ จ.ร้อยเอ็ด 45160

2,998 0453563000804 หจ.วัชระทรัพย์รุ่งเรืองทรำนสปอร์ต 28/4/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจกำรบริกำรขนส่ง 143  หมู่ท่ี 5 ต.บ้ำนแจ้ง อ.อำจสำมำรถ จ.ร้อยเอ็ด 45160

2,999 0455563000423 บจ.เจเจ ศิริฟำร์ม จ ำกัด 14/4/2563 1,000,000       01419 ประกอบกิจกำรฟำร์มและจ ำหน่วย วัว แพะ 47/1  หมู่ท่ี 6 ต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170

3,000 0453563000839 หจ.สมบัติโชคดวงดี 29/4/2563 1,000,000       46639 ประกอบกิจกำรขำยส่งขำยปลีกวัสดุก่อสร้ำง

รวมถึงวัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมืออ่ืน ๆ

71  หมู่ท่ี 2 ต.ล้ินฟ้ำ อ.จตุรพักตรพิมำน จ.ร้อยเอ็ด 45180

3,001 0455563000474 บจ.ธนโชติ เอ็กซ์เพรส จ ำกัด 28/4/2563 500,000         49339 ประกอบกิจกำร รับ ขนส่งสินค้ำ ทุกชนิด ท้ัง

ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ

27/23  ถนนมีโชคชัย ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

3,002 0453563000774 หจ.เอส พี สมำร์ทโฮม 23/4/2563 100,000         41002 รับเหมำก่อสร้ำง วิเครำะห์และออกแบบ

รำยละเอียดทำงด้ำนสถำปัตยกรรมและวิศัว

กรรมแบบครบวงจร

65  หมู่ท่ี 16 ต.โคกสว่ำง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140

3,003 0455563000466 บจ.อ้ัม ออฟฟิชเช่ียล จ ำกัด 23/4/2563 100,000         47190 ประกอบกิจกำรค้ำผงซักฟอก ยำสีฟัน ลูกอม 

รวมท้ังค้ำปลีกเคร่ืองบริโภคอ่ืนๆ

104  หมู่ท่ี 7 ต.บัวค ำ อ.โพธ์ิชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230

3,004 0465563000351 บจ.คิวมำร์ทสโตร์ 2456 จ ำกัด 17/4/2563 3,000,000       47190 จ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคบริโภค 462  หมู่ท่ี 4 ต.นิคมห้วยผ้ึง อ.ห้วยผ้ึง จ.กำฬสินธ์ุ 46240

3,005 0463563000626 หจ.พรพงษ์ศิริ 8/4/2563 2,000,000       42201 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงแหล่งน้ ำ 306/15  ถนนกุดยำงสำมัคดี ต.กำฬสินธ์ุ อ.เมืองกำฬสินธ์ุ จ.กำฬสินธ์ุ 46000

3,006 0463563000634 หจ.ร้อยบุปผำ ครีเอช่ัน 10/4/2563 2,000,000       73101 ประกอบกิจกำรรับผลิตส่ือโฆษณำ

ประชำสัมพันธ์ ทำงวิทยุ โทรทัศน์ ส่ืออิเลค

โทรนิค

177-179  ถนนชัยสุนทร ต.กำฬสินธ์ุ อ.เมืองกำฬสินธ์ุ จ.กำฬสินธ์ุ 46000

3,007 0463563000669 หจ.เสำเกลียวกำรรังวัด 20/4/2563 2,000,000       71103 ประกอบกิจกำรรังวัดท่ีดิน 46/4  ถนนสงเปลือย ต.กำฬสินธ์ุ อ.เมืองกำฬสินธ์ุ จ.กำฬสินธ์ุ 46000

3,008 0463563000707 หจ.ลภัสกรก่อสร้ำง 30/4/2563 2,000,000       42909 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงโครงกำรวิศวกรรม

โยธำอ่ืนๆซ่ิงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

567  หมู่ท่ี 12 ต.บัวขำว อ.กุฉินำรำยณ์ จ.กำฬสินธ์ุ 46110

3,009 0463563000685 หจ.เอส พี ก้ำวไกล เอ็นจิเนียร่ิง 27/4/2563 2,000,000       47524 จ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง 254  หมู่ท่ี 10 ต.โพนงำม อ.กมลำไสย จ.กำฬสินธ์ุ 46130

3,010 0463563000693 หจ.จุฑำรัตน์ ป้ันทรัพย์ 28/4/2563 2,000,000       64929 ประกอบกิจกำรให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วย

วิธีกำรอ่ืน

56  หมู่ท่ี 8 ต.หนองอีบุตร อ.ห้วยผ้ึง จ.กำฬสินธ์ุ 46240

3,011 0463563000651 หจ.บีพีพี ร่ ำรวยเจริญทรัพย์ 16/4/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 18  หมู่ท่ี 1 ต.ภูปอ อ.เมืองกำฬสินธ์ุ จ.กำฬสินธ์ุ 46000
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3,012 0465563000318 บจ.วูเด็กซ์ จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       47612 ประกอบกิจกำรค้ำ กระดำษเคร่ืองเขียน

แบบเรียนแบบพิมพ์

237/3  ถนนสงเปลือย ต.กำฬสินธ์ุ อ.เมืองกำฬสินธ์ุ จ.กำฬสินธ์ุ 46000

3,013 0465563000326 บจ.เอสพีดี อินเตอร์ ริช จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจกำรขำยส่ง ขำยปลีก เคร่ือมือ

แพทย์ ชุดตรวจสำรเสพติดทำงกำรแพทย์ และ

อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์อ่ืนๆทุกชนิด

288/4  หมู่ท่ี 3 ต.ดอนจำน อ.ดอนจำน จ.กำฬสินธ์ุ 46000

3,014 0465563000342 บจ.กุลเจริญก่อสร้ำง จ ำกัด 10/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 91  หมู่ท่ี 2 ต.ล ำปำว อ.เมืองกำฬสินธ์ุ จ.กำฬสินธ์ุ 46000

3,015 0463563000677 หจ.วัลลภำ ก่อสร้ำง 27/4/2563 1,000,000       41002 รับเหมำก่อสร้ำง 111  หมู่ท่ี 5 ต.กุดค้ำว อ.กุฉินำรำยณ์ จ.กำฬสินธ์ุ 46110

3,016 0465563000296 บจ.ศิรำพร กำรโยธำ จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       42901 ประกอบกิจกำรับเหมำขุดลอก ขุดบ่อขุดสระ

ขุดหลอกคลองขุดร่อง

65  หมู่ท่ี 2 ต.อุ่มเม่ำ อ.ยำงตลำด จ.กำฬสินธ์ุ 46120

3,017 0465563000300 บจ.ผ่ำนสุวรรณ กำรโยธำ จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       42901 ประกอบกิจกำรรับเหมำขุดลอก ขุดบ่อ ขุดสระ

 ขุดลอกคลอง ขุดร่องน้ ำ ถมท่ีดิน

132  หมู่ท่ี 6 ต.เว่อ อ.ยำงตลำด จ.กำฬสินธ์ุ 46120

3,018 0463563000600 หจ.แก้วรดำ พำณิชย์ 2/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 168  หมู่ท่ี 2 ต.โนนศิลำเลิง อ.ฆ้องชัย จ.กำฬสินธ์ุ 46130

3,019 0463563000618 หจ.ร้ำนส้มต ำผู้ชำยขำยหอย สำขำ

บ่อวิน

7/4/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำร เช่น ส้มต ำ ย ำ

 อำหำรไทย-อีสำน และเคร่ืองด่ืมท่ัวไป

127  หมู่ท่ี 5 ต.โนนแหลมทอง อ.สหัสขันธ์ จ.กำฬสินธ์ุ 46140

3,020 0465563000334 บจ.อำทิตยำกำรบัญชีและภำษี

อำกร จ ำกัด

9/4/2563 500,000         69200 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับท ำบัญชีและบัญชี

กำรให้ค ำปรึกษำด้ำนภำษีอำกร

5/6  ถนนอภัย ต.กำฬสินธ์ุ อ.เมืองกำฬสินธ์ุ จ.กำฬสินธ์ุ 46000

3,021 0465563000369 บจ.จีทูเอ ออร์แกนิก จ ำกัด 28/4/2563 500,000         20121 ประกอบกิจกำรผลิต ดินปลูก ดินเพำะ น้ ำ

หมักชีวภำพและสำรบ ำรุงพืชอ่ืนๆ

257  หมู่ท่ี 7 ต.กุดโดน อ.ห้วยเม็ก จ.กำฬสินธ์ุ 46170

3,022 0463563000642 หจ.ธนัททรำนส์เซอร์วิส 14/4/2563 200,000         52241 ประกอบกิจกำรขนย้ำยสินค้ำ 122  หมู่ท่ี 3 ต.สำยนำวัง อ.นำคู จ.กำฬสินธ์ุ 46160

3,023 0475563000466 บจ.โพนนำแก้วชุมชนย่ังยืน จ ำกัด 17/4/2563 5,000,000       01135 ประกอบกิจกำรผลิต ซ้ือ จ ำหน่ำยหญ้ำเนเปียร์

 และมันส ำปะหลัง

187  หมู่ท่ี 7 ต.นำแก้ว อ.โพนนำแก้ว จ.สกลนคร 47000

3,024 0473563000685 หจ.ชไมพรรุ่งเรืองกิจกำร 999 15/4/2563 5,000,000       41002 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีไม่ใช่ท่ีพักอำศัย 320  หมู่ท่ี 3 ต.สว่ำงแดนดิน อ.สว่ำงแดนดิน จ.สกลนคร 47110

3,025 0475563000458 บจ.ฟ้ำใหม่สมุนไพรไทย จ ำกัด 14/4/2563 5,000,000       47113 ประกอบกิจกำรร้ำนสะดวกซ้ือ 16  หมู่ท่ี 14 ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160

3,026 0473563000715 หจ.ร่ ำรวย 999 21/4/2563 3,000,000       41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 95  หมู่ท่ี 2 ต.อำกำศ อ.อำกำศอ ำนวย จ.สกลนคร 47170

3,027 0473563000600 หจ.นภัค คอนสตรัคช่ัน(2020) 1/4/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

สถำนท่ีท ำกำร ถนน สะพำน และงำนก่อสร้ำง

อย่ำงอ่ืนทุกชนิด

40/3  ซอยประชำอุทิศ 3 ถนนประชำอุทิศ ต.ธำตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

3,028 0473563000731 หจ.ดีอำร์. ฟำร์มำซี 23/4/2563 2,000,000       47721 ร้ำนขำยปลีกสินค้ำทำงเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ 388  หมู่ท่ี 8 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160

3,029 0473563000758 หจ.พ. นิภำพรกำรโยธำ 29/4/2563 1,500,000       41002 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีไม่ใช่ท่ีพัก

อำศัย

86  หมู่ท่ี 9 ต.นำตงวัฒนำ อ.โพนนำแก้ว จ.สกลนคร 47000

3,030 0473563000677 หจ.ออกัสท์ คอนสทรัคช่ันแอนด์

ดีไซน์

10/4/2563 1,300,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 21/1  หมู่ท่ี 17 ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160
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3,031 0473563000626 หจ.โอเวอร์ไนท์ เอ็กซ์เพรส 2020 2/4/2563 1,000,000       53200 ประกอบกิจกำร กำรรับส่งเอกสำร ส่ิงของ กำร

รับฝำก กำรส่งต่อด ำเนินกำร โดยใช้เครือข่ำย

ขนส่งของตนเอง

1748/8  ถนนต.พัฒนำ ต.ธำตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

3,032 0473563000634 หจ.สำมพ่ีน้องกำรเกษตร (โพนยำง

ค ำ)

3/4/2563 1,000,000       46206 ขำยส่ง ขำยปลีก อำหำรสัตว์ ยำบ ำรุงสัตว์ 

และสินค้ำทำงกำรเกษตรทุกชนิด

357  หมู่ท่ี 10 ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

3,033 0473563000642 หจ.ปัญญำพืชไร่ 8/4/2563 1,000,000       46201 ประกอบกิจกำรค้ำ ข้ำว ข้ำวโพด มันส ำปะหลัง

 มันส ำปะหลังอัดเม็ด กำแฟ เม็ดมะม่วงหิม

พำนต์ ถ่ัว งำ ละหุ่ง

196  หมู่ท่ี 5 ต.บงใต้ อ.สว่ำงแดนดิน จ.สกลนคร 47110

3,034 0473563000707 หจ.ดีกรุ๊ปเซอร์วิส 2019 20/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ คูคลอง เข่ือนและงำนก่อสร้ำง

ท่ัวไป

477  หมู่ท่ี 3 ต.ค้อใต้ อ.สว่ำงแดนดิน จ.สกลนคร 47110

3,035 0473563000618 หจ.อุทัยปิโตรเลียม 63 1/4/2563 1,000,000       46612 ประกอบกิจกำรขำยส่งและขำยปลีกน้ ำมัน

เช้ือเพลิงทุกชนิด

372  หมู่ท่ี 15 ต.วำนรนิวำส อ.วำนรนิวำส จ.สกลนคร 47120

3,036 0475563000440 บจ.พลวรรธน์ ซัพพลำย 2020 

จ ำกัด

13/4/2563 1,000,000       46692 กำรขำยส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทำงกำรเกษตร 50  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อแก้ว อ.บ้ำนม่วง จ.สกลนคร 47140

3,037 0473563000740 หจ.เอส.พี.วำย  2020 27/4/2563 1,000,000       46692 จ ำหน่ำยอุปกรณ์กำรเกษตรเคมีทำงกำรเกษตร

 ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภำพ เมล็ดพันธ์ุ

88  หมู่ท่ี 8 ต.วำริชภูมิ อ.วำริชภูมิ จ.สกลนคร 47150

3,038 0473563000693 หจ.ทรัพย์สมบูรณ์กำรช่ำง2020 20/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 339  หมู่ท่ี 7 ต.พอกน้อย อ.พรรณำนิคม จ.สกลนคร 47220

3,039 0475563000431 บจ.บีแอลเค เอ็นจิเนียร์ จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์และซ่อม

บ ำรุงอุปกรณ์ก่อสร้ำง

68  หมู่ท่ี 1 ต.ขม้ิน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47220

3,040 0473563000669 หจ.ซีดับเบิลยู.9 เอ็นจิเนียร่ิง 8/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 80  หมู่ท่ี 2 ต.ค ำตำกล้ำ อ.ค ำตำกล้ำ จ.สกลนคร 47250

3,041 0473563000723 หจ.ปุณยำพรกำรช่ำง 22/4/2563 800,000         41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 273  หมู่ท่ี 14 ต.วำใหญ่ อ.อำกำศอ ำนวย จ.สกลนคร 47170

3,042 0475563000474 บจ.เดอะลองเฮ้ำส์ จ ำกัด 27/4/2563 500,000         55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม รีสอร์ท ท่ีพัก 

ภัตตำคำร

333  หมู่ท่ี 3 ต.นำหัวบ่อ อ.พรรณำนิคม จ.สกลนคร 47220

3,043 0473563000651 หจ.สบำย ไอที โซลูช่ัน 8/4/2563 100,000         58202 ประกอบกิจกำรบริกำรให้เช่ำแพลตฟอร์มกำร

บริหำรจัดกำรผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตใน

รูปแบบ SAAS (Software as a service)

81  หมู่บ้ำน คูสนำม หมู่ท่ี 3 ต.ง้ิวด่อน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

3,044 0483563000341 หจ.ทรัพย์รุ่งโรจน์เพ่ิมพูนผล 28/4/2563 5,000,000       42901 ประกอบกิจกำรรับเหมำขุดลอก คู คลอง 

หนอง บึง งำนแก้วลิงขุดสระก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน้ ำ

143  หมู่ท่ี 6 ต.ศรีสงครำม อ.ศรีสงครำม จ.นครพนม 48150

3,045 0483563000324 หจ.เซฟโซน แอนด์ เรสเตอรองท์ 1/4/2563 5,000,000       91022 ประกอบกิจกำรให้บริกำรแหล่งท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์นิยม พร้อมท้ังให้บริกำรอำหำรและ

เคร่ืองด่ืม

315  หมู่บ้ำน บ้ำนนำงำม หมู่ท่ี 4 ต.นำงำม อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170

3,046 0485563000229 บจ.กรพงศ์สีห์ จ ำกัด 29/4/2563 2,000,000       41002 รับเหมำก่อสร้ำงท่ัวไป 10/1  หมู่ท่ี 4 ต.ท่ำอุเทน อ.ท่ำอุเทน จ.นครพนม 48120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,047 0485563000199 บจ.เอ็นที ไพร์ม เมดิคอล จ ำกัด 13/4/2563 1,000,000       32501 ประกอบกิจกำรผลิต จัดซ้ือ และจัดจ ำหน่ำย

อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์

128  หมู่ท่ี 8 ต.อำจสำมำรถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000

3,048 0485563000202 บจ.ฮอบบ้ีแอนด์ เฟรนด์ จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       79120 ประกอบกิจกำรน ำเท่ียว 258  หมู่ท่ี 4 ต.หนองญำติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000

3,049 0485563000211 บจ.789ก่อสร้ำง จ ำกัด 28/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงท่ัวไป 267  ถนนบ ำรุงเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000

3,050 0483563000332 หจ.จินตนำ มำร์เก็ตต้ิง 2563 27/4/2563 1,000,000       47721 ร้ำนขำยปลีกสินค้ำทำงเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ 615/1  หมู่ท่ี 4 ต.นำแก อ.นำแก จ.นครพนม 48130

3,051 0483563000359 หจ.เอ็นแอนด์เอ คอนสตรัคช่ัน 

2020

30/4/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงรับออกแบบ

ตกแต่งต่อเติม อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพัก

อำศัย อำคำรส ำนักงำน

404  หมู่ท่ี 14 ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170

3,052 0485563000181 บจ.วิช่ัน แพสช่ัน จ ำกัด 13/4/2563 1,000,000       46491 น ำเข้ำและจ ำหน่ำย แว่นตำ แว่นตำแฟช่ัน 

แว่นสำยตำ

254  หมู่ท่ี 6 ต.นำงำม อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170

3,053 0493563000260 หจ.อัญมณี คอนสตรัคช่ัน 3/4/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงงำนโครงสร้ำง

 งำนโยธำ งำนระบบไฟฟ้ำ งำนระบบประปำ

227/7  ถนนส ำรำญชำยโขงเหนือ ต.มุกดำหำร อ.เมืองมุกดำหำร จ.มุกดำหำร 49000

3,054 0493563000278 หจ.เอ็มดี. ไบโอแมส เอนเนอจ้ี 8/4/2563 5,000,000       19202 ประกอบกิจกำรผลิตเช้ือเพลิงชีวภำพ 288  หมู่ท่ี 1 ต.ค ำอำฮวน อ.เมืองมุกดำหำร จ.มุกดำหำร 49000

3,055 0493563000332 หจ.ท่ำทรำยชนันพร 2020 16/4/2563 5,000,000       08103 ประกอบกิจกำรขุดเจำะทรำย 29/8  หมู่บ้ำน ชุมชนค ำสำยทอง ถนนชยำง

กูร ก

ต.มุกดำหำร อ.เมืองมุกดำหำร จ.มุกดำหำร 49000

3,056 0495563000130 บจ.ค ำป่ำหลำยชุมชนย่ังยืน จ ำกัด 17/4/2563 5,000,000       01135 ประกอบกิจกำรผลิต ซ้ือ จ ำหน่ำยหญ้ำเนเปียร์

และมันส ำปะหลัง

185  หมู่ท่ี 14 ต.ค ำป่ำหลำย อ.เมืองมุกดำหำร จ.มุกดำหำร 49000

3,057 0493563000341 หจ.ศรีชัยธำรำ 17/4/2563 5,000,000       41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำ

กำร ถนน สะพำน เข่ือน อุโมงค์

152  หมู่ท่ี 3 ต.หนองบัว อ.ดงหลวง จ.มุกดำหำร 49140

3,058 0493563000251 หจ.ดี ดี วัสดุก่อสร้ำง2020 3/4/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงงำนโครงสร้ำง

 งำนโยธำ งำนระบบไฟฟ้ำ งำนระบบประปำ

71  หมู่ท่ี 7 ต.ป่งขำม อ.หว้ำนใหญ่ จ.มุกดำหำร 49150

3,059 0493563000383 หจ.ส.รุ่งเรืองก่อสร้ำง 2019 23/4/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงงำนอำคำร 

โครงสร้ำง งำนโยธำ งำนระบบไฟฟ้ำ งำน

ระบบประปำ ถนน

265  หมู่ท่ี 3 ต.ผ่ึงแดด อ.เมืองมุกดำหำร จ.มุกดำหำร 49000

3,060 0493563000413 หจ.ยอด  สถำปนิก 30/4/2563 1,500,000       74101 ประกอบกิจกำรรับออกแบบ เขียนแบบ 

ตกแต่งภำยในและภำยนอกอำคำร

279  หมู่ท่ี 9 ต.ค ำอำฮวน อ.เมืองมุกดำหำร จ.มุกดำหำร 49000

3,061 0493563000294 หจ.เนตรนภำ ก่อสร้ำง 8/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงท่ัวไป ขุดดิน 

ถมท่ี ขุดสระ ขุดลอก คูคลอง งำนโยธำ งำน

ชลประทำน

119/73  ถนนเมืองใหม่ ต.มุกดำหำร อ.เมืองมุกดำหำร จ.มุกดำหำร 49000

3,062 0493563000316 หจ.เพชรศิริดีไซน์ 10/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 182  ถนนมุกดำหำร-ดอนตำล ต.ศรีบุญเรือง อ.เมืองมุกดำหำร จ.มุกดำหำร 49000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,063 0493563000367 หจ.กรรณิกำร์2020.กำรโยธำ 20/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำ

กำร ถนน สะพำน เข่ือน อุโมงค์

16  ซอยตำดแคน10 ถนนตำดแคน ต.มุกดำหำร อ.เมืองมุกดำหำร จ.มุกดำหำร 49000

3,064 0493563000375 หจ.บี.ซี.เอ็น.ที.ค ำอำฮวนนำถ่อน

ร่วมมิตร2020.กำรโยธำ

20/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่สอร้ำง 2  หมู่บ้ำน นำถ่อน หมู่ท่ี 10 ต.โพนทรำย อ.เมืองมุกดำหำร จ.มุกดำหำร 49000

3,065 0493563000391 หจ.ส.สงวน กำรช่ำง 28/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร

พำณิชย์/พักอำศัย สถำนท่ีท ำกำร งำนก่อสร้ำง

อ่ืนทุกชนิด งำนโยธำทุกประเภท

259  หมู่บ้ำน บ้ำนเหล่ำครำม หมู่ท่ี 9 ต.ค ำอำฮวน อ.เมืองมุกดำหำร จ.มุกดำหำร 49000

3,066 0495563000121 บจ.ซันเมดิคอลซัพพลำยส์ จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยยำ เวชภัณฑ์ 

เคร่ืองส ำอำง

113/9  หมู่ท่ี 7 ต.บำงทรำยใหญ่ อ.เมืองมุกดำหำร จ.มุกดำหำร 49000

3,067 0493563000359 หจ.ยินดีรุ่งเรืองกิจกำรโยธำ 20/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำ

กำร ถนน สะพำน เข่ือน อุโมงค์

68  หมู่ท่ี 10 ต.น้ ำเท่ียง อ.ค ำชะอี จ.มุกดำหำร 49110

3,068 0493563000286 หจ.บริวัตร์ กำรโยธำ 8/4/2563 500,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงท่ัวไปขุดดิน

ถมท่ีขุดสระขุดลอกคูคลอง งำนโยธำ งำน

ชลประทำน

261  ถนนส ำรำญชำยโขงเหนือ ต.มุกดำหำร อ.เมืองมุกดำหำร จ.มุกดำหำร 49000

3,069 0493563000308 หจ.บ๊ิกบลูคอนสทรัคช่ัน 8/4/2563 500,000         41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงท่ีพักอำศัย 8/8  ซอยวิเศษมุกดำรักษ์ ถนนสมุทรศักดำ

รักษ์

ต.มุกดำหำร อ.เมืองมุกดำหำร จ.มุกดำหำร 49000

3,070 0493563000324 หจ.สุริไกร ก่อสร้ำง 16/4/2563 500,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำ

กำร ถนน สะพำน เข่ือน อุโมงค์

23  หมู่ท่ี 9 ต.หว้ำนใหญ่ อ.หว้ำนใหญ่ จ.มุกดำหำร 49150

3,071 0493563000405 หจ.หว้ำนใหญ่ ก่อสร้ำง 28/4/2563 500,000         46522 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองมือส่ือสำร 170  หมู่บ้ำน บ้ำนนำแกน้อย หมู่ท่ี 10 ต.ป่งขำม อ.หว้ำนใหญ่ จ.มุกดำหำร 49150

3,072 0495563000113 บจ.ทีเอ็ม ฟูดส์ จ ำกัด 7/4/2563 300,000         56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร จ ำหน่ำยอำหำร

และเคร่ืองด่ืม

36/1  ถนนเมืองใหม่ ต.มุกดำหำร อ.เมืองมุกดำหำร จ.มุกดำหำร 49000

3,073 0505563005190 บจ.เอ้อร์หนำน ทีอีซซ่ึม จ ำกัด 7/4/2563 6,000,000       10762 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยใบชำ 

ผลิตภัณฑ์ท่ีท ำจำกใบชำทุกชนิด เพ่ือจ ำหน่ำย

ในประเทศและส่งออกไปยังต่ำงประเทศ

241  หมู่ท่ี 1 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

3,074 0505563005513 บจ.บ้ำนสุขกำยสบำยใจ จ ำกัด 15/4/2563 5,000,000       87301 สถำนรับดูแลผู้สูงอำยุผู้ป่วยพักฟ้ืนและผู้ป่วย

ติดเตียง

234/93  หมู่ท่ี 6 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

3,075 0505563006005 บจ.อุตสำหกรรมท่องเท่ียวและ

วัฒนธรรม เฉียว เฟง ฮุ่ย (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

30/4/2563 5,000,000       68201 ประกอบกิจกำรเก่ียวกับกำรจัดกำร

อสังหำริมทรัพย์ตัวแทน นำยหน้ำ รับจ ำน ำ

จ ำนอง ซ้ือ ขำย โอน เก่ียวกับอสังหำริมทรัพย์

 หรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้อง

88/152  หมู่ท่ี 4 ต.ท่ำศำลำ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

3,076 0505563005637 บจ.สบำยดี 25 จ ำกัด 17/4/2563 5,000,000       61302 ให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยี ให้บริกำรด้ำนกำร

จัดกำรกำรส่ือสำรโทรคมนำคมดำวเทียมและ

เคเบ้ิล

422/52  ถนนช้ำงคลำน ต.ช้ำงคลำน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

3,077 0505563005084 บจ.เอ็นทีซี เทเลคอมมูเนเคช่ันซิส

เต็ม จ ำกัด

2/4/2563 5,000,000       43210 ประกอบกิจกำรให้บริกำรติดต้ังระบบส่ือสำร

โทรคมนำคมและระบบส่ือสำรพร้อมจัดเตรียม

เจ้ำหน้ำท่ีท่ีประสบกำรณ์

54/1  หมู่บ้ำน ต้นดู่ หมู่ท่ี 3 ต.บวกค้ำง อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

3,078 0505563005122 บจ.เชียงคุณ เรียลเอสเตท จ ำกัด 2/4/2563 5,000,000       68103 ประกอบกิจกำรเช่ำและกำรด ำเนินกำร

เก่ียวกับอสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเองหรือ

เช่ำจำกผู้อ่ืนเพ่ือเป็นท่ีพัก

188/12  หมู่ท่ี 2 ต.ต้นเปำ อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

3,079 0505563005556 บจ.ทีเค เจเนติกส์ จ ำกัด 16/4/2563 5,000,000       01411 ประกอบกิจกำรกำรเล้ียง กำรเพำะพันธ์ุ และ

กำรผสมพันธ์ุโคนมโคเน้ือ กำรผลิตน้ ำนมดิบ

จำกโค รวมถึงกำรผลิตน้ ำเช้ือของสัตว์ดังกล่ำว

5  หมู่ท่ี 2 ต.ชมภู อ.สำรภี จ.เชียงใหม่ 50140

3,080 0505563005602 บจ.มำลี โฮม เอเจนซ่ี จ ำกัด 16/4/2563 5,000,000       68201 ประกอบกิจกำรนำยหน้ำซ้ือ ขำยท่ีดิน บ้ำน

อสังหำริมทรัพย์ หอพัก อพำร์ทเม้นท์ คอนโด 

สังหำริมทรัพย์และอสังหำริมทรัพย์

275  หมู่ท่ี 4 ต.หนองผ้ึง อ.สำรภี จ.เชียงใหม่ 50140

3,081 0505563005254 บจ.เจ้ียบเจน รับเหมำ จ ำกัด 8/4/2563 5,000,000       49339 ประกอบกิจกำรขนส่ง บริกำร ขุดหิน ดิน ดิน

ทรำย

171  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160

3,082 0503563002482 หจ.วี อีคอมเมิร์ซ 22/4/2563 5,000,000       47912 ประกอบกิจกำรขำยของออนไลน์ 147  หมู่ท่ี 8 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

3,083 0505563005459 บจ.ไทยไพรด์ เรียลเอสเตท จ ำกัด 14/4/2563 5,000,000       68101 ประกอบกิจกำร ซ้ือ-ขำย และให้เช่ำ บ้ำน ท่ีดิน

 อำคำร และห้องชุด

111/5  หมู่ท่ี 1 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

3,084 0505563005475 บจ.ชำญ โกลบอล จ ำกัด 14/4/2563 5,000,000       01493 ผลิตและจัดจ ำหน่ำยน้ ำผ้ึงเกสรผ้ึง นมผ้ึง ข้ีผ้ึง

รวงผ้ึง และผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวกับผ้ึงทุกชนิด

241  หมู่ท่ี 5 ต.หำงดง อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ 50230

3,085 0505563005777 บจ.ศุภโชค เอสพีซี จ ำกัด 24/4/2563 5,000,000       46639 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย พร้อมติดต้ังประตู

เหล็ก ประตูหนีไฟ

227/24  หมู่ท่ี 3 ต.สันผักหวำน อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ 50230

3,086 0505563005467 บจ.เดอะ โทเมโท จ ำกัด 14/4/2563 4,000,000       49323 กิจกรรมจัดกำรขนส่งสินค้ำ รวมท้ังกำรขนถ่ำย

สินค้ำ ด ำเนินพีธีกำรศุลกำกร

136/1  ถนนก ำแพงดิน ต.หำยยำ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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3,087 0505563005629 บจ.วีเจเอส กรุ๊ป จ ำกัด 17/4/2563 4,000,000       68102 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยอสังหำริมทรัพย์ ได้แก่

ท่ีดินอำคำรชุด ส่ิงปลูกสร้ำงพร้อมท่ีดิน กำร

จัดสรรท่ีดิน

189/6  ถนนช้ำงคลำน ต.ช้ำงคลำน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

3,088 0505563005360 บจ.วำย.เค.ซี.เอ็ม จ ำกัด 10/4/2563 4,000,000       46102 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออกสินค้ำอุปโภค 

บริโภค เช่น ขนมอำหำรแห้ง อำหำรส ำเร็จรูป

8/8  หมู่ท่ี 3 ต.สันกลำง อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

3,089 0505563005424 บจ.โชคชัย888888 จ ำกัด 13/4/2563 4,000,000       79120 ประกอบธุรกิจท่องเท่ียวภำยในประเทศและ

ภำยนอกประเทศ

24  ถนนนิมมำนเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

3,090 0505563005076 บจ.ไมแลน สปอร์ตส์ จ ำกัด 1/4/2563 3,000,000       93111 ประกอบกิจกำรจัดสถำนท่ีจัดงำนกีฬำฟิตเนส

และกำรแข่งขันกีฬำและจ ำหน่ำยอุปกรณ์กำร

กีฬำทุกประเภท

21/2  ซอย5 ถนนศิริมังคลำจำรย์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

3,091 0505563005599 บจ.สมำยล์ เมดิคอล ซัพพลำย 

จ ำกัด

16/4/2563 3,000,000       20232 ประกอบกิจกำรโรงงำนผลิต น ำเข้ำส่งออก 

รวมถึงขำยปลีกและขำยส่ง เคร่ืองส ำอำง ยำ

รักษำโรและป้องกันโรค

108/13  หมู่ท่ี 1 ต.สันพระเนตร อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210

3,092 0505563005742 บจ.กรีน แลนด์ เมเนจ จ ำกัด 22/4/2563 2,000,000       68101 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยท่ีดิน พร้อม บ้ำนพัก

อำศัย

29/80  หมู่ท่ี 3 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

3,093 0503563002369 หจ.ยูโฟเรีย อินเตอร์เทรด 13/4/2563 2,000,000       32501 ผลิตและจ ำหน่ำยอุปกรณ์ท่ีใช้ในทำงกำรแพทย์ 300/202  หมู่ท่ี 10 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

3,094 0505563005238 บจ.ไทย แฮปป้ี เฟรช จ ำกัด 7/4/2563 2,000,000       47211 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเน้ือสัตว์ ผัก ผลไม้ 191/116  หมู่ท่ี 5 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

3,095 0505563005947 บจ.ด้ำยฟ้ำ ไลฟ์สไตล์ จ ำกัด 30/4/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยและบริกำร อำหำร

และเคร่ืองด่ืม

63,65  ถนนท่ำแพ ต.ช้ำงคลำน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

3,096 0505563005505 บจ.นวชัย ไลท์ต้ิง จ ำกัด 15/4/2563 2,000,000       46422 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยท้ังส่ง ปลีก อุปกรณ์

ไฟฟ้ำและอุปกรณ์ต่อพ่วง ทุกชนิด

275  หมู่ท่ี 7 ต.เวียง อ.ฝำง จ.เชียงใหม่ 50110

3,097 0503563002474 หจ.ย่ีฟง ไทย 21/4/2563 2,000,000       46209 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำเกษตรทุกชนิด 

ท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ

212/80  หมู่ท่ี 6 ต.ต้นเปำ อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

3,098 0505563005572 บจ.เลอค่ำ888 จ ำกัด 16/4/2563 2,000,000       47190 ประกอบกิจกำรขำยเคร่ืองแต่งกำย เส้ือ 

รองเท้ำ กระเป๋ำ เคร่ืองส ำอำง ท้ังหน้ำร้ำน

และออนไลน์

222/46  หมู่ท่ี 4 ต.ป่ำบง อ.สำรภี จ.เชียงใหม่ 50140

3,099 0505563005483 บจ.ดำรำดำว จ ำกัด 15/4/2563 2,000,000       55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม ภัตตำคำรบำร์ 

ไนท์คลับ

192  หมู่ท่ี 3 ต.เชียงดำว อ.เชียงดำว จ.เชียงใหม่ 50170

3,100 0503563002539 หจ.โฮเทล แฟคทอร่ี 24/4/2563 2,000,000       46109 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออกสินค้ำอุปโภค 

บริโภคเพ่ือจ ำหน่ำยท้ังในและต่ำงประเทศ

125/2  ถนนริมคลองชลประทำน ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

3,101 0505563005343 บจ.เดรเปอร์ สตำร์ทอัพ เฮำส์ 

(ประเทศไทย) จ ำกัด

9/4/2563 2,000,000       56302 ประกอบกิจกำรร้ำนกำแฟจ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืม

หรือจ ำหน่ำยอำหำร และเครืองด่ืมทุกชนิด

12/8  ซอย13 ถนนนิมมำนเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

3,102 0505563005432 บจ.โฮมม่ี โฮมส์ จ ำกัด 13/4/2563 2,000,000       74101 ประกอบกิจกำรรับตกแต่งบ้ำน 17  ซอย1 ถนนรำชมรรคำ ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

3,103 0505563005661 บจ.มะนำวสีฟ้ำ จ ำกัด 20/4/2563 2,000,000       68103 ประกอบกิจกำรห้องพักให้เช่ำ 136/5  ถนนรำชภำคินัย ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
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3,104 0503563002458 หจ.เอ็นพีซี เอ็นจิเนียร่ิง 20/4/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำ

กำรและอ่ืน ๆทุกชนิด

105  หมู่ท่ี 7 ต.สันทรำยหลวง อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210

3,105 0505563005581 บจ.นำว่ำเทค มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด 16/4/2563 2,000,000       46699 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำยผงแร่ดับกล่ิน ผงแร่

เร่งกำรตกตะกอน

555/187  หมู่ท่ี 2 ต.หนองจ๊อม อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210

3,106 0505563005131 บจ.เอฟ ทู เค มำร์เก็ตต้ิง (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

3/4/2563 2,000,000       46594 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยปลีก-ส่งหมึกพิมพ์

เคร่ืองปร้ินเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง

คอมพิวเตอร์ทุกชนิด

189/7  หมู่ท่ี 6 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

3,107 0505563005521 บจ.อีเอสพี เชียงใหม่ คอนซัลแตนท์

 จ ำกัด

15/4/2563 2,000,000       70209 ให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร

บุคคลเช่น กำรฝึกอบรมและกำรวำงแผน กำร

พัฒนำบุคลำกร ฯลฯ

79/177  หมู่ท่ี 2 ต.ตลำดขวัญ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

3,108 0505563005921 บจ.รำนำดำ จ ำกัด 29/4/2563 2,000,000       46694 กำรขำยส่งบรรจุภัณฑ์ชนิดใช้ในทำง

อุตสำหกรรม

50  หมู่ท่ี 6 ต.ตลำดขวัญ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

3,109 0505563005963 บจ.แกรนด์ แคนยอน ฟำร์ม โปร

ดักส์ จ ำกัด

30/4/2563 2,000,000       46209 ประกอบกิจกำรจัดหำปลูกผลิตเพ่ือจ ำหน่ำย

และแปรรูป ผลผลิตทำงกำรเกษตรทุกชนิด

เพ่ือกำรค้ำภำยในประเทศและส่งออกผลิตและ

จ ำหน่ำยอำหำรและเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภำพ

61/1  หมู่ท่ี 4 ต.น้ ำแพร่ อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ 50230

3,110 0505563005050 บจ.มำนิตย์บริกำรท่องเท่ียว

เชียงใหม่ จ ำกัด

1/4/2563 2,000,000       79120 ประกอบกิจกำรน ำเท่ียว 143  ถนนรำชวงศ์ ต.ช้ำงม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

3,111 0503563002423 หจ.นำยทีนคำร์สปำ 17/4/2563 1,500,000       45203 ประกอบกิจกำรท ำควำมสะอำดและกำร

บริกำรบ ำรุงรักษำท่ีท ำเป็นประจ ำ เช่น กำร

บริกำรล้ำงรถ

295/1  ถนนแก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

3,112 0503563002547 หจ.กู้ด เอ็น โซลูช่ัน 24/4/2563 1,500,000       43210 ประกอบกิจกำรรับเหมำติดต้ังโซล่ำเซลล์ 

จ ำหน่ำยอุปกรณ์ไฟฟ้ำ อุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์

487/33  ถนนป่ำตัน ต.ป่ำตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

3,113 0503563002172 หจ.ศรีบุญพ่ึง 3/4/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจกำรกำรฝึกอบรมและกำรวำง

แผนกำรพัฒนำบุคลำกร

133  หมู่ท่ี 4 ต.หนองป่ำคร่ัง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

3,114 0503563002261 หจ.ลำนนำเชียงใหม่ 2020 8/4/2563 1,000,000       33121 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงซ่อมและบ ำรุงรักษำ

เคร่ืองจักรกล อุปกรณ์เคร่ืองจักรกล กลึง ไส 

เซำะ หล่อโลหะ

4/4  ถนนธนุษย์พงษ์ ต.หนองป่ำคร่ัง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

3,115 0503563002300 หจ.ตรีเนตร888 9/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ซ่อมแซม ตึก

 บ้ำน อำคำร ส ำนักงำน ถนน อุโมงค์ ทำงลอด

ทุกประเภท

230/5  ถนนทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
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3,116 0503563002563 หจ.ที.เอ็น.พี เมดิคอลแอนด์ซัพ

พลำย

27/4/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ยำ น้ ำยำฆ่ำเช้ือ 

เภสัชภัณฑ์ เคร่ืองมือทำงกำรแพทย์และ

อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ทุกชนิด ทุกประเภท

200/258  หมู่ท่ี 5 ต.ฟ้ำฮ่ำม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

3,117 0505563005068 บจ.ชี สกินแคร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 1/4/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์คอสเมติกส์ 

เคร่ืองส ำอำง และผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมทุก

ชนิด ท้ังปลีกและส่ง โดยวิธีกำรใช้ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนรบะบบเครือข่ำย

อินเทอร์เน็ตทุกช่อทำง

106/19  หมู่ท่ี 7 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

3,118 0505563005173 บจ.ณิรินทร์ คอสเมติกส์ จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจกำรค้ำปลีกและส่ง เคร่ืองส ำอำง 

ยำ เวชส ำอำงทุกนิด อุปกรณ์เคร่ืองมือ

222/27  หมู่บ้ำน เดอะ  กรีนเนอร่ี ล็อฟท์ 

หมู่ท่ี 5

ต.ท่ำศำลำ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

3,119 0505563005394 บจ.พิกเซล ไนน์ต้ี สตูดิโอ จ ำกัด 13/4/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจกำรรับออกแบบตกแต่งภำยนอก 

ภำยใน งำนระหว่ำงอำคำรพำณิชย์ท่ีพักอำศัย 

ท้ังของรัฐบำลและเอกชน

98/21  ถนนบ้ำนแพะ ต.ท่ำศำลำ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

3,120 0505563005718 บจ.วดี ยูนิฟอร์ม จ ำกัด 21/4/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจกำรซ้ือขำย น ำเข้ำ ส่งออกสินค้ำ

ประเภทเส้ือผ้ำส ำเร็จรูประหว่ำงประเทศ

171/1  หมู่ท่ี 3 ต.ฟ้ำฮ่ำม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

3,121 0505563005980 บจ.เอ็ม ไบรท์ เทรดด้ิง จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจกำรค้ำไม้ พืชไร่ ผลไม้ พืชสวน 

อำหำรแห้ง อำหำรสด น้ ำตำล และเคร่ือง

บริโภคอ่ืน

420/103  อำคำรคอนโดปันนำโอเอซิส 1 

ห้อง 602 ช้ัน 6 ถนนเชียงใหม่-ล ำปำง

ต.หนองป่ำคร่ัง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

3,122 0503563002202 หจ.เส้นวัสดุ 3/4/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุก่อสร้ำงอุปกรณ์และ

เคร่ืองมือใช้ในกำรก่อสร้ำง เคร่ืองมือช่ำงทุก

ประเภท

125/13  หมู่ท่ี 2 ต.ป่ำแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

3,123 0505563005114 บจ.พลอยแพคเกจจ้ิงพลัส จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       18119 ประกอบกิจกำรโรงพิมพ์ รับออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ และส่ิงพิมพ์ต่ำง ๆ

37/18  หมู่ท่ี 1 ต.ป่ำแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

3,124 0505563005246 บจ.ลัคก้ี มีโชค จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       45101 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำยให้เช่ำยำนพำหนะ 

รถยนต์มือหน่ึง(ใหม่) และรถยนต์มือสอง(เก่ำ) 

ทุกชนิด

215/2  ถนนช้ำงคลำน ต.ช้ำงคลำน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

3,125 0505563005611 บจ.เนเวอร์สลีป จ ำกัด 17/4/2563 1,000,000       62011 ประกอบกิจกำรรับออกแบบ จ ำหน่ำยและ

พัฒนำเว็บไซต์ ออกแบบส่ือโฆษณำทุกชนิด

29  ถนนป่ำพร้ำว ต.ป่ำแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

3,126 0505563005688 บจ.ยินดี เซอร์วิส 2020 จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       68101 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยอสังหำริมทรัพย์ 

ให้บริกำรบริกำรจัดกำรและกำรซ้ือขำย

คอนโดมิเนียม หอพัก

799/33  หมู่ท่ี 12 ต.ป่ำแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,127 0505563005793 บจ.ซินโทนิค จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       21001 ประกอบกิจกำรผลิตเสภัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ท่ี

ใช้รักษำโรค

8/1  ซอย2 ถนนก ำแพงดิน ต.ช้ำงคลำน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

3,128 0505563005939 บจ.เดริช  อินโนเวช่ัน จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       21002 ประกอบกิจกำรผลิตพัฒนำและจ ำหน่ำย 

ผลิตภัณฑ์ด้ำนนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

และผลิตภัณฑ์เก่ียวกับกำรนวดแผ่นปะเจลบรร

เทำปวด

88/9  หมู่ท่ี 2 ต.ป่ำแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

3,129 0505563005530 บจ.ดีเนอร์ จ ำกัด 15/4/2563 1,000,000       21002 ผลิตและจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกสมุนไพรทุก

ชนิด

27  หมู่ท่ี 12 ต.แม่สูน อ.ฝำง จ.เชียงใหม่ 50110

3,130 0503563002229 หจ.อ.ชนะ วิศวกรรม 3/4/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจกำรบริกำรออกแบบระบบไฟฟ้ำ 

และรับเหมำติดต้ังระบบไฟฟ้ำ

137  หมู่ท่ี 4 ต.ยุหว่ำ อ.สันป่ำตอง จ.เชียงใหม่ 50120

3,131 0505563005998 บจ.ริช 45 จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       82302 ประกอบกิจกำรรับเป็นออแกไนเซอร์ในกำรจัด

งำน ออกบู๊ธ ออกแบบสินค้ำ ผลิตส่ือ

ประชำสัมพันธ์ทุกรูปแบบ

131  หมู่ท่ี 1 ต.ยุหว่ำ อ.สันป่ำตอง จ.เชียงใหม่ 50120

3,132 0503563002181 หจ.ณ สธัณ แอสเซท 3/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 129/63  หมู่ท่ี 4 ต.สันกลำง อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

3,133 0503563002377 หจ.ชำญลักษณ์ วิศวกรรม 13/4/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงซ่อมแซม บ้ำน

 ตึกแถว  อำคำรพำณิชย์ สะพำนรวมถึงงำน

โยธำทุกชนิด

145  หมู่ท่ี 4 ต.ต้นเปำ อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

3,134 0505563005262 บจ.เซกิเมคอัพ จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       96104 ประกอบกิจกำรให้บริกำรแต่งหน้ำ เสริมสวย

และรับสอนแต่งหน้ำ

10/29  หมู่ท่ี 10 ต.ต้นเปำ อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

3,135 0505563005335 บจ.มำดำมริช 2020 จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์คอสเมติกส์ 

เคร่ืองส ำอำง ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมทุกชนิด

สินค้ำอุปโภค บริโภค

87/65  หมู่ท่ี 12 ต.สันก ำแพง อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

3,136 0505563005378 บจ.ภัทรเอเลเฟ่นท์แฟมิล่ี จ ำกัด 10/4/2563 1,000,000       01499 ประกอบกิจกำรเล้ียงช้ำงเพ่ือกำรอนุรักษ์สำย

พันธ์ุช้ำงภำยใต้กำรใช้ช้ำงในกำรท่องเท่ียวอย่ำง

เหมำะสมและมีกำรด ำเนินกำบริหำรจัดกำร

ทำงเกษตรเพ่ือผลิตอำหำรช้ำงร่วมกับเกษตรกร

ในพ้ืนท่ี

189/169  หมู่ท่ี 8 ต.ต้นเปำ อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

3,137 0505563005416 บจ.นอร์ทเทค เอ็นจิเนียร่ิง คอร์

ปอเรช่ัน จ ำกัด

13/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ซ่อมแซม ต่อ

เติม ปรับปรุง ให้ค ำปรึกษำเก่ียวกับงำนก่อสร้ำง

207/28  หมู่ท่ี 2 ต.ต้นเปำ อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

3,138 0505563005491 บจ.อโฟรไดท์ เมดิคอล คลินิก จ ำกัด 15/4/2563 1,000,000       96104 ประกอบกิจกำรสถำนบริกำรเสริมควำมงำม 215/49  หมู่ท่ี 2 ต.ต้นเปำ อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

3,139 0505563005858 บจ.เวสท์ โคสท์ 2020 จ ำกัด 28/4/2563 1,000,000       21001 ประกอบกิจกำรผลิตส่งออก ยำรักษำโรค 

เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์

31/11  หมู่ท่ี 3 ต.สันกลำง อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,140 0505563005891 บจ.ชะพูลิน เนเชอรัล รีสอร์ท จ ำกัด 29/4/2563 1,000,000       55101 ประกอบกิจกำร รีสอร์ท ให้บริกำรท่ีพักแบบ

ระยะส้ัน และระยะยำว

172  หมู่ท่ี 1 ต.สันก ำแพง อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

3,141 0505563005904 บจ.ชะพูลิน ฟู้ด แอนด์ คำเฟ่ จ ำกัด 29/4/2563 1,000,000       55101 ประกอบกิจกำร รีสอร์ท ให้บริกำรท่ีพักอำศัย

แบบระยะส้ัน และระยะยำว

172/1  หมู่ท่ี 1 ต.สันก ำแพง อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

3,142 0505563005319 บจ.เอ็น ดับบลิว พลัส พร็อพเพอร์

ต้ี จ ำกัด

9/4/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจกำรเป็นนำยหน้ำ ซ้ือ ขำยให้เช่ำ

อสังหำริมทรัพย์ทุกประเภท

48/7  หมู่ท่ี 1 ต.ยำงเน้ิง อ.สำรภี จ.เชียงใหม่ 50140

3,143 0505563005823 บจ.ซีเอ็ม เพสท์ เซอร์วิส 2020 

จ ำกัด

27/4/2563 1,000,000       81293 ประกอบกิจกำรให้บริกำรก ำจัดปลวก ก ำจัด

แมลง และให้บริกำรฉีดพ่นยำฆ่ำเช้ือโรค

555/83  หมู่ท่ี 4 ต.หนองผ้ึง อ.สำรภี จ.เชียงใหม่ 50140

3,144 0505563005971 บจ.รชต 1989 จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       10131 ประกอบกิจกำรผลิตเน้ือสัตว์และเน้ือสัตว์ปีก

ด้วยกำรอบแห้ง กำรท ำเค็มหรือกำรรมควัน

57/1  หมู่ท่ี 1 ต.ขัวมุง อ.สำรภี จ.เชียงใหม่ 50140

3,145 0505563005807 บจ.เจริญพยักษ์ คอนสตรัคช่ัน 

จ ำกัด

27/4/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจกำรรับเหมำออกแบบก่อสร้ำง 197  หมู่ท่ี 10 ต.ข้ีเหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150

3,146 0503563002245 หจ.รวยทรัพย์ถำวร 888 7/4/2563 1,000,000       82110 กำรให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรส ำนักงำนแบบ

เบ็ดเสร็จประจ ำวัน ซ่ึงเป็นกำรกระท ำโดย

ได้รับค่ำตอบแทน

208/40  หมู่ท่ี 1 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

3,147 0505563005386 บจ.แสตนดำร์ดเฮลท์ จ ำกัด 10/4/2563 1,000,000       86201 ประกอบกิจกำรคลินิกโรคท่ัวไป 596/2  หมู่ท่ี 1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

3,148 0505563005726 บจ.ฮักษำเมดิคอล คลินิกหมอรพี 

จ ำกัด

22/4/2563 1,000,000       86201 ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล รับรักษำคนไข้

และผู้ป่วย

88/61  หมู่ท่ี 5 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

3,149 0505563005866 บจ.บี เวิร์ก เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด 28/4/2563 1,000,000       47912 ซ้ือ ขำย วัสดุส้ินเปลืองทำงกำรแพทย์จ ำหน่ำย

ผลิตภัณฑ์คอสเมติกส์ เคร่ืองส ำอำง ผลิตภัณฑ์

อำหำรเสริมทุกชนิด สินค้ำอุปโภค บริโภค ค้ำ

ปลีกและส่งโดยวิธีอิเล็กส์ทรอนิกส์ผ่ำนระบบ

เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตทุกช่องทำง

57  หมู่ท่ี 7 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

3,150 0503563002512 หจ.นำป้ำ วัลเล่ย์ 24/4/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออกสินค้ำอุปโภค

บริโภคเพ่ือจ ำหน่ำยท้ังในและต่ำงประเทศ

125/1  ถนนริมคลองชลประทำน ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

3,151 0503563002521 หจ.ไทรเบิล ฟำร์ม 24/4/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออกสินค้ำอุปโภค

บริโภคเพ่ือจ ำหน่ำยท้ังในประเทศและ

ต่ำงประเทศ

125  ถนนริมคลองชลประทำน ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

3,152 0503563002601 หจ.เฟรช คำเฟ่ แอนด์ จูซ บำร์ 30/4/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม

ทุกชนิด

9  ซอย9 ถนนนิมมำนเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

3,153 0505563005203 บจ.มำยแอนต้ีไวรัสทีม จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       81210 กำรบริกำรท ำควำมสะอำดท่ัวไปของตัวอำคำร 219/26  หมู่ท่ี 15 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,154 0505563005548 บจ.ดีกู๊ดส์ ซัพพลำย จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองมือทำงกำร

แพทย์ วัสดุอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์

85  อำคำรภูสรวงเพลส  ห้องเลขท่ี 120 

ถนนชลประทำน

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

3,155 0505563005815 บจ.พีทูเอ อินโนเวช่ัน จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       20232 ผลิต จ ำหน่ำย วิจัย น ำเข้ำ ส่งออก 

เคร่ืองส ำอำง เวชส ำอำง อุปกรณ์เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช้เสริมควำมงำม

150/65  หมู่ท่ี 5 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

3,156 0505563005840 บจ.เอ็น.พี.เอ็น. โอเอ เซอร์วิส จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       77306 บริกำรเช่ำ เคร่ืองถ่ำยเอกสำรทุกย่ีห้อ และ

เคร่ืองใช้ส ำนักงำนทุกชนิด

101/2  หมู่ท่ี 10 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

3,157 0503563002211 หจ.พีทูเค อินสทรูเมน แอนด์ซัพ

พลำย

3/4/2563 1,000,000       46521 ประกอบกิจกำรจัดซ้ือ จัดหำ รับเช่ำซ้ือ 

ปรับปรุง แก้ไข ติดต้ัง ให้ค ำแนะน ำอุปกรณ์

ระบบไฟฟ้ำ และอิเล็คทรอนิกส์

403  หมู่บ้ำน โป่ง หมู่ท่ี 6 ต.ป่ำไผ่ อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210

3,158 0503563002580 หจ.เจเค มัลติ คอนสตร่ัคช่ันส์ 28/4/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจกำรให้บริกำรติดต้ังระบบทุก

ประเภทของอำคำร กล้องวงจรปิด จำน

ดำวเทียม อุปกรณ์ส่ือสำร

41/1  หมู่ท่ี 6 ต.สันพระเนตร อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210

3,159 0505563005157 บจ.ดำรำกำญจน์ เชป แอนด์ บิวต้ี 

จ ำกัด

3/4/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจกำรเป็นนำยหน้ำ ตัวแทน จัด

จ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค บริโภค

333/112  หมู่ท่ี 3 ต.สันนำเม็ง อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210

3,160 0505563005181 บจ.ยูค้ิวท์ จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจกำร ขำยปลีกเส้ือผ้ำ เคร่ืองแต่งกำย 102/4  หมู่ท่ี 6 ต.สันทรำยน้อย อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210

3,161 0505563005301 บจ.เมย์ แอนด์ คิว แคร์ 2020 จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำเคร่ืองส ำอำงจำก

ต่ำงประเทศซ้ือ ขำยปลีก-ขำยส่ง เคร่ืองส ำอำง

555/168  หมู่ท่ี 2 ต.หนองจ๊อม อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210

3,162 0505563005441 บจ.เจบี เชียงใหม่ คอนสตรัคช่ัน 

จ ำกัด

14/4/2563 1,000,000       41001 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 232  หมู่บ้ำน พัฒนำทรำยแก้ว หมู่ท่ี 13 

ซอย10

ต.ป่ำไผ่ อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210

3,163 0505563005700 บจ.สยำมโคเดอร์ส จ ำกัด 21/4/2563 1,000,000       63112 ประกอบกิจกำรให้บริกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนใน

กำรจัดกำรท ำโฮสต์ให้กับเว็บไซต์และ

แฟ้มข้อมูลของลูกค้ำท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือใช้งำนได้

อย่ำงรวดเร็วและเช่ือถือได้เม่ือเช่ือมต่อผ่ำน

ทำงอินเตอร์เน็ต

246/31  หมู่ท่ี 6 ต.หนองจ๊อม อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210

3,164 0505563005769 บจ.แทซำน อินเตอร์เนช่ันแนล เท

รดด้ิง จ ำกัด

23/4/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคและ

บริโภคทำงอินเทอร์เน็ต

75  หมู่ท่ี 6 ต.สันทรำยน้อย อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210

3,165 0505563005831 บจ.อรอวัน 2020 จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       45101 จ ำหน่ำยรถยนต์ไฟฟ้ำ รวมท้ังแบตเตอร่ี และ

อะไหล่อ่ืน ๆ

321/6  หมู่ท่ี 4 ต.หนองจ๊อม อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210

3,166 0505563005912 บจ.ดีเดย์โทนเนอร์ แอนด์ ซัพพลำย

 จ ำกัด

29/4/2563 1,000,000       46691 ประกอบกิจกำรค้ำหมึกพิมพ์เคร่ืองปร้ินเตอร์ 

ท้ังแบบชนิดท่ีใช้กับเคร่ืองเลเซอร์ เคร่ืองอิงค์

เจท

163/6  หมู่ท่ี 6 ต.ป่ำไผ่ อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210
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3,167 0505563005955 บจ.วีพีเอ็น ออโต้ เซอร์วิส จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจกำรขำยปลีกช้ินส่วนและ

อุปกรณ์เสริมใหม่ของยำนยนต์

320  หมู่ท่ี 6 ต.หนองจ๊อม อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210

3,168 0503563002504 หจ.ชัย เอเจนท์ 724 23/4/2563 1,000,000       73101 กิจกำรโฆษณำ 211  หมู่ท่ี 5 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

3,169 0505563005149 บจ.ก้อนแก้วกำรบัญชี จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       69200 ประกอบกิจกำรบริกำรด้ำนบัญชี สอบบัญชี ท่ี

ปรึกษำด้ำนภำษี ด้ำนกำรบริหำรงำนพำณิชยก

รรมอุตสำหกรรม

68  หมู่ท่ี 8 ต.ป่ำป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

3,170 0505563005564 บจ.ดำต้ำ แอดแวนเทจ จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       47412 ประกอบกิจกำรขำยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 230  หมู่ท่ี 2 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

3,171 0505563005696 บจ.โอเค ซีเอ็นเอ็กซ์ อินเตอร์เทรด

 จ ำกัด

20/4/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจกำรขำยปลีกสินค้ำหลำยชนิดซ่ึง

ผลิตภัณฑ์อำหำร เคร่ืองด่ืม หรือยำสูบมิได้เป็น

สินค้ำหลัก ขำยสินค้ำท่ัวไป

146/1  หมู่ท่ี 1 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

3,172 0503563002296 หจ.โชคชัยกำรช่ำง เชียงใหม่ 8/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกประเภท 140/2  หมู่ท่ี 5 ต.น้ ำแพร่ อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ 50230

3,173 0503563002318 หจ.ซัพพลำย เฮลท์ 9/4/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยเจล

แอลกอฮอล์ล้ำงมือ รวมถึงเคร่ืองส ำอำงค์ทุก

ชนิด

58/1  หมู่ท่ี 5 ต.หนองควำย อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ 50230

3,174 0503563002440 หจ.เวลลิกซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล 20/4/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจกำรค้ำ ยำ ยำรักษำโรค เภสัชภัณฑ์

 เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เคร่ืองมือแพทย์ เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ทำงวิทยำศำสตร์

234/85  หมู่ท่ี 1 ต.สันผักหวำน อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ 50230

3,175 0503563002491 หจ.ดูดี ช๊อป 23/4/2563 1,000,000       47711 ค้ำเส้ือผ้ำส ำเร็จรูป 169/3  หมู่ท่ี 4 ต.สันผักหวำน อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ 50230

3,176 0503563002598 หจ.เอ็มพีพีซี ทรำนสปอร์ต แอนด์ 

คอนสตรัคช่ัน

29/4/2563 1,000,000       46631 ประกอบกิจกำรค้ำ หิน ดิน ทรำย รวมถึง

ให้บริกำรเก่ียวกับงำน หิน ดิน ทรำย

144  หมู่ท่ี 2 ต.หนองควำย อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ 50230

3,177 0505563005092 บจ.ก้องพิชิต ดีไซน์ แอนด์ 

คอนสทรัคช่ัน จ ำกัด

2/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 7/2  หมู่ท่ี 7 ต.น้ ำแพร่ อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ 50230

3,178 0505563005165 บจ.ฟลำวเวอร์ส 2020 จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออกสินค้ำ อุปโภค 

บริโภค สินค้ำตำมท่ีระบุในวัตถุประสงค์

227/246  หมู่ท่ี 3 ต.สันผักหวำน อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ 50230

3,179 0505563005882 บจ.โมเดิร์น เดคคอร์ จ ำกัด 29/4/2563 1,000,000       42101 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย ออกแบบและ

พิมพ์พ้ืน ทำงเท้ำ ท ำถนน ผนังลำน

เอนกประสงค์ ลอกเลียนแบบ ลำยหิน ชนิด

ต่ำง ๆ จำกธรรมชำติ

195/308  หมู่บ้ำน แสนสรำญ 2 หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนแหวน อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ 50230

3,180 0505563005670 บจ.ปรียำ คอสเมติก จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจกำรขำยปลีก ขำยส่ง และน ำเข้ำ

เคร่ืองบ ำรุงผิวหรือเคร่ืองส ำอำงค์ทุกชนิด

9/1135  หมู่ท่ี 1 ต.หนองหำร อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50290

3,181 0503563002610 หจ.เอเจ มอเตอร์ไบค์ 30/4/2563 1,000,000       77301 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเช่ำรถจักรยำนยนต์ 7  ถนนรำชพฤกษ์ ต.ช้ำงเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
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3,182 0505563005106 บจ.เอ แอนด์ เจ ลำนนำ อินเตอร์

เนช่ันแนล จ ำกัด

2/4/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยอุปกรณ์ เคร่ืองมือ 

ทำงกำรแพทย์ ทุกประเภท

99/25  หมู่ท่ี 2 ต.ช้ำงเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

3,183 0505563005297 บจ.สะหลีค ำ เทรดด้ิง จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       46315 ประกอบกิจกำรขำยส่งข้ำวและผลิตภัณฑ์ท่ีได้

จำกกำรโรงสีข้ำว

1  ถนนศิรินธร ต.ช้ำงเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

3,184 0505563005351 บจ.ฟลำมิงโก้ แอนด์ เฟรนด์ จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจกำรภัตตำคำร ร้ำนอำหำร บำร์ 

ไนท์คลับ และเคร่ืองด่ืม สุรำ เบียร์ บุหร่ี

248  หมู่ท่ี 7 ต.สันผีเส้ือ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

3,185 0505563005645 บจ.เอส เมดดิคอล แคร์ จ ำกัด 17/4/2563 1,000,000       86201 คลินิคเวชกรรม ให้ค ำปรึกษำ และรักษำโรค

ท่ัวไปทำงกำรแพทย์

2/4  หมู่ท่ี 3 ต.ช้ำงเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

3,186 0505563005785 บจ.โคลด์เฮ้ำส์89 จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       43299 ประกอบกิจกำรกำรประกอบ ติดต้ัง และ

จ ำหน่ำยงำนประตูม้วนหน้ำต่ำงอลูมิเนียม 

และยูวีซี

396/7  หมู่ท่ี 2 ต.สันผีเส้ือ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

3,187 0505563005874 บจ.เวียงบัวพร้ินต้ิง จ ำกัด 29/4/2563 1,000,000       18119 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำยออกแบบ รับ

พิมพ์งำน ส่ือส่ิงพิมพ์ หนังสือ สมุด โปสเตอร์ 

นิตยสำร วำรสำร

1/12-13  ถนนเวียงบัว ต.ช้ำงเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

3,188 0505563005751 บจ.แฟร่ีคอสเมติกส์เชียงใหม่ 

(ประเทศไทย) จ ำกัด

23/4/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง

 อุปกรณ์เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้เสริมควำมงำม

ทุกชนิด

494/7  หมู่ท่ี 5 ต.บ้ำนกำด อ.แม่วำง จ.เชียงใหม่ 50360

3,189 0503563002393 หจ.ส.ชัยรัตน์ คอนสตรัคช่ัน 14/4/2563 600,000         41002 รับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด 23/1  หมู่ท่ี 1 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

3,190 0505563005220 บจ.โกลด์พลัส คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 7/4/2563 500,000         13999 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย ผ้ำม่ำนมูล่ี 

พรมกระเบ้ืองยำง

1/11  หมู่ท่ี 2 ต.ท่ำศำลำ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

3,191 0505563005327 บจ.ฮำมีเฮำ จ ำกัด 9/4/2563 500,000         10799 ประกอบกิจกำรผลิต กำรแปรรูป อำหำร จำก

สินค้ำทำงกำรเกษตร

413  หมู่ท่ี 2 ต.เวียง อ.ฝำง จ.เชียงใหม่ 50110

3,192 0503563002431 หจ.เค.เค.พี สันก ำแพง 17/4/2563 500,000         46431 กำรขำยส่งหนังสือหนังสือพิมพ์และเคร่ืองเขียน 108/24  หมู่ท่ี 3 ต.ต้นเปำ อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

3,193 0503563002385 หจ.เชียงใหม่แคทแคร์ 14/4/2563 500,000         96302 กิจกรรมกำรดูแลสัตว์เล้ียง 108/7  หมู่บ้ำน บิสพอยท์ 9 หมู่ท่ี 1 ต.สันพระเนตร อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210

3,194 0503563002334 หจ.เก้ำมิกซ์ คอนกรีต 10/4/2563 500,000         46631 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์คอนกรีต 202  หมู่ท่ี 4 ต.ตลำดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

3,195 0505563005271 บจ.วี สมำร์ท แอคเคำน์ต้ิงแอนด์

เซอร์วิส จ ำกัด

8/4/2563 500,000         69200 ประกอบกิจกรรมเก่ียวกับบัญชีกำรท ำบัญชี

และกำรตรวจสอบบัญชี กำรให้ค ำปรึกษำด้ำน

ภำษี

80/195  หมู่บ้ำน อรสิริน 3 หมู่ท่ี 10 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

3,196 0505563005211 บจ.สเปซ ดีดี กรุ๊ป จ ำกัด 7/4/2563 500,000         71102 ประกอบกิจกำรออกแบบและควบคุมงำน

ก่อสร้ำง อำคำรพำณิชย์ บ้ำน ท่ีพักอำศัยและ

งำนก่อสร้ำงอ่ืน ให้บริกำรงำนด้ำนวิศวกรรมท่ี

ปรึกษำและให้ค ำแนะน ำด้ำนงำนก่อสร้ำงอ่ืน ๆ

341  หมู่ท่ี 4 ต.สันผักหวำน อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ 50230



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

3,197 0503563002555 หจ.สุวิน อำร์ต 27/4/2563 300,000         90001 ประกอบกิจกำร บริกำรรับงำนวำดภำพ

จิตรกรรมฝำผนังตำมวัดหรือส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืน ๆ

 ตำมสัญญำจ้ำง

28/2  หมู่ท่ี 7 ต.ออนใต้ อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

3,198 0505563005734 บจ.มองโก เบฟเวอเรจ จ ำกัด 22/4/2563 300,000         46319 ประกอบกิจกำรค้ำผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์

จำกพืชทุกชนิด เช่น ขิงผง เก็กฮวยผง

190  หมู่ท่ี 9 ต.หำรแก้ว อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ 50230

3,199 0503563002237 หจ.ไลฟ์แกรนด์ เชียงใหม่ 3/4/2563 300,000         68103 ประกอบกิจกำรห้องเช่ำรำยวัน รำยเดือน 201  หมู่ท่ี 5 ถนนวงแหวนรอบ 2 ต.สันผีเส้ือ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

3,200 0503563002466 หจ.เอดีเอ็ม 2020 21/4/2563 300,000         56101 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม 172/1  หมู่ท่ี 8 ต.สันผีเส้ือ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

3,201 0503563002342 หจ.ทีทีพี อินโนเวช่ัน เอ็นจิเนียร่ิง 13/4/2563 200,000         28199 กำรผลิตเคร่ืองจักรอ่ืนๆท่ีใช้งำนท่ัวไปซ่ึงมิได้

จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

73/4  หมู่ท่ี 2 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

3,202 0503563002199 หจ.เอ็นที เฮลท์คลับ 3/4/2563 200,000         46109 ประกอบกิจกำรเป็นนำยหน้ำ ตัวแทน จัด

จ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค บริโภค

129  หมู่ท่ี 2 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160

3,203 0503563002288 หจ.สมุนไพรไทยวิถี 8/4/2563 200,000         46441 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เก่ียวกับ 

สมุนไพรทุกชนิด

256  หมู่ท่ี 6 ต.สันพระเนตร อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210

3,204 0503563002415 หจ.บ้ำนแมวม่วน ใจ๋ 17/4/2563 200,000         96302 รับเล้ียงสัตว์ บริกำรอำบน้ ำตัดขน 15  หมู่ท่ี 8 ต.หนองจ๊อม อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210

3,205 0503563002571 หจ.ริช ฮำร์ท 28/4/2563 150,000         70209 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำและกำรจัดหำ

บุคลำกร กำรฝึกอบรมบุคลำกรในทำงธุรกิจ

และกำรจัดกำร

225/15 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

3,206 0503563002253 หจ.ภู่หลำนเดอะเบสท์ 7/4/2563 150,000         47912 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำออนไลน์ โดย

กำรขำยปลีกและส่ง ผ่ำนกำรส่ังซ้ือทำงไปรษณีย์

411/182  หมู่ท่ี 5 ต.หนองหำร อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50290

3,207 0503563002407 หจ.เอ็มบีเอ็น คอสเมติกส์ 14/4/2563 120,000         47723 กำรค้ำเคร่ืองส ำอำงและผลิตภัณฑ์เสริมควำม

งำม

61  ถนนสิโรรส ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

3,208 0503563002628 หจ.กรุฟกรับ 30/4/2563 100,000         10309 ประกอบกิจกำรผลิต จัดหำและน ำเข้ำสินค้ำ

เกษตรและสินค้ำแปรรูปทำงกำรเกษตร

344/82  หมู่ท่ี 8 ซอย1 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

3,209 0505563005653 บจ.เฟิร์สท์ ออร์แกนิค ซีดส์ จ ำกัด 20/4/2563 100,000         01640 ประกอบกิจกำรกระบวนกำรจัดกำรเมล็ดพันธ์ุ

เพ่ือกำรขยำยพันธ์ุ

99/5  หมู่ท่ี 7 ต.ข้ีเหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150

3,210 0505563005289 บจ.ท่ีปรึกษำบัญชีและกฏหมำย 

จ ำกัด

8/4/2563 100,000         69200 ประกอบกิจกำรให้บริกำรกิจกำรบริกำรงำน

ด้ำนท่ีปรึกษำบัญชี จัดท ำบัญชี ตรวจสอบบัญชี

 และงำนทำงด้ำนกฎหมำย

97  หมู่ท่ี 4 ต.ข้ีเหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

3,211 0503563002270 หจ.ซีเค โฮมรีแพร์ 8/4/2563 100,000         41002 ประกอบกิจกำรให้บริกำรก่อสร้ำง รับเหมำ

ออกแบบ ต่อเติมทุกประเภท

291/104  หมู่ท่ี 4 ต.หนองจ๊อม อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,212 0505563005408 บจ.วิลำวัลย์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 13/4/2563 100,000         46109 ประกอบกิจกำรเป็นผู้แทนจ ำหน่ำยสินค้ำแบ

รนด์ส่ังท ำ ค้ำส่งท่ัวไปและค้ำส่งให้ตัวแทน

จ ำหน่ำย สินค้ำประเภทอำหำรเสริมผู้หญิง 

อำหำรเสริมผู้ชำย ส่ังท ำเสปร์ย์นวดผิวหนัง

399/136  หมู่ท่ี 5 ต.หนองหำร อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50290

3,213 0503563002351 หจ.เนเชอรัล โปรเจกต์ สตูดิโอ 13/4/2563 50,000           13121 กำรทอผ้ำจำกเส้นใยธรรมชำติ 9  ซอย1(ถนนพัฒนำช้ำงเผือก) ถนนพัฒนำ

ช้ำงเผือก

ต.ช้ำงเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

3,214 0503563002326 หจ.ทวีทรัพย์โฮม คอนสตรัคช่ัน 10/4/2563 40,000           41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 74/2  หมู่ท่ี 11 ต.ท่ำวังตำล อ.สำรภี จ.เชียงใหม่ 50140

3,215 0515563000589 บจ.ทองกนกเน็ตเวิร์ค จ ำกัด 24/4/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ซ่อมแซม ต่อ

เติม ปรับปรุง ให้ค ำปรึกษำเก่ียวกับงำน

209  หมู่ท่ี 8 ต.ศรีบัวบำน อ.เมืองล ำพูน จ.ล ำพูน 51000

3,216 0515563000571 บจ.ทองลังกำ จ ำกัด 23/4/2563 3,000,000       11043 ประกอบกิจกำรผลิตน้ ำสมุนไพรสกัดเข้มข้น

จำกวัตถุดิบธรรมชำติ

122/35  หมู่ท่ี 4 ต.บ้ำนกลำง อ.เมืองล ำพูน จ.ล ำพูน 51000

3,217 0515563000546 บจ.แก้ว เกศ ผลไม้ไทย จ ำกัด 20/4/2563 3,000,000       46313 ประกอบกิจกำรขำยส่งผักและผลไม้ 224  หมู่ท่ี 4 ต.วังผำง อ.เวียงหนองล่อง จ.ล ำพูน 51120

3,218 0513563000293 หจ.ยอยักษ์เข้ียวใหญ่ 2/4/2563 2,000,000       47524 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ดิน หิน ทรำย และ

วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำงทุกชนิด

69  หมู่ท่ี 15 ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองล ำพูน จ.ล ำพูน 51000

3,219 0515563000511 บจ.ส.สัมฤทธ์ิ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 7/4/2563 2,000,000       41001 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีเป็นท่ีพักอำศัยทุกประเภท

 บ้ำนเด่ียว อำคำรท่ีอยู่อำศัยรวมอำคำรสูง 

กำรดัดแปลงหรือกำรปรับ

45/3  หมู่ท่ี 3 ต.เหมืองง่ำ อ.เมืองล ำพูน จ.ล ำพูน 51000

3,220 0515563000538 บจ.พี.พี.พี. อินเตอร์แพค จ ำกัด 16/4/2563 1,500,000       22220 ประกอบกิจกำรโรงงำนผลิตถุงพลำสติกทุก

ชนิด จ ำหน่ำยปลีกและส่งถุงพลำสติกทุกชนิด

300  หมู่ท่ี 10 ต.บ้ำนธิ อ.บ้ำนธิ จ.ล ำพูน 51180

3,221 0513563000307 หจ.เค.เอ.เอ็ม.เซอร์วิส 2020 8/4/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจกำรออกแบบ ติดต้ัง ซ่อมแซม

ระบบไฟฟ้ำ เคร่ืองปรับอำกำศและรับเหมำ

ติดต้ัง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำ ท้ังในอำคำรและ

นอกอำคำร ทุกชนิดทุกประเภท

146/1  หมู่ท่ี 12 ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองล ำพูน จ.ล ำพูน 51000

3,222 0513563000323 หจ.ธำนี ช้อป 16/4/2563 1,000,000       47595 ประกอบกิจกำรค้ำขำยเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำและ

สินค้ำเบ็ดเตล็ด

222/1  หมู่ท่ี 6 ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองล ำพูน จ.ล ำพูน 51000

3,223 0513563000358 หจ.เอสเอ็นซี ซัคเซสฟูล 30/4/2563 1,000,000       70103 ส ำนักงำนปฏิบัติกำรภูมิภำค 163  หมู่ท่ี 4 ต.หนองหนำม อ.เมืองล ำพูน จ.ล ำพูน 51000

3,224 0515563000503 บจ.พญำอินทร์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 165  หมู่ท่ี 2 ต.หนองหนำม อ.เมืองล ำพูน จ.ล ำพูน 51000

3,225 0515563000597 บจ.เอ็มแปดเอ็ม จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       46209 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ปลีกส่ง พืชผล

ผลผลิตทำงกำรเกษตรทุกชนิด

84/1  หมู่ท่ี 4 ต.ประตูป่ำ อ.เมืองล ำพูน จ.ล ำพูน 51000

3,226 0513563000340 หจ.แอล.เอส.แอล. บิสซิเนส (2020) 22/4/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจกำรขำยปลีกทำงอินเทอร์เน็ตสินค้ำ

 อุปโภค บริโภค สินค้ำอุตสำหกรรม ทุก

ประเภท

76  หมู่ท่ี 10 ต.นำทรำย อ.ล้ี จ.ล ำพูน 51110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,227 0513563000331 หจ.ท็อป เพอร์ฟอร์แมนซ์ 2020 22/4/2563 1,000,000       47114 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค บริโภค 

สินค้ำเบ็ดเตล็ด เคร่ืองส ำอำงค์ น้ ำยำฆ่ำเช้ือ 

เคร่ืองมืออุปกรณ์ในกำรพ่นน้ ำยำ

43  หมู่ท่ี 5 ต.ท่ำตุ้ม อ.ป่ำซำง จ.ล ำพูน 51120

3,228 0515563000520 บจ.นิวมำร์ก กรุ๊ป จ ำกัด 13/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงบ้ำนและ

อำคำร รวมถึงระบบไฟฟ้ำระบบประปำ

35  หมู่ท่ี 9 ต.วังผำง อ.เวียงหนองล่อง จ.ล ำพูน 51120

3,229 0513563000315 หจ.สิงห์เหนือ เพำเวอร์ 15/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรพ่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำงำน ถนน สะพำน เข่ือน อุโมงค์ และงำน

ก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับท ำงำน

โยธำทุกประเภท

29  หมู่ท่ี 3 ต.ทำกำศ อ.แม่ทำ จ.ล ำพูน 51170

3,230 0515563000554 บจ.เซฟไทยคลีนเอเนอจี จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       46209 ประกอบกิจกำรขำยผลผลิตทำงกำรเกษตรซึำง

มิได้จัดประเภทไว้ท่ีอ่ืน

203  หมู่ท่ี 6 ต.ทำกำศ อ.แม่ทำ จ.ล ำพูน 51170

3,231 0515563000562 บจ.รุ่งเรือง  ไนโตรเจน จ ำกัด 22/4/2563 500,000         46441 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยก๊ำซไนโตรเจนเหลว 

ยำ น้ ำเช้ือ ฮอร์โมน (วัว) และซ่อมถังเก็บ

ไนโตรเจน

81  หมู่ท่ี 9 ต.เหมืองง่ำ อ.เมืองล ำพูน จ.ล ำพูน 51000

3,232 0525563000350 บจ.อิวหลี คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 2/4/2563 25,000,000     41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำ

กำร ถนน สะพำน อุโมงค์ งำนก่อสร้ำงอย่ำง

อ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับท ำงำนโยธำทุกประเภท

276/22  ถนนฉัตรไชย ต.สบตุ๋ย อ.เมืองล ำปำง จ.ล ำปำง 52100

3,233 0525563000392 บจ.ป. ล้ำนช้ำง 1958 จ ำกัด 15/4/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด 247  หมู่ท่ี 7 ต.พิชัย อ.เมืองล ำปำง จ.ล ำปำง 52000

3,234 0525563000384 บจ.เอสล่ำร์ไทย วิศวกรรม จ ำกัด 14/4/2563 5,000,000       41002 รับเหมำก่อสร้ำงและซ่อมบ ำรุงอำคำร ถนน 

คอนโด ระบบไฟฟ้ำ โซล่ำร์เซลล์ และด้ำน

พลังงำนท้ังหมด

191/3  หมู่ท่ี 5 ต.ห้ำงฉัตร อ.ห้ำงฉัตร จ.ล ำปำง 52190

3,235 0523563000480 หจ.เอ็มไนท์คอนสตรัคช่ัน 2/4/2563 3,000,000       42901 กำรก่อสร้ำงระบบสำธำรณูปโภคส่ิงอ ำนวย

ควำมสะดวก (ยกเว้นตัวอำคำรของโรงงำน

อุตสำหกรรม) และโครงกำรวิศวกรรมโยธำ

อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องในน้ ำ

644  หมู่บ้ำน เวียงหงส์ล้ำนนำ หมู่ท่ี 12 ต.แม่เมำะ อ.แม่เมำะ จ.ล ำปำง 52220

3,236 0525563000376 บจ.ที.เค.พี.เหมืองแม่เมำะ จ ำกัด 10/4/2563 3,000,000       43120 ประกอบกิจกำรให้บริกำรขุด ขนดิน หิน แร่

ต่ำง ๆ ถ่ำนหินลิกไนต์

72  หมู่ท่ี 1 ต.สบป้ำด อ.แม่เมำะ จ.ล ำปำง 52220

3,237 0523563000561 หจ.เทพพนม คอนสตรัคช่ัน (2020) 30/4/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ต่อเติม 

อำคำรส ำนักงำนทุกชนิด รวมท้ังรับเหมำงำน

โยธำทุกประเภท

469  หมู่ท่ี 4 ต.บ้ำนเสด็จ อ.เมืองล ำปำง จ.ล ำปำง 52000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,238 0523563000536 หจ.ดอยพระบำทปิโตรเลียมแอนด์

เซอร์วิส

21/4/2563 1,500,000       47300 ประกอบกิจ ำำกรค้ำน้ ำมันเช้ือเพลิง ผลิตภัณฑ์

อย่ำงอ่ืนท่ีก่อให้เกิดพลังงำนและสถำนีบริกำร

น้ ำมันเช้ือเพลิง

1000/10  หมู่ท่ี 1 ต.พระบำท อ.เมืองล ำปำง จ.ล ำปำง 52000

3,239 0525563000406 บจ.พำวเวอร์เอส ซัพพลำย แอนด์ 

โซลูช่ัน จ ำกัด

16/4/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุก่อสร้ำง สี เคร่ืองมือ

ทำสี เคร่ืองตกแต่งอำคำร เคร่ืองสุขภัณฑ์

665/16  ถนนไฮเวย์ล ำปำง-งำว ต.หัวเวียง อ.เมืองล ำปำง จ.ล ำปำง 52000

3,240 0523563000498 หจ.เอสทีเอช เซอร์วิส แอนด์ ซัพ

พลำย

10/4/2563 1,000,000       33200 ประกอบกิจกำรติดต้ังเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ

อุตสำหกรรม

57  หมู่ท่ี 10 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองล ำปำง จ.ล ำปำง 52100

3,241 0525563000414 บจ.รินริช ล ำปำง จ ำกัด 23/4/2563 1,000,000       46321 กำรขำยส่งเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ 511-511/1  ถนนประสำนไมตรี ต.สบตุ๋ย อ.เมืองล ำปำง จ.ล ำปำง 52100

3,242 0523563000510 หจ.ณัฐธชัย ซัพพลำย 17/4/2563 1,000,000       41002 รับเหมำก่อสร้ำง 234  หมู่บ้ำน สบปุง หมู่ท่ี 3 ต.ท่ำผำ อ.เกำะคำ จ.ล ำปำง 52130

3,243 0523563000544 หจ.พูนทรัพย์ เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ 

ดีไซน์

23/4/2563 1,000,000       16101 ประกอบกิจกำรจัดท ำผลิตภัณฑ์ เเปรรูปไม้ทุก

ชนิด

298  หมู่ท่ี 12 ต.ล ำปำงหลวง อ.เกำะคำ จ.ล ำปำง 52130

3,244 0523563000501 หจ.อินชุมรุ่งเรืองกิจ 10/4/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจกำรเก่ียวกับจ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง

ทุกชนิด อิฐบล็อก อิฐมอญ เสำ ท่อ หิน ดิน 

ทรำย

215/1  หมู่ท่ี 8 ต.นำครัว อ.แม่ทะ จ.ล ำปำง 52150

3,245 0523563000528 หจ.บี อี เทเลคอม 21/4/2563 1,000,000       43210 ให้บริกำรติดต้ังเคร่ืองโทรคมนำคม เคร่ืองมือ

ส่ือสำร

330  หมู่ท่ี 1 ต.ห้ำงฉัตร อ.ห้ำงฉัตร จ.ล ำปำง 52190

3,246 0523563000552 หจ.ธวัฒชัยก่อสร้ำง 24/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 42/6  หมู่ท่ี 9 ต.เมืองยำว อ.ห้ำงฉัตร จ.ล ำปำง 52190

3,247 0525563000368 บจ.โอบี ไลฟ์ จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       73101 กิจกรรมของบริษัทโฆษณำ 362  หมู่บ้ำน ใหม่นำแขม หมู่ท่ี 7 ซอย3 ต.แม่เมำะ อ.แม่เมำะ จ.ล ำปำง 52220

3,248 0535563000155 บจ.กฤษฎ์ิอินเตอร์เพ้นท์ จ ำกัด 17/4/2563 1,000,000       45202 ประกอบกิจกำรเคำะพ่นสีรถยนต์ และ

จ ำหน่ำยอะไหล่รถยนต์

144  หมู่ท่ี 8 ต.ป่ำเซ่ำ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000

3,249 0535563000171 บจ.ห้วยมุ่น อินเตอร์เทรดด้ิง จ ำกัด 28/4/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจกำรค้ำ ผัก ผลไม้ เคร่ืองด่ืม น้ ำด่ืม

 น้ ำแร่ น้ ำผลไม้ อำหำรสด อำหำรส ำเร็จรูป 

และเคร่ืองบริโภคอ่ืน ส่ังเข้ำมำจ ำหน่ำยใน

ประเทศและส่งออกไปจ ำหน่ำยยังต่ำงประเทศ

 ซ่ึงสินค้ำตำมท่ีก ำหนดไว้ในวัตถุประสงค์

17/10  หมู่ท่ี 2 ต.ห้วยมุ่น อ.น้ ำปำด จ.อุตรดิตถ์ 53110

3,250 0533563000234 หจ.ทองพงษ์พันธ์ 2020 2/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 23/1  หมู่ท่ี 5 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120

3,251 0533563000251 หจ.สังบัว มำร์เก็ตต้ิง 20/4/2563 1,000,000       46205 ประกอบกิจกำรขำยส่งและขำยดอกไม้และ

สินค้ำอ่ืน ๆ ในร้ำนค้ำท่ัวไป และขำยผ่ำนส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์

100/1  หมู่ท่ี 5 ต.บ้ำนหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120

3,252 0533563000269 หจ.ไพสิทธ์ิ 24/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 241  หมู่ท่ี 3 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,253 0535563000163 บจ.อัญญธันวำ  (ไทยแลนด์) จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       32909 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย น ำเข้ำ 

ส่งออก สินค้ำโอท็อป สินค้ำชุมชน ส้ินค้ำ

พ้ืนเมือง สินค้ำเกษตรกรรม

125/4  หมู่ท่ี 1 ต.ฝำยหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130

3,254 0535563000147 บจ.ทรัพย์เจริญสุนทรฟำร์ม จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       01450 ประกอบกิจกำรเล้ียงสุกร 83  หมู่ท่ี 6 ถนนอุตรดิตถ์-เข่ือนสิริกิต์ิ ต.ร่วมจิต อ.ท่ำปลำ จ.อุตรดิตถ์ 53150

3,255 0533563000242 หจ.สถิตย์แสนกำรโยธำ 13/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงและงำนโยธำ

ทุกชนิด

135/1  หมู่ท่ี 1 ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53210

3,256 0543563000242 หจ.น้ ำย้อยเมืองแป้ 3/4/2563 1,000,000       10799 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำพริก

ส ำเร็จรูปปรุงรสต่ำงๆ น้ ำพริกน้ ำย้อย น้ ำพริก

หมูกระจก น้ ำพริกข่ำ

113  หมู่ท่ี 14 ต.ป่ำแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

3,257 0543563000269 หจ.บิว  โลจิสติกส์ 16/4/2563 1,000,000       49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำเกษตรและวัสดุ

ก่อสร้ำง

8/4  หมู่ท่ี 3 ต.วังธง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

3,258 0545563000139 บจ.อิงลิชสไมล์ จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       85491 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนภำษำ 3  ถนนคุ้มเดิม ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

3,259 0545563000147 บจ.เอส.ที.ซี คอนกรีต จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       23953 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยคอนกรีต

ผสมเสร็จ

212  หมู่ท่ี 4 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

3,260 0545563000155 บจ.โฟลว์โฟล์ค จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       74109 ประกอบธุรกิจบริกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ 

ออกแบบ พัฒนำผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ท้ังผลิตภัณฑ์

เพ่ือบริโภคและอุปโภค

43  หมู่ท่ี 14 ต.น้ ำช ำ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130

3,261 0543563000251 หจ.ส่ือกำรสอนครูบำส 8/4/2563 1,000,000       58111 ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยส่ือกำรเรียน

กำรสอน

9  หมู่ท่ี 8 ต.ป่ำสัก อ.วังช้ิน จ.แพร่ 54160

3,262 0543563000277 หจ.เฮือนสักทอง ทรัพย์รุ่งเรือง 24/4/2563 1,000,000       46632 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยไม้แปรรูป ไม้เรือนเก่ำ

 บ้ำนน็อคดำวน์ บ้ำนส ำเร็จรูป เฟอร์นิเจอร์ 

และของท่ีผลิตจำกผลิตภัณฑ์ไม้ทุกชนิด

196  หมู่ท่ี 3 ต.น้ ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170

3,263 0555563000295 บจ.พีแอนด์พี ฟำร์มำแคร์ จ ำกัด 7/4/2563 5,000,000       46443 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง เช่น ลิ

ปติก บลัชออน อำยไลน์เนอร์ เซร่ัม ครีมรองพ้ืน

70/2  หมู่ท่ี 6 ต.ท่ำวังผำ อ.ท่ำวังผำ จ.น่ำน 55140

3,264 0553563000331 หจ.เกรียงไกร ก่อสร้ำง น่ำน 23/4/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 67  หมู่ท่ี 10 ต.พระพุทธบำท อ.เชียงกลำง จ.น่ำน 55160

3,265 0555563000309 บจ.ชยณัฐ ทรำนสปอร์ตแอนด์

เซอร์วิส จ ำกัด

22/4/2563 2,000,000       47732 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย แลกเปล่ียน ทอง นำก

 เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอ่ืน

642/12  หมู่ท่ี 4 ต.ไชยสถำน อ.เมืองน่ำน จ.น่ำน 55000

3,266 0553563000315 หจ.ควอลิต้ี เฮ้ำส์ คอนซัลแท็นท์ 15/4/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจกำรรับงำนออกแบบและค ำนวณ 

งำนควบคุมกำรก่อสร้ำงหรือกำรผลิต

27  หมู่ท่ี 5 ต.ผำสิงห์ อ.เมืองน่ำน จ.น่ำน 55000

3,267 0553563000277 หจ.ศรีน่ำน เมทัลชีท 1/4/2563 1,000,000       25111 ประกอบกิจกำร ผลิตและจ ำหน่ำยหลังคำเหล็ก

 พร้อมอุปกรณ์ทุกชนิด

108  หมู่ท่ี 11 ต.กลำงเวียง อ.เวียงสำ จ.น่ำน 55110
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3,268 0553563000293 หจ.กันไชยแก้ว รับเหมำก่อสร้ำง 7/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 92  หมู่ท่ี 6 ต.ส้ำน อ.เวียงสำ จ.น่ำน 55110

3,269 0553563000340 หจ.เงินรุ่งเจริญ คอนสตรัคช่ัน 28/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 33  หมู่ท่ี 1 ต.ทุ่งศรีทอง อ.เวียงสำ จ.น่ำน 55110

3,270 0555563000317 บจ.โชคศิริวรรณ 999 จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       11041 ประกอบกิจกำรผลิตและจัดจ ำหน่ำยน้ ำด่ืมทุก

ชนิด ทุกประเภทและทุกขนำด

302  หมู่ท่ี 7 ต.เจดีย์ชัย อ.ปัว จ.น่ำน 55120

3,271 0553563000285 หจ.น่ำนแท้งค์น้ ำ 3/4/2563 1,000,000       46639 ประกอบกิจกำรขำยส่งวัสดุก่อสร้ำง 502/4  หมู่ท่ี 7 ต.ท่ำวังผำ อ.ท่ำวังผำ จ.น่ำน 55140

3,272 0553563000307 หจ.ณฤดีเมทัลชีทวิวรรธน์ 15/4/2563 800,000         47524 จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เมทัลชีท ลอนหลังคำ 

หลังคำโปร่งแสง ฉนวนกันควำมร้อน กันสำด 

รำงน้ ำเมทัลชีท

162  หมู่ท่ี 3 ต.เจดีย์ชัย อ.ปัว จ.น่ำน 55120

3,273 0553563000323 หจ.วิทวัสกิจเกษตร 20/4/2563 500,000         46201 ประกอบกิจกำรค้ำ ข้ำว ข้ำวโพด 89  หมู่ท่ี 6 ต.อ่ำยนำไลย อ.เวียงสำ จ.น่ำน 55110

3,274 0563563000331 หจ.ประกำยทอง 99 17/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกประเภท 106  หมู่ท่ี 3 ต.แม่กำ อ.เมืองพะเยำ จ.พะเยำ 56000

3,275 0563563000366 หจ.วิโรจน์เจริญรัตน์ 23/4/2563 1,000,000       41002 รับเหมำก่อสร้ำง 85  หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนใหม่ อ.เมืองพะเยำ จ.พะเยำ 56000

3,276 0565563000121 บจ.พอส ไอเดียเทค จ ำกัด 15/4/2563 1,000,000       62023 ประกอบกิจกำรพัฒนำออกแบบ และ

ให้บริกำรจัดกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

และ/หรือ ชุดเซ็นเตอร์

312  หมู่ท่ี 1 ต.แม่กำ อ.เมืองพะเยำ จ.พะเยำ 56000

3,277 0563563000323 หจ.บี เอ็ม แทททู 16/4/2563 1,000,000       96309 ประกอบกิจกำรบริกำรรับสักลำย ออกแบบ

ลำยสัก และงำนสักต่ำงๆ

198  หมู่ท่ี 9 ต.บ้ำนปิน อ.ดอกค ำใต้ จ.พะเยำ 56120

3,278 0565563000139 บจ.บุญรักษำ 888 จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจกำรขำยส่งผลิตภัณฑ์อำหำรอ่ืนๆ

ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

204  หมู่ท่ี 2 ต.ดอกค ำใต้ อ.ดอกค ำใต้ จ.พะเยำ 56120

3,279 0565563000112 บจ.โชคทรัพย์สุข จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศ ย สถำนท่ีท ำ

กำร ถนน สะพำน

214  หมู่ท่ี 5 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยำ 56130

3,280 0563563000293 หจ.มนูกิจกำรปิโตรเลียม 3/4/2563 1,000,000       47300 จ ำหน่ำยน้ ำมันเช้ือเพลิงทุกชนิด จ ำหน่ำย

น้ ำมันหล่อล่ืนทุกชนิด

151  หมู่ท่ี 11 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยำ 56140

3,281 0563563000307 หจ.โฮมฟอร์ยู พะเยำ 7/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำง 86/4  หมู่ท่ี 1 ต.นำปรัง อ.ปง จ.พะเยำ 56140

3,282 0563563000340 หจ.กรีนโปรดัคติวิต้ีแอนด์คอลลำ

โบเรช่ัน

21/4/2563 500,000         74902 รับประเมินติดตำมผลกระทบทำงส่ิงแวดล้อมอี

ไอเอ อีเฮชไอเอ รวมท้ังส ำรวจวิเครำะห์และ

เก็บข้อมูลด้ำนส่ิงแวดล้อมทุกประเภท

259  หมู่ท่ี 2 ต.แม่กำ อ.เมืองพะเยำ จ.พะเยำ 56000

3,283 0563563000358 หจ.พะเยำ พี.เอส.ซัพพลำย 23/4/2563 500,000         46900 ประกอบกิจกำรค้ำสินค้ำอุปโภคบริโภค 247/3  หมู่ท่ี 3 ต.ท่ำวังทอง อ.เมืองพะเยำ จ.พะเยำ 56000

3,284 0563563000315 หจ.บี.วำย.สตีล เซ็นเตอร์ 8/4/2563 500,000         46622 ประกอบกิจกำรขำยส่งเหล็กเหล็กกล้ำและ

โลหะท่ีนอกกลุ่มเหล็กข้ันมูลฐำน

46  หมู่ท่ี 3 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยำ 56130

3,285 0563563000374 หจ.ยูโฮมรับเหมำก่อสร้ำง 27/4/2563 100,000         47524 ค้ำวัสดุก่อสร้ำง 226  หมู่ท่ี 2 ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซำง จ.พะเยำ 56110
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3,286 0575563001003 บจ.สกำย  เอวิเอช่ันโฮลด้ิง จ ำกัด 16/4/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำง 53/56  หมู่ท่ี 22 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57000

3,287 0573563001273 หจ.ทีมงำนพลังหนุ่ม 21/4/2563 5,000,000       47221 ประกอบกิจกำรค้ำ สุรำ เบียร์ และสินค้ำ

อุปโภค บริโภคอ่ืนๆทุกชนิด

424/2  หมู่ท่ี 10 ต.แม่สำย อ.แม่สำย จ.เชียงรำย 57130

3,288 0575563001038 บจ.ณ สุวรรณ อิมพอร์ต แอนด์ 

เอ็กซ์พอร์ต จ ำกัด

22/4/2563 5,000,000       46109 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก สินค้ำอุปโภค 

บริโภค อะไหล่ยนต์ น้ ำมันเคร่ือง น้ ำมัน

เช้ือเพลิง ไม้สัก ไม้แปรรูป และสินค้ำอ่ืนๆ ทุก

ชนิด ทุกประเภท

928/4  หมู่ท่ี 13 ต.แม่สำย อ.แม่สำย จ.เชียงรำย 57130

3,289 0575563001062 บจ.กนกวรรณ 2016 จ ำกัด 24/4/2563 5,000,000       46101 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก สัตว์มีชีวิต พืช

ทำงกำรเกษตรทุกชนิด ไปจ ำหน่ำยยัง

ต่ำงประเทศ และน ำเข้ำมำจ ำหน่ำยในประเทศ 

เช่น สุกร กระบือ โค

170  หมู่ท่ี 4 ต.โป่งผำ อ.แม่สำย จ.เชียงรำย 57130

3,290 0575563001089 บจ.เฟิร์สวัน เคพีเอส จ ำกัด 30/4/2563 5,000,000       46443 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง เช่นลิ

ปติก บลัชออน อำยไลย์เนอร์ เซร่ัม ครีมรอง

พ้ืน ครีมกันแดด

340  หมู่ท่ี 1 ต.หล่ำยงำว อ.เวียงแก่น จ.เชียงรำย 57140

3,291 0575563000911 บจ.พีทพัฒน กรุ๊ป จ ำกัด 3/4/2563 5,000,000       46639 ประกอบกิจกำรขำย น ำเข้ำ ส่งออก วัสดุ

ก่อสร้ำง อุปกรณ์และเครุ่ืองมือเคร่ืองใช้ในกำร

ก่อสร้ำงทุกชนิด

136  หมู่ท่ี 11 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงรำย 57160

3,292 0575563000929 บจ.ซีอีโอ แพลนน่ิง เฮ้ำส์ จ ำกัด 3/4/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 197/2  หมู่ท่ี 16 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงรำย 57210

3,293 0575563000953 บจ.ปิมำตำ จ ำกัด 7/4/2563 3,900,000       66199 ประกอบธุรกิจบริกำรรับเป็นผู้จัดกำรและดูแล

ผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดกำร

ทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืน

335/1  หมู่ท่ี 2 ต.ท่ำสุด อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57000

3,294 0575563000899 บจ.ไทยจีพีเอสแทรกเกอร์2020 

จ ำกัด

1/4/2563 2,000,000       46105 ประกอบกิจกำร น ำเข้ำ ส่งออก เคร่ืองจักร 

อะไหล่ รถยนต์ รถจักรยำนยนต์ เคร่ืองยนต์ 

รถแทรคเตอร์

509/49  หมู่ท่ี 9 ต.บ้ำนดู่ อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57100

3,295 0573563001249 หจ.มหำมำศศิวะ 14/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 76/37  หมู่ท่ี 16 ซอยธนรักษ์ ถนนสันโค้ง

น้อย

ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57000

3,296 0573563001311 หจ.ที.เอส.จงรุ่งเรืองกิจ 27/4/2563 1,000,000       10769 ผลิตสมุนไพรผงส ำหรับชงเป็นเคร่ืองด่ืม 317/148  หมู่บ้ำน สินธำนี 3 หมู่ท่ี 13 ต.ท่ำสำย อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57000

3,297 0573563001354 หจ.สมบูรณ์ อุปกรณ์ พำณิชย์ 30/4/2563 1,000,000       47411 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยจัดหำ อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเลคทรอนิก อุปกรณ์

ไฟฟ้ำ อุปกรณ์ประปำ

258  หมู่ท่ี 13 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57000
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3,298 0575563000902 บจ.ค ำนำรำ กอล์ฟคลับ เชียงรำย 

จ ำกัด

2/4/2563 1,000,000       93120 ประกอบกิจกำรให้บริกำรสนำมกอล์ฟ 174  หมู่ท่ี 11 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57000

3,299 0575563000945 บจ.โปรคลีน โปรแคร์ จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       81210 ประกอบกิจกำร รับท ำควำมสะอำดบ้ำน 

ส ำนักงำน ออฟฟิศ ร้ำนค้ำ คอนโด และ

สถำนท่ีต่ำงๆ ฯลฯ

209/1  หมู่ท่ี 4 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57000

3,300 0575563000970 บจ.รักษำควำมปลอดภัย นิวไทย 

จ ำกัด

10/4/2563 1,000,000       80100 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรักษำควำมปลอดภัย 23/6,23/7  ช้ันท่ี 3 หมู่ท่ี 15 ซอยรำชโยธำ

 2 ถนนรำชโยธำ

ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57000

3,301 0575563000988 บจ.นำโน คลีนน่ิง จ ำกัด 14/4/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสำรเคมีและ

เคร่ืองส ำอำง

273/5  หมู่ท่ี 3 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57000

3,302 0575563001046 บจ.ยูบิคพลัส จ ำกัด 23/4/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจกำรค้ำส่ง ค้ำปลีก และบ ำรุงรักษำ

เคร่ืองมืออุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ดับเพลิง 

เคร่ืองพ่นสำรเคมี

383/3  หมู่ท่ี 24 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57000

3,303 0575563001054 บจ.กรีนเวลท์ นอร์ทเทิร์น จ ำกัด 23/4/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจกำรรับเป็นนำยหน้ำตัวแทน

จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม

430  หมู่ท่ี 8 ต.สันทรำย อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57000

3,304 0573563001231 หจ.คุณนำย ไดมอนด์ 13/4/2563 1,000,000       46441 น ำเข้ำและจ ำหน่ำย หน้ำกำกอนำมัย เจลล้ำง

มือแอลกฮอล์ อุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ป้องกัน

และก ำจัดเช้ือโรคทุกประเภท

412/102  หมู่ท่ี 1 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57100

3,305 0573563001265 หจ.ดีเอ็นเค 2019 20/4/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยยำระงับกล่ินเท้ำ 171/44  หมู่ท่ี 1 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57100

3,306 0573563001320 หจ.ใจดีคอนเน็คท์ 27/4/2563 1,000,000       64929 รับจ ำน ำ สังหำริมทรัพย์ 253  หมู่บ้ำน สันป่ำสัก หมู่ท่ี 19 ต.บ้ำนดู่ อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57100

3,307 0575563000996 บจ.เอ็นเอ็นซี ซัพพลำย จ ำกัด 15/4/2563 1,000,000       47411 กำรจ ำหน่ำยคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง

คอมพิวเตอร์

410/302  หมู่บ้ำน เอ้ืออำธร หมู่ท่ี 1 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57100

3,308 0575563001020 บจ.ธนบดี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ 

คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด

20/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร บ้ำน 

ทำวเฮำส์ หรือส่ิงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกำร

รับเหมำก่อสร้ำง

362  หมู่ท่ี 8 ต.แม่ยำว อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57100

3,309 0575563001071 บจ.เชียงรำย อำร์คิเทคท์ (2001) 

จ ำกัด

28/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 374  หมู่ท่ี 13 ต.นำงแล อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57100

3,310 0573563001346 หจ.กุศลกิจ ก่อสร้ำง 30/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 59/1  หมู่ท่ี 10 ต.ป่ำตึง อ.แม่จัน จ.เชียงรำย 57110

3,311 0575563001011 บจ.เอกสิริทรัพย์ พร็อพเพอร์ต้ี 

จ ำกัด

17/4/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจกำรค้ำอสังหำริมทรัพย์ เช่น ขำย

ท่ีดิน ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงทุกชนิด

215  หมู่ท่ี 2 ต.สันทรำย อ.แม่จัน จ.เชียงรำย 57110

3,312 0575563000961 บจ.สุโขทัย ณ. แม่สำย จ ำกัด 10/4/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจกำร ร้ำนอำหำร ร้ำนค้ำ 42  หมู่ท่ี 1 ต.โป่งผำ อ.แม่สำย จ.เชียงรำย 57130

3,313 0573563001303 หจ.เอ็มทีช็อป 23/4/2563 1,000,000       47413 ค้ำโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์ต่อ

พ่วง และซิมกำร์ดทุกชนิด ท้ังปลีกและส่ง

177  หมู่ท่ี 12 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงรำย 57180
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3,314 0573563001192 หจ.นิวโฮมคอนสตรัคช่ันแอนด์ดีไซน์ 1/4/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำสร้ำงบ้ำน อำคำร 160  หมู่ท่ี 8 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงรำย 57210

3,315 0575563000937 บจ.กัญนำทิพย์ มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       47912 ประกอบธุรกิจซ้ือ-ขำย สินค้ำผ่ำนทำง

ออนไลน์ทุกชนิด ท้ังน้ีไม่ใช่ธุรกิจตลำดแบบตรง

130  หมู่ท่ี 5 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงรำย 57230

3,316 0573563001257 หจ.เอม่ี โฮมดีไซน์ แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน

15/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำ

กำร ถนน สะพำน เข่ือน

96  หมู่ท่ี 8 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่ำเป้ำ จ.เชียงรำย 57260

3,317 0573563001222 หจ.ออล แอเรีย 888 9/4/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจกำรจัดหำจัดซ้ือ จัดจ ำหน่ำย เพ่ือ

ขำยส่งและขำยปลีก ประเภทเวชภัณฑ์

74  หมู่ท่ี 5 ต.ป่ำตำล อ.ขุนตำล จ.เชียงรำย 57340

3,318 0573563001214 หจ.ศิริ คอนสตรัคท์ 9/4/2563 600,000         41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 102  หมู่ท่ี 8 ต.เกำะช้ำง อ.แม่สำย จ.เชียงรำย 57130

3,319 0573563001290 หจ.เค.เค.อินฟินิต้ี แอคเคำท์ 23/4/2563 500,000         69200 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับท ำบัญชี วำง

ระบบบัญชี ให้ค ำปรึกษำแนะน ำด้ำนภำษีอำกร

 จัดเตรียมหรือกำรตรวจสอบบัญชีกำรเงิน

468/319  หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนดู่ อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57100

3,320 0573563001338 หจ.ขยันดี99 27/4/2563 500,000         46900 ประกอบกิจกำรค้ำสินค้ำอุปโภค สินค้ำบริโภค 

ตำมท่ีระบุไว้ในวัตถุประสงค์

349  หมู่ท่ี 5 ต.โป่งผำ อ.แม่สำย จ.เชียงรำย 57130

3,321 0573563001281 หจ.ชยนันต์ พำนิชย์ 22/4/2563 200,000         47114 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยของช ำ จ ำหน่ำย ขนม

 อำหำร เคร่ืองด่ืม ส่ิงของเคร่ืองใช้ สินค้ำท่ัวไป

 สินค้ำอุปโภค บริโภค

203/2  หมู่ท่ี 2 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงรำย 57140

3,322 0573563001206 หจ.พีพี เอสคลับ 3/4/2563 200,000         46109 ประกอบกิจกำรเป็นนำยหน้ำ ตัวแทน จัด

จ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค บริโภค

96  หมู่ท่ี 3 ต.เวียงกำหลง อ.เวียงป่ำเป้ำ จ.เชียงรำย 57260

3,323 0583563000170 หจ.เตชธรรมกำรช่ำง 23/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร และ

งำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับท ำงำน

โยธำทุกประเภท

42  หมู่ท่ี 8 ต.บ้ำนกำศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110

3,324 0605563000651 บจ.เจ่ียน่ ำกวง จ ำกัด 2/4/2563 5,000,000       84114 กิจกรรมด้ำนกำรบริกำรท่ีส่งเสริมภำครัฐ

โดยรวม

179/24  หมู่ท่ี 9 ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

3,325 0605563000715 บจ.บีทีเอส เมดิคอล ซัพพลำย 

จ ำกัด

23/4/2563 5,000,000       46441 น ำเข้ำ และจ ำหน่ำย เคร่ืองมือ อุปกรณ์

กำรแพทย์

804/67  หมู่ท่ี 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

3,326 0603563000594 หจ.ไทยรุ่งเฮง 2/4/2563 5,000,000       47732 ร้ำนขำยปลีกเคร่ืองประดับเพชรพลอย 4/2  ถนนศรีเทพ 1 ต.ตำคลี อ.ตำคลี จ.นครสวรรค์ 60140

3,327 0605563000693 บจ.ธีระวัฒน์ คำร์บอน หรีดวำล์ว 

จ ำกัด

16/4/2563 2,000,000       45403 ประกอบกิจกำรขำยปลีกช้ินส่วนและ

อุปกรณ์เสริมใหม่ของจักรยำนยนต์ (อะไหล่ 

ช้ินส่วนอุปกรณ์)

299/445  หมู่บ้ำน ดีพร้อม 1 หมู่ท่ี 4 ซอย7 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

3,328 0605563000740 บจ.มัม มัม อินเตอร์เทรด จ ำกัด 27/4/2563 2,000,000       46315 ค้ำข้ำวและผลิตภัณฑ์อ่ืนท่ีมีส่วนประกอบจำก

ข้ำว

43/1  หมู่ท่ี 10 ต.วัดไทรย์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
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3,329 0603563000616 หจ.โพซิทีฟ คอนสตรัคช่ัน 9 7/4/2563 2,000,000       43210 ประกอบกิจกำรรับท ำระบบไฟฟ้ำแรงสูงและ

ระบบไฟฟ้ำแรงต่ ำ

4/42  ถนนประชำตำคลี ต.ตำคลี อ.ตำคลี จ.นครสวรรค์ 60140

3,330 0603563000667 หจ.เกษตรไพบูลย์ 2020 17/4/2563 2,000,000       46692 ค้ำปุ๋ย และสินค้ำทำงกำรเกษตร 882  หมู่ท่ี 1 ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180

3,331 0605563000685 บจ.แกแล ดำต้ำ เซอร์วิส จ ำกัด 14/4/2563 2,000,000       63111 ประกอบกิจกำรให้บริกำร เก็บข้อมูลผลงำน 

วิจัย สถิติ กำรแข่งขันกีฬำ ประเภทต่ำงๆ เช่น 

กำรแข่งขันม้ำว่ิง กำรแข่งขันม้ำลำกคน กำร

แข่งขันหมำ เพ่ือจ ำหน่ำยต่ำงประเทศ

66/8  หมู่ท่ี 13 ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240

3,332 0603563000721 หจ.ศศิเจริญ คอนสทรัคช่ัน 2020 30/4/2563 1,500,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร

พำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำกำร

84/83  หมู่ท่ี 13 ต.วัดไทรย์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

3,333 0603563000578 หจ.มำใหม่ 888 1/4/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจกำรขำยปลีก ขำยส่งชุดช้ันใน

เส้ือผ้ำแฟช่ัน

1016/222  หมู่ท่ี 9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

3,334 0603563000675 หจ.ก้ำวไกลวัฒนกิจ 20/4/2563 1,000,000       41002 รับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 118/259  หมู่ท่ี 14 ต.วัดไทรย์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

3,335 0603563000705 หจ.เดอะ เมคเกอร์ ดีไซน์ 23/4/2563 1,000,000       73101 จ ำหน่ำยวัสดุ-อุปกรณ์เก่ียวกับส่ือโฆษณำทุก

ประเภท และรับผลิตส่ือโฆษณำ

ประชำสัมพันธ์ทุกประเภท

377/71  หมู่ท่ี 13 ต.วัดไทรย์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

3,336 0605563000731 บจ.ฟู้ดคัพบอร์ด จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       47811 ประกอบกิจกำรขำยปลีกผลิตภัณฑ์อำหำรบน

แผงลอยและตลำด

137/2  หมู่ท่ี 13 ต.วัดไทรย์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

3,337 0605563000707 บจ.ส.ยืนยงอะไหล่ยนต์ จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอะไหล่รถยนต์ 82-84  หมู่ท่ี 3 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130

3,338 0603563000586 หจ.กมลฤทัย เอ็นจิเนียร่ิง 2/4/2563 1,000,000       41002 รับเหมำก่อสร้ำง 294/1  หมู่ท่ี 23 ต.ตำคลี อ.ตำคลี จ.นครสวรรค์ 60140

3,339 0605563000669 บจ.911 ปิโตรเลียม จ ำกัด 10/4/2563 1,000,000       46612 กำรขำยส่งเช้ือเพลิงเหลว 59/18  ถนนเจ้ำเงำะ ต.ตำคลี อ.ตำคลี จ.นครสวรรค์ 60140

3,340 0603563000641 หจ.พรหมไผ่เจริญ 13/4/2563 1,000,000       47114 ประกอบกิจกำรค้ำขำยของช ำ 53/1  หมู่ท่ี 4 ต.ศำลเจ้ำไก่ต่อ อ.ลำดยำว จ.นครสวรรค์ 60150

3,341 0605563000723 บจ.ออร์นิค ฟำร์ม จ ำกัด 23/4/2563 1,000,000       01139 ท ำผักปลอดสำร คุณภำพดีมีควำมปลอดภัยสูง 85/1  หมู่ท่ี 17 ต.บ้ำนไร่ อ.ลำดยำว จ.นครสวรรค์ 60150

3,342 0603563000608 หจ.โชคเจริญค้ำเหล็ก2016 3/4/2563 1,000,000       46622 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยค้ำเหล็กและวัสดุ

ก่อสร้ำง

165/1  หมู่ท่ี 4 ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170

3,343 0603563000624 หจ.รุ่งทรัพย์เรืองชัยกำรไฟฟ้ำ 7/4/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงระบบจ ำหน่ำย

ไฟฟ้ำ ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำ

143/3  หมู่ท่ี 2 ต.ล ำพยนต์ อ.ตำกฟ้ำ จ.นครสวรรค์ 60190

3,344 0603563000659 หจ.อรชำกำรโยธำ 16/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 26  หมู่ท่ี 6 ต.หนองพิกุล อ.ตำกฟ้ำ จ.นครสวรรค์ 60190

3,345 0603563000632 หจ.ศศิน ฟำร์ม 9/4/2563 1,000,000       01499 ประกอบกิจกำรเล้ียงสัตว์ 146/1  หมู่ท่ี 1 ต.เก้ำเล้ียว อ.เก้ำเล้ียว จ.นครสวรรค์ 60230

3,346 0603563000683 หจ.คิดในใจก่อสร้ำง 23/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง และจ ำหน่ำย

วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำง

114/1  หมู่ท่ี 17 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240

3,347 0603563000691 หจ.ประทีปกำรโยธำ 23/4/2563 1,000,000       41002 รับเหมำก่อสร้ำง และจ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง 56/2  หมู่ท่ี 17 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240

3,348 0603563000560 หจ.หิรัณย์กรุ๊ป99 1/4/2563 800,000         47219 ประกอบกิจกำรค้ำอำหำร 888/55  หมู่ท่ี 14 ต.วัดไทรย์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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3,349 0603563000713 หจ.เอ็น.เอ็ม.เอ็น.คอนสตรัคช่ัน 28/4/2563 500,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 2  หมู่ท่ี 5 ต.หัวดง อ.เก้ำเล้ียว จ.นครสวรรค์ 60230

3,350 0605563000677 บจ.เน็กซ์สเต็ป คำร์ เวิลด์ จ ำกัด 13/4/2563 100,000         47739 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ ดูแล รักษำ

รถยนต์ เช่น แชมพูล้ำงรถ ฟองน้ ำล้ำงรถ

29/2  หมู่ท่ี 1 ต.หนองเต่ำ อ.เก้ำเล้ียว จ.นครสวรรค์ 60230

3,351 0615563000103 บจ.พำวเวอร์.ธันเดอร์ จ ำกัด 16/4/2563 10,000,000     35101 ประกอบกิจกำรผลิตและกำรส่งไฟฟ้ำ 22  ถนนมณีรัตน์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธำนี จ.อุทัยธำนี 61000

3,352 0615563000090 บจ.นำนำทรัพย์รุ่งเรือง จ ำกัด 10/4/2563 2,000,000       46209 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยพืชผลทำงกำรเกษตร 119  หมู่ท่ี 1 ต.หนองบ่มกล้วย อ.บ้ำนไร่ จ.อุทัยธำนี 61180

3,353 0613563000110 หจ.ศรีเจริญเคร่ืองเขียน 2/4/2563 1,000,000       47612 ประกอบกิจกำรค้ำ กระดำษ เคร่ืองเขียน 

แบบเรียน คอมพิวเตอร์ รวมท้ังอุปกรณ์อะไหล่

ของสินค้ำดังกล่ำว

2,4  ถนนชัยพฤกษ์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธำนี จ.อุทัยธำนี 61000

3,354 0613563000128 หจ.โปรฟลีท โลจิสติกส์ 9/4/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและกำรขนถ่ำยสินค้ำ 

รวมถึงคนโดยสำร

2/5  หมู่ท่ี 1 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธำนี 61120

3,355 0625563000383 บจ.กรเกียรติฟำร์ม 789 จ ำกัด 27/4/2563 5,000,000       01499 ประกอบกิจกำรเล้ียงสัตว์ ขยำยพันธ์ุสัตว์ แปร

รูปสัตว์ทุกชนิด

342  หมู่ท่ี 2 ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.ก ำแพงเพชร 62120

3,356 0625563000341 บจ.ก้ิมเส็งค้ำข้ำว จ ำกัด 2/4/2563 2,000,000       46315 ประกอบกิจกำร ค้ำส่งและค้ำปลีก สินค้ำ

ประเภท ข้ำวสำรเจ้ำ และข้ำวเหนียว

483  ถนนวิจิตร 2 ต.ในเมือง อ.เมือง

ก ำแพงเพชร

จ.ก ำแพงเพชร 62000

3,357 0625563000405 บจ.เอวำโค จ ำกัด 28/4/2563 2,000,000       46318 ประกอบกิจกำรจัดซ้ือขำยสมุนไพร กำแฟ 433/1  ถนนเทศำ2 ต.ในเมือง อ.เมือง

ก ำแพงเพชร

จ.ก ำแพงเพชร 62000

3,358 0623563000497 หจ.คฤหำสน์ทองค ำ 14/4/2563 1,500,000       47524 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยกระจก อลูมิเนียม 

และอุปกรณ์ทุกชนิด

430  หมู่ท่ี 3 ต.ป่ำพุทรำ อ.ขำณุวรลักษบุรี จ.ก ำแพงเพชร 62130

3,359 0625563000359 บจ.เอฟเอ็กซ์ซี เอสเธติค จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       46322 ประกอบกิจกำรขำยส่งน้ ำแร่ธรรมชำติ และน้ ำ

ด่ืมในภำชนะบรรจุท่ีปิดสนิท

95  ถนนรำษฎร์รวมใจ ต.ในเมือง อ.เมือง

ก ำแพงเพชร

จ.ก ำแพงเพชร 62000

3,360 0625563000367 บจ.น้ ำด่ืมไอยรำเจริญทรัพย์ จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       11041 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำด่ืม 64  หมู่ท่ี 15 ต.นิคมทุ่งโพธ์ิ

ทะเล

อ.เมือง

ก ำแพงเพชร

จ.ก ำแพงเพชร 62000

3,361 0625563000391 บจ.ดำรำริน เวลเนส สปำ จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       96101 ประกอบกิจกำร บริกำรสปำ นวดเพ่ือสุขภำพ 

บริกำรด้ำนเสริมควำมงำม

2/10-12  ถนนเทศบำล1 ต.ในเมือง อ.เมือง

ก ำแพงเพชร

จ.ก ำแพงเพชร 62000

3,362 0623563000489 หจ.วังบัววัสดุ 8/4/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจกำรขำยวัสดุก่อสร้ำงทุกชนิด 57/4  หมู่ท่ี 1 ต.พรำนกระต่ำย อ.พรำนกระต่ำย จ.ก ำแพงเพชร 62110

3,363 0623563000471 หจ.ช.วันชัยกำรช่ำง วังไทร 2/4/2563 1,000,000       01612 ประกอบกิจกำร รับจ้ำงผลิตอุปกรณ์กำรเกษตร 680  หมู่ท่ี 2 ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.ก ำแพงเพชร 62120

3,364 0623563000501 หจ.ไพศำลโลหะ 1990 22/4/2563 1,000,000       46530 ประกอบกิจกำรขำยอะไหล่กำรเกษตร อะไหล่

รถแทรกเตอร์

189  หมู่ท่ี 3 ต.ท่ำพุทรำ อ.คลองขลุง จ.ก ำแพงเพชร 62120

3,365 0623563000519 หจ.เจริญนครวัสดุก่อสร้ำง 30/4/2563 500,000         46639 ประกอบกิจกำรขำยส่งวัสดุก่อสร้ำง 175/4  หมู่ท่ี 3 ต.เทพนคร อ.เมือง

ก ำแพงเพชร

จ.ก ำแพงเพชร 62000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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3,366 0625563000375 บจ.แสงฟ้ำวู้ดชิพ จ ำกัด 14/4/2563 500,000         01269 ผลิตและจ ำหน่ำยไม้สับ ไม้ชิพ จำกไม้ท่ีปลูกข้ึน

โดยเฉพำะ 13 ชนิด ตำมมติคณะรัฐมนตรี เช่น

 ยูคำลิปตัส

102  หมู่ท่ี 5 ต.โพธ์ิทอง อ.ปำงศิลำทอง จ.ก ำแพงเพชร 62120

3,367 0625563000413 บจ.มดฟู้ด จ ำกัด 29/4/2563 200,000         49339 กำรขนส่งสินค้ำอ่ืนๆทำงถนนซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

33  หมู่ท่ี 6 ต.หนองปลิง อ.เมือง

ก ำแพงเพชร

จ.ก ำแพงเพชร 62000

3,368 0635563000448 บจ.บี วัน 2020 จ ำกัด 20/4/2563 6,000,000       46421 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ 

เคร่ืองยนต์ ยำนพำหนะ ทุกประเภท

9/121  หมู่บ้ำน แม่สอดวิลล่ำ ซอย2 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตำก 63110

3,369 0635563000391 บจ.ใจมีเซอร์วิซแอนด์คอนสตรัคช่ัน

 จ ำกัด

10/4/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 658  หมู่ท่ี 2 ต.ท่ำสำยลวด อ.แม่สอด จ.ตำก 63110

3,370 0633563000420 หจ.บัญชำก่อสร้ำง(ช่ำงชำ) 16/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด 243/3  หมู่ท่ี 1 ต.ไม้งำม อ.เมืองตำก จ.ตำก 63000

3,371 0633563000438 หจ.สำรพัดช่ำง คำร์เซอร์วิส 21/4/2563 1,000,000       45201 ประกอบกิจกำรบริกำรซ่อมบ ำรุง บริกำรขนส่ง

เคล่ือนย้ำย  ยำนยนต์ทุกชนิด   เคร่ืองจักร 

อะไหล่และอุปกรณ์อ่ืน

309  หมู่ท่ี 1 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้ำ จ.ตำก 63000

3,372 0633563000411 หจ.ทรัพย์พัฒนำกำรโยธำ 15/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำ

กำร ถนน สะพำน เข่ือน อุโมงค์ และงำน

ก่อสร้ำงอ่ืนๆทุกชนิด รวมท้ังรับท ำงำนโยธำ

ทุกประเภท

16  หมู่ท่ี 11 ถนนเกศแก้ว - บูรพำ ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตำก 63110

3,373 0635563000383 บจ.ดี คัลเลอร์โฮม จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 359  หมู่ท่ี 5 ต.แม่กำษำ อ.แม่สอด จ.ตำก 63110

3,374 0635563000405 บจ.รอยัล คิดส์แวร์ (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

10/4/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจกำรขำยสินค้ำท่ัวไป 82/3  ถนนบ้ำนทุ่ง ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตำก 63110

3,375 0635563000413 บจ.ยักษ์ไทย เทรดด้ิง จ ำกัด 10/4/2563 1,000,000       46634 ประกอบกิจกำรขำยส่งอุปกรณ์กำรวำงท่อและ

เคร่ืองสุขภัณฑ์

303  หมู่ท่ี 7 ต.ท่ำสำยลวด อ.แม่สอด จ.ตำก 63110

3,376 0635563000421 บจ.ณัฐพิพัฒน์ ( 2556 ) จ ำกัด 17/4/2563 1,000,000       41002 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีไม่ใช่ท่ีพักอำศัย 9/23  ตรอกบ้ำนสันคือ ถนนประสำทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตำก 63110

3,377 0635563000430 บจ.แม่สอด มูฟ ฟำสต์ จ ำกัด 17/4/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำและคน

โดยสำรท้ังทำงบกและทำงน้ ำ

599/2  ถนนอินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตำก 63110

3,378 0635563000456 บจ.พี.อำร์.ที.ออยล์ จ ำกัด 21/4/2563 1,000,000       46612 ประกอบกิจกำรค้ำขำยส่งน้ ำมัน น ำเข้ำ ส่งออก

 น้ ำมันเช้ือเพลิง ถ่ำนหิน ผลิตภัณฑ์อย่ำงอ่ืนท่ี

ก่อให้เกิดพลังงำน

489  หมู่ท่ี 2 ต.แม่ตำว อ.แม่สอด จ.ตำก 63110

3,379 0635563000464 บจ.สำมเงำบุรี จ ำกัด 23/4/2563 1,000,000       47300 ประกอบกิจกำรค้ำน้ ำมันเช้ือเพลิง และสถำนี

บริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง

54  หมู่ท่ี 1 ต.วังหมัน อ.สำมเงำ จ.ตำก 63130
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3,380 0635563000472 บจ.ดี เอ็ม ที โพรดัคทีฟ จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจกำรขำยปลีกทำงอินเตอร์เน็ต ขำย

ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภำพและควำมงำม

49/6  หมู่ท่ี 4 ต.สำมเงำ อ.สำมเงำ จ.ตำก 63130

3,381 0633563000403 หจ.ปวเรศคอนสตรัคช่ัน แอนด์ 

ดีไซน์

7/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัยฯ

142  หมู่ท่ี 7 ต.นำโบสถ์ อ.วังเจ้ำ จ.ตำก 63170

3,382 0633563000381 หจ.แม่ระมำด ทรำนสปอร์ต 1/4/2563 500,000         49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

รวมถึงคนโดยสำร

15/3  หมู่ท่ี 2 ต.ขะเนจ้ือ อ.แม่ระมำด จ.ตำก 63140

3,383 0633563000390 หจ.เอ็น เค เทรดด้ิง แอนด์ 

เน็ตเวิร์ค ซิสเทม

2/4/2563 200,000         47413 ประกอบกิจกำรค้ำ เคร่ืองมือส่ือสำร อุปกรณ์

และเคร่ืองตกแต่งเก่ียวกับอุปกรณ์ส่ือสำรทุก

ชนิด

9/969  ถนนอินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตำก 63110

3,384 0645563000154 บจ.เทคนิคดีเซล 2511 จ ำกัด 22/4/2563 5,000,000       45201 ประกอบกิจกำร ตรวจสอบ ซ่อมแซม 

บ ำรุงรักษำ รถยนต์ เคร่ืองยนต์ 

เคร่ืองปรับอำกำศรถยนต์ รวมท้ังระบบ

62  ถนนจรดวิถีถ่อง ต.ธำนี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000

3,385 0643563000195 หจ.เอสพีซี99รุ่งเรือง แอนด์ 

เซอร์วิส

2/4/2563 2,000,000       46104 ประกอบกิจกำรค้ำคอมพิวเตอร์ รวมท้ังอะไหล่

และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเลคโทรนิค

134/1  หมู่ท่ี 9 ต.วังน้ ำขำว อ.บ้ำนด่ำนลำน

หอย

จ.สุโขทัย 64140

3,386 0643563000209 หจ.มูมู่ เทรดด้ิง 2020 21/4/2563 1,500,000       41002 รับเหมำก่อสร้ำง รับเหมำงำนระบบ รับเหมำ

งำนติดต้ังงำนโครงสร้ำง รับเหมำงำนตกแต่งต่อ

เติมทุกประเภท

140/2  หมู่ท่ี 4 ต.บ้ำนกร่ำง อ.กงไกรลำศ จ.สุโขทัย 64170

3,387 0655563000791 บจ.เออำร์พี เทเลคอม จ ำกัด 7/4/2563 10,000,000     47411 ประกอบกิจกำรค้ำ อุปกรณ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์

 อิเลคทรอนิกส์ รับเหมำก่อสร้ำง

329/140 หมู่ท่ี 4 ต.บ้ำนคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

3,388 0655563000774 บจ.เอส.ซี.บี.จอยท์ คอนสตรัคช่ัน 

จ ำกัด

3/4/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

ซ่อมแซม อำคำร ถนน สะพำน เข่ือนอุโมงค์

888/2  หมู่ท่ี 11 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

3,389 0655563000847 บจ.กำญจนพงศ์ จ ำกัด 17/4/2563 5,000,000       68104 ประกอบกิจกำรให้เช่ำท่ีดิน โครงกำรพัฒนำ

อำคำรส ำหรับให้เช่ำท่ีเจ้ำของเป็นผู้ด ำเนินกำร

เอง

1320/9  ถนนบรมไตรโลกนำรถ 2 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

3,390 0655563000898 บจ.โฮม เดสทิเนชัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด 30/4/2563 5,000,000       47525 ประกอบกิจกำร ขำยปลีก-ส่ง สินค้ำวัสดุและ

อุปกรณ์ ก่อสร้ำงทุกชนิด

247/5  หมู่ท่ี 6 ต.ท่ำทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

3,391 0655563000880 บจ.ภูเทพเทวำ จ ำกัด 29/4/2563 5,000,000       46319 ประกอบกิจกำรขำยสินค้ำ อำหำรเสริม กำแฟ 

เคร่ืองด่ืม และเคร่ืองส ำอำงค์

31  หมู่ท่ี 13 ต.บำงระก ำ อ.บำงระก ำ จ.พิษณุโลก 65140

3,392 0655563000871 บจ.เมดิก้อน ฟู๊ด (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

24/4/2563 3,000,000       46201 ประกอบกิจกำรค้ำ ข้ำว ข้ำวโพด มันส ำปะหลัง 975/25  ถนนบรมไตรโลกนำรถ 2 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

3,393 0655563000812 บจ.เอ็นดีเค อีดู จ ำกัด 14/4/2563 2,000,000       55103 ประกอบกิจกำรให้บริกำรท่ีพักโฮมเตย์ 259/6  หมู่ท่ี 10 ต.ท่ำทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

3,394 0655563000855 บจ.ทีทีธัญญะ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 20/4/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำ

กำร

83/1  หมู่ท่ี 11 ต.เนินเพ่ิม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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3,395 0653563000641 หจ.เมืองทองเคมี (2020) 3/4/2563 1,000,000       47733 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยปุ๋ย ยำปรำบศัตรูพืช 

ยำบ ำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด

111/11  หมู่ท่ี 11 ต.บ้ำนกร่ำง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

3,396 0653563000659 หจ.ปฏิมำกรรมและวิศวกร 2525 8/4/2563 1,000,000       32909 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำยซุ้มเฉลิมพระ

เกียรติ กรอบรูป ไฟเบอร์ ธงชำติ ธงต่ำงๆ

164/1  หมู่ท่ี 6 ต.ปำกโทก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

3,397 0653563000691 หจ.เอ.เอ็น.ที เทคโนโลยี เซอร์วิส 13/4/2563 1,000,000       46104 กำรขำยส่งคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองมือส่ือสำรโดยได้รับ

ค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง

114/5  หมู่ท่ี 11 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

3,398 0653563000730 หจ.ใกล้กัน 22/4/2563 1,000,000       58202 กำรจัดท ำซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูป (ยกเว้น

ซอฟต์แวร์เกมส ำเร็จรูป)

29/231  ถนนพระร่วง ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

3,399 0653563000748 หจ.แซฟฟรอน อินเตอร์ 23/4/2563 1,000,000       10771 กำรผลิตเคร่ืองเทศและเคร่ืองแกงส ำเร็จรูป 102/6  หมู่ท่ี 12 ซอยแก้วทอง ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

3,400 0655563000740 บจ.เอ็ม.บี.เจ เซอร์วิส จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       81300 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงออกแบบ ตกแต่ง

สถำนท่ี ปรับภูมิทัศน์ และให้บริกำรด ำเนินงำน

ในรูปแบบต่ำงๆ

555  หมู่ท่ี 8 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

3,401 0655563000758 บจ.แทมโก้ โอเค จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       46530 ประกอบกิจกำรซ้ือและจ ำหน่ำยรถเก่ียวนวด

ข้ำว เคร่ืองเก่ียวนวดข้ำว(มือสอง)

259  หมู่ท่ี 1 ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

3,402 0655563000804 บจ.นฤเคนทร์ อินเตอร์เทรด จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก และจัด

จ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคบริโภค

88/58  หมู่ท่ี 10 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

3,403 0655563000821 บจ.ช.วัฒนรุ่งโรจน์ จ ำกัด 14/4/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ รับอบรม 

ฝึกอบรมให้ควำมรู้ และให้ค ำแนะน ำด้ำนกำร

ขำย

989/143  หมู่ท่ี 3 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

3,404 0655563000839 บจ.วำยเอ็มที เอ็กซ์เชนจ์ กรุ๊ป 

จ ำกัด

14/4/2563 1,000,000       58202 ประกอบกิจกำรพัฒนำแอพพลิเคช่ัน มือถือ 

เว็บไซด์ ระบบฐำนข้อมูล ส่ือดิจิตอลมีเดีย

301/1  หมู่ท่ี 5 ต.พลำยชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

3,405 0655563000863 บจ.ทีเด็ด เทรดด้ิง จ ำกัด 21/4/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจกำรขำยส่งสินค้ำ โดยไม่เจำะจงว่ำ

เป็นสินค้ำประเภทใด

59/193  ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

3,406 0653563000756 หจ.อะเดย์ เอ็กซ์ เพิร์ล 24/4/2563 1,000,000       47732 ประกอบกิจกำรขำยปลีก ขำยส่ง เคร่ืองประดับ

 และน ำเข้ำของแท้และเทียม

643/25  หมู่ท่ี 14 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130

3,407 0653563000667 หจ.ลดำ ลิสซ่ิง 10/4/2563 1,000,000       64929 ประกอบกิจกำรให้กู้ยืมเงิน กำรให้สินเช่ือ

ประเภทอ่ืนๆ

131/1  หมู่ท่ี 7 ต.บำงระก ำ อ.บำงระก ำ จ.พิษณุโลก 65140

3,408 0653563000632 หจ.ดีพร้อม 888 1/4/2563 1,000,000       43299 ประกอบกิจกำรรับเหมำติดต้ัง ต่อเติมอุปกรณ์

ภำยในและภำยนอกทุกชนิด

69  หมู่ท่ี 3 ต.มะตูม อ.พรหมพิรำม จ.พิษณุโลก 65150

3,409 0655563000766 บจ.อิสระ อินเตอร์คอม จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       62011 ประกอบกิจกำรให้บริกำร ออกแบบและจัดท ำ

แว็ปไซด์ส ำเร็จรูป

484/9  หมู่ท่ี 1 ต.ป่ำแดง อ.ชำติตระกำร จ.พิษณุโลก 65170
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3,410 0653563000713 หจ.เอเอที2020 16/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย

19/2  หมู่บ้ำน ท่ำทอง หมู่ท่ี 1 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิรำม จ.พิษณุโลก 65180

3,411 0653563000764 หจ.โหม่ง อลูมิเนียม 2020 27/4/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจกำรค้ำปลีกวัสดุก่อสร้รำง 99/8  หมู่ท่ี 3 ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230

3,412 0653563000705 หจ.รพีทรำนสปอร์ตเซอร์วิส 16/4/2563 600,000         49323 ประกอบกิขกำรขนส่ง 140/1  หมู่ท่ี 6 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

3,413 0653563000675 หจ.ซีที.เวิลด์ แอนด์ ทรำเวล 10/4/2563 200,000         74901 ประกอบกิจกำรบริกำรแปลเอกสำร และกำร

ด ำเนินกำรของล่ำม

19  หมู่ท่ี 3 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

3,414 0653563000683 หจ.รักสวย 13/4/2563 200,000         96104 ประกอบกิจกำรบริกำรเสริมควำมงำม บริกำร

ดูแลผิวพรรณ รักษำสิว ฝ้ำกระ จดุด่ำงด ำ

145/21  ถนนไชยำนุภำพ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

3,415 0653563000721 หจ.เคเอ็มวำย ไฟเบอร์แอนด์

อิเล็กทริคอล

17/4/2563 200,000         33121 ประกอบกิจกำรให้บริกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ

 ติดต้ัง ตรวจสอบ แก้ไขอุปกรณ์ป้องกันวินำศ

ภัยทุกประเภท

459/784  หมู่บ้ำน ชินลำภ หมู่ท่ี 7 ซอย14 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

3,416 0655563000782 บจ.ครุฑนคร จ ำกัด 7/4/2563 50,000           47190 กำรขำยปลีกสินค้ำอ่ืนๆในร้ำนค้ำท่ัวไป 252  ซอยสนำมบิน 1 ถนนสนำมบิน ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

3,417 0663563000250 หจ.วชิร ก่อสร้ำง 28/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกประเภท 55/108  หมู่ท่ี 8 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000

3,418 0663563000233 หจ.เคว๊นซ์ 2019 (ไทยแลนด์) 16/4/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสกินแคร์ไทยออน์แก

นิค

29  ถนนมธุรสเหนือ ต.ตะพำนหิน อ.ตะพำนหิน จ.พิจิตร 66110

3,419 0665563000251 บจ.เอส.พี.ปอยด์ ไอออร่ำ จ ำกัด 1/4/2563 1,000,000       96104 ประกอบกิจกำรเสริมควำมงำม ขำยสินค้ำ

ผลิตภัณฑ์เสริมควำมงำมทุกชนิด

39/2  หมู่ท่ี 2 ต.ทับหมัน อ.ตะพำนหิน จ.พิจิตร 66110

3,420 0663563000268 หจ.บึงบัว ก่อสร้ำง 28/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 67  หมู่ท่ี 17 ต.ไผ่รอบ อ.โพธ์ิประทับช้ำง จ.พิจิตร 66190

3,421 0665563000278 บจ.ยวงเทียนฟำร์ม จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       01462 ประกอบกิจกำรเล้ียงไก่เน้ือ 99  หมู่ท่ี 9 ต.วังตะกู อ.บำงมูลนำก จ.พิจิตร 66210

3,422 0663563000217 หจ.ทรำนส์ธัญณดำ 9/4/2563 500,000         42101 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงถนน  อำคำร 30/5  หมู่ท่ี 8 ต.ท่ำหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000

3,423 0665563000260 บจ.ชัยเรืองเท่ียง จ ำกัด 20/4/2563 500,000         45401 ประกอบกิจกำรขำยจักรยำนยนต์ 89  หมู่บ้ำน หนองนกยำง หมู่ท่ี 5 ต.หนองปล้อง อ.วังทรำยพูน จ.พิจิตร 66180

3,424 0663563000241 หจ.บินชัวร์เกษตรไทย 23/4/2563 500,000         46692 จ ำหน่ำยปุ๋ย  ฮอร์ โมนพืช  เคมีกำรเกษตร  

ยำก ำจัดศัตรูพือช วัชพืช  ทุกชนิด

889  หมู่ท่ี 4 ต.เขำทรำย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230

3,425 0663563000225 หจ.พิจิตรพูลทรัพย์2020 10/4/2563 50,000           46692 ประกอบกิจกำรแต่งและบดย่อย ดิน ปุ๋ย และ

จ ำหน่ำยดินปุ๋ยเพ่ือกำรเกษตร

80  หมู่ท่ี 7 ต.วังง้ิว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210

3,426 0675563000456 บจ.เหมรำช พิโก จ ำกัด 9/4/2563 5,000,000       64929 กำรให้สินเช่ือรำยย่อยระดับจังหวัด (สินเช่ือพิ

โกไฟแนนซ์) เป็นตัวกลำงทำงกำรเงินอ่ืน ๆ 

เช่น เงินกู้ ให้กู้ยืมเงินนอกระบบธนำคำร ขำย

ฝำก จ ำนอง จ ำน ำ กำรให้สินเช่ือ เงินกู้ ซ่ึงมิได้

จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

150  หมู่ท่ี 4 ต.ท่ำโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130

3,427 0673563000446 หจ.ภูริภัทร 2019 1/4/2563 5,000,000       55101 ประกอบกิจกำรบริกำรท่ีพัก รีสอร์ท 262  หมู่ท่ี 11 ต.ทุ่งสมอ อ.เขำค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,428 0673563000489 หจ.วัชรขจร ค้ำปลีก 9/4/2563 3,000,000       82110 ประกอบกิจกำรรับเป็นผู้บริหำรงำนเก่ียวกับ

ด้ำนพำณิชย์กรรม อุตสำหกรรม กำรตลำด 

และกำรจัดจ ำหน่ำย

232  หมู่ท่ี 2 ต.ท่ำโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130

3,429 0673563000471 หจ.พีแอนด์เจ เอส ก่อสร้ำง 7/4/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำ

กำร ถนน สะพำนและงำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุก

ชนิด รวมท้ังรับท ำงำนโยธำทุกประเภท

266/1  หมู่ท่ี 15 ต.วังพิกุล อ.บึงสำมพัน จ.เพชรบูรณ์ 67230

3,430 0673563000527 หจ.เอสดับบลิวเจเจ 17/4/2563 2,000,000       47524 ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุก่อสร้ำงทุกชนิดทุก

ประเภท

4  หมู่ท่ี 11 ต.ทุ่งสมอ อ.เขำค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270

3,431 0673563000497 หจ.ช ำนำญยนต์กลกำร 16/4/2563 1,400,000       45302 ประกอบกิจกำรขำยปลีกช้ินส่วนอุปกรณ์เสริม

ใหม่ ของรถยนต์และน้ ำมันหล่อล่ืนทุกชนิด

142  หมู่ท่ี 12 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170

3,432 0675563000472 บจ.เอ็น พี อิมพอร์ต จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจกำรขำยเคร่ืองแต่งกำย เส้ือ 

รองเท้ำ เคร่ืองส ำอำง ท้ังหน้ำร้ำนและออนไลน์

29/51  หมู่ท่ี 2 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000

3,433 0673563000501 หจ.นิลมังกร ก่อสร้ำง 17/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด 94  หมู่ท่ี 6 ต.ท่ำอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

3,434 0673563000551 หจ.พัชรวิศว์ ออยล์ 22/4/2563 1,000,000       47300 ประกอบกิจกำรขำยปลีกเช้ือเพลิงยำนยนต์ใน

ร้ำนค้ำเฉพำะ สถำนี ป๊ัม

104  หมู่ท่ี 5 ต.ฝำยนำแซง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

3,435 0675563000499 บจ.บุลำกรก่อสร้ำง 2020 จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       42101 กำรก่อสร้ำงถนน เทคอนกรีต ทำงเดินรถและ

ทำงเดินเท้ำ ทำงหลวง สะพำนหรืออุโมงค์ ทุก

ประเภท

247/3  ถนนวจี ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

3,436 0675563000464 บจ.อภิเดช 2727 จ ำกัด 13/4/2563 1,000,000       46205 ประกอบกิจกำรซ้ือขำย ไม้เบญจพรรณ ทุกชนิด 121  หมู่ท่ี 9 ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140

3,437 0675563000481 บจ.มิลเล่ียน ไมล์ ทรำนสปอร์ต 

จ ำกัด

20/4/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจกำร บริกำรขนส่งทุกประเภท 101  หมู่ท่ี 2 ต.กองทูล อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140

3,438 0675563000502 บจ.ภูนำคำ กำร์เด้นวิว จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       81300 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงออกแบบ ตกแต่ง ดูแล

รักษำต้นไม้ สนำมหญ้ำและสวน และ

ให้บริกำรปรับพ้ืนท่ี

128  หมู่บ้ำน ท่ำเสำ หมู่ท่ี 7 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140

3,439 0673563000519 หจ.วิเชียร คอนสตรัคช่ัน ดีไซน์ 17/4/2563 1,000,000       41002 รับเหมำก่อสร้ำงอำคำรพำณิชย์ 75  หมู่ท่ี 14 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170

3,440 0673563000454 หจ.ล้ำนคุณนำยแต๋วเขำค้อ 2/4/2563 1,000,000       10619 ประกอบกิจกำร ผลิต และจ ำหน่ำยสินค้ำแปร

รูปทำงกำรเกษตรทุกชนิด

57  หมู่ท่ี 2 ต.ริมสีม่วง อ.เขำค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270

3,441 0673563000535 หจ.อุดมอินเวอร์เตอร์แอนด์

ทรำนสปอร์ต2563

22/4/2563 400,000         45202 ประกอบกิจกำรเช่ือมและกำรประผุรถยนต์ 27/1  หมู่ท่ี 3 ต.บึงสำมพัน อ.บึงสำมพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,442 0673563000543 หจ.เปลำเล 22/4/2563 300,000         42202 ประกอบกิจกำร กำรติดต้ังสำยส่งไฟฟ้ำก ำลัง 

สำยเคเบิล และสำยสัญญำณส่ือสำรต่ำง ๆ

500/607  หมู่ท่ี 13 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000

3,443 0673563000462 หจ.อีเอ็ม ซัคเซซ 3/4/2563 200,000         46109 ประกอบกิจกำรเป็นนำยหน้ำ ตัวแทน จัด

จ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค บริโภค

52  หมู่ท่ี 10 ต.น้ ำร้อน อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000

3,444 0673563000560 หจ.พิชัยสมบูรณ์ 29/4/2563 200,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 189  หมู่ท่ี 4 ต.บุ่งคล้ำ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

3,445 0705563000919 บจ.เคเอ็มพี เน็กซ์ จ ำกัด 2/4/2563 10,000,000     21002 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย ยำสมุนไพร 123/2  หมู่ท่ี 6 ต.ดอนกระเบ้ือง อ.โพธำรำม จ.รำชบุรี 70120

3,446 0705563000978 บจ.ธันเดอร์เบิร์ด เอ็นจิเนียร์ จ ำกัด 9/4/2563 5,000,000       25999 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยป้ำยจรำจร 

เคร่ืองหมำยน ำทำง และผลิตภัณฑ์เคร่ืองหมำย

จรำจรทุกชนิด

46/5  หมู่ท่ี 6 ต.ปำกแรต อ.บ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี 70110

3,447 0705563001117 บจ.แพลนบี แฟคตอร่ี จ ำกัด 30/4/2563 5,000,000       46696 ประกอบกิจกำรซ้ือ ส่ง น ำเข้ำ ขนย้ำย อำวุธ

ปืนและเคร่ืองกระสุนปืน

119  หมู่ท่ี 13 ต.เขำขลุง อ.บ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี 70110

3,448 0705563001010 บจ.ฟำร์มสมบูรณ์ จ ำกัด 16/4/2563 5,000,000       10139 ประกอบธุรกิจผลิตหรือแปรรูปเน้ือสัตว์ 19/5  หมู่ท่ี 2 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.รำชบุรี 70150

3,449 0705563000927 บจ.เอส.เค.ฟำร์มม่ิง จ ำกัด 7/4/2563 3,000,000       01450 ประกอบกิจกำรฟำร์มเล้ียงสุกร เพ่ือจ ำหน่ำย

ปลีก-ส่ง ท้ังเป็นตัว และเน้ือสุกรช ำแหละ

99/1  หมู่ท่ี 11 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.รำชบุรี 70150

3,450 0705563001095 บจ.วงศ์จิตเจริญ 2020 จ ำกัด 29/4/2563 2,000,000       55101 ประกอบกิจกำรภัตตำคำร ร้ำนอำหำร 

จ ำหน่ำยอำหำรและเคร่ืองด่ืมทุกชนิด

147  หมู่ท่ี 4 ต.หลุมดิน อ.เมืองรำชบุรี จ.รำชบุรี 70000

3,451 0703563000402 หจ.ยอดประทุมกำรค้ำ 7/4/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 166  หมู่ท่ี 5 ต.ป่ำหวำย อ.สวนผ้ึง จ.รำชบุรี 70180

3,452 0705563000960 บจ.168 อลูมิเนียม รำชบุรี จ ำกัด 9/4/2563 1,500,000       46621 ประกอบกิจกำรค้ำ ซ้ือขำย จ ำหน่ำย น ำเข้ำ 

ส่งออกและเปล่ียน อลูมิเนียมทุกประเภท

7/3  หมู่ท่ี 10 ต.เจดีย์หัก อ.เมืองรำชบุรี จ.รำชบุรี 70000

3,453 0703563000411 หจ.พีพีแอนด์พี เฮลท์แคร์ 7/4/2563 1,000,000       21001 กำรผลิตและจ ำหน่ำย เภสัชภัณฑ์และ

เคมีภัณฑ์ท่ีใช้รักษำโรค

182/29  หมู่ท่ี 10 ต.ดอนตะโก อ.เมืองรำชบุรี จ.รำชบุรี 70000

3,454 0703563000445 หจ.เอเอส รับสร้ำงบ้ำน 22/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำ

กำร ถนน สะพำน อุโมงค์

135/4  หมู่ท่ี 4 ต.เจดีย์หัก อ.เมืองรำชบุรี จ.รำชบุรี 70000

3,455 0703563000453 หจ.ป.เจริญพำณิชย์ (รุ่งเรือง) 24/4/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจกำรค้ำส่งสินค้ำอุปโภค-บริโภคท่ัวไป 288  หมู่ท่ี 14 ต.เจดีย์หัก อ.เมืองรำชบุรี จ.รำชบุรี 70000

3,456 0705563000935 บจ.พรร ำเพย  กำรขนส่ง จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 27/1  หมู่ท่ี 2 ต.คุ้งน้ ำวน อ.เมืองรำชบุรี จ.รำชบุรี 70000

3,457 0705563000943 บจ.บีแอนด์เค ช็อป จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกเส้ือผ้ำ 174/86  หมู่ท่ี 10 ต.ดอนตะโก อ.เมืองรำชบุรี จ.รำชบุรี 70000

3,458 0705563000951 บจ.บ้ำนหมอคลินิก จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       86201 ประกอบกิจกำรรับรักษำโรคท่ัวไป โดยแพทย์

เวชปฏิบัติท่ีมีบริกำรทำงกำรแพทย์ท่ีไม่ได้จัด

ให้มีท่ีนอนพักรักษำ

245  ถนนไกรเพชร ต.หน้ำเมือง อ.เมืองรำชบุรี จ.รำชบุรี 70000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,459 0705563001061 บจ.เอ็มเอส เมทัล จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       46695 ประกอบกิจกำรค้ำของเก่ำ เช่น เหล็ก เศษ

เหล็ก อลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง หรือของ

เก่ำทุกชนิด

77/7  หมู่ท่ี 7 ต.ห้วยไผ่ อ.เมืองรำชบุรี จ.รำชบุรี 70000

3,460 0705563001079 บจ.ยูโรป ไทย เทรด โปรดักช่ัน 

จ ำกัด

24/4/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ-ส่งออก สินค้ำอุปโภค

และบริโภคทุกชนิด

94/2  หมู่ท่ี 1 ต.พงสวำย อ.เมืองรำชบุรี จ.รำชบุรี 70000

3,461 0703563000429 หจ.นิษิธร 7/4/2563 1,000,000       46900 กำรขำยส่งสินค้ำท่ัวไป 171/1  หมู่ท่ี 3 ต.เบิกไพร อ.บ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี 70110

3,462 0703563000437 หจ.กัปตัน บิดด้ิง 9/4/2563 1,000,000       33200 ประกอบกิจกำรติดต้ัง ร้ือถอน เคร่ืองจักรและ

อุปกรณ์ในโรงงำนอุตสำหกรรม

195  หมู่ท่ี 4 ต.หนองกบ อ.บ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี 70110

3,463 0705563001044 บจ.ซีเอ็นเจพี ฟู้ด อินกรีเด้ียนท์ 

จ ำกัด

22/4/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ จ ำหน่ำย ผัก ผลไม้ 

หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน เคร่ืองปรุงรสอำหำร

 น้ ำซอส น้ ำตำล อำหำรสัตว์

14/46  ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.บ้ำนโป่ง อ.บ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี 70110

3,464 0705563001109 บจ.จันทวี กำรบัญชี จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       69200 ประกอบกิจกำรจัดท ำบัญชีของบริษัท ห้ำง

หุ้นส่วนจ ำกัด ร้ำนค้ำ กิจกำรร่วมค้ำ ทุก

ประเภท

223/6  หมู่ท่ี 14 ต.หนองอ้อ อ.บ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี 70110

3,465 0705563000986 บจ.พีพีพีฟู้ดโปรดักส์ จ ำกัด 10/4/2563 1,000,000       46313 ประกอบกิจกำรค้ำผัก และผลไม้ 56/11  หมู่ท่ี 6 ต.บ้ำนสิงห์ อ.โพธำรำม จ.รำชบุรี 70120

3,466 0705563001028 บจ.กิตยำกรเต็นท์ จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       13922 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยเต็นท์ผ้ำใบ 

ทุกชนิด

171  หมู่ท่ี 10 ต.บ้ำนฆ้อง อ.โพธำรำม จ.รำชบุรี 70120

3,467 0705563001036 บจ.เจแอนด์ที พรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       10309 ประกอบกิจกำร แปรรูปพืชผลทำงกำรเกษตร

ทุกชนิด

97/4  หมู่ท่ี 1 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธำรำม จ.รำชบุรี 70120

3,468 0705563001052 บจ.เอ็มเอส เพอร์ฟอร์แมนซ์ 

(ประเทศไทย) จ ำกัด

22/4/2563 1,000,000       29309 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำข้ึนรูป

ด้วยโลหะ อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์

89  หมู่ท่ี 6 ต.ศรีสุรำษฎร์ อ.ด ำเนินสะดวก จ.รำชบุรี 70130

3,469 0705563001087 บจ.เกรนน่ำ จ ำกัด 29/4/2563 1,000,000       47733 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเมล็ดพืชและพืชผล

ทำงกำรเกษตร

127  หมู่ท่ี 5 ต.วังมะนำว อ.ปำกท่อ จ.รำชบุรี 70140

3,470 0705563000901 บจ.วงษ์เจริญ โลจิสติกส์ จ ำกัด 1/4/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 1  หมู่ท่ี 16 ต.ปำกช่อง อ.จอมบึง จ.รำชบุรี 70150

3,471 0705563000994 บจ.ลดำวัลย์จีเวล จ ำกัด 13/4/2563 500,000         47732 ประกอบกิจกำรค้ำ ทอง นำก เงิน เพชร พลอย

 และอัญมณีอ่ืน

83/12  ถนนคฑำธร ต.หน้ำเมือง อ.เมืองรำชบุรี จ.รำชบุรี 70000

3,472 0705563001001 บจ.สกลเวชวิศวกรรม จ ำกัด 16/4/2563 500,000         43210 ประกอบกิจกำรรับเหมำงำนไฟฟ้ำ งำนก่อสร้ำง 26  หมู่ท่ี 8 ต.ทุ่งหลวง อ.ปำกท่อ จ.รำชบุรี 70140

3,473 0703563000461 หจ.นำวำโยธำก่อสร้ำง 30/4/2563 300,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำ

กำร ถนน สะพำน อุโมงค์

140/13  หมู่ท่ี 1 ต.คลองตำคต อ.โพธำรำม จ.รำชบุรี 70120

3,474 0713563000402 หจ.พรพญำ 1639 13/4/2563 500,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 14  ถนนอู่ทอง ต.บ้ำนเหนือ อ.เมืองกำญจนบุรี จ.กำญจนบุรี 71000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,475 0713563000411 หจ.พีเอสพี โอเค เซ็นเตอร์ 14/4/2563 1,000,000       47612 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย หนังสือ วัสดุ

กำรศึกษำ วัสดุส ำนักงำน ครุภัณฑ์ ส่ิงของ

เคร่ืองใช้ส ำนักงำน

160/91  ถนนแสงชูโต ต.บ้ำนเหนือ อ.เมืองกำญจนบุรี จ.กำญจนบุรี 71000

3,476 0713563000445 หจ.ก.ชัยมงคลศิลป์ 24/4/2563 1,000,000       32909 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย ปลีก ส่ง ท้ัง

ภำยในและส่งออก หีบศพทุกประเภท

140/1  หมู่ท่ี 4 ต.เกำะส ำโรง อ.เมืองกำญจนบุรี จ.กำญจนบุรี 71000

3,477 0713563000461 หจ.เอ็น.เจ.ซัมมิท (4289) 27/4/2563 500,000         47733 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย เคร่ืองมือวัสดุ

อุปกรณ์กำรเกษตร ต้นไม้ ไม้ประดับ

8/14  หมู่ท่ี 5 ต.ท่ำมะขำม อ.เมืองกำญจนบุรี จ.กำญจนบุรี 71000

3,478 0715563000871 บจ.เบบ้ีแลนด์ แอนด์ เฮลท์ แคร์ 

กำญจน์ (ประเทศไทย) จ ำกัด

1/4/2563 1,000,000       46314 ประกอบกิจกำรค้ำ นมส ำหรับเด็ก นมส ำหรับ

ผู้ใหญ่ ของเล่นเด็ก อำหำรเสริมส ำหรับเด็ก

และผู้ใหญ่ ของใช้ส ำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ 

รวมท้ังสินค้ำอุปโภคบริโภคท่ีเก่ียวข้องกับเด็ก

และผู้ใหญ่ทุกประเภท

14/7-14/8  ถนนแสงชูโต ต.บ้ำนใต้ อ.เมืองกำญจนบุรี จ.กำญจนบุรี 71000

3,479 0715563000897 บจ.ดีล คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจกำรค้ำ ค้ำส่งเคร่ืองส ำอำง 

ผลิตภัณฑ์บ ำรุงผิว อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้

เสริมควำมงำม ผลิตภัณฑ์เวชส ำอำงค์ ทุกชนิด

 อำทิเช่น เจลท ำควำมสะอำดมือ ยำสีฟัน เป็น

ต้น

33  ถนนแสงชูโต ต.บ้ำนใต้ อ.เมืองกำญจนบุรี จ.กำญจนบุรี 71000

3,480 0715563000901 บจ.เท่ียงท ำ กำรสร้ำง จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 6/45  หมู่ท่ี 5 ต.ท่ำมะขำม อ.เมืองกำญจนบุรี จ.กำญจนบุรี 71000

3,481 0715563000919 บจ.ฟำร์มม้ำเชำวณัฏ รีสอร์ท จ ำกัด 9/4/2563 5,000,000       55101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรบ้ำนพัก บ้ำนรีสอร์ท

 จัดเล้ียง ห้องประชุมสัมมนำ ครบวงจร

206  หมู่ท่ี 2 ต.วังด้ง อ.เมืองกำญจนบุรี จ.กำญจนบุรี 71000

3,482 0715563000935 บจ.อีวี พำวเวอร์ จ ำกัด 20/4/2563 2,000,000       45401 ประกอบกิจกำรค้ำ รถจักรยำนยนต์ไฟฟ้ำ 

รวมท้ังอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้ำดังกล่ำว

88/2  หมู่ท่ี 2 ต.ปำกแพรก อ.เมืองกำญจนบุรี จ.กำญจนบุรี 71000

3,483 0715563000943 บจ.ป๊อป โลจิสติกส์ จ ำกัด 22/4/2563 5,000,000       52109 ประกอบกิจกรรมท่ีเก่ียวกับคลังสินค้ำและกำร

จัดเก็บสินค้ำอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

10/8  หมู่ท่ี 4 ต.ปำกแพรก อ.เมืองกำญจนบุรี จ.กำญจนบุรี 71000

3,484 0715563000960 บจ.พีเอส แอนด์ พีที กรุ๊ป 5858 

จ ำกัด

24/4/2563 1,000,000       43120 ประกอบกิจกำรบริกำรรับถมท่ีดิน ขุด ขนอิฐ 

หิน ดิน ปูน ทรำย และวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ท่ีใช้

ในกำรก่อสร้ำง

467  หมู่ท่ี 9 ต.วังด้ง อ.เมืองกำญจนบุรี จ.กำญจนบุรี 71000

3,485 0715563000978 บจ.สเทดดี ออฟ โปรเกรซ เกรท 

(เอสพีจี) จ ำกัด

24/4/2563 1,000,000       49332 ประกอบกิจกำรขนส่งน้ ำมันเช้ือเพลิง ท้ังใน

ประเทศและต่ำงประเทศ ขนส่งน้ ำมันเช้ือเพลิง

 ตำมภำคกำรเกษตร ตำมไซต์งำนท้ังขนำดเล็ก

และขนำดใหญ่

121/95 ต.หนองบัว อ.เมืองกำญจนบุรี จ.กำญจนบุรี 71000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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3,486 0715563000986 บจ.ฟรำยเดย์ 456 จ ำกัด 24/4/2563 5,000,000       68104 ประกอบกิจกำรให้เช่ำพ้ืนท่ีในกำรจัดสัมมนำ 

จัดแสดง และอ่ืนๆ

152  หมู่ท่ี 2 ต.หนองบัว อ.เมืองกำญจนบุรี จ.กำญจนบุรี 71000

3,487 0715563000889 บจ.อำร์ เค ดี รีไซเคิล จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       46695 ประกอบกิจกำรรับซ้ือมำ ขำยไป และคัดแยก

ของเก่ำและวัสดุเหลือใช้ กระดำษ พลำสติก 

เหล็ก โลหะ ขวดแก้ว

106/3  หมู่ท่ี 3 ต.วังขนำย อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 71110

3,488 0715563000951 บจ.เอส เอ เค พัฒนำ คอน

สตรัคช่ัน จ ำกัด

23/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 820/12  หมู่ท่ี 2 ต.ท่ำม่วง อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 71110

3,489 0713563000453 หจ.ศรีนวลใจ เนอร์สซ่ิง แคร์ 24/4/2563 300,000         86909 กิจกรรมอ่ืน ๆ ด้ำนสุขภำพของมนุษย์ ซ่ึงมิได้

จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

76/1  หมู่ท่ี 14 ต.ตะคร้ ำเอน อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี 71120

3,490 0715563000927 บจ.ปฐวีวงษ์ จ ำกัด 17/4/2563 1,000,000       49339 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงบรรทุกอิฐ หิน ดิน 

ทรำย ปูน และสินค้ำอ่ืน ๆ ในรำชอำณำจักร

ไทย

99/3  หมู่ท่ี 9 ต.ดอนชะเอม อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี 71130

3,491 0715563000994 บจ.เอสเคซี 2019 จ ำกัด 28/4/2563 1,000,000       10752 ประกอบกิจกำรด้ำนกำรผลิตอำหำรส ำเร็จรูป

พร้อมทำนบรรจุในภำชนะปิด

488  ถนนแสงชูโต ต.ท่ำเรือ อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี 71130

3,492 0715563001001 บจ.อริยะ เวลเนส จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจกำร น ำเข้ำ ส่งออก ซ้ือมำ ขำยไป 15/9  หมู่ท่ี 2 ต.อุโลกส่ีหม่ืน อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี 71130

3,493 0715563001010 บจ.ลัคก้ี เทรดด้ิง คอร์ปอเรช่ัน 

จ ำกัด

30/4/2563 1,000,000       46205 ประกอบกิจกำร น ำเข้ำ ส่งออก ซ้ือมำ ขำยไป 

จ ำหน่ำย พันธ์ุพืช เมล็ดพันธ์ุ ยำปรำบศัตรูพืช 

ปุ๋ย สำรบ ำรุงพืช

57/2  หมู่ท่ี 2 ต.อุโลกส่ีหม่ืน อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี 71130

3,494 0713563000429 หจ.โก๊ะหนู เจริญทรัพย์ 15/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกประเภท 37  หมู่ท่ี 1 ต.หนองกร่ำง อ.บ่อพลอย จ.กำญจนบุรี 71160

3,495 0725563000617 บจ.บำงกอกอินเตอร์ไรซ์ จ ำกัด 7/4/2563 2,000,000       46315 ประกอบกิจกำรค้ำข้ำว 629  หมู่ท่ี 5 ต.จรเข้สำมพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 71170

3,496 0713563000437 หจ.สมนึก แอนด์ สำลี เจริญ 20/4/2563 500,000         41002 ประกอบกิจกำรบริกำรรับเหมำก่อสร้ำง ถนน 

อำคำร ขุดลอกคูคลอง และสระเก็นน้ ำ

79  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กำญจนบุรี 71220

3,497 0725563000609 บจ.โชคอนันต์ วัตถุดิบอำหำรสัตว์ 

จ ำกัด

3/4/2563 5,000,000       46201 ประกอบกิจกำรค้ำ ข้ำว ข้ำวโพด มันส ำปะหลัง

 และพืชผลเกษตรอ่ืนทุกชนิด

514  หมู่ท่ี 3 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140

3,498 0725563000633 บจ.ซัพเมด อินดัสเทรียล จ ำกัด 7/4/2563 4,000,000       32501 ประกอบกิจกำรผลิตเคร่ืองมือและอุปกรณ์

ในทำงกำรแพทย์ (ยกเว้นทำงทันตกรรม)

206/1  หมู่ท่ี 5 ต.โคกครำม อ.บำงปลำม้ำ จ.สุพรรณบุรี 72150

3,499 0723563000488 หจ.รถเก่ียวข้ำวอู่พรประภัสสรกำร

ช่ำง

24/4/2563 2,000,000       46530 ประกอบกิจกำรขำยรถเก่ียวข้ำว 123/1  หมู่ท่ี 4 ต.หัวนำ อ.เดิมบำงนำงบวช จ.สุพรรณบุรี 72120

3,500 0725563000676 บจ.ริชช่ี อโกรเทค จ ำกัด 20/4/2563 2,000,000       46209 ประกอบกิจกำรบริกำรรับผลิต และจ ำหน่ำย 

สินค้ำท่ีเก่ียวข้องกับกำรเกษตร

106  หมู่ท่ี 10 ต.โคกช้ำง อ.เดิมบำงนำงบวช จ.สุพรรณบุรี 72120

3,501 0723563000496 หจ.ทรัพย์สมุทร ซัพพลำย 27/4/2563 1,500,000       46614 จ ำหน่ำยยำงแอลฟัลท์และวัสดุก่อสร้ำง 222  หมู่ท่ี 6 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 72190

3,502 0725563000692 บจ.อันเซนส์อินดัสทรี จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       22210 ประกอบกิจกำรโรงงำนผลิตท่อและอุปกรณ์

ต่ำงๆ

221/1  หมู่ท่ี 4 ต.สนำมชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน
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วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,503 0723563000500 หจ.บำงล่ีเซอร์วิส เอ็นจิเนียร่ิง 27/4/2563 1,000,000       46599 กำรขำยส่งอุปกรณ์ไฟฟ้ำและเคร่ืองปรับอำกำศ 138/16  ถนนบำงล่ี-หนองวัลย์เปรียง ต.สองพ่ีน้อง อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

3,504 0725563000706 บจ.ดี วรพล 2019 จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       46201 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเก่ียวกับธัญพืช 

สมุนไพร

139  หมู่ท่ี 6 ต.เขำพระ อ.เดิมบำงนำงบวช จ.สุพรรณบุรี 72120

3,505 0723563000445 หจ.เควีอำร์วำย 7/4/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจกำรขำยชุดป้องกันเช้ือโรค ชุดทำง

กำรแพทย์ อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์

178/1  หมู่ท่ี 2 ต.สำมชุก อ.สำมชุก จ.สุพรรณบุรี 72130

3,506 0725563000650 บจ.ภูเขำเพชร จ ำกัด 10/4/2563 1,000,000       08101 ประกอบกิจกำรระเบิดหินและย่อยหิน 215  หมู่ท่ี 13 ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160

3,507 0725563000595 บจ.ธนวำณิชย์ โลจิสติกส์ จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจกำรขนส่ง ขนถ่ำยสินค้ำและคน

โดยสำร

8  หมู่ท่ี 2 ต.หนองสำหร่ำย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170

3,508 0725563000731 บจ.วิมลค้ำไม้ จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุก่อสร้ำง 1584  หมู่ท่ี 5 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170

3,509 0725563000587 บจ.ยูเรเช่ียน โปรเฟสช่ันแนล จ ำกัด 1/4/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจกำรขำยส่งเคร่ืองส ำอำง 989/12  หมู่บ้ำน ชุมชนก้ำวหน้ำ2000 หมู่ท่ี
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ต.หนองมะค่ำโมง อ.ด่ำนช้ำง จ.สุพรรณบุรี 72180

3,510 0725563000641 บจ.เอส เอ็ม เจ กรีน อะโกร จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจกำรค้ำยำ ยำรักษำโรค 239  หมู่ท่ี 6 ต.หนองมะค่ำโมง อ.ด่ำนช้ำง จ.สุพรรณบุรี 72180

3,511 0725563000684 บจ.อินด้ี 999 จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       46499 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำ

อุปโภคบริโภคในครัวเรือนทุกประเภท

289/3  หมู่ท่ี 11 ต.ด่ำนช้ำง อ.ด่ำนช้ำง จ.สุพรรณบุรี 72180

3,512 0725563000625 บจ.คล้ำยสุวรรณทรำนสปอร์ต 

จ ำกัด

7/4/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ และ

คนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำงอำกำศ ท้ัง

ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ

179  หมู่ท่ี 8 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 72190

3,513 0725563000668 บจ.วิทยำก่อสร้ำงและวัสดุ จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจกำรค้ำ วัสดุก่อสร้ำง อุปกรณ์และ

เคร่ืองมือใช้ในกำรก่อสร้ำง เคร่ืองมือช่ำงทุก

ประเภท

179  หมู่ท่ี 8 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 72190

3,514 0725563000714 บจ.พี.วี.เอ็ดดูเคช่ัน จ ำกัด 28/4/2563 1,000,000       85500 ประกอบกิจกำรบริกำรท่ีสนับสนุนกำรศึกษำ 333/3  หมู่ท่ี 11 ต.ทุ่งคอก อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 72190

3,515 0723563000437 หจ.ที เอสทู คอนสตรัคช่ัน 2/4/2563 500,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด 322  หมู่ท่ี 5 ต.สนำมชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

3,516 0725563000722 บจ.เจริญดี 2020 จ ำกัด 28/4/2563 500,000         10611 ประกอบกิจกำรโรงสีข้ำวและจ ำหน่ำย

ผลิตภัณฑ์จำกข้ำวท้ังในประเทศและ

ต่ำงประเทศ

55  หมู่ท่ี 1 ต.วังหว้ำ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140

3,517 0723563000470 หจ.ดี-บิลเดอร์ คอนสตรัคช่ัน 21/4/2563 500,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 641  หมู่ท่ี 3 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160

3,518 0723563000429 หจ.ซีซ กรุ๊ป (2020) 1/4/2563 100,000         47721 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยแอลกอฮอล์ส ำหรับฆ่ำ

เช้ือโรค

600  ถนนพระพันวษำ ต.ท่ำพ่ีเล้ียง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

3,519 0723563000518 หจ.วรรธนะ 2020 27/4/2563 100,000         42202 กำรก่อสร้ำงโครงกำรสำธำรณูปโภคเก่ียวกับ

สำยส่งไฟฟ้ำก ำลังและสำยสัญญำณส่ือสำร

172  หมู่ท่ี 4 ต.ท่ำระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

3,520 0723563000453 หจ.สุภะฤทธิ กำรโยธำ 7/4/2563 100,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด 99  หมู่ท่ี 10 ต.ห้วยขม้ิน อ.ด่ำนช้ำง จ.สุพรรณบุรี 72180

3,521 0723563000461 หจ.เอ็นที คอนสตรัคช่ัน ดีไซน์ 14/4/2563 100,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 164  หมู่ท่ี 7 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72250

3,522 0735563003489 บจ.เจียมโชตวัฒน์ จ ำกัด 30/4/2563 70,000,000     41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 149/1-4  หมู่ท่ี 5 ถนนเพชรเกษม ต.ธรรมศำลำ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส

ไปรษณีย์

3,523 0735563003365 บจ.ลองไทย พีอี อินดัสตรี จ ำกัด 24/4/2563 10,000,000     20131 ประกอบกิจกำรโรงงำนผลิตและจ ำหน่ำย โพลี

เอทิลีนโฟม เม็ดพลำสติก พลำสติก หรือส่ิงอืำ

นซ่ึงมีลักษณะคล้ำยคลึงกันท้ังท่ีอยู่ในสภำพ

วัตถุดิบ หรือส ำเร็จรูป

555/89  หมู่ท่ี 12 ถนนปทุมธำนี-บำงเลน 

(346)

ต.บำงภำษี อ.บำงเลน จ.นครปฐม 73130

3,524 0735563003004 บจ.จีเอ็ม ไดม่อน โลจิสติกส์และ

คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด

8/4/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 38  หมู่ท่ี 7 ต.โพรงมะเด่ือ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

3,525 0735563003098 บจ.อินปุ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 14/4/2563 5,000,000       46443 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ-ส่งออกสบู่ และ

ผลิตภัณฑ์เก่ียวกับผม

21/2  ถนนรำชมรรคำ ต.สนำมจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

3,526 0735563003152 บจ.บีพีออยล์ 2020 จ ำกัด 16/4/2563 5,000,000       47300 ประกอบกิจกำร ป๊ัมน้ ำมัน ร้ำนสะดวกซ้ือ

เซเว่น อเมซอน

26  หมู่ท่ี 3 ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

3,527 0735563003403 บจ.อัครพล ทรัคส์ จ ำกัด 28/4/2563 5,000,000       45102 ประกอบกิจกำร ขำยรถยนต์ รถบรรทุก 

เคร่ืองจักรกล ชนิดต่ำงๆ เท่ำเก่ำและใหม่

99  หมู่ท่ี 3 ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

3,528 0735563003411 บจ.อมตะ รถบรรทุก จ ำกัด 28/4/2563 5,000,000       45102 ประกอบกิจกำร ขำยรถยนต์ รถบรรทุก 

เคร่ืองจักรกล ชนิดต่ำงๆ เท่ำเก่ำและใหม่

265/24  หมู่ท่ี 9 ต.ล ำพยำ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

3,529 0735563003063 บจ.อินฟินิต้ี ซัพพลำย 289 จ ำกัด 9/4/2563 5,000,000       46612 ประกอบกิจกำรค้ำน้ ำมันเช้ือเพลิง ทุกชนิด 

เช่นน้ ำมันดีเซล เบนซิน แก็สโซฮอล แก๊ส 

เก่ียวกับพลังงำนเช้ือเพลิง

32  หมู่ท่ี 3 ต.บำงเตย อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110

3,530 0735563003292 บจ.ลัคชัวร่ี เฮ้ำส์ จ ำกัด 22/4/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด 

ออกแบบตกแต่งภำยใน ออกแบบจัดสวน และ

รับเป็นท่ีปรึกษำด้ำนกำรลงทุนอสังหำริมทรัพย์

40/43  หมู่ท่ี 6 ต.บำงกระทึก อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110

3,531 0735563003438 บจ.ญำณำญิป จ ำกัด 30/4/2563 5,000,000       46441 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย น ำเข้ำ ส่งออก 

ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม ยำ และเวชภัณฑ์ 

สินค้ำอุปโภคบริโภค

226/2  หมู่ท่ี 2 ต.ก ำแพงแสน อ.ก ำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

3,532 0735563003276 บจ.อีซ่ีคอมส์ โซลูช่ัน จ ำกัด 21/4/2563 5,000,000       63113 ให้บริกำรทำงด้ำนกำรตลำดบนส่ือออนไลน์

และออฟไลน์ โดยวิธีใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และ

ส่ือส่ือพิมพ์จัดท ำ ฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิว

เตอรื และให้ค ำปรึกษำเก่ียวกับคอมพิวเตอร์

และกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง

2/337  หมู่ท่ี 8 ต.กระทุ่มล้ม อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73220

3,533 0735563003357 บจ.เอน่ำ ฟู้ด อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ำกัด

24/4/2563 4,000,000       46314 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย น ำเข้ำ ส่งออก 

ไอศกรีม

199  หมู่ท่ี 5 ต.กระทุ่มล้ม อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73220
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3,534 0735563002911 บจ.เอ็น.เค โปรเจ็คท์ จ ำกัด 3/4/2563 3,000,000       46319 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์อำหำรท่ีท ำ

จำกพืช

43  หมู่ท่ี 1 ต.ถนนขำด อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

3,535 0735563003110 บจ.เจ.พี.พลัส กรุ๊ป จ ำกัด 14/4/2563 3,000,000       41001 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 88/104  หมู่บ้ำน เดอะ กรีนเนอร์ร่ี 8 หมู่ท่ี

 2

ต.บำงกระทึก อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110

3,536 0735563003209 บจ.วันมหำเศรษฐี ออโต้ริช จ ำกัด 17/4/2563 2,000,000       45401 ประกอบกิจกำรขำยส่งและขำยปลีก

จักรยำนยนต์ท้ังใหม่และท่ีใช้แล้ว ได้แก่

รถจักรยำนยนต์ รวมถึงรถอ่ืนๆ

72  ถนนรำชด ำริห์ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

3,537 0735563003331 บจ.เอพี เฮลท์แคร์ โปรดักส์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ำกัด

23/4/2563 2,000,000       32501 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย น ำเข้ำ ส่งออก 

เคร่ืองมือแพทย์ ทุกชนิด ทุกประเภท

99  หมู่ท่ี 2 ต.ทรงคนอง อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110

3,538 0735563003454 บจ.จัสมิน แมนดำริน กรุ๊ป จ ำกัด 30/4/2563 2,000,000       47591 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ค้ำปลีก ค้ำส่ง และ

จ ำหน่ำยวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรตกแต่งบ้ำน 

ตกแต่งอำคำร เคร่ืองเรือน เฟอร์นิเจอร์ 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ เคร่ืองออกก ำลังกำย รวมท้ัง

อะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้ำดังกล่ำว

228  หมู่ท่ี 1 ต.นรำภิรมย์ อ.บำงเลน จ.นครปฐม 73130

3,539 0735563003039 บจ.ฟำร์มเซ็นเตอร์ จ ำกัด 9/4/2563 2,000,000       46206 กำรขำยส่งอำหำรสัตว์ส ำเร็จรูปส ำหรับเล้ียงปศุ

สัตว์ในฟำร์ม รวมถึงอำหำรผสมส ำเร็จรูป และ

อำหำรเสริม

112/1  หมู่ท่ี 21 ต.ห้วยขวำง อ.ก ำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

3,540 0735563003497 บจ.ดับบลิว.เอส.มิกซ์เฟรม จ ำกัด 30/4/2563 2,000,000       43309 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับเหมำติดต้ัง 

กระจก อลูมิเนียม UPVC ทุกชนิด

116  หมู่ท่ี 15 ต.ดอนข่อย อ.ก ำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

3,541 0735563003161 บจ.คีย์บลูม จ ำกัด 16/4/2563 2,000,000       46103 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำยปลีก -

 ส่ง ครีมบ ำรุงผิว ผลิตภัณฑ์บ ำรุงผิวทุกชนิด

99/3  หมู่ท่ี 12 ต.ไร่ขิง อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73210

3,542 0735563002920 บจ.มิงเกิล แคปิทัล จ ำกัด 3/4/2563 2,000,000       64992 กิจกรรมกำรลงทุนท่ีเป็นกิจกรรมของตนเอง 48/119  หมู่ท่ี 6 ต.กระทุ่มล้ม อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73220

3,543 0733563000691 หจ.อชิรำ ดีเวลลอปเมนท์ 1/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด 

รวมท้ังต่อเติมและร้ือถอน

1/5-6  ถนนรำชด ำเนิน-รำชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

3,544 0735563002865 บจ.โคโคนัท เอ็ดดูเคช่ัน คอนซัลท์ 

จ ำกัด

1/4/2563 1,000,000       85500 ประกอบกิจกำรบริกำรท่ีสนับสนุนกำรศึกษำ 9/22  หมู่ท่ี 5 ต.สำมควำยเผือก อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

3,545 0735563002873 บจ.เวท บักส์ แลบบอรำเทอร์ร่ี 

จ ำกัด

2/4/2563 1,000,000       75000 ให้บริกำรตรวจชันสูตร วิจัยฉัยโรค งำนบริกำร

ต่ำง ๆ ด้ำนสัตวแพทย์

8/34-36  ซอยรำชด ำริห์ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

3,546 0735563002890 บจ.โอ.พี.เฟรชพอร์ค จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       47211 ประกอบกิจกำรค้ำเน้ือสุกร ช ำแหละเน้ือสุกร 

และช้ินส่วนประกอบของสุกรทุกชนิดทุก

ประเภท

100/124  หมู่ท่ี 4 ต.ล ำพยำ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

3,547 0735563002903 บจ.วรลักษณ์ กรุ๊ป จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       59111 ประกอบกิจกำรจัดสร้ำงและจัดจ ำหน่ำย

ภำพยนต์

299/1  ถนนหน้ำพระ ต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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จดทะเบียน
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3,548 0735563002938 บจ.แมกซ์ แมนเนจเม้นท์ จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       80100 ประกอบกิจกำรดูแลบริหำรงำน ดูแลควำม

ปลอดภัย และผลประโยชน์ต่ำงๆ ให้กับบุคคล

อ่ืน

35  หมู่ท่ี 1 ต.หนองปำกโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

3,549 0735563002954 บจ.บ้ำนหมูสด จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       46311 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเน้ือสัตว์ทุกชนิด 59/586  หมู่ท่ี 3 ต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

3,550 0735563002962 บจ.เจทีพี คอนสตรัคช่ัน แอนด์ 

เซอร์วิส จ ำกัด

8/4/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุก่อสร้ำง อุปกรณ์และ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในกำรก่อสร้ำง เคร่ืองมือ

ช่ำงทุกประเภท รวมท้ังอะไหล่และอุปกรณ์

ของสินค้ำดังกล่ำว

14/20  หมู่ท่ี 4 ต.ธรรมศำลำ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

3,551 0735563002971 บจ.เปอริโต้ จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       14112 ประกอบกิจกำรผลิตเส้ือผ้ำช้ันนอก 255  หมู่ท่ี 8 ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

3,552 0735563002989 บจ.เนเจอร์ เอ็กซ์พีเดีย จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 255  หมู่ท่ี 8 ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

3,553 0735563003071 บจ.เอ็ม ที ดับเบ้ิลยู เน็กซ์ จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       46510 ประกอบกิจกำรขำยส่งคอมพิวเตอร์และ

ซอฟแวร์ อุปกรณ์และช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

และเคร่ืองมือส่ือสำร

171  ถนนรถไฟ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

3,554 0735563003080 บจ.ไพร์ม ฟู้ด อินดัสทรี จ ำกัด 10/4/2563 1,000,000       10799 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยอำหำร 

เคร่ืองด่ืม และสินค้ำอุปโภคบริโภคทุกชนิดทุก

ประเภท

11/3  หมู่ท่ี 3 ต.สำมควำยเผือก อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

3,555 0735563003233 บจ.เมจิคัล พลัส จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจกำรธุรกิจกำรขำยปลีกและขำยส่ง

สินค้ำเพ่ือสุขภำพ และผลิตภัณฑ์เสริมควำมงำม

88/113  หมู่ท่ี 4 ต.สำมควำยเผือก อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

3,556 0735563003250 บจ.เอ็นซีเค แมชชีนเนอร่ี จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       45101 ประกอบกิจกำรค้ำรถยนต์ 240/1  หมู่ท่ี 2 ต.สระกะเทียม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

3,557 0735563003306 บจ.ดีสปีด จ ำกัด 23/4/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย อะไหล่รถยนต์ กล่อง

ไฟ กล่องคันเร่งไฟฟ้ำ อะไหล่เคร่ืองจักร เคร่ือง

จัก เคร่ืองจักรกล

2  หมู่ท่ี 1 ต.สระกะเทียม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

3,558 0735563003314 บจ.เฮงไม่ จ ำกัด 23/4/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอะไหล่รถยนต์ กล่อง

ไฟ กล่องคันเร่งไฟฟ้ำ อะไหล่เคร่ืองจักร เครือง

จักร เคร่ืองกล

3/1  หมู่ท่ี 5 ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

3,559 0735563003373 บจ.มีนบุรีรักสร้ำงบ้ำน 2020 จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย และงำน

ก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด

292  ถนนเทศำ ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

3,560 0735563003420 บจ.ที.เอส.เอส กรุ๊ป ซัพพลำยเออร์

 แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด

28/4/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยกล่องคันเร่งไฟฟ้ำ 

อุปกรณ์ประดับยนต์

60/6,60/7,60/8  หมู่ท่ี 4 ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

3,561 0735563002997 บจ.บีเอส เอ็กซ์เพรส 2020 จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       49339 ประกอบกิจกำร ให้บริกำรขนส่งสินค้ำ ด้วย

พำหนะทุกประเภท

133  หมู่ท่ี 1 ต.บำงเตย อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110
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3,562 0735563003128 บจ.ธัช แอนด์ ยุ้ย เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จ ำกัด

15/4/2563 1,000,000       70209 รับเป็นท่ีปรึกษำให้ควำมรู้ และให้ค ำแนะน ำ

ด้ำนกำรขำยบริหำรงำนและพัฒนำคุณภรพ

บุคคลำกร กำรส่งเสริมกำรขำย

176/21  หมู่ท่ี 2 ต.คลองใหม่ อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110

3,563 0735563003179 บจ.เวลต้ี เฮลต้ี พลัส จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       32909 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำ

ประเภทอุปโภคและบริโภค

45/371  หมู่ท่ี 6 ต.บำงกระทึก อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110

3,564 0735563003195 บจ.โปรเมดิคอล ออล สตำร์ จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจกำรค้ำ ยำ ยำรักษำโรค เภสัชภัณฑ์

เคมี เคร่ืองมือแพทย์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทำง

วิทยำศำสตร์ ปุ๋ย

44/25  หมู่ท่ี 1 ต.บำงเตย อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110

3,565 0735563003217 บจ.เอ.พี.ไอ.ที. ลอว์ จ ำกัด 17/4/2563 1,000,000       69100 ประกอบกิจกำรให้บริกำรด้ำนกฎหมำย 91/31  หมู่ท่ี 7 ต.สำมพรำน อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110

3,566 0735563003241 บจ.เอ็ม เอ ปฐมฟู้ดส์ จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       46311 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเน่ือสัตว์ช ำแหละ เน่ือ

สัตว์แช่แข็ง

60/3  หมู่ท่ี 2 ต.สำมพรำน อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110

3,567 0735563003381 บจ.โครเด็กซ์ จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       46692 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคมีภัณฑ์ทำงกำร

เกษตร ปุ๋ย อำหำรเสริม รวมท้ังบรรจุภัณฑ์ ถุง

 ซอง และอุปกรณ์ทำงด้ำนกำรเกษตร

38/1  หมู่ท่ี 6 ต.ตลำดจินดำ อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110

3,568 0735563003390 บจ.วินทะชัย อินเตอร์เทรด กรุ๊ป 

จ ำกัด

28/4/2563 1,000,000       46311 ประกอบกิจกำรขำยส่งเน้ือสัตว์และผลิตภัณฑ์

เน้ือสัตว์

54/32  หมู่ท่ี 8 ต.บำงกระทึก อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110

3,569 0735563002822 บจ.โฮมสุวรรณ จ ำกัด 1/4/2563 1,000,000       68101 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยบ้ำนท่ีดิน และ

อสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

67/171  หมู่ท่ี 4 ต.ท่ำต ำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

3,570 0735563002857 บจ.พิมพ์พิศำ 4289 จ ำกัด 1/4/2563 1,000,000       49339 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงบรรทุกหิน ดิน ทรำย 24/4  หมู่ท่ี 4 ต.ท่ำพระยำ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

3,571 0735563003012 บจ.โกลด์ออนไลน์ช้อป จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       47413 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยบัตรเติมเงิน เกม

ออนไลน์ เกมมือถือ ขำยไอดีเกม บัตรเติมเกม

ออนไลน์

51/1046  หมู่ท่ี 1 ต.ท่ำต ำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

3,572 0735563003021 บจ.บี.ไอ.วำย.คอนสทรัคช่ัน จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ต่อเติม 

ตกแต่งบ้ำน อำคำร อำคำรท่ีพักอำศัย และงำน

โยธำทุกประเภท

19/1  หมู่ท่ี 1 ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

3,573 0735563002946 บจ.เดอะ มีเรอร์ เฮ้ลธ์ อินโนเวช่ัน 

จ ำกัด

7/4/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจกำรค้ำ ผลิตภัณฑ์ด้ำนสุขภำพและ

ควำมงำม

131/21  หมู่ท่ี 11 ต.นรำภิรมย์ อ.บำงเลน จ.นครปฐม 73130

3,574 0735563003047 บจ.ธัชสรชัยพงศ์ จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       46312 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสัตน์น้ ำจืด สัตว์น้ ำเค็ม

 อำหำรทะเลแปรรู ทุกชนิด

175/1  หมู่ท่ี 8 ต.บำงเลน อ.บำงเลน จ.นครปฐม 73130

3,575 0733563000747 หจ.อู่ ธนกฤต กำรช่ำง 23/4/2563 1,000,000       45202 ให้บริกำร เคำะ ปะ ผุ พ่นสีรถยนต์ 109  หมู่ท่ี 11 ต.ดอนข่อย อ.ก ำแพงแสน จ.นครปฐม 73140



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,576 0735563003187 บจ.เอ็มซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ดีไซน์

 จ ำกัด

16/4/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 41/2  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนหลวง อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150

3,577 0735563002831 บจ.ริช เฮลท์ แอนด์ บิวต้ี จ ำกัด 1/4/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง 

ครีมบ ำรุงผิว น้ ำหอม ผลิตภัณฑ์เสริมควำมงำม

 อำหำรเสริม เส้ือผ้ำ

22/113  หมู่ท่ี 6 ต.ศำลำยำ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

3,578 0735563002881 บจ.บลูพ้อยท์ จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       46593 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองมือและ

เคร่ืองจักรทำงอุตสำหกรรม

56/36  หมู่ท่ี 1 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

3,579 0735563003055 บจ.ออนเนอร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัล

แตนส์ จ ำกัด

9/4/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำและให้

ค ำแนะน ำปัญหำเก่ียวกับด้ำนวิศวกรรม โลจิ

สติกส์

135/316  หมู่ท่ี 6 ต.ศำลำยำ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

3,580 0735563003136 บจ.พำทิศ  คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ ฝึกอบรม รับ

จัดกำรธุรกิจเก่ียวกับบริหำรงำนขำยเเละ กำร

ขยำยตลำด กำรให้ควำมรู้เเละค ำเเนะน ำใน

ด้ำนกำรขำย กำรขยำยตลำดให้กับบุคคลำกร

ขำย

82/14  หมู่ท่ี 4 ต.ศำลำยำ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

3,581 0735563003268 บจ.เดอะสกำยเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด 21/4/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำย ยำ 

ยำรักษำโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เคร่ืองมือ

แพทย์ และอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์

74/1  หมู่ท่ี 4 ต.มหำสวัสด์ิ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

3,582 0735563003284 บจ.แดดด้ีมิลค์ ครำฟท์เบียร์ แอนด์

 บำร์ จ ำกัด

22/4/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจกำร บริกำรร้ำนอำหำรและ

จ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์และ

เคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด

70/3  หมู่ท่ี 4 ต.ศำลำยำ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

3,583 0735563003349 บจ.แวนด้ำ (กรุงเทพ) จ ำกัด 23/4/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจกำรค้ำขำย หรือจ ำหน่ำย น ำเข้ำ

และส่งออก รวมท้ังรับเหมำบริกำรติดต้ัง 

กระเบ้ืองยำง กระเบ้ืองพีวีซี พรม ปำร์เก้ มูล่ี 

วอลเปเปอร์ วัสดุปูพ้ืนทุกชนิด

90/48  หมู่บ้ำน วริยำวิลล์ หมู่ท่ี 6 ต.ศำลำยำ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

3,584 0735563003322 บจ.ริชช่ี เวลเนส จ ำกัด 23/4/2563 1,000,000       47711 จ ำหน่ำยเส้ือผ้ำ เคร่ืองแต่งกำย เคร่ืองประดับ 77/3  หมู่ท่ี 9 ต.ไร่ขิง อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73210

3,585 0735563002849 บจ.อินเทลลิเจ้นท์ ซิสเต็ม 2020 

จ ำกัด

1/4/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจกำรรับออกแบบ รับปรึกษำ และ

ควบคุมงำนก่อสร้ำง

28/88  หมู่ท่ี 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73220

3,586 0735563003144 บจ.ดีเวิร์ก ออร์แกไนเซอร์ จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจกำรรับออกแบบ ผลิตติดต้ังงำน

ประติมำกรรม ส่ือส่ิงพิมพ์ รวมถึงป้ำยโฆษณำ

ทุกชนิด รับออกแบบผลิตฉำกรำยกำรโทรทัศน์

110/40  หมู่ท่ี 3 ต.กระทุ่มล้ม อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73220



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,587 0735563003471 บจ.เอ็มพ์ต้ีสเปซ จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       43301 ประกอบกิจกำรตกแต่งภำยใน ได้แก่ ผ้ำม่ำน 

วอลล์เปเปอร์ ผ้ำบุเฟอร์นิเจอร์ พ้ืนกระเบ้ือง 

พ้ืนไม้ และอ่ืนๆ

299/101  หมู่ท่ี 7 ต.กระทุ่มล้ม อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73220

3,588 0735563003446 บจ.คอมฟอร์ทโซน จ ำกัด 30/4/2563 500,000         71102 ประกอบกิจกรรมงำนวิศวกรรมและกำรให้

ค ำปรึกษำทำงด้ำนเทคนิค ท่ีเก่ียวข้อง

28/16  หมู่ท่ี 1 ต.ยำยชำ อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110

3,589 0735563003462 บจ.ทรัพย์สถิตรุ่งเรือง 2020 จ ำกัด 30/4/2563 500,000         46631 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำย ดิน ทรำย กรวด 

ลูกรัง และรับจ้ำงถมดิน ปรับเกล่ียพ้ืนท่ีเพ่ือ

ปลูกสร้ำง

238  หมู่ท่ี 4 ต.กระตีบ อ.ก ำแพงแสน จ.นครปฐม 73180

3,590 0733563000704 หจ.ทองสุขทรัพย์ไพศำล 10/4/2563 400,000         46599 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยและติดต้ังซ่อมแซม 

อุปกรณ์ดับเพลิง ระบบดับเพลิง

88  ซอยทำงรถไฟตะวันตก 3 ถนนทำง

รถไฟตะวันตก

ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

3,591 0733563000739 หจ.คุณล ำใยกำรบัญชี 23/4/2563 200,000         69100 ให้บริกำรด้ำนกฎหมำย ทำงบัญชี และภำษี

อำกร

137/9  หมู่ท่ี 12 ต.ดอนข่อย อ.ก ำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

3,592 0733563000755 หจ.เอกรัตน์ โซลูช่ัน 28/4/2563 100,000         47723 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยแอลกอฮอล์ ทุกชนิด 179/5  หมู่ท่ี 3 ต.ธรรมศำลำ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

3,593 0733563000721 หจ.ธนนท์ คำร์แคร์ 22/4/2563 100,000         45203 ประกอบธุรกิจคำร์แคร์ ให้บริกำรล้ำงรถ 99/2  หมู่ท่ี 2 ต.บำงเตย อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110

3,594 0735563003101 บจ.โทก้ำ เอสอี จ ำกัด 14/4/2563 100,000         46209 ประกอบกิจกำรค้ำจ ำหน่ำยสินค้ำเกษตร

อินทรีย์ทุกชนิด

21  หมู่ท่ี 2 ต.ยำยชำ อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110

3,595 0735563003225 บจ.ด๊ับเบ้ิล โค้ด จ ำกัด 20/4/2563 100,000         58202 ประกอบกิจกำรจัดหำ จัดท ำ ผลิตซอฟต์แวร์

ส ำเร็จรูป แอปพลิเคช่ัน เว็บไซต์ฮำร์ดแวร์ ส่ือ

ออนไลน์

160/97  หมู่ท่ี 1 ต.ยำยชำ อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110

3,596 0735563003501 บจ.เคพีเอส คำเฟ่ จ ำกัด 30/4/2563 100,000         56302 กำรบริกำรด้ำนเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์

เป็นหลักในร้ำน

76  หมู่ท่ี 1 ต.สำมง่ำม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150

3,597 0745563003098 บจ.อินเทคค์ ฟู้ด จ ำกัด 3/4/2563 20,000,000     10139 ประกอบกิจกำรผลิต แปรรูป จ ำหน่ำยปลีก-ส่ง 

เน้ือสัตว์ ผลิตภัณฑ์จำกเน้ือสัตว์ และอำหำร

ส ำหรับบริโภค

77/12  หมู่ท่ี 2 ถนนพระรำมท่ี2 ต.นำโคก อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,598 0745563003233 บจ.บี-โฮม วัสดุก่อสร้ำง จ ำกัด 9/4/2563 5,000,000       47524 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำมำเพ่ือจ ำหน่ำย วัสดุ

อุปกรณ์ก่อสร้ำง

99/66  หมู่ท่ี 5 ต.บำงน้ ำจืด อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,599 0745563003241 บจ.หนำนซัน ป๊ิกเมนท์ จ ำกัด 10/4/2563 5,000,000       46693 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำมำเพ่ือจ ำหน่ำย 

พลำสติก วัสดุ PVC PU ZVP RB

99/76  หมู่ท่ี 5 ต.บำงน้ ำจืด อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,600 0745563003357 บจ.ซำวเบอร์ จ ำกัด 16/4/2563 5,000,000       46421 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ และ 

อุปกรณ์ไฟฟ้ำ

131/94  หมู่ท่ี 6 ต.โคกขำม อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,601 0745563003624 บจ.เอ.ที.พี. พำรทส์ แอนด์ โมลด้ิง

 จ ำกัด

29/4/2563 5,000,000       28230 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงท ำแม่พิมพ์ งำนโลหะ 

และงำนพลำสติกทุกชนิด

85/31  หมู่ท่ี 2 ต.พันท้ำยนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)
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วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

3,602 0745563003071 บจ.ณัฐวัฒน์ เทรดด้ิงแอนด์เซอร์วิส

 จ ำกัด

2/4/2563 5,000,000       66199 ซ้ือ ขำย ให้เช่ำ รับฝำกซ้ือ รับขำยฝำก รับ

จ ำนอง ให้ค ำปรึกษำ รวมท้ังเป้นตัวแทนนำน

หน้ำ

52/37  หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนแพ้ว อ.บ้ำนแพ้ว จ.สมุทรสำคร 74120

3,603 0745563003535 บจ.มิลเล่ียนแมสค์ จ ำกัด 24/4/2563 5,000,000       46900 ประกอกบิจกำรน ำเข้ำวัตถุดิบ ได้แก่ กระดำษ 

ผ้ำ พลำสติก ด้ำย ยำง และวัสดุอ่ืนๆ ท่ีใช้

ประกอบในกำรผลิต สินค้ำตำมวัตถุท่ีประสงค์

149/371  หมู่ท่ี 13 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74130

3,604 0745563003004 บจ.ซันไดมอนด์ทูลส์ จ ำกัด 1/4/2563 4,000,000       46593 ประกอบกิจกำรขำยส่งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์

เพ่ือใช้ในงำนอุตสำหกรรม

33/3  หมู่ท่ี 8 ต.ท่ำทรำย อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,605 0745563003080 บจ.ซีเคียวริต้ี ฟูล ออพช่ัน จ ำกัด 3/4/2563 3,000,000       80100 ประกอบกิจกำรบริกำรรับดูแล รักษำควำม

ปลอดภัย บุคคล บ้ำน โรงงำน คอนโด หน่วย

รำชกำรและเอกชน ท่ัวรำชอำณำจักร

336/38  ถนนนิคมรถไฟ ต.มหำชัย อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,606 0745563003284 บจ.แอนน่ีเท็กซ์ ทรำนส์เฟอร์ จ ำกัด 13/4/2563 3,000,000       18119 ประกอบกิจกำรค้ำ ผลิต น ำเข้ำ ส่งออก ขำยส่ง

 ขำยปลีก ติดต้ัง

85/34  หมู่ท่ี 2 ต.พันท้ำยนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,607 0745563003446 บจ.เจวำยดี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 

จ ำกัด

21/4/2563 3,000,000       73101 ประกอบกิจกำรบริกำรงำนโฆษณำ 9/75  หมู่ท่ี 5 ต.บำงน้ ำจืด อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,608 0105563058343 บจ.อเล็กซ์ แอนด์ ฮิวโก้ จ ำกัด 3/4/2563 2,000,000       68202 ประกอบกิจกำรรับดูแลและบริหำรจัดกำร

อสังหำริมทรัพย์

99/126  หมู่ท่ี 2 ต.พันท้ำยนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,609 0745563003101 บจ.โอเค ปร้ินต้ิง เซอร์วิส จ ำกัด 7/4/2563 2,000,000       33200 ประกอบกิจกำรรับจ้ำง ติดต้ัง รับซ่อม 

บ ำรุงรักษำเคร่ืองจักร โรงพิมพ์ และระบบไฟฟ้ำ

199/152  หมู่ท่ี 3 ต.นำดี อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,610 0745563003128 บจ.จอมทอง ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด 7/4/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำ

กำร ถนน สะพำน เข่ือน

59/343  หมู่ท่ี 2 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,611 0745563003179 บจ.เรียลลิสเทค จ ำกัด 8/4/2563 2,000,000       62021 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงท่ีปรึกษำ เก่ียวกับด้ำน

บริหำรด้ำนคอมพิวเตอร์

118/56  หมู่ท่ี 1 ต.ท่ำจีน อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,612 0745563003195 บจ.มัยร่ำ โปรดักส์ จ ำกัด 8/4/2563 2,000,000       22220 ประกอบกิจกำรกำรผลิตบรรจุภัณฑ์พลำสติก 52/52  หมู่ท่ี 3 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,613 0745563003365 บจ.เอสบีพี ทวีทรัพย์ เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ำกัด

17/4/2563 2,000,000       24109 ประกอบกิจกำร รับสร้ำง และติดต้ังงำน สแตน

เลส เหล็ก ทุกชนิด

10/46  หมู่ท่ี 7 ต.โคกขำม อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,614 0745563003519 บจ.ซีแอล กรุ๊ป (2020) จ ำกัด 22/4/2563 2,000,000       47213 ประกอบกิจกำร  น ำเข้ำ  มำเพ่ือกำรจัด

จ ำหน่ำยสินค้ำเกษตร  เช่น  เห็ดหอม  เห็ดหู

หนู  ถ่ัว ลิสง

111/65  หมู่ท่ี 6 ต.พันท้ำยนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,615 0745563003403 บจ.ไทย.เทสที จ ำกัด 20/4/2563 2,000,000       10772 ประกอบกิจกำรผลิต น ำเข้ำ ส่งออก ซอส 

เคร่ืองแกง

12/50  หมู่ท่ี 11 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

3,616 0745563003659 บจ.อัลติม่ำ ลิฟว่ิง จ ำกัด 30/4/2563 2,000,000       46421 ประกอบกิจกำรขำยส่งเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำและ

อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน

18/4  หมู่ท่ี 13 ซอยเพชรเกษม91 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74130

3,617 0745563003667 บจ.ไทยฟู้ดเอ็กซ์เปิร์ท จ ำกัด 30/4/2563 1,500,000       69100 ประกอบกิจกำรบริกำรทำงด้ำนกฎหมำย  ทำง

บัญชี  ทำงวิศวกรรม

169/173  หมู่ท่ี 3 ต.แครำย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74110

3,618 0743563000691 หจ.ไบโอกิจ 22/4/2563 1,000,000       52241 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงขนถ่ำยกระดำษ 49/5  หมู่ท่ี 2 ต.โรงเข้ อ.บ้ำนแพ้ว จ.สมุทรสำคร 70210

3,619 0743563000666 หจ.เอ็มเอ็น เซอร์วิส 1998 13/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง และขำยวัสดุ

อุปกรณ์เก่ียวกับกำรก่อสร้ำง

14/111  หมู่ท่ี 5 ต.พันท้ำยนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,620 0743563000674 หจ.ควอลิต้ี โปรดัคท์ แฟคตอร่ี 16/4/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจกำรค้ำ ยำ ยำรักษำโรค เคมีภัณฑ์ 

เคร่ืองมือแพทย์ เคร่ืองมือทำงวิทยำศำสตร์ ยำ

ปรำบศัตรูพืช

21/2  หมู่ท่ี 4 ต.บำงหญ้ำแพรก อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,621 0743563000721 หจ.เอสเคพี ฮำร์ดแวร์ 29/4/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุก่อสร้ำง 87  หมู่ท่ี 3 ต.นำดี อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,622 0745563002997 บจ.พิชำ108 จ ำกัด 1/4/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงบ้ำนและอำคำร 100/8  หมู่บ้ำน พฤกษำ วิลเลจ6 หมู่ท่ี 6 ต.พันท้ำยนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,623 0745563003055 บจ.ทีเอ็นดับบลิว คอร์ปอเรช่ัน 

จ ำกัด

2/4/2563 1,000,000       46103 เป็นตัวแทนจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกสมุนไพร

ทุกชนิด

171/15  หมู่ท่ี 5 ต.พันท้ำยนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,624 0745563003110 บจ.ศรัณย์ อินทีเรียร์ ดีไซน์ จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       31009 ประกอบกิจกำรให้บริกำร ผลิต จ ำหน่ำย 

เคร่ืองเคหภัณฑ์ เคร่ืองเรือน เคร่ือง

เฟอร์นิเจอร์ รวมท้ังอุปกรณ์ และอะไหล่ ของ

สินค้ำดังกล่ำว

11/14  หมู่ท่ี 4 ต.นำดี อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,625 0745563003136 บจ.โอกำเนะ 168 จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำเพ่ือจ ำหน่ำย สินค้ำ

อุปโภค บริโภค ทุกชนิด

25/609  หมู่ท่ี 3 ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,626 0745563003144 บจ.โชคมณี พรีซีช่ัน จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       25939 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงผลิตช้ินส่วนเคร่ืองจักร

และรับจ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองจักร เช่น เคร่ืองปิด

ฝำกระป๋อง

189/288-289  หมู่ท่ี 5 ต.พันท้ำยนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,627 0745563003152 บจ.ซี.เอช.เค โพลีเมอร์ จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       22299 ผลิต จ ำหน่ำยพลำสติกทุกประเภท 129/139  หมู่ท่ี 6 ต.นำดี อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,628 0745563003209 บจ.ซี.เค.สยำม  ฟู้ด จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       10303 ประกอบกิจกำรผลิตน้ ำสับปะรดและผลไม้อ่ืนๆ

 บรรจุกระป๋องและขวด

22/91  หมู่ท่ี 6 ต.บำงโทรัด อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,629 0745563003225 บจ.เจทีดับบลิว เทรดด้ิง จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       46105 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและส่งออกเพ่ือ

จ ำหน่ำยภำยในประเทศซ่ึงสินค้ำประเภท

เคร่ืองจักรตลอดจนอุปกรณ์และอะไหล่ของ

สินค้ำดังกล่ำว

156/103  หมู่ท่ี 5 ต.ท่ำทรำย อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,630 0745563003250 บจ.เอ็มสตำร์ (เอเซีย) จ ำกัด 10/4/2563 1,000,000       68201 กิจกรรมของตัวแทนและนำยหน้ำ

อสังหำริมทรัพย์โดยได้รับ ค่ำตอบแทนหรือ

ตำมสัญญำจ้ำง

89/236  หมู่บ้ำน สำรินซิต้ี หมู่ท่ี 6 ต.โคกขำม อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000
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วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,631 0745563003306 บจ.เจริญรุ่ง เคร่ืองนอน จ ำกัด 14/4/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจกำรและจ ำหน่ำยเคร่ืองนุ่งห่ม 

เคร่ืองนอน ท่ีนอน ผ้ำห่ม ปลอกหมอนและผ้ำ

คลุมเตียง

85  หมู่ท่ี 8 ต.บ้ำนเกำะ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,632 0745563003314 บจ.พีเอ็ม โพรเทคท์ จ ำกัด 15/4/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก ผลิต และ

จ ำหน่ำย วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 

หน้ำกำกอนำมัย หน้ำกำกกันฝุ่น หน้ำกำกกัน

ล่ืน หน้ำกำกกันเช้ือโรค

99/32  หมู่ท่ี 5 ต.บำงน้ ำจืด อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,633 0745563003322 บจ.บี-บ็อกซ์ สตอเรจ จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       68104 ประกอบกิจกำรให้บริกำรให้เช่ำพ้ืนท่ี  โกดัง  

ห้องเก็บของ ท้ังขนำดเล็กและใหญ่ ทุกประเภท

30/6  หมู่ท่ี 5 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,634 0745563003331 บจ.เคเจเอส แมชชีนทูลส์ จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       46431 ประกอบกิจกำรขำยสินค้ำเคร่ืองเขียนและ

อุปกรณ์ส ำนักงำน

29/513  หมู่ท่ี 6 ต.พันท้ำยนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,635 0745563003373 บจ.กรีน โกลบอล ซัพพลำย จ ำกัด 17/4/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและผลิตหน้ำกำก

อนำมัย จ ำหน่ำยท้ังในและต่ำงประเทศ

89/17  หมู่ท่ี 5 ต.บำงน้ ำจืด อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,636 0745563003390 บจ.เฮ้ำส์ ออฟ ลิฟว่ิง จ ำกัด 17/4/2563 1,000,000       47190 กำรขำยปลีกสินค้ำอ่ืนๆ ในร้ำนค้ำท่ัวไป 12/42  หมู่ท่ี 5 ต.พันท้ำยนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,637 0745563003411 บจ.ธัญธน อิเล็คทริค จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       27103 ประกอบกิจกำรผลิตอุปกรณ์ควบคุมและจ่ำย

ไฟฟ้ำ

51/64  หมู่ท่ี 2 ต.บำงน้ ำจืด อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,638 0745563003471 บจ.เอส เค คลำส จ ำกัด 21/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร

พำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำกำร ถนน

 สะพำน เข่ือน อุโมงค์ และงำนก่อสร้ำงอย่ำง

อ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับท ำงำนโยธำทุกประเภท

123/11  หมู่ท่ี 6 ต.โคกขำม อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,639 0745563003489 บจ.ศำลำ อำหำรไทย จ ำกัด 22/4/2563 1,000,000       77400 ประกอบกิจกำรกำรรับค่ำสิทธิหรือ

ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตในกำรใช้เคร่ืองหมำย

กำรค้ำ

11/13  หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนบ่อ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,640 0745563003497 บจ.มหำ นำวำ จ ำกัด 22/4/2563 1,000,000       46313 ประกอบกิจกำรค้ำส่ง ผัก ผลไม้ 11/13  หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนบ่อ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,641 0745563003551 บจ.นิว คอนสตรัคช่ัน 2020 จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       46639 ประกอบกิจกำรขำยส่งวัสดุก่อสร้ำงทุกชนิด  

อุปกรณ์ไฟฟ้ำ  ประปำ  เคร่ืองปรับอำกำศ  

และไม้ทุกชนิด

49/210  หมู่ท่ี 7 ต.ท่ำทรำย อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,642 0745563003560 บจ.จีบีเอ็น เทรดด้ิง จ ำกัด 28/4/2563 1,000,000       46414 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย เส้ือผ้ำ กำงเกง ถุงมือ

 ถุงเท้ำ ส ำเร็จรูปทุกประเภท

6/5  หมู่ท่ี 6 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,643 0745563003578 บจ.ฟิวเจอร์ อินโนเวช่ัน พรีซิช่ัน 

พำร์ท จ ำกัด

28/4/2563 1,000,000       28230 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงผลิตช้ินส่วน แม่พิมพ์ 

จ๊ิก ฟ๊ิกเจอร์ รับซ่อมช้ินส่วนอะไหล่เคร่ืองจักร 

โคงสร้ำง

45/304  หมู่ท่ี 5 ต.พันท้ำยนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

3,644 0745563003586 บจ.จูนโปร (ไทยแลนด์) จ ำกัด 28/4/2563 1,000,000       33121 ประกบกิจกำรให้บริกำรซ่อม  กำรปรับแต่ง

เคร่ืองยนต์  เคร่ืองจักร  เคร่ืองกล  ระบบ

ไฟฟ้ำ  ระบบปรับอำกำศ หรืออุปกรณ์ท่ีเป็น

ส่วนประกอบของยำนยนต์  เคร่ืองจักร  หรือ

เคร่ืองกล

97/3  หมู่ท่ี 7 ต.โคกขำม อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,645 0745563003608 บจ.จันทร์ดี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด

28/4/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 99/179  หมู่ท่ี 5 ต.โคกขำม อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,646 0745563003616 บจ.น้ ำพริกคุณนำย จ ำกัด 29/4/2563 1,000,000       10799 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย น้ ำพริก อำหำร

ส ำเร็จรูป

108/245  หมู่ท่ี 5 ต.พันท้ำยนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,647 0745563003632 บจ.ซินฟงไทย จ ำกัด 29/4/2563 1,000,000       46594 ประกอบกิจกำรค้ำ  น ำเข้ำ  เต้นท์สนำม  

อุปกรณ์สนำม

64/98  หมู่ท่ี 8 ต.ท่ำทรำย อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,648 0745563003641 บจ.เอส พี เอส แอทเวิร์ค เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ำกัด

30/4/2563 1,000,000       47595 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ติดต้ัง ร้ือถอน 

บ ำรุงรักษำ เคร่ืองปรับอำกำศ อะไหล่ น้ ำยำ

แอร์

79/288  หมู่ท่ี 6 ต.พันท้ำยนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,649 0743563000704 หจ.ฉัตรชัย แคสต้ิง 23/4/2563 1,000,000       47525 จัดหำและจ ำหน่ำยโลหะทุกชนิด 97/1  หมู่ท่ี 12 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74110

3,650 0745563003012 บจ.เจ เอ พี อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ำกัด

1/4/2563 1,000,000       47212 ประกอบกิจกำรอำหำรแช่แข็งทุกชนิด เช่น 

ปลำทู ปลำหมึก และอำหำรทะเลทุกชนิด

86/119  หมู่ท่ี 5 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74110

3,651 0745563003217 บจ.เอกเจริญยนต์ ออโต้พำร์ท 

จ ำกัด

9/4/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจกำรค้ำ อะไหล่ ช้ินส่วน ของตกแต่ง

 อุปกรณ์เสริม ยำง ล้อแม็กซ์รถยนต์ทุกชนิด 

มือหน่ึงมือสอง

22/70,71  หมู่ท่ี 3 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74110

3,652 0745563003268 บจ.ดี เอ็ม เท็กซ์ไทล์ แมชชีนเนอร่ี 

(ไทยแลนด์) จ ำกัด

13/4/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจกำรค้ำ น ำเข้ำ ส่งออก เคร่ืองจักร 

ทุกชนิด

109/47  หมู่ท่ี 1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74110

3,653 0745563003276 บจ.เคพี เนทีฟฟอคซ์ จ ำกัด 13/4/2563 1,000,000       46691 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคมีภัณฑ์ รำคำส่ง

และปลีก

146/195  หมู่ท่ี 6 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74110

3,654 0745563003349 บจ.สโนว์ ไวท์ ไฮเจนนิค จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       96201 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงซักรีดเส้ือผ้ำ 25/17  หมู่ท่ี 12 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74110

3,655 0745563003381 บจ.แอลโคกรีน จ ำกัด 17/4/2563 1,000,000       20232 กำรผลิตเคร่ืองหอม เคร่ืองส ำอำง และ

ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ ำ

399/19  หมู่ท่ี 8 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74110

3,656 0745563003438 บจ.เรดซี  แมทเทรส จ ำกัด 21/4/2563 1,000,000       31009 ประกอบกิจกำร ผลิตเพ่ือจ ำหน่ำย ค้ำส่ง ค้ำ

ปลีก เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใช้ครัวเรือนทุกประเภท

151/71  หมู่ท่ี 9 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74110

3,657 0745563003462 บจ.เกตุแก้ว คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 21/4/2563 1,000,000       41001 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 443/19  ถนนดอนไก่ดี ต.ตลำดกระทุ่ม

แบน

อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,658 0745563003543 บจ.ทีอำร์.พำวเวอร์ แอนด์ ซัพ

พลำย จ ำกัด

24/4/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจกำรจัดซ้ือ จัดจ ำหน่ำย เคร่ืองป๊ัม

น้ ำอุตสำหกรรม

172/127  หมู่บ้ำน แลนซีโอ คริป เพชร

เกษม 81 หมู่ท่ี 13

ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74110

3,659 0743563000640 หจ.โชคชัยวัฒน์ โลจิสติกส์ 8/4/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจกำรบริกำรขนส่ง ขนถ่ำย ขนย้ำย 

สินค้ำ ส่ิงของและพัสดุภัณฑ์ทุกชนิด

57/6  หมู่ท่ี 5 ต.หลักสอง อ.บ้ำนแพ้ว จ.สมุทรสำคร 74120

3,660 0745563003039 บจ.ไวโอเล็ตพีเอ็นบีจิวเวลร่ี จ ำกัด 1/4/2563 1,000,000       32111 ประกอบกิจกำรผลิตเคร่ืองประดับ ท่ีท ำ

จำกอัญมณีเทียมและส่ิงของท่ีเก่ียวข้อง

219/1132  หมู่ท่ี 12 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74130

3,661 0745563003047 บจ.แอตติจูด เอนเตอร์ไพรส์ จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       46530 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและจ ำหน่ำยเคร่ืองจักร 

เคร่ืองยนต์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ อุปกรณ์

กำรเกษตรทุกชนิดทุกประเภท

100/45  หมู่ท่ี 5 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74130

3,662 0745563003063 บจ.ออลเมดดิแคร์ จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจกำร ซ้ือ ขำย น ำเข้ำ ส่งออก ยำ 

เคร่ืองมือแพทย์

16/62  หมู่ท่ี 8 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74130

3,663 0745563003187 บจ.เพ่ิมทรัพย์มอเตอร์ จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       45401 ประกอบกิจกำรค้ำ รถจักรยำนยนต์ รวมท้ัง

อะไหล่ และอุปกรณ์รถจักรยำนยนต์ ทุกชนิด

74/319  หมู่ท่ี 13 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74130

3,664 0745563003292 บจ.วีซี แฮช จ ำกัด 13/4/2563 1,000,000       62012 ประกอบกิจกำรพัฒนำ  ออกแบบ  ปรึกษำ  

ปรับปรุง  บริกำรให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  

หรือ  ซอฟต์แวร์

99/99  หมู่ท่ี 7 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74130

3,665 0745563003420 บจ.วินเนอร์ เทค ซัพพอร์ท แอนด์ 

เซอร์วิส จ ำกัด

20/4/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจกำรให้บริกำรตรวจสอบ ซ่อมแซม 

ระบบไฟฟ้ำ ระบบเคร่ืองเย็น

90/137  หมู่ท่ี 5 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74130

3,666 0745563003454 บจ.เคด้ี อิมพอร์ต จ ำกัด 21/4/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ท ำเล็บทำง

อินเตอร์เน็ต

249/39  หมู่ท่ี 12 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74130

3,667 0745563003527 บจ.พีทรีเอ็ม จ ำกัด 23/4/2563 1,000,000       75000 ประกอบกิจกำรโรงพยำบำลสัตว์ สถำนท่ีพัก

ฟ้ืนสัตว์

300  หมู่ท่ี 6 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74130

3,668 0745563003594 บจ.นำร์ซิสซัส คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 28/4/2563 1,000,000       45202 ประกอบกิจกำรให้บริกำรซ่อม-ท ำสีรถยนต์ 62/61  หมู่ท่ี 10 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74130

3,669 0745563003161 บจ.เอสทีพี สมุทรสำคร จ ำกัด 7/4/2563 500,000         10291 ประกอบกิจกำรให้บริกำร แปรรูป แกะ ล้ำง 

สินค้ำประเภทสัตว์ สัตว์น้ ำ อำหำร และผลไม้ 

ทุกชนิด

52/10  หมู่บ้ำน พฤกษำ หมู่ท่ี 4 ต.นำดี อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,670 0745563003501 บจ.จี เอ็นเนอยี 2020 จ ำกัด 22/4/2563 500,000         46209 ประกอบกิจกำรรับซ้ือจ ำหน่ำยสินค้ำประเภท 

กะลำปำล์ม  ถ่ำนหิน  ไม้สับ  เศษไม้  ข้ีกบ  ข้ี

เล่ือย  หรือเศษวัสดุอ่ืนๆ

56/290  หมู่ท่ี 7 ต.พันท้ำยนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,671 0743563000682 หจ.นักศึกษำขำยผ้ำ 17/4/2563 500,000         46414 กำรค้ำขำยส่ง-ขำยปลีก น ำเข้ำ-ส่งออก เส้ือผ้ำ

แฟช่ันทุกชนิด

141/250  หมู่ท่ี 6 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74110
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3,672 0743563000658 หจ.ที.เอ็ม.เค โซลูช่ัน 10/4/2563 200,000         46599 ประกอบกิจกำรซ้ือมำขำยไป อุปกรณ์

เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ

45/416  หมู่ท่ี 5 ต.พันท้ำยนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,673 0743563000712 หจ.พีเค ฟู้ด ซัพพลำย เทรดด้ิง 24/4/2563 40,000           47219 ค้ำอำหำรแปรรูปแช่แข็งและแช่เย็น  

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกไก่และปลำ ไส้กรอกไก่ 

ลูกช้ินไก่ เก๊ียวซ่ำไก่ ลูกช้ินปลำ

182/45  หมู่บ้ำน ชนันธร หมู่ท่ี 6 ต.ท่ำทรำย อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,674 0745563003021 บจ.บำงกอก อินโนเวช่ัน เซอร์วิส 

จ ำกัด

1/4/2563 10,000           71102 ประกอบกิจกำรรับจ้ำง ให้ค ำปรึกษำด้ำนกำร

ก่อสร้ำง

88/35  หมู่ท่ี 1 ต.นำดี อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,675 0755563000307 บจ.เอสซี กรุ๊ป(1989) จ ำกัด 7/4/2563 5,000,000       47721 ประกอบกิจกำรค้ำ ยำ ยำรักษำโรค เภสัชภัณฑ์

 เคมีภัณฑ์ เคร่ืองมือแพทย์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้

ทำงวิทยำศำสตร

133/26  ซอยบำงแก้ว ถนนทำงเข้ำเมือง ต.แม่กลอง อ.เมือง

สมุทรสงครำม

จ.สมุทรสงครำม 75000

3,676 0755563000315 บจ.ขุนพล โลจิสติกส์ จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจกำรรับขนส่งสินค้ำหรือวัตถุส่ิงของ

ทุกชนิดทุกประเภท ท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ ฯลฯ

28/9  หมู่ท่ี 2 ต.บำงจะเกร็ง อ.เมือง

สมุทรสงครำม

จ.สมุทรสงครำม 75000

3,677 0755563000323 บจ.ไอรำ ช้อยส์ จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       46313 ประกอบกิจกำรค้ำมะพร้ำวอ่อน มะพร้ำวแก่ 80/1  หมู่ท่ี 11 ต.บำงขันแตก อ.เมือง

สมุทรสงครำม

จ.สมุทรสงครำม 75000

3,678 0755563000331 บจ.989 ออโต้ อินโน เทค จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและส่งออก หุ่นยนต์และ

เคร่ืองจักร รวมถึงอุปกรณ์กำรผลิตเคร่ืองจักร

ต่ำงๆ

126/170  หมู่ท่ี 10 ต.ลำดใหญ่ อ.เมือง

สมุทรสงครำม

จ.สมุทรสงครำม 75000

3,679 0755563000340 บจ.เอส.เอส.ริชแลนด์ จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจกำรบริหำร จัดกำร ซ้ือ ขำย เช่ำ 

เช่ำซ้ืออสังหำริมทรัพย์ ท่ีดิน อสังหำริมทรัพย์ 

และทรัพย์สินอ่ืนๆ รวมท้ังจัดสรรท่ีดินและ

บ้ำนจ ำนองหรือจัดหำมำด้วยวิธีกำรใดๆ ซ่ึง

ท่ีดินสิทธิเหนือพ้ืนดินอสังหำริมทรัพย์

64/5  หมู่ท่ี 3 ต.นำงตะเคียน อ.เมือง

สมุทรสงครำม

จ.สมุทรสงครำม 75000

3,680 0753563000151 หจ.มนญลักษณ์ เอ็นจิเนียร่ิง 24/4/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 30/56  หมู่ท่ี 13 ต.กระดังงำ อ.บำงคนที จ.สมุทรสงครำม 75120

3,681 0753563000135 หจ.ธนเดช คอนสตรัคช่ัน 2020 20/4/2563 200,000         46639 ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุก่อสร้ำง 35/8  หมู่ท่ี 2 ต.ลำดใหญ่ อ.เมือง

สมุทรสงครำม

จ.สมุทรสงครำม 75000

3,682 0753563000143 หจ.พีเอสที แคปปิตอล 20/4/2563 200,000         46421 ประกอบกิจกำรขำย ซ่อม เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ 

อะไหล่รถยนต์ จักรยำนยนต์

886/103  ถนนรำชญำติรักษำ ต.แม่กลอง อ.เมือง

สมุทรสงครำม

จ.สมุทรสงครำม 75000

3,683 0765563000391 บจ.ปริยำกร ฟำร์ม จ ำกัด 1/4/2563 2,000,000       01463 ประกอบกิจกำรเล้ียง กำรเพำะพันธ์ุและกำร

ผสมพันธ์ุเป็ดไข่

168  หมู่ท่ี 5 ต.กลัดหลวง อ.ท่ำยำง จ.เพชรบุรี 76130

3,684 0763563000216 หจ.ซ้ือง่ำย ขำยคล่อง 2563 7/4/2563 1,050,000       46900 ขำยส่งสินค้ำท่ัวไป 86  ถนนโพธ์ิกำร้อง ต.ท่ำรำบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,685 0765563000412 บจ.เอสเอ็มเค ออโต้แม็กซ์ แอนด์ 

ไทร์ จ ำกัด

7/4/2563 1,000,000       45302 ค้ำปลีก ค้ำส่ง ล้อแม็กซ์รถยนต์เก่ำและใหม่ 119  หมู่ท่ี 6 ต.โพไร่หวำน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

3,686 0765563000439 บจ.เจเจแอนด์เจ อินโนเวช่ัน จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       42202 ประกอบกิจกำรรับเหมำติดต้ังแขวนและร้ือ

ถอนระบบสำยส่ือสำร โทรคมนำคมทุกชนิด

113  ซอยบริพัตร ต.ท่ำรำบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

3,687 0765563000455 บจ.ดำต้ำ พรอสเพอริต้ี จ ำกัด 15/4/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจกำรรับเหมำติดต้ังแขวนและร้ือ

ถอนระบบส่ือสำรโทรคมนำคมทุกชนิด

25  หมู่ท่ี 4 ต.ท่ำแร้งออก อ.บ้ำนแหลม จ.เพชรบุรี 76110

3,688 0765563000447 บจ.เฉลิมพร เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์

คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด

10/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย

23/137  ถนนคลองเทียน ต.ชะอ ำ อ.ชะอ ำ จ.เพชรบุรี 76120

3,689 0763563000224 หจ.ดับเบิล เกรท เซอร์วิส 22/4/2563 1,000,000       71202 ประกอบกิจกำรตรวจสภำพพยำนยนต์ทำง

เทคนิค

160/1  หมู่ท่ี 5 ต.เขำย้อย อ.เขำย้อย จ.เพชรบุรี 76140

3,690 0765563000421 บจ.น.รัตนมณี น ำโชค จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำและคน

โดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำงอำกำศ

42  หมู่ท่ี 3 ต.บำงเค็ม อ.เขำย้อย จ.เพชรบุรี 76140

3,691 0765563000463 บจ.คอสเมด แอนด์ แอนไท-เอจจ้ิง

 จ ำกัด

28/4/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจกำรรับผลิตเคร่ืองส ำอำง รวมท้ัง

เคร่ืองส ำอำงส ำเร็จรูป

28/1  หมู่ท่ี 2 ต.เขำย้อย อ.เขำย้อย จ.เพชรบุรี 76140

3,692 0763563000232 หจ.พี แอนด์ ชง โลจิสติกส์ 29/4/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำอุปโภค

บริโภค พัสดุต่ำง ๆ

242  หมู่ท่ี 3 ต.สองพ่ีน้อง อ.แก่งกระจำน จ.เพชรบุรี 76170

3,693 0765563000404 บจ.ทีเอส คอนสตรัคช่ัน เพชรบุรี 

จ ำกัด

3/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 181  หมู่ท่ี 13 ต.แก่งกระจำน อ.แก่งกระจำน จ.เพชรบุรี 76170

3,694 0775563001176 บจ.ดับเบ้ิลยูทีเอส โกลด์ จ ำกัด 27/4/2563 5,000,000       47732 ประกอบกิจกำค้ำทอง นำก เงิน เพชร พลอย 

และอัญมณีอ่ืน

214  หมู่ท่ี 1 ต.เขำน้อย อ.ปรำณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77160

3,695 0775563001133 บจ.เจแอนด์เอ็ม สยำม โกลบอล 

โลจิสติกส์ จ ำกัด

20/4/2563 5,000,000       49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำท่ัวประเทศและ

ระหว่ำงประเทศ

89  หมู่ท่ี 5 ต.ชัยเกษม อ.บำงสะพำน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77190

3,696 0775563001061 บจ.ไทย เอ็นเอสจี จ ำกัด 8/4/2563 4,000,000       12009 ประกอบกิจกำรบริกำรผลิต และจ ำหน่ำยยำ

เค้ียว ท่ีมีและไม่มีสำรนิโคติน

123/60  ซอยหมู่บ้ำนหนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

3,697 0775563001206 บจ.หัวหินทรัค จ ำกัด 30/4/2563 3,000,000       45102 ประกอบกิจกำรให้บริกำร ขำย/จ ำหน่ำย

รถบรรทุก ทุกชนิด

96  หมู่ท่ี 3 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

3,698 0775563001087 บจ.เฮ้ำส์ ออฟ เฮลท์ แอนด์ ซัน

ไชน์ จ ำกัด

14/4/2563 2,500,000       68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย เช่ำ และให้เช่ำ

อสังหำริมทรัพย์

100/103  หมู่ท่ี 7 ต.วังก์พง อ.ปรำณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

3,699 0775563001150 บจ.ปรำณดี สปอร์ต จ ำกัด 23/4/2563 2,000,000       47630 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ และอุปกรณ์

กีฬำ เช่ำ ให้เช่ำสนำมกีฬำ เพ่ือกำรแข่งขัน

กีฬำประเภทต่ำงๆ

242  หมู่ท่ี 3 ต.หนองตำแต้ม อ.ปรำณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,700 0773563000330 หจ.เดอะเอสพีแอลพี 9/4/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจกำรซ้ือท่ีดิน ขำยท่ีดิน ซ้ือขำย

อสังหำริมทรัพย์

388  หมู่ท่ี 2 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

3,701 0773563000348 หจ.เอสพีแอลพี พร๊อพเพอร์ต้ี คอ

นทรัคช่ัน

9/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด 388  หมู่ท่ี 2 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

3,702 0773563000364 หจ.ปืนหัวหิน 22/4/2563 1,000,000       46696 ประกอบกิจกำรค้ำอำวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน 

อุปกรณ์และอะไหล่ท่ีเก่ียวข้อง

27/15  ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

3,703 0775563001036 บจ.วูล์ฟไซเบอร์ จ ำกัด 1/4/2563 1,000,000       62023 ประกอบกิจกำรให้บริกำรวำงระบบ

คอมพิวเตอร์และเน็ตเวิร์ค

28/98  ซอยหมู่บ้ำนบ่อฝ้ำย ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

3,704 0775563001052 บจ.กรีนเอิร์ท พำเนล จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจกำรรับจ้ำง จ้ำงเหมำ เพ่ือ

ออกแบบก่อสร้ำงเก่ียวกับระบบโซล่ำเซลล์

214/53  หมู่ท่ี 14 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

3,705 0775563001125 บจ.แอมมิต้ี โฮลด้ิง จ ำกัด 17/4/2563 1,000,000       68104 ประกอบกิจกำร กำรเช่ำ และกำรด ำเนินกำร

เก่ียวกับอสังหำริมทรัพย์

42/142  ซอยหมู่บ้ำนบ่อฝ้ำย ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

3,706 0775563001192 บจ.บอส กรุ๊ป โฮลด้ิง จ ำกัด 29/4/2563 1,000,000       93112 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเคล่ืองเล่นออกก ำลัง

กำย ฟิสเนส

122/1-2  ถนนนเรศด ำริห์ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

3,707 0775563001095 บจ.ซิกม่ำ คิวบ์ 168 เอ็นเตอร์ไพรส์

 จ ำกัด

15/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำ

กำร ถนน สะพำน เข่ือน อุโมงค์ และงำน

ก่อสรำุงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับท ำงำน

โยธำทุกประเภท

60/2  หมู่ท่ี 6 ต.หนองตำแต้ม อ.ปรำณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

3,708 0775563001141 บจ.ออบซิโด อิมโม จ ำกัด 22/4/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจกำรค้ำอสังหำริมทรัพย์ ซ้ือ ขำย 

เช่ำให้เช่ำจัดสรรท่ีดินหรือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก

สร้ำงทุกชนิด

367  หมู่ท่ี 4 ต.สำมร้อยยอด อ.สำมร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

3,709 0775563001184 บจ.ดับเบ้ิลยู อำร์ พี ดีไซน์ แอนด์ 

คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด

28/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ดัดแปลง 

ปรับปรุง ตกแต่ง บิวท์อิน งำนสถำปัตยกรรม 

งำนวิศวกรรม

3/2  หมู่ท่ี 7 ต.ปรำณบุรี อ.ปรำณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

3,710 0775563001109 บจ.ดีดี เอเชีย(2020) จ ำกัด 15/4/2563 1,000,000       33141 ประกอบกิจกำรให้บริกำรตรวจเช็คและซ่อม

บ ำรุงมอเตอร์

8/8  หมู่ท่ี 3 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130

3,711 0775563001168 บจ.โอบอิมทรัพย์ปิโตรเลียม จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       47300 ประกอบกิจกำรค้ำ น้ ำมันเช้ือเพลิง ถ่ำนหิน 

ผลิตภัณฑ์อย่ำงอ่ืนท่ีก่อให้เกิดพลังงำนและ

สถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง

15/1  หมู่ท่ี 4 ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150

3,712 0773563000313 หจ.บิลเล่ียนแนร์ ซักเซส คอน

สตรัคช่ัน

7/4/2563 1,000,000       41002 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีไม่ใช้ท่ีพักอำศัย 47/1  หมู่ท่ี 3 ต.บำงสะพำน อ.บำงสะพำนน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,713 0773563000356 หจ.เน็กซ์ เลเวล คอนสตรัคช่ัน 21/4/2563 1,000,000       42101 กำรก่อสร้ำงถนนสะพำนและอุโมงค์ 457  หมู่ท่ี 1 ต.ไร่เก่ำ อ.สำมร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180

3,714 0773563000372 หจ.แก้วประสมทวีทรัพย์ คอน

สตรัคช่ัน

24/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ สถำนท่ีท ำกำร ถนน สะพำน

10/2  หมู่ท่ี 4 ต.ชัยเกษม อ.บำงสะพำน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77190

3,715 0775563001079 บจ.ไฟว์ คิง ซิสเต็ม กรุ๊ป จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด 430/28  หมู่ท่ี 2 ต.ปำกน้ ำปรำณ อ.ปรำณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220

3,716 0773563000381 หจ.เพ่ิมพูน คูณทรัพย์ รับเงิน 27/4/2563 900,000         68104 กำรเช่ำและกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับ

อสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเองหรือเช่ำจำก

ผู้อ่ืนท่ีไม่ใช่เพ่ือเป็นท่ีพักอำศัย

133/44  ถนนมหำรำช ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง

ประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

3,717 0775563001117 บจ.เนมพร้อมซัพพลำย จ ำกัด 17/4/2563 500,000         47413 ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์กำรส่ือสำรโทรคมนำคม 37/4  ถนนหนองบัว ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง

ประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

3,718 0773563000321 หจ.บีพีพี อีควิปเม้นท์แอนด์เซอร์วิส 7/4/2563 500,000         47521 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 

เก่ียวกับช่ำงทุกประเภท

8/1  หมู่ท่ี 9 ต.พงศ์ประศำสน์ อ.บำงสะพำน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140

3,719 0775563001044 บจ.เอซีซี หัวหิน จ ำกัด 1/4/2563 200,000         69200 ประกอบกิจกำรให้บริกำร ด้ำนบัญชี จด

ทะเบียนพำณิชย์ และกฎหมำย

37/130  ซอยหมู่บ้ำนเขำน้อย ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

3,720 0805563001043 บจ.แอล.ซี.ที. พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด 10/4/2563 5,000,000       42101 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ท ำ

ถนนลำดยำงแอสฟัท์ติกคอนกรีต และถนน

คอนกรีต

581/95  หมู่ท่ี 5 ต.ปำกพูน อ.เมือง

นครศรีธรรมรำช

จ.นครศรีธรรมรำช 80000

3,721 0805563001078 บจ.เอ็ม แอนด์ อี โปร เทคโนโลยี 

จ ำกัด

14/4/2563 5,000,000       43210 ติดต้ังระบบไฟฟ้ำ 15/1  หมู่ท่ี 5 ต.ปำกนคร อ.เมือง

นครศรีธรรมรำช

จ.นครศรีธรรมรำช 80000

3,722 0805563001108 บจ.พี.วี.พี เน็ตเวิร์ค จ ำกัด 23/4/2563 5,000,000       28191 กำรผลิตเคร่ืองท ำควำมเย็น 122  ถนนสะพำนยำว ต.โพธ์ิเสด็จ อ.เมือง

นครศรีธรรมรำช

จ.นครศรีธรรมรำช 80000

3,723 0805563000977 บจ.สุพรรณ ชำญส ำ จ ำกัด 2/4/2563 5,000,000       46421 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ไฟฟ้ำ และ

เคร่ืองป่ันไฟทุกชนิด

58/10  หมู่ท่ี 5 ต.ท่ำศำลำ อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160

3,724 0805563001116 บจ.ทีไชนีมำรำชี จ ำกัด 24/4/2563 5,000,000       46421 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ไฟฟ้ำ และ

เคร่ืองป่ันไฟ ทุกชนิด

58/10  หมู่ท่ี 5 ต.ท่ำศำลำ อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160

3,725 0803563000681 หจ.บ้ำนเก่งน ำทรัพย์ 7/4/2563 3,000,000       47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ อุปโภคและ

บริโภค

111/14  หมู่ท่ี 3 ต.สำมต ำบล อ.จุฬำภรณ์ จ.นครศรีธรรมรำช 80180

3,726 0805563001035 บจ.ท่ำยำงกำรก่อสร้ำง 1990 จ ำกัด 10/4/2563 3,000,000       47525 ประกอบกิจกำรขำยปลีกและขำยส่งวัสดุ

ก่อสร้ำงทุกชนิด

172  หมู่ท่ี 2 ถนนหลักช้ำง ต.ท่ำยำง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมรำช 80240

3,727 0805563000985 บจ.เอวำยดี เอ็นจิเนียร่ิง (2020) 

จ ำกัด

7/4/2563 2,000,000       43210 บริกำรรับเหมำงำนระบบไฟฟ้ำ รวมท้ังวัสดุ

อุปกรณ์ดังกล่ำวทุกชนิด ทุกประเภท

22  หมู่ท่ี 5 ต.เปล่ียน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมรำช 80120

3,728 0805563001124 บจ.ศรีนครกำรโยธำ 2020 จ ำกัด 24/4/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 65/1  หมู่ท่ี 7 ต.หัวตะพำน อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,729 0803563000703 หจ.เทพสร้ำง ดีไซน์ 10/4/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจกำรซ่อมแซมต่อเติมบ้ำนและอำคำร 22/13  หมู่ท่ี 1 ต.ปำกพูน อ.เมือง

นครศรีธรรมรำช

จ.นครศรีธรรมรำช 80000

3,730 0803563000738 หจ.สหนครรุ่งเรืองกำรโยธำ 21/4/2563 1,000,000       46599 ค้ำเคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์ 153/85  ซอยประตูขำว 2 ถนนพัฒนำกำร

คูขวำง

ต.คลัง อ.เมือง

นครศรีธรรมรำช

จ.นครศรีธรรมรำช 80000

3,731 0803563000746 หจ.บุญเมืองกำรยำง 22/4/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยปลีกช้ินส่วนยำนยนต์ 166/3  หมู่ท่ี 3 ต.ท้ำยส ำเภำ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมรำช 80000

3,732 0805563001019 บจ.นคร ส่ีขำ จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       96302 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงเล้ียง สุนัข แมว รักตัด

ขน  ตัดเล็บ สุนัข แมว  และมีสระว่ำยน้ ำ

ส ำหรับสุนัข

159/1  หมู่ท่ี 3 ถนนปำกนคร ต.ปำกนคร อ.เมือง

นครศรีธรรมรำช

จ.นครศรีธรรมรำช 80000

3,733 0805563001027 บจ.เมเจอร์ โทนเนอร์ ซัพพลำย 

จ ำกัด

9/4/2563 1,000,000       47411 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำส่งออก ซ้ือ ขำย

คอมพิวเตอร์ อะไหล่และอุปกรณ์ต่อพ่วง

คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ส ำนักงำน

76  ถนนวันดีโฆษิตกุลพร ต.ในเมือง อ.เมือง

นครศรีธรรมรำช

จ.นครศรีธรรมรำช 80000

3,734 0805563001086 บจ.สินฟ้ำ ร่วมค้ำ จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรท่ีพักอำศัย อำคำรพำณิชย์ และงำน

ก่อสร้ำง

88/6  หมู่ท่ี 4 ต.ปำกนคร อ.เมือง

นครศรีธรรมรำช

จ.นครศรีธรรมรำช 80000

3,735 0803563000720 หจ.ธัชชนันท์ ดีเวลลอปเม้นท์ 20/4/2563 1,000,000       77305 ประกอบกิจกำรให้เช่ำเคร่ืองจักส ำหรับงำน

ก่อสร้ำง โยธำ ทุกชนิด

32/4  หมู่ท่ี 5 ต.ท่ีวัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมรำช 80110

3,736 0805563001132 บจ.เกล้ียงกลม จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 54  ถนนนิกรบ ำรุง ต.ปำกแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมรำช 80110

3,737 0803563000754 หจ.เดอะฟู้ดเอ็มไพร์ 2020 30/4/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำรและภัตตำคำร 359/8  หมู่ท่ี 5 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมรำช 80120

3,738 0803563000711 หจ.พงศ์ศักด์ิไดนำโม แอนด์ แอร์ 10/4/2563 1,000,000       45201 ประกอบกิจกำรบ ำรงรักษำ ซ่อมแซม ยำนยนต์ 168  หมู่ท่ี 9 ต.คลองกระบือ อ.ปำกพนัง จ.นครศรีธรรมรำช 80140

3,739 0805563001051 บจ.ดีโฮม คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 13/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 191/3  หมู่ท่ี 3 ต.ท่ำศำลำ อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160

3,740 0805563000969 บจ.สมำร์ทโซลูช่ันโปรดักส์ จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       46530 ประกอบกิจกำรค้ำอุปกรณ์กำรบ ำบัดน้ ำดีและ

น้ ำเสีย เคร่ืองสูบน้ ำ เคร่ืองสูบจ่ำยสำรเคมี 

เคร่ืองมือวัด

184/1  หมู่ท่ี 2 ต.ท่ำประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมรำช 80180

3,741 0805563001094 บจ.อัลคันทำร่ำ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิรกำรรับเหมำก่อสร้ำงแบบครบวงจร 116/1  หมู่ท่ี 1 ต.เกำะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมรำช 80180

3,742 0805563001060 บจ.ทีเค วีไอพี ซีเคียวรีต้ี กำร์ด 

จ ำกัด

14/4/2563 1,000,000       80100 รับดูแลรักษำควำมปลอดภัยลูกค้ำ vip 97/5  หมู่ท่ี 12 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมรำช 80210

3,743 0805563001001 บจ.ณธีพัฒน์ รุ่งเรืองทรำเวล จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       77101 ประกอบกิจกำรให้เช่ำรถยนต์ รถจักรยำนยนต์

 และยำนพำหนะอ่ืนๆ ทุกชนิด

246  หมู่ท่ี 2 ต.เขำแก้ว อ.ลำนสกำ จ.นครศรีธรรมรำช 80230

3,744 0805563000993 บจ.ต.ช่ืนกล่ิน อินเตอร์เนช่ัน จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       46632 ประกอบกิจกำรรับเหมำ ซ้ือขำย ขนส่ง และ

กิจกำรอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับไม้ยำงพำรำและไม้

เบญจพรรณทุกชนิด

13/4  หมู่ท่ี 5 ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมรำช 80240



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,745 0803563000690 หจ.ค้อนทอง รวมช่ำง 10/4/2563 1,000,000       46639 ประกอบกิจกำรขำยส่งวัสดุก่อสร้ำงอ่ืน ๆ ซ่ึง

มิได้จัดไวัในประเภทอ่ืน

50/1  หมู่ท่ี 2 ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมรำช 80320

3,746 0815563000641 บจ.เดอะชริมพ์เพสท์ จ ำกัด 10/4/2563 5,000,000       10293 ประกอบกิจกำร ผลิตและจ ำหน่ำย กะปิ ไต

ปลำ เคร่ืองแกง เคร่ืองปรุงรส ผลิตภัณฑ์แปร

รูปจำกอำหำรทะเลทุกชนิด

67/4  หมู่ท่ี 3 ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบ่ี 81120

3,747 0815563000691 บจ.รำมเอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน จ ำกัด

22/4/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำ

กำร ถนน สะพำน เข่ือน

101  หมู่ท่ี 3 ต.ทุ่งไทรทอง อ.ล ำทับ จ.กระบ่ี 81120

3,748 0815563000632 บจ.เค.อำร์. เมดิคอลเทค  ซัพพลำย

 จ ำกัด

8/4/2563 2,000,000       46441 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ และ

เคร่ืองมือทำงกำรแพทย์

328/65  ถนนอุตรกิจ ต.ปำกน้ ำ อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81000

3,749 0815563000624 บจ.อยู่ดี ลันตำ จ ำกัด 2/4/2563 2,000,000       68101 ประกอบกิจกำร ซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ส่ิงปลูกสร้ำง 

ท่ีพักอำศัย อพำร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม และ

อสังหำริมทรัพย์

266  หมู่ท่ี 5 ต.ศำลำด่ำน อ.เกำะลันตำ จ.กระบ่ี 81150

3,750 0813563000177 หจ.พรพิรุณ 2020 คอนสทรัคช่ัน 21/4/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุก่อสร้ำง 92/70  ถนนศรีพังงำ ต.กระบ่ีใหญ่ อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81000

3,751 0815563000659 บจ.กระบ่ี เกำะพีพี ขนส่ง จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       50121 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำทำงทะเล และ

แนวชำยฝ่ัง

551  หมู่ท่ี 7 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81000

3,752 0815563000683 บจ.เอ็นที เวลเนส เฮิร์บ จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจกำรขำยสินค้ำทำงเภสัชภัณฑ์และ

ทำงกำรแพทย์

7/111  ถนนศรีพังงำ ต.กระบ่ีใหญ่ อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81000

3,753 0815563000713 บจ.ชัย ไบโอแมส จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       46209 ประกอบกิจกำรซ้ือ จ ำหน่ำยกะลำปำล์ม เส้น

ใยปำล์ม ทะลำยปำล์ม ไม้สับ และสินค้ำ

กำรเกษตร

121/14  หมู่ท่ี 2 ต.อ่ำวลึกเหนือ อ.อ่ำวลึก จ.กระบ่ี 81120

3,754 0815563000721 บจ.ดีไวน์ รีสอร์ท จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       68104 ประกอบกิจกำรให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์และ

บริกำรโรงแรม ภัตตำคำร บำร์ ไนท์คลับ

155  หมู่ท่ี 1 ต.อ่ำวลึกเหนือ อ.อ่ำวลึก จ.กระบ่ี 81120

3,755 0815563000730 บจ.วงษ์ประสิทธ์ิ กรุ๊ป (2020) จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจกำรค้ำ วัสดุก่อสร้ำง อุปกรณ์และ

เคร่ืองมือใช้ในกำรก่อสร้ำง เคร่ืองมือช่ำงทุก

ประเภท

42/9  หมู่ท่ี 4 ต.คลองหิน อ.อ่ำวลึก จ.กระบ่ี 81120

3,756 0815563000667 บจ.เทพพนมทอง คอนสตรัคช่ัน 

จ ำกัด

16/4/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง 210  หมู่ท่ี 4 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 81130

3,757 0815563000675 บจ.เค.ซี.คลีนแอนด์พลัส จ ำกัด 17/4/2563 1,000,000       47739 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ท ำควำม

สะอำดทุกชนิด

77/5  หมู่ท่ี 9 ถนนเหนือคลอง-ชัยบุรี ต.เขำพนม อ.เขำพนม จ.กระบ่ี 81140

3,758 0813563000169 หจ.ไทยบุรีเซอร์วิสคอนสตรัคช่ัน 9/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด 21/4  หมู่ท่ี 2 ต.อ่ำวนำง อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81180
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3,759 0815563000705 บจ.ฟำเดีย ฟู้ด จ ำกัด 28/4/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจกำรซ้ือมำขำยไป อำหำรอบ และ

อำหำรทะเลตำกแห้ง

110  หมู่ท่ี 2 ต.อ่ำวนำง อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81180

3,760 0823563000100 หจ.บ้ำนมหำเศรษฐี 2/4/2563 5,000,000       68101 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ท่ีดิน บ้ำน โรงเรียน 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรชุด ค้ำท่ีดิน จัดสรรท่ีดิน

 บ้ำนจัดสรร และพัฒนำอสังหำริมทรัพย์

15/6  หมู่ท่ี 8 ต.บำงม่วง อ.ตะก่ัวป่ำ จ.พังงำ 82190

3,761 0825563000161 บจ.ช้ำงไทย ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจกำรกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

รวมถึงคนโดยสำร

82  หมู่ท่ี 12 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงำ 82140

3,762 0825563000152 บจ.บุญฤกษ์ กำรโยธำ จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยวัสดุและอุปกรณ์

ก่อสร้ำงทุกประเภท

24/4  ช้ันท่ี 4 ต.ท่ำนำ อ.กะปง จ.พังงำ 82170

3,763 0823563000118 หจ.บุญแก้ว 7/4/2563 1,000,000       41002 กิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 25/15  หมู่ท่ี 1 ต.บำงม่วง อ.ตะก่ัวป่ำ จ.พังงำ 82190

3,764 0835563005219 บจ.ครำมโพยม จ ำกัด 17/4/2563 5,000,000       68101 กำรซ้ือและกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของ

ตนเอง เพ่ือกำรพักอำศัย

65/180  หมู่ท่ี 1 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

3,765 0835563005103 บจ.ทริปเพิล เจ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

8/4/2563 5,000,000       68201 ประกอบกิจกำรบริกำรจัดหำอสังหำริมทรัพย์ 144/85  หมู่ท่ี 7 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

3,766 0835563005197 บจ.ออล พร็อพเพอร์ต้ี ทูเดย์ จ ำกัด 14/4/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ 

อสังหำริมทรัพย์ สังหำริมทรัพย์ ทุกชนิด

9/135  หมู่ท่ี 6 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

3,767 0835563005014 บจ.เอเชีย ยอชต้ิง (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

1/4/2563 4,000,000       70209 ประกอบกิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำร

จัดกำรอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

88/25  หมู่ท่ี 2 ต.เกำะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

3,768 0835563005260 บจ.ภูเก็ต กู๊ด ดรีม เฮ้ำส์ จ ำกัด 29/4/2563 3,000,000       55101 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 48/210  หมู่ท่ี 4 ต.เชิงทะเล อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

3,769 0835563005073 บจ.วรรณำจิตร พลัส จ ำกัด 3/4/2563 3,000,000       68101 ประกอบกิจกำรซ้ือและกำรขำย

อสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเอง เพ่ือกำรพัก

อำศัย

68/40  หมู่ท่ี 1 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

3,770 0835563005189 บจ.มีทู อินเตอร์เนช่ันแนล คอน

ซัลต้ิง จ ำกัด

13/4/2563 2,000,000       46441 กำรขำยส่งสินค้ำทำงเภสัชภัณฑ์และทำง

กำรแพทย์

21/9  หมู่ท่ี 2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

3,771 0835563005031 บจ.ไซด้ี บิลเดอร์ จ ำกัด 3/4/2563 2,000,000       41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 117/8  หมู่ท่ี 4 ต.ศรีสุนทร อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

3,772 0835563005049 บจ.เอสซี สเทรงธ์คอนกรีต จ ำกัด 3/4/2563 2,000,000       23951 ประกอบกิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพ่ือใช้

ในงำนก่อสร้ำง

132/6  หมู่ท่ี 5 ต.ศรีสุนทร อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

3,773 0835563005065 บจ.เคแอลเอ็ม ฟำร์ม่ำ (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

3/4/2563 2,000,000       47721 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกสินค้ำทำงเภสัช

ภัณฑ์และเวชภัณฑ์

99  ถนนศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

3,774 0835563005081 บจ.แสนกำล่ำร์ กรุ๊ป จ ำกัด 7/4/2563 2,000,000       68201 ประกอบกิจกำรนำยหน้ำ อสังหำริมทรัพย์ คน

กลำงในกำรซ้ือ กำรขำยและให้เช่ำ

อสังหำริมทรัพย์

98/78  หมู่ท่ี 3 ต.ศรีสุนทร อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110
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3,775 0835563005171 บจ.อำร์มำซี จ ำกัด 13/4/2563 2,000,000       33151 กำรซ่อมเรือ 119/36  หมู่ท่ี 8 ต.ป่ำคลอก อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

3,776 0835563005022 บจ.โรลลิเกเตอร์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 2/4/2563 2,000,000       46433 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์กีฬำทำงน้ ำ 

เจ็ทสกี อุปกรณ์ด ำน้ ำ รวมถึงชุดกีฬำและ

อุปกรณ์กีฬำอ่ืนทุกประเภท

45/71  หมู่ท่ี 1 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

3,777 0835563005146 บจ.เจดีเอส โฮสต้ิง จ ำกัด 10/4/2563 2,000,000       63112 ประกอบกิจกรรมกำรสร้ำงแม่ข่ำย 64/77  หมู่ท่ี 5 ต.กมลำ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

3,778 0835563005243 บจ.คัพ เรียล เอสเตท ภูเก็ต จ ำกัด 24/4/2563 2,000,000       68201 ประกอบกิจกรรมของตัวแทนและนำยหน้ำ

อสังหำริมทรัพย์โดยได้รับ ค่ำตอบแทนหรือ

ตำมสัญญำจ้ำง

69  ถนนนำใน ต.ป่ำตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

3,779 0835563005162 บจ.วีอำร์ คอนซัลแทนซ่ี จ ำกัด 13/4/2563 1,150,000       74909 กิจกรรมทำงวิชำชีพวิทยำศำสตร์และเทคนิค

อ่ืนๆซ่ึงมิได้ จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

66/19  หมู่ท่ี 10 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

3,780 0833563000347 หจ.วำณำที 7/4/2563 1,000,000       46318 กำรขำยส่งกำแฟชำโกโก้ 22/12  ถนนแม่หลวน ต.ตลำดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

3,781 0835563004999 บจ.ทองแดงก่อสร้ำง จ ำกัด 1/4/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 124/425  หมู่ท่ี 5 ต.รัษฎำ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

3,782 0835563005057 บจ.จูเลียนนำ จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจกำรนำยหน้ำอสังหำริมทรัพย์ คน

กลำงในกำรซ้ือ กำรขำยและให้เช่ำ

อสังหำริมทรัพย์

17/162  หมู่ท่ี 2 ต.รัษฎำ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

3,783 0835563005111 บจ.มณฑำกำนต์ กำรโยธำ จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 89/310  หมู่ท่ี 6 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

3,784 0835563005201 บจ.ฟีนิกซ์ คอมพำเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด 15/4/2563 1,000,000       70202 กิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

กำรเงิน

2/144  หมู่ท่ี 3 ถนนโต๊ะแซะ ต.รัษฎำ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

3,785 0835563005235 บจ.เอฟ แอนด์ ดี คอร์ปอเรช่ัน 

จ ำกัด

23/4/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรตลำดเป็น

ตัวแทนนำยหน้ำกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ และ

สังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

24/3  หมู่ท่ี 1 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

3,786 0835563005251 บจ.ซิลเวอร์ฮุก(ไทยแลนด์) จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       46106 ประกอบกิจกำรขำยส่งเช้ือเพลิงสินแร่โลหะโดย

ได้รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง

64/31  หมู่บ้ำน คฤหำสธำนีบ่อแร่ หมู่ท่ี 6 

ถนนศักดิเดช

ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

3,787 0835563005006 บจ.แซด พี เอส ซี เมดิคอล จ ำกัด 1/4/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกสินค้ำทำงเภสัช

ภัณฑ์และเวชภัณฑ์

209/1  หมู่ท่ี 8 ถนนหัวหำร-บ้ำนบำงโจ ต.ศรีสุนทร อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

3,788 0835563005120 บจ.เอ็นไวร่ำคลีน จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       20299 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำยำฆ่ำเช้ือ

โรค รวมท้ังให้บริกำรฉีดพ่นน้ ำยำฆ่ำเช้ือโรคทุก

ชนิด

99/12  หมู่ท่ี 1 ต.ศรีสุนทร อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

3,789 0835563004981 บจ.พิมนรี จ ำกัด 1/4/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจกำรขำยส่งเคร่ืองส ำอำง 16/2  หมู่ท่ี 2 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

3,790 0835563005138 บจ.ไททัน คอมแบท สปอร์ต จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       79120 ธุรกิจจัดน ำเท่ียว 9/228  หมู่ท่ี 5 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

3,791 0835563005227 บจ.ภูเก็ต บีแซดเอช ไดว่ิง จ ำกัด 23/4/2563 1,000,000       85410 กำรศึกษำด้ำนกีฬำและนันทนำกำร 116/3  ถนนพิศิษฐ์กรณีย์ ต.ป่ำตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,792 0835563005090 บจ.ฉลอง เคอร์เทน แอนด์ ไบลนส์

 จ ำกัด

8/4/2563 500,000         46412 ประกอบกิจกำรกำรขำย จ ำหน่ำย ติดต้ัง 

ผ้ำม่ำน วอลเปเปอร์ รวมถึงอุปกรณ์อัน

เก่ียวกับกำรติดต้ังผ้ำม่ำน และวอลเปเปอร์ ทุก

ชนิด

72/99  หมู่ท่ี 5 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

3,793 0835563005154 บจ.เชนสแกน จ ำกัด 10/4/2563 100,000         72109 กำรวิจัยและพัฒนำเชิงทดลองด้ำนวิศวกรรม

และเทคโนโลยีอ่ืนๆ ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ี

อ่ืน

80/91  หมู่บ้ำน พณำสนธ์ิเรสซิเดนท์ หมู่ท่ี 

5 ถนนวิชิตสงครำม

ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

3,794 0843563001009 หจ.ภำคินธุรกิจ กำรโยธำ 14/4/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำ

กำร ถนน สะพำน เข่ือน อุโมงค์ และงำน

ก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด รวมทุ้ังรับงำนโยธำ

ทกประเภท

41  หมู่ท่ี 3 ต.บำงโพธ์ิ อ.เมืองสุรำษฎร์

ธำนี

จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

3,795 0845563003658 บจ.ซินไทย วู้ด (2020) จ ำกัด 17/4/2563 5,000,000       46632 ประกอบกิจกำรซ้ือ-ขำย ไม้ท่อน 262/2  หมู่ท่ี 4 ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุรำษฎร์

ธำนี

จ.สุรำษฎร์ธำนี 84100

3,796 0845563003682 บจ.บี1 เบย์วิว จ ำกัด 20/4/2563 5,000,000       68101 ประกอบกิจกำรซ้ือขำย บ้ำนและท่ีดิน 

สังหำริมทรัพย์ และอสังหำริมทรัพย์ ทุก

ประเภท

43/2  หมู่ท่ี 6 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320

3,797 0845563003704 บจ.เฮลเวทิโก้สยำม จ ำกัด 21/4/2563 4,500,000       62021 บริกำรให้ค ำปรึกษำเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 

ออกแบบเว็ปไซต์ และกำรตลำด

157/21  หมู่ท่ี 1 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320

3,798 0845563003623 บจ.สุขสันต์ อุตสำหกรรมไม้ จ ำกัด 15/4/2563 4,000,000       31009 ผลิต จ ำหน่ำย แปรรูปไม้ เฟอร์นิเจอร์ไม้ 

ผลิตภัณฑ์จำกไม้ทุกชนิด

142/92  หมู่ท่ี 1 ถนนวัดโพธ์ิ-บำงใหญ่ ต.มะขำมเต้ีย อ.เมืองสุรำษฎร์

ธำนี

จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

3,799 0845563003666 บจ.พี.พี.กรุ๊ป 2020 จ ำกัด 20/4/2563 4,000,000       49323 ประกอบกิจกำรขนส่ง 94/8  หมู่ท่ี 6 ถนนชนเกษม ต.มะขำมเต้ีย อ.เมืองสุรำษฎร์

ธำนี

จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

3,800 0845563003461 บจ.เอดีไอ 2008 จ ำกัด 2/4/2563 4,000,000       74109 ประกอบกิจกำร ออกแบบตกแต่งบ้ำนท้ัง

ภำยในและภำยนอก

100/46  หมู่ท่ี 1 ต.เกำะพะงัน อ.เกำะพะงัน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84280

3,801 0845563003593 บจ.โฉลกหล ำ บี วิว จ ำกัด 13/4/2563 4,000,000       56101 ประกอบกิจกำร ร้ำนอหำร จ ำหน่ำยอำหำร

และเคร่ืองด่ืม

97/19  หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนใต้ อ.เกำะพะงัน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84280

3,802 0845563003755 บจ.โฮลีน่ำ วัน จ ำกัด 22/4/2563 4,000,000       96101 ประกอบกิจกำรนวดแผนไทย นวนแผนโบรำณ

 สปำ ดีท็อก ซำวน่ำ สถำนบริกำรเสริมควำม

งำน ฯ

14/1  หมู่ท่ี 8 ต.เกำะพะงัน อ.เกำะพะงัน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84280

3,803 0845563003798 บจ.นะมัสเต  แอนด์ โค จ ำกัด 23/4/2563 4,000,000       56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร ท่ีพัก กำรตลำด 

จัดอีเว้นท์ อสังหำริมทรัพย์

128/10  หมู่ท่ี 1 ต.เกำะพะงัน อ.เกำะพะงัน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84280

3,804 0845563003640 บจ.ละติจูด รีสอร์ท สมุย จ ำกัด 16/4/2563 4,000,000       55101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรีสอร์ท โรงแรม 

เกสต์เฮ้ำส์ บังกะโล ท่ีพักระยะส้ัน

23/2  หมู่ท่ี 4 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320

3,805 0845563003780 บจ.เรนจู ดีไซน์ แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน จ ำกัด

22/4/2563 4,000,000       71101 ประกอบธุรกิจรับออกแบบท่ีพัก 105/143  หมู่ท่ี 1 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,806 0845563003429 บจ.ดิกซัน ดีไซน์  คอนซัลแทนซ่ี 

จ ำกัด

1/4/2563 4,000,000       68202 ประกอบกิจกำรบริหำร จัดกำร จัดสรร ดูแล

เก่ียวกับธุรกิจท่ีพักอำศัย รีสอร์ท วิลล่ำ 

บังกะโล ร้ำนอำหำร ท่ีดิน โครงกำรต่ำง ๆ

45/54  หมู่ท่ี 3 ต.แม่น้ ำ อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84330

3,807 0845563003828 บจ.เค.จี. ซีวิล เอนจิเนียร่ิง จ ำกัด 23/4/2563 3,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงงำนอำคำร 

งำนถนน งำนซ่อมแซม และงำนโยธำทุกชนิด

93/12  หมู่ท่ี 8 ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุรำษฎร์

ธำนี

จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

3,808 0845563003585 บจ.5598 คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 10/4/2563 3,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 39/12  ถนนจุลจอมเกล้ำ ต.ท่ำข้ำม อ.พุนพิน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84130

3,809 0845563003801 บจ.เอ็นเอฟ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 23/4/2563 3,000,000       20232 ประกอบกิจกำรผลิต น ำเข้ำ ส่งออก และ

จ ำหน่ำยสินค้ำสกินแคร์ ครีมบ ำรุงผิวทุก

ประเภท

280  หมู่ท่ี 6 ต.ประสงค์ อ.ท่ำชนะ จ.สุรำษฎร์ธำนี 84170

3,810 0845563003542 บจ.อีลีน่ำเพอร์เฟคท์ จ ำกัด 8/4/2563 2,000,000       47723 ประกอบกิจกำรขำยออนไลน์เคร่ืองส ำอำง 

ครีมบ ำรุง อุปกรณ์และวัสดุเก่ียวกับกำร

แต่งหน้ำ

101/77  หมู่ท่ี 1 ถนนโฉลกรัฐ ต.บำงกุ้ง อ.เมืองสุรำษฎร์

ธำนี

จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

3,811 0845563003852 บจ.โชคเพชรรัตน์ คอนสตรัคช่ัน 

จ ำกัด

24/4/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงงำนอำคำร 

งำนถนน งำนซ่อมแซม และงำนโยธำทุกชนิพ

80/109  หมู่ท่ี 4 ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุรำษฎร์

ธำนี

จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

3,812 0843563001106 หจ.โชคพลโยธำ 27/4/2563 2,000,000       43120 ประกอบกิจกำรรับเหมำขุดลอกชลประทำน 

ขุดดิน ถมดิน ไถกลบ ปรับพ้ืนท่ีถนนพ้ืนดิน 

และถนนคอนกรีต

45/1  หมู่ท่ี 2 ต.บำงเดือน อ.พุนพิน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84130

3,813 0845563003470 บจ.เควสท์ อีเตอร์นอล กรุ๊ป 

เกำะสมุย จ ำกัด

3/4/2563 2,000,000       68101 ประกอบกิจกำรซ้ือและกำรขำย

อสังหำริมทรัพย์เป็นของตนเอง เพ่ือกำรพัก

อำศัย

12/7  หมู่ท่ี 4 ต.อ่ำงทอง อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84140

3,814 0843563001033 หจ.กู๊ดไทม์ โลจิสติกส์ เอ็นจิเนียร่ิง 17/4/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 90  หมู่ท่ี 9 ต.บ้ำนยำง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุรำษฎร์ธำนี 84180

3,815 0845563003411 บจ.ทิกิบีช จ ำกัด 1/4/2563 2,000,000       55101 ประกอบกิจกำรประเภท โรงแรม รีสอร์ท 

ร้ำนอำหำร อสังหำริมทรัพย์ จัดอีเว็นท์

145/11  หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนใต้ อ.เกำะพะงัน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84280

3,816 0845563003437 บจ.สยำมโลตัส โฮลด้ิงส์ จ ำกัด 2/4/2563 2,000,000       79909 ประกอบกิจกำรช่วยเหลือนักท่องเท่ียว เช่น 

ทัวร์ สถำนท่ีท่องเท่ียว

69/3  หมู่ท่ี 4 ต.เกำะพะงัน อ.เกำะพะงัน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84280

3,817 0845563003488 บจ.วันซ์ อิน อะ บลู มูน กรุ๊ป จ ำกัด 3/4/2563 2,000,000       47190 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยของท่ีระลึก ร้ำนขำย

เส้ือผ้ำ ร้ำนจิวเวอร์ร่ี เคร่ืองประดับต่ำงๆ

84/2  หมู่ท่ี 8 ต.เกำะพะงัน อ.เกำะพะงัน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84280

3,818 0845563003607 บจ.โอริ เอวี เนอร์ จ ำกัด 14/4/2563 2,000,000       85410 ประกอบกิจกำรโยคะ,กำรตลำด,จัดอีเว้นท์

,อสังหำริมทรัพย์,ท่ีพัก

128/10  หมู่ท่ี 1 ต.เกำะพะงัน อ.เกำะพะงัน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84280

3,819 0845563003844 บจ.คิโค โลโค จ ำกัด 24/4/2563 2,000,000       68103 ประกอบกิจกำรเช่ำและกำรด ำเนินกำร

เก่ียวกับอสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็น ของตนเองหรือ

เช่ำจำกผู้อ่ืนเพ่ือเป็นท่ีพักอำศัย

2/51  หมู่ท่ี 2 ต.เกำะพะงัน อ.เกำะพะงัน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84280

3,820 0845563003917 บจ.เอนจอย สกำย จ ำกัด 29/4/2563 2,000,000       55101 ประกอบกิจกำร โรงแรม 59/19  หมู่ท่ี 8 ต.เกำะพะงัน อ.เกำะพะงัน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84280



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,821 0845563003453 บจ.เทรดด้ิง ไทย สตำร์ จ ำกัด 2/4/2563 2,000,000       68101 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำส่ิงปลูกสร้ำง 

คอนโดท่ีพักอำศัยอ่ืน ๆ และอสังหำริมทรัพย์

อ่ืน ๆ ทุกชนิดรวมท้ังบริหำรดูแลจัดกำรท่ีพัก

อำศัย

89/1  หมู่ท่ี 3 ต.มะเร็ต อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84310

3,822 0845563003534 บจ.เคเอฟ แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ 

จ ำกัด

8/4/2563 2,000,000       68201 ประกอบกิจกำรนำยหน้ำ อสังหำริมทรัพย์ 

นำยหน้ำขำยท่ีดิน คนกลำงในกำรซ้ือ-ขำยและ

ให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์

133/13  หมู่ท่ี 1 ต.มะเร็ต อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84310

3,823 0845563003615 บจ.เอจี ดิซอน จ ำกัด 14/4/2563 2,000,000       41001 ประกอบธุรกิจสร้ำงท่ีพัก เพ่ืออำศัย หรือให้เช่ำ 142/52  หมู่ท่ี 4 ต.มะเร็ต อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84310

3,824 0843563000916 หจ.เมอร์ริเอจ เว็ดด้ิง สตูดิโอ สมุย 1/4/2563 2,000,000       56210 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับจัดกำรและบริหำร

 งำนเล้ียง งำนอีเว้นท์ ท้ังในและนอกสถำนท่ี 

รวมถึงบนเรือ

98/5-6  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320

3,825 0845563003569 บจ.สมุย แบมบู คลำวด์ จ ำกัด 9/4/2563 2,000,000       55909 กำรบริกำรท่ีพักแรมประเภทอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

139/15  หมู่ท่ี 1 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320

3,826 0845563003577 บจ.สมุย ไลฟ์ สไตล์ จ ำกัด 9/4/2563 2,000,000       55909 กำรบริกำรท่ีพักแรมประเภทอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

139/15  หมู่ท่ี 1 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320

3,827 0845563003836 บจ.ซินโค จ ำกัด 23/4/2563 2,000,000       68202 บริหำรจัดกำรจัดสรร ดูแลเก่ียวกับธุรกิจท่ีพัก

อำศัย วิลล่ำ ร้ำนอำหำร ท่ีดิน โครงกำรต่ำงๆ

91/30  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320

3,828 0843563000983 หจ.รุ่งระวี ออยล์ 8/4/2563 1,000,000       46612 ประกอบกิจกำรขำยส่งน้ ำมันเช้ือเพลิงทุกชนิด 

เช่น น้ ำมันดีเซล น้ ำมันเบนซิน แก๊สส ำหรับ

ยำนยนต์

13/11  หมู่ท่ี 2 ต.บำงใบไม้ อ.เมืองสุรำษฎร์

ธำนี

จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

3,829 0843563001025 หจ.พี.พี.ทรำฟฟิค 16/4/2563 1,000,000       47739 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยป้ำยจรำจร เสำป้ำย

จรำจร สติกเกอร์สะท้อนแสง ไฟกระพริบโซ่

เซลล์ รวมท้ังบริกำรรับติดต้ังกำร์ดเรล ป้ำย

จรำจร ไฟฟ้ำแสงสว่ำงทำงหลวง และรับเหมำ

ก่อสร้ำง

26/185  หมู่ท่ี 3 ถนนพ่อขุนทะเล ต.มะขำมเต้ีย อ.เมืองสุรำษฎร์

ธำนี

จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

3,830 0845563003496 บจ.บีอำร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร

พำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำกำร

212/25  หมู่ท่ี 1 ต.บำงใบไม้ อ.เมืองสุรำษฎร์

ธำนี

จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

3,831 0845563003631 บจ.รัชนนทร์ก่อสร้ำง 2020 จ ำกัด 16/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำ

กำร ถนน สะพำน เข่ือน

6/7  หมู่ท่ี 1 ถนนกำญจนวิถี ต.บำงกุ้ง อ.เมืองสุรำษฎร์

ธำนี

จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

3,832 0845563003739 บจ.เอ็นเจพีเค (ไทยแลนด์) จ ำกัด 21/4/2563 1,000,000       56101 กำรบริกำรด้ำนอำหำรในภัตตำคำร/ร้ำนอำหำร 110/90  หมู่ท่ี 3 ถนนพ่อขุนทะเล ต.มะขำมเต้ีย อ.เมืองสุรำษฎร์

ธำนี

จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,833 0845563003747 บจ.เจ ทู เอ็น ยิปซัม จ ำกัด 22/4/2563 1,000,000       47733 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำทำงกำรเกษตร 

และอุปกรณ์ เคร่ืองมือทำงกำรเกษตร ทุกชนิด

และสินค้ำอ่ืนๆ

15/148  หมู่ท่ี 2 ต.บำงใบไม้ อ.เมืองสุรำษฎร์

ธำนี

จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

3,834 0845563003909 บจ.อันนำดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด 28/4/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจกำรออกแบบรับเหมำก่อสร้ำง 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย และงำน

ก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด

34/4  หมู่ท่ี 4 ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุรำษฎร์

ธำนี

จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

3,835 0843563000924 หจ.โซลูช่ัน คอน 1/4/2563 1,000,000       46631 ประกอบกิจกำรขำยคอนกรีตผสมเสร็จ 58  หมู่ท่ี 7 ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุรำษฎร์

ธำนี

จ.สุรำษฎร์ธำนี 84100

3,836 0845563003763 บจ.ย่ิง คอนสตรัคช่ัน 2020 จ ำกัด 22/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำร ท่ีพักอำศัย  งำน

ก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด

62  หมู่ท่ี 2 ต.เวียง อ.ไชยำ จ.สุรำษฎร์ธำนี 84110

3,837 0843563001122 หจ.บี.ที.พระแสง เซอร์เวย์ 29/4/2563 1,000,000       66210 ตรวจสอบอุบัติเหตุทำงรถยนต์และประเมินรำ

ค่ำค่ำเสียหำย

361/8  หมู่ท่ี 1 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุรำษฎร์ธำนี 84120

3,838 0845563003518 บจ.ไนน์ต้ีไนน์ เอ็กซ์เพิร์ท ซิสเต็มส์

 จ ำกัด

7/4/2563 1,000,000       80200 ให้บริกำร ติดต้ัง ตรวจสอบ ออกแบบ และ

จ ำหน่ำยอุปกรณ์เก่ียวกับระบบป้องกันอัคคีภัย

 ระบบวรักษำควำมปลอดภัย

215  หมู่ท่ี 6 ต.ทุ่งเตำใหม่ อ.บ้ำนนำสำร จ.สุรำษฎร์ธำนี 84120

3,839 0843563000932 หจ.วินเนอร์เทเลคอม 1989 1/4/2563 1,000,000       96309 กิจกรรมกำรบริกำรอ่ืน ๆ ส่วนบุคคลซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

6  ถนนศรีท่ำข้ำม ต.ท่ำข้ำม อ.พุนพิน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84130

3,840 0843563001114 หจ.แสงกิจกำรบริกำร 28/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำ

กำร ถนน สะพำน เข่ือน

72/4  หมู่ท่ี 1 ต.ท่ำโรงช้ำง อ.พุนพิน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84130

3,841 0843563000941 หจ.สมุยพูลส์ เซอร์วิส แอนด์ ซิส

เต็มส์

2/4/2563 1,000,000       81292 ประกอบกิจกำรบริกำรงำนพูลส์แคร์ ดูแลท ำ

ควำมสะอำดสระว่ำยน้ ำ  รับเหมำก่อสร้ำงสระ

ว่ำยน้ ำ งำนระบบซ่อมแซม ปรับปรุงสระว่ำย

น้ ำ งำนเทอเรส สระว่ำยน้ ำ และอ่ืนๆ 

เคมีภัณฑ์สระว่ำยน้ ำ ซ้ือมำขำยไป

70/14  หมู่ท่ี 1 ต.ตล่ิงงำม อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84140

3,842 0843563000975 หจ.ชำยคม อีเลคทริคพำวเวอร์ 7/4/2563 1,000,000       43210 กำรติดต้ังไฟฟ้ำ 68/41  หมู่ท่ี 5 ต.หน้ำเมือง อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84140

3,843 0843563001084 หจ.อ.คงรอด ธุรกิจ 23/4/2563 1,000,000       43120 ประกอบกิจกำรรับเหมำขุดลอกชลประทำน 

ขุดดิน ถมดิน ไถกลบ ปรับพ้ืนท่ีท ำถนนพ้ืนดิน

 และถนนคอนกรีต

97/4  หมู่ท่ี 4 ต.คลองไทร อ.ท่ำฉำง จ.สุรำษฎร์ธำนี 84150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,844 0845563003712 บจ.ท่ำฉำง เอนเนอร์ย่ี โซลูชัน

(ปรำจีนบุรี) จ ำกัด

21/4/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยพลังำน

ทดแทนประเภทน้ ำมัน ไฟฟ้ำ และเช้ือเพลิงทุก

ชนิด

79/10  หมู่ท่ี 3 ต.ท่ำฉำง อ.ท่ำฉำง จ.สุรำษฎร์ธำนี 84150

3,845 0845563003721 บจ.ท่ำฉำง เอนเนอร์ย่ี โซลูชัน

(ชัยนำท) จ ำกัด

21/4/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยพลังงำน

ทดแทนประเภทน้ ำมัน ไฟฟ้ำ และเช้ือเพลิงทุก

ชนิด

79/10  หมู่ท่ี 3 ต.ท่ำฉำง อ.ท่ำฉำง จ.สุรำษฎร์ธำนี 84150

3,846 0845563003879 บจ.ธิติสุดำฟำร์ม จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       46312 ประกอบกิจกำรขำยส่งปลำและผลิตภัณฑ์สัตว์

น้ ำ

275/1  หมู่ท่ี 8 ต.ท่ำอุแท อ.กำญจนดิษฐ์ จ.สุรำษฎร์ธำนี 84160

3,847 0845563003887 บจ.ไร่ วรวรรณกรุ๊ป 2020 จ ำกัด 28/4/2563 1,000,000       49339 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงบรรทุกขนส่ง ดิน หิน 

ทรำย แร่ และผลผลิตทำงกำรเกษตรทุกชนิด

74  หมู่ท่ี 8 ต.ท่ำอุแท อ.กำญจนดิษฐ์ จ.สุรำษฎร์ธำนี 84160

3,848 0843563001076 หจ.บีที สไมล์ เฮ้ำส์ 20/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 84/1  หมู่บ้ำน มิติมิตรพัฒนำ หมู่ท่ี 11 ต.คันธุลี อ.ท่ำชนะ จ.สุรำษฎร์ธำนี 84170

3,849 0843563001041 หจ.จันทร์เจริญวัสดุก่อสร้ำง 17/4/2563 1,000,000       47524 ค้ำวัสดุก่อสร้ำง 17/9  หมู่ท่ี 10 ถนนบ้ำนยำง-ตะกุกเหนือ ต.น้ ำหัก อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุรำษฎร์ธำนี 84180

3,850 0845563003674 บจ.นิชำธัส กำรโยธำ จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชยื อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำ

กำร ถนน สะพำน เข่ือน

328/1  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนท ำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุรำษฎร์ธำนี 84180

3,851 0845563003500 บจ.แพสช่ัน อโกร จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       46692 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ผลิต จ ำหน่ำย ปุ๋ย ฮอน

โมนพืช อำหำรเสริมเคมีเกษตรชีวภัณฑ์ทำง

กำรเกษตรและผลิตผลทำงกำรเกษตรทุกชนิด

30  หมู่ท่ี 3 ต.คลองน้อย อ.ชัยบุรี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84210

3,852 0845563003551 บจ.จันทร์ตะวัน 2020 จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       49332 ขนส่งและจ ำหน่ำยน้ ำมันเช้ือเพลิง และค้ำส่ง-

ค้ำปลีก สินค้ำอุปโภค-บริดภค สินค้ำ

เกษตรกรรมทุกชนิด สินค้ำแปรรูปและ

ส ำเร็จรูปทุกชนิด จ ำหน่ำยเคร่ืองอะไหล่

อุปกรณ์กำรเกษตรและน้ ำมันหล่อล่ืนทุกชนิด

368  หมู่ท่ี 9 ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุรำษฎร์ธำนี 84250

3,853 0845563003861 บจ.เขำสกเรนฟอเรสท์ (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

24/4/2563 1,000,000       55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม ภัตตำคำร บำร์ 

ไนท์คลับ

122  หมู่ท่ี 6 ต.คลองศก อ.พนม จ.สุรำษฎร์ธำนี 84250

3,854 0843563001092 หจ.อรนลินธุรกิจ 24/4/2563 1,000,000       43909 ประกอบกิจกำรรับเหมำท ำงำนโครงสร้ำง ต่อ

เติมบ้ำน อำคำร งำนเหล็ก งำนสแตนเลส งำน

สุขำภิบำล งำนติดต้ังระบบไฟฟ้ำ ท้ังภำยใน

และภำยนอก

153  หมู่ท่ี 10 ต.บ้ำนเสด็จ อ.เคียนซำ จ.สุรำษฎร์ธำนี 84260

3,855 0845563003895 บจ.โดโซะ สเปซ จ ำกัด 28/4/2563 1,000,000       87100 ประกอบกิจกำรรับดูแลบุคคลท่ัวไปท่ีไม่

สำมำรถดูแลตัวเองได้

41/3  หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนใต้ อ.เกำะพะงัน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84280



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,856 0843563001068 หจ.เอ้ียกิมเฮง 20/4/2563 1,000,000       47732 ประกอบกิจกำรค้ำ ทอง นำก เงิน เพชร พลอย

 และอัญมณีอ่ืน รวมท้ังวัตถุท ำเทียมส่ิงดังกล่ำว

 แลกเปล่ียน ทองรูปพรรณ ทองค ำแท่ง นำค 

เงิน ทองค ำขำว เพชร พลอย อัญมณีต่ำงๆ 

จำกธรรมชำติและ สังเครำะห์ทุกชนิด

207/50  หมู่ท่ี 2 ต.ท่ำทองใหม่ อ.กำญจนดิษฐ์ จ.สุรำษฎร์ธำนี 84290

3,857 0845563003526 บจ.หำดใหญ่กำรอะไหล่2020 จ ำกัด 7/4/2563 1,000,000       45301 กำรขำยส่งช้ินส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของ

ยำนยนต์

144/9  หมู่ท่ี 2 ต.ทุ่งกง อ.กำญจนดิษฐ์ จ.สุรำษฎร์ธำนี 84290

3,858 0845563003691 บจ.บำงปอ  เอสเตท จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       68202 บริหำรจัดกำรจัดสรร ดูแลเก่ียวกับธุรกิจท่ีพัก

อำศัย รีสอร์ท วิลล่ำ  บังกะโล

119/37  หมู่ท่ี 1 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320

3,859 0845563003810 บจ.ดับบลิวพี กรุ๊ป คอนสตรัคช่ัน 

จ ำกัด

23/4/2563 1,000,000       49339 กำรขนส่งสินค้ำอ่ืนๆทำงถนนซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

103/9  หมู่ท่ี 14 ต.ปำกแพรก อ.ดอนสัก จ.สุรำษฎร์ธำนี 84340

3,860 0843563001131 หจ.ไชยำกระจกอลูมิเนียม 30/4/2563 800,000         43309 ประกอบกิจกำรรับเหมำติดต้ังกระจก 

อลูมิเนียม ฝ้ำเพดำน มุ้งลวด

25/1  หมู่ท่ี 4 ต.ตลำดไชยำ อ.ไชยำ จ.สุรำษฎร์ธำนี 84110

3,861 0843563001017 หจ.คัลเลอร์รูม ดีไซน์ สุรำษฎร์ธำนี 16/4/2563 550,000         47190 ประกอบกิจกำรค้ำไวนิล สต๊ิกเกอร์ กรอบรูป 

ของช ำร่วย กำร์ดเชิญ นำมบัตร

30/3  หมู่ท่ี 7 ต.พะแสง อ.บ้ำนตำขุน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84230

3,862 0843563000959 หจ.วรินทรำ กำรบัญชี 3/4/2563 500,000         69100 ประกอบกิจกำรบริกำรจดทะเบียนกำรค้ำ จด

ทะเบียนนิติบุคคล

62/1  หมู่ท่ี 4 ต.เกำะพะงัน อ.เกำะพะงัน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84280

3,863 0843563001050 หจ.ท่ำทองสังฆภัณฑ์ ดอกไม้สด 20/4/2563 500,000         47739 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ชุดสังฆทำน เคร่ือง

สังฆภัณฑ์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ ในศำสนำพิธีต่ำง ๆ

323/5  หมู่ท่ี 2 ต.ท่ำทองใหม่ อ.กำญจนดิษฐ์ จ.สุรำษฎร์ธำนี 84290

3,864 0845563003771 บจ.เดอะ มำริกำ จ ำกัด 22/4/2563 500,000         68103 ประกอบกิจกำรให้เช่ำอำคำร บังกะโล ท่ีพัก

อำศัยต่ำงๆ

8/144  หมู่ท่ี 5 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320

3,865 0843563000967 หจ.เซเว่นโนเวมเบอร์ 7/4/2563 250,000         47711 ร้ำนขำยปลีกเส้ือผ้ำ 289/59  หมู่ท่ี 4 ถนนโฉลกรัฐ ต.มะขำมเต้ีย อ.เมืองสุรำษฎร์

ธำนี

จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

3,866 0845563003445 บจ.วิง พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด 2/4/2563 100,000         64202 เข้ำเป็นหุ้นส่วนจ ำกัดคสำมรับผิดในห้ำง

หุ้นส่วนจ ำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ำกัดและ

บริษัทมหำชนจ ำกัด

124/1  หมู่ท่ี 1 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320

3,867 0843563000991 หจ.นูรียำบิสซิเนส 9/4/2563 10,000           62090 ประกอบกิจกรรมบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ

และคอมพิวเตอร์อ่ืน ๆ

188/339  หมู่บ้ำน สยำมสแควร์ หมู่ท่ี 1 ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุรำษฎร์

ธำนี

จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

3,868 0855563000136 บจ.ระนอง คลีนเนอร์ เซอร์วิส 

จ ำกัด

13/4/2563 5,000,000       81293 ประกอบกิจกำรฆ่ำเช้ือและก ำจัด บริกำรฆ่ำเช้ือ

 และท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนท่ี หรือท่ีอ่ืนๆ

 ท่ัวไป

330  หมู่ท่ี 2 ต.บำงนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,869 0853563000070 หจ.ปฐพีสำคร 7/4/2563 2,000,000       42201 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงโครงกำร

สำธำรณูปโภคเก่ียวกับน้ ำ ขุดดิน ลอกคลอง 

สร้ำงฝำย เจำะบำดำนและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

222  หมู่ท่ี 5 ต.บำงหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120

3,870 0855563000144 บจ.เกียรติกำรุณ จ ำกัด 23/4/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจกำรสร้ำงหมู่บ้ำนจัดสรร อพำร์ท

เม้นท์ ทำวน์โฮม เพ่ือขำยหรือให้เช่ำ

219/42  หมู่ท่ี 2 ต.หงำว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

3,871 0855563000152 บจ.เคเคเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 182/86  หมู่ท่ี 4 ต.บำงร้ิน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

3,872 0853563000096 หจ.จ.ป.ร. กำรค้ำ 30/4/2563 1,000,000       46695 ประกอบกิจกำรขยะรีไซเคิลทุกประเภท ท้ัง

ขำยปลีกและขำยส่ง น ำเข้ำและส่งออกท้ังใน

และนอกประเทศ

14  หมู่ท่ี 2 ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110

3,873 0853563000088 หจ.เอ็น เอ็กเซลเลนท์ เฮลท์ต้ี 

แอนด์ บิวต้ี เวย์

22/4/2563 200,000         46109 ประกอบกิจกำรเป็นนำยหน้ำ ตัวแทน จัด

จ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค บริโภค

19  หมู่ท่ี 2 ต.ในวงใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130

3,874 0865563000420 บจ.เรืองขจร 89 จ ำกัด 8/4/2563 5,000,000       46313 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยผลไม้ตำมฤดูกำลทุกชนิด 106/5  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110

3,875 0865563000446 บจ.บ้ำนหลังสวน ปำล์มฮิลล์ จ ำกัด 17/4/2563 5,000,000       55101 บริกำรท่ีพักแรมแบบให้เช่ำเป็นรำยวันหรือ

รำยสัปำดห์และกำรให้บริกำรอำหำรและเครุุ่

องด่ืม

1/38  ถนนหลังสวน ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110

3,876 0865563000454 บจ.สุนิสำ พันธ์ุไม้ จ ำกัด 21/4/2563 1,000,000       47733 ประกอบกิจกำรค้ำขำยดอกไม้ ต้นไม้ ไม้

ประดับ และเมล็ดพันธ์ ปุ๋ย ยำฆ่ำแมลง ยำ

ปรำบศัตรูพืช ยำบ ำรุงพืช  อุปกรณ์ตกแต่งสวน

61/2  หมู่ท่ี 8 ต.บำงหมำก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000

3,877 0865563000438 บจ.กัสโต้ เซอร์วิส จ ำกัด 13/4/2563 1,000,000       71204 ตรวจสภำพยำนยนต์ จักยำนยนต์  รถบรรทุก

และยำนพำพนะทุกประเภท

313  หมู่ท่ี 5 ต.สองพ่ีน้อง อ.ท่ำแซะ จ.ชุมพร 86140

3,878 0863563000339 หจ.อมรเทพ โลจิสติกส์ 22/4/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ และ

คนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำงอำกำศ

218/43  หมู่ท่ี 7 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170

3,879 0863563000304 หจ.ศ.รุ่งเรือง คอนเซนเทรท 9/4/2563 1,000,000       70209 รับเป็นท่ีปรึกษำโครงกำร และให้ค ำแนะน ำ

รวมท้ังประสำนงำนของโครงกำรต่ำงๆ

141/2  หมู่ท่ี 5 ต.วังใหม่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

3,880 0865563000411 บจ.พลอยจินดำ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 2/4/2563 1,000,000       70209 ให้บริกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ และให้ค ำแนะน ำใน

ธุรกิจทุกประเภท รวมท้ังปัญหำกำรผลิต 

กำรตลำด และกำรจ ำหน่ำยตำมวัตถุประสงค์

ท้ังหมด

187/44  หมู่ท่ี 11 ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

3,881 0863563000321 หจ.ศักด์ิเจริญ ปำล์ม 17/4/2563 500,000         49339 ประกอบกิจกำรขนส่ง ไม้ยำง ปำล์มน้ ำมัน ยำง

ดิบ ยำงแผ่น และพืชผลทำงกำรเกษตรทุกชนิด

202/5  หมู่ท่ี 9 ต.เขำไชยรำช อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160

3,882 0863563000312 หจ.แคคตัสแทนใจ 10/4/2563 500,000         47733 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยและน ำเข้ำต้น

กระบองเพชรจำกประเทศญ่ีปุ่น

49/9  หมู่ท่ี 11 ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

3,883 0905563002120 บจ.บ้ำนจ่ำท่ำข้ำม จ ำกัด 3/4/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจกำรค้ำจัดสรรท่ีดิน 127  หมู่ท่ี 1 ต.ท่ำข้ำม อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

3,884 0905563002189 บจ.เอ อินกรีเด๊ียนท์ จ ำกัด 8/4/2563 5,000,000       32501 ประกอบกิจกำรผลิต น ำเข้ำ ส่งออก อุปกรณ์

ทำงกำรแพทย์

197/7  หมู่ท่ี 5 ต.ท่ำช้ำง อ.บำงกล่ ำ จ.สงขลำ 90110

3,885 0903563001229 หจ.ศรีสุวรรณเกษตรภัณฑ์ 15/4/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 81  หมู่ท่ี 6 ต.เกำะสะบ้ำ อ.เทพำ จ.สงขลำ 90150

3,886 0903563001270 หจ.วำยุภักษ์ เอ็นจิเนียร่ิง 51 20/4/2563 3,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 57/36  หมู่ท่ี 3 ต.พะวง อ.เมืองสงขลำ จ.สงขลำ 90100

3,887 0905563002146 บจ.ดงยำงวิศวกรรม ๒๔ จ ำกัด 7/4/2563 3,000,000       71102 ประกอบกิจกำรออกแบบ รับเหมำงำนก่อสร้ำง

 งำนระบบของอำคำรทุกประเภท

23  หมู่บ้ำน ลลนำปุณณกัณฑ์ ซอยลลนำ

ปุณณกัณฑ์ ซอย 1

ต.คอหงส์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

3,888 0905563002421 บจ.ฟุกเทียน อินโนเวช่ัน แลบ 

จ ำกัด

29/4/2563 3,000,000       20210 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์

ทำงด้ำนกำรเกษตร

1292  ถนนกำญจนวณิชย์ ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

3,889 0903563001172 หจ.เอส ดับบลิว เอฟ. อีโรม่ำ ไบโอ

เทค

2/4/2563 2,000,000       47214 ประกอบกิจกำรค้ำข้ำว ข้ำวโพด มันสัมปะหลัง 515/28  หมู่ท่ี 1 ซอยหมู่บ้ำนรติมำ ต.ควนลัง อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

3,890 0905563002103 บจ.ชัยโรจน์ ยูสด์คำร์ จ ำกัด 1/4/2563 2,000,000       45103 ประกอบกิจกำรนำยหน้ำตัวแทนซ้ือขำย

รถยนต์ท้ังเก่ำและใหม่

125/9  หมู่ท่ี 6 ต.น้ ำน้อย อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

3,891 0905563002154 บจ.เดอะ โบเดก้ำ อินเตอร์เนช่ัน

แนล ซีเล็คช่ันส์ จ ำกัด

7/4/2563 2,000,000       46321 ค้ำสุรำ เบียร์ ไวน์ 31  ถนนโชติวิทยะกุล 2 ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

3,892 0905563002383 บจ.รันเนอร์ (2020) จ ำกัด 27/4/2563 2,000,000       11041 ประกอบกิจกำรผลิตและเป็นตัวแทนจ ำหน่ำย

น้ ำด่ืม เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

58  ถนนรัตนำกร ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

3,893 0905563002294 บจ.เอฟ อี เอส ที เอ็นจิเนียร่ิง 

แอนด์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

17/4/2563 2,000,000       28160 ผลิต ค้ำ จ ำหน่ำย ป้ันจ่ัน เครน เคร่ืองจักร 31/1  หมู่ท่ี 2 ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลำ 90280

3,894 0905563002251 บจ.เคซี ไทย วิศวกรรม จ ำกัด 10/4/2563 1,500,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 95/73  หมู่บ้ำน ศุภำลัย กำร์เด้นท์วิลล์ ถนน

เมืองบ้ำนพรุ 50 (อ ำไพชัยโชคอุทิศ)

ต.บ้ำนพรุ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90250

3,895 0903563001318 หจ.สงขลำโอลด์ทำวน์ คำเฟ่ 28/4/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม 14  ถนนหนองจิก ต.บ่อยำง อ.เมืองสงขลำ จ.สงขลำ 90000

3,896 0905563002138 บจ.เอกนันท์ ออโตเมช่ัน ซิสเต็ม 

จ ำกัด

7/4/2563 1,000,000       62012 ประกอบกิจกำรผลิต ให้เช่ำ จ ำหน่ำยติดต้ัง 

ซ่อมบ ำรุงระบบซอฟแวร์และฮำร์ดแวร์

178/243  หมู่ท่ี 8 ต.เขำรูปช้ำง อ.เมืองสงขลำ จ.สงขลำ 90000

3,897 0905563002162 บจ.เซำท์อีสท์ เอเซีย โคออพเพอ

เรช่ัน แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด

7/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำ

กำร ถนน  ทำงรถไฟ

75/440  หมู่ท่ี 7 ต.เขำรูปช้ำง อ.เมืองสงขลำ จ.สงขลำ 90000

3,898 0905563002201 บจ.ดีเอชเอ มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกสินค้ำทำงเภสัช

ภัณฑ์และเวชภัณฑ์

73  ซอย5 ถนนรำษฎร์อุทิศ 2 ต.บ่อยำง อ.เมืองสงขลำ จ.สงขลำ 90000

3,899 0905563002227 บจ.วี.เอส.เค. จักรกล จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 626/42  หมู่ท่ี 2 ต.พะวง อ.เมืองสงขลำ จ.สงขลำ 90100



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,900 0903563001164 หจ.เอส แอนด์ เค ขนส่ง รุ่งเรืองกิจ 1/4/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำ 132  หมู่ท่ี 10 ต.น้ ำน้อย อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

3,901 0903563001199 หจ.จิรำยุ  ไบโอแมส 9/4/2563 1,000,000       16101 ประกอบกิจกำรแปรรูปไม้ ไม้สับ ข้ีเล่ือย 35/904  ถนนภำสว่ำง 3 ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

3,902 0903563001237 หจ.มำยเบบ้ีเดรส 16/4/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเส้ือผ้ำส ำเร็จรูป 100  ซอย4 (คลองเรียน 2) ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

3,903 0903563001245 หจ.แลนด์ อินทิเกรช่ัน 16/4/2563 1,000,000       68201 กิจกรรมของตัวแทนและนำยหน้ำ

อสังหำริมทรัพย์โดยได้รับ ค่ำตอบแทนหรือ

ตำมสัญญำจ้ำง

28  ซอย51 ถนนเพชรเกษม ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

3,904 0903563001253 หจ.เอที แกลเลอร่ี 17/4/2563 1,000,000       47910 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคบริโภค 

อำหำรเสริม น้ ำหอม กระเป๋ำ รองเท้ำ ท้ังหน้ำ

ร้ำนและออนไลน์

82  ซอย7(รำษฎร์ยินดี) ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

3,905 0903563001261 หจ.บำกู๊ส อินเตอร์กรุ๊ป 20/4/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจกำรขำยปลีกทำงอินเทอร์เน็ต 22  ซอยปฏิพัทธ์ ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

3,906 0903563001300 หจ.เคเคเคแอนด์ดี เซอร์วิส 27/4/2563 1,000,000       41002 รับเหมำก่อสร้ำง 232/12  หมู่ท่ี 6 ต.น้ ำน้อย อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

3,907 0905563002111 บจ.ที ทริปเป้ิล โกลบอล จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       47612 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองเขียน เคร่ืองใช้

ส ำนักงำน

26/22  หมู่ท่ี 3 ถนนศิษย์วิศำล ต.ควนลัง อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

3,908 0905563002171 บจ.ช่ำงภำพช่ัวครำว จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       90002 ประกอบกิจกำรค่ำยเพลงรับงำนคอนเสิร์ต 4/104  หมู่ท่ี 4 ถนนกำรเคหะ-คลองแห ต.คลองแห อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

3,909 0905563002197 บจ.อะโทม่ี หำดใหญ่ เดอะ เลเจนด์

 จ ำกัด

8/4/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจกำรเป็นท่ีปรึกษำ กำรบริหำรกำร

ขำย

2/9  ถนนรำษฎร์อุทิศ ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

3,910 0905563002219 บจ.เยลโล่ เซอร์วิส จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       45201 ประกอบกิจกำรรับบริกำรติดต้ังแก็ส 98  หมู่ท่ี 8 ต.ท่ำช้ำง อ.บำงกล่ ำ จ.สงขลำ 90110

3,911 0905563002235 บจ.ริช แอนด์ เบสท์ รีเทล จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       82110 รับเป็นผู้บริหำรร้ำนค่ำสะดวกซ้ือ 224/1  หมู่ท่ี 1 ถนนในสวนพัฒนำ ต.ควนลัง อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

3,912 0905563002243 บจ.ริช แอนด์ เบสท์ คอฟฟ่ี จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       46102 ประกอบกิจกำรค้ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มี

แอลกอฮอล์โดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำม

สัญญำจ้ำง

224/1  หมู่ท่ี 1 ถนนในสวนพัฒนำ ต.ควนลัง อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

3,913 0905563002260 บจ.จิรฐำโยธำ จ ำกัด 13/4/2563 1,000,000       41002 รับเหมำก่อสร้ำง 25/1  หมู่ท่ี 7 ต.บำงกล่ ำ อ.บำงกล่ ำ จ.สงขลำ 90110

3,914 0905563002278 บจ.ทีเคบี อี-คำร์เร้นท์ จ ำกัด 15/4/2563 1,000,000       96309 ให้เช่ำยำนพำหนะรถยนต์ทุกประเภท 33  หมู่ท่ี 6 ถนนชูพันธ์ ต.ควนลัง อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

3,915 0905563002286 บจ.อิสระ โกลบอล เทคโนโลยี 

แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด

16/4/2563 1,000,000       46639 ประกอบกิจกำรขำยส่งวัสดุก่อสร้ำงอ่ืนๆซ่ึงมิได้

จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

368/1  หมู่ท่ี 3 ถนนเพชรเกษม ต.ควนลัง อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

3,916 0905563002308 บจ.บีดีแคร์(ไทยแลนด์) จ ำกัด 17/4/2563 1,000,000       46441 ขำยส่งขำยปลีกสมุนไพรอบแห้ง 59/30  ถนนประชำร่วมใจ ต.คลองแห อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

3,917 0905563002332 บจ.โยโล บิลเดอร์ จ ำกัด 21/4/2563 1,000,000       41002 รับเหมำก่อสร้ำง 33/3  หมู่ท่ี 6 ต.น้ ำน้อย อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

3,918 0905563002341 บจ.อำร์.อำร์ เวิลด์ ซัพพลำย จ ำกัด 21/4/2563 1,000,000       46315 กำรขำยส่งข้ำวและผลิตภัณฑ์ท่ีได้จำกกำรโรงสี

ข้ำว

88  ซอย19 ถนนโชคสมำน 5 ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

3,919 0905563002367 บจ.พี เอ็น ซัพพลำยแอนด์เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ำกัด

23/4/2563 1,000,000       41002 รับเหมำก่อสร้ำง 280/1  ถนนสัจจกุล ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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3,920 0905563002375 บจ.อินเตอร์ เซอร์เวย์ แอนด์ 

คอนซัลแตนท์ จ ำกัด

24/4/2563 1,000,000       71103 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงรังวัดท่ีดิน 176  หมู่ท่ี 2 ถนนเพชรเกษม ต.ควนลัง อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

3,921 0905563002405 บจ.แปซิฟิก ลูเครทีฟ 89 จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจกำร ซ้ือ ขำย น ำเข้ำ ส่งออก 

ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรทุกชนิด และ ผลิตภัณฑ์

ส ำหรับเด็กทุกชนิด

132/2  หมู่ท่ี 9 ต.น้ ำน้อย อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

3,922 0905563002430 บจ.เอชอำร์บีบี กรุ๊ป จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       96201 ประกอบกิจกำรซักรีดเส้ือผ้ำ 80/8  ถนนนิพัทธ์สงเครำะห์ 4 ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

3,923 0905563002324 บจ.วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเล้ียงผ้ึงชัน 

โรงอักบำรฟำร์ม จ ำกัด

20/4/2563 1,000,000       01493 ประกอบกิจกำรเล้ียงผ้ึง 2  หมู่ท่ี 4 ต.ขุนตัดหวำย อ.จะนะ จ.สงขลำ 90130

3,924 0905563002413 บจ.พลังงำนนำทับรุ่งเรือง จ ำกัด 28/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงท่ีไม่ใช่ท่ีพักอำศัย 20/2  หมู่ท่ี 10 ต.นำทับ อ.จะนะ จ.สงขลำ 90130

3,925 0903563001202 หจ.ออร์แกนิโก้ อินเตอร์กรุ๊ป 

(ประเทศไทย)

13/4/2563 1,000,000       46101 กำรขำยส่งวัตถุดิบทำงกำรเกษตรและสัตว์มี

ชีวิตโดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง

271  หมู่ท่ี 1 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลำ 90280

3,926 0905563002391 บจ.เอเอสซีเอช โฮลด้ิงส์ (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

27/4/2563 1,000,000       64202 ประกอบกิจกำรในกำรเข้ำไปเป็นหุ้นส่วนและ

ลงทุนในบริษัทอ่ืน

68  หมู่ท่ี 6 ต.ท ำนบ อ.สิงหนคร จ.สงขลำ 90280

3,927 0903563001326 หจ.จิรำกร ทรำนสปอร์ต 28/4/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำ 4/1  หมู่ท่ี 5 ต.ร ำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลำ 90330

3,928 0902563000019 หส.วิวัฒนะล้ี 16/4/2563 500,000         47723 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกเคร่ืองส ำอำง 97/11  ถนนรำษฎร์ยินดี ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

3,929 0903563001211 หจ.เอ็นเฮอร์บำนซ์ 14/4/2563 500,000         21002 แปรรูปและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกสมุนไพร 46  ซอย2 บ้ำนกลำงนำ ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

3,930 0905563002316 บจ.แสงฟ้ำ เทรดด้ิง 2019 จ ำกัด 20/4/2563 500,000         47595 ประกอบกิจกำรค้ำ น ำเข้ำ จ ำหน่ำย ปลีก ส่ง 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำในครัวเรือน เช่น พัดลม กระทะ

ไฟฟ้ำ ฯลฯ

306  หมู่ท่ี 1 ถนนเพชรเกษม ซอย 27 ต.ควนลัง อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

3,931 0903563001288 หจ.เทพกระจ่ำง 22/4/2563 500,000         49339 ประกอบกิจกำรบริกำรขนส่งพัสดุ สินค้ำ ทุก

ชนิด

682  หมู่ท่ี 2 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลำ 90220

3,932 0903563001334 หจ.หำดใหญ่เคมีคอล ซัพพลำย

เซอร์วิส

30/4/2563 500,000         47721 ประกอบกิจกำรอุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ 12  ถนนมณีโต 2 ต.บ้ำนพรุ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90250

3,933 0903563001181 หจ.ฐำนทรัพย์ ซิสเต็ม 89 3/4/2563 350,000         47739 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยเคร่ืองมือ

ท ำควำมสะอำด

20/23  หมู่ท่ี 3 ต.คลองแห อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

3,934 0903563001296 หจ.เทรำปตี แคร์ 24/4/2563 300,000         46443 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองส ำอำง เสริมควำมงำม 44  ซอย2 ถนนสงขลำ-พลำซ่ำ ต.บ่อยำง อ.เมืองสงขลำ จ.สงขลำ 90000

3,935 0905563002359 บจ.วีเอ็มเคเอ็ม ดิจิตอล จ ำกัด 21/4/2563 200,000         73101 ประกอบกิจกำรธุรกิจโฆษณำ 100/8  หมู่ท่ี 5 ต.คลองแห อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

3,936 0915563000160 บจ.ทเวนต้ี ทเวนต้ี อิมพอร์ต 

เอ็กซ์พอร์ต จ ำกัด

8/4/2563 3,000,000       47735 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำแก๊สหุงต้มเพ่ือจ ำหน่ำย

ในประเทศและส่งออกไปต่ำงประเทศ

112  หมู่ท่ี 13 ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140

3,937 0913563000125 หจ.แอน เจริญรุ่งเรือง กำรโยธำ 16/4/2563 2,000,000       41002 ประหอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 159  หมู่ท่ี 3 ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000

3,938 0915563000178 บจ.อินเภตรำ จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       11041 ประกอบกิจกำรผลิตน้ ำด่ืม น้ ำแร่ บรรจุขวด

หรอภำชนะปิดอ่ืน

124/1  หมู่ท่ี 2 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกำหลง จ.สตูล 91130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

3,939 0913563000133 หจ.เอดีซี กำรโยธำ 30/4/2563 1,000,000       23951 ประกอบกิจกำรโรงงำนผลิตคอนกรีต อิฐ

บล๊อกคอนกรีต แผ่นพ้ืนส ำเร็จรูป เสำเข็ม

คอนกรีต

261  หมู่ท่ี 5 ต.แป-ระ อ.ท่ำแพ จ.สตูล 91150

3,940 0923563000273 หจ.ทวีเจริญแอสฟัลต์ 30/4/2563 5,000,000       19209 ประกอบกิจกำรประเภทโรงงำนผลิตและ

จ ำหน่ำยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

119/1  หมู่ท่ี 2 ต.นำตำล่วง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

3,941 0925563000364 บจ.วิวัฒนำคอนกรีต จ ำกัด 7/4/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 172  หมู่ท่ี 6 ต.เขำขำว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130

3,942 0925563000330 บจ.อัฐติยำ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

เครน จ ำกัด

1/4/2563 3,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 59/128  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนควน อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

3,943 0925563000348 บจ.ภิญชำภำ กรุ๊ป จ ำกัด 1/4/2563 2,000,000       46109 ประกอบกิจกำรตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค

บริโภค

138  ถนนสถำนี ต.ทับเท่ียง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

3,944 0925563000356 บจ.สถำปนิกอยู่ดี จ ำกัด 3/4/2563 1,000,000       74101 ประกอบกิจกำรรับออกแบบและตกแต่งอำคำร 33  ถนนรำชด ำเนิน ต.ทับเท่ียง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

3,945 0925563000381 บจ.เอส เค วิลเลจ จ ำกัด 14/4/2563 1,000,000       68101 ประกอบกิจกำรขำยบ้ำนพร้อมท่ีดิน 33/8  ถนนวัดนิโครธ ต.ทับเท่ียง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

3,946 0925563000402 บจ.เทรดพำวเวอร์กรีน จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       47739 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยพัสดุภัณฑ์ สินค้ำ

อุปโภค บริโภคท้ังในและต่ำงประเทศ

96/9  ถนนรัษฎำ ต.ทับเท่ียง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

3,947 0925563000429 บจ.พีเอ็มทู เพำเวอร์ จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยท้ังปลีกและส่ง

ช้ินส่วนและอุปกรณ์พลังงำนทำงเลือกและ

พลังงำนทดแทน

245/18  ถนนพัทลุง ต.ทับเท่ียง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

3,948 0925563000399 บจ.เฟรช ไลค์ เอฟ แอนด์ บี จ ำกัด 22/4/2563 1,000,000       10799 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย น ำเข้ำและ

ส่งออก อำหำร เคร่ืองด่ืม ทุกประเภท

68  หมู่ท่ี 4 ต.บำงหมำก อ.กันตัง จ.ตรัง 92110

3,949 0925563000437 บจ.พีเอส เมดิคอล ซัพพลำยส์ 

จ ำกัด

28/4/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจกำรเป็นนำยหน้ำ ซ้ือ ขำย วัสดุ

ส้ินเปลืองทำงกำรแพทย์

55/2  หมู่ท่ี 4 ต.บำงหมำก อ.กันตัง จ.ตรัง 92110

3,950 0925563000372 บจ.เวล แคร์ อินเตอร์เทรด จ ำกัด 13/4/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองมือทำงกำร

แพทย์ และอุปกรณ์สุขภำพ อุปกรณ์ทำง

กำรแพทย์ทุกชนิด

142/2  หมู่ท่ี 5 ต.บำงด้วน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92140

3,951 0925563000411 บจ.ธนพัฒอนันต์ จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       70209 ประกอบธุรกิจบริกำรรับเป็นท่ีปรึกษำและให้

ค ำแนะน ำด้ำนพำณิชยกรรม อุตสำหกรรม 

และกำรบริกำรดูแลระบบโรงงำน กำรผลิตท่ัวไป

21  หมู่ท่ี 1 ซอยนรินทร์ประสิทธ์ิ ต.ย่ำนตำขำว อ.ย่ำนตำขำว จ.ตรัง 92140

3,952 0923563000265 หจ.เอ็น.เอส ซัพพลำย 30/4/2563 1,000,000       47523 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ 

เคมีภัณฑ์ ป้ัมน้ ำ ท่ีใช้ในงำนประปำ และงำน

ติดต้ัง

132  หมู่ท่ี 2 ต.นำโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92170

3,953 0923563000257 หจ.คงชัย เออีซี เครือข่ำย 29/4/2563 1,000,000       46103 ตัวแทนจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์สุขภำพ-ควำมงำม 159/1  หมู่ท่ี 6 ต.ล ำภูรำ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92190

3,954 0923563000281 หจ.วิระยุทธ รับเหมำก่อสร้ำง 30/4/2563 100,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 97/1  หมู่ท่ี 4 ต.นำหม่ืนศรี อ.นำโยง จ.ตรัง 92170

3,955 0935563000364 บจ.โสภณ วิศวกรรม 20 จ ำกัด 20/4/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 5  ซอย8 (อภัยบริรักษ์) ถนนอภัยบริรักษ์ ต.คูหำสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,956 0935563000372 บจ.ส.ชัยเจริญ 1993 จ ำกัด 24/4/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจกำรกรับเหมำก่อสร้ำงและงำน

โยธำทุกชนิด

56  หมู่ท่ี 10 ต.โคกสัก อ.บำงแก้ว จ.พัทลุง 93140

3,957 0933563000257 หจ.บ้ำนบุณยำ กำรโยธำ 15/4/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจกำรก่อรับเหมำก่อสร้ำงทุกประเภท 123  หมู่ท่ี 6 ต.วังใหม่ อ.ป่ำบอน จ.พัทลุง 93170

3,958 0933563000265 หจ.ห้ำงทองพงศ์ทรัพย์เยำวรำ

ชบำงแก้ว

17/4/2563 4,000,000       47732 ประกอบกิจกำร ค้ำปลีก เคร่ืองประดับทอง 

ทองค ำ และทองรูปพรรณ และรับจ ำน ำ

ทองค ำทุกประเภท

115/2  หมู่ท่ี 6 ต.ท่ำมะเด่ือ อ.บำงแก้ว จ.พัทลุง 93140

3,959 0933563000281 หจ.เอส.เอส.เอ็นจีเนียร่ิง 2020 24/4/2563 2,500,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด 

รวมท้ังรับท ำงำนโยธำทุกประเภท

13  หมู่ท่ี 9 ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

3,960 0933563000231 หจ.ลักษ์666 ช้อป 1/4/2563 1,000,000       47413 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยโทรศัพท์มือถือและ

อุปกรณ์เสริมท่ีเก่ียวข้อง

62/1  หมู่ท่ี 1 ต.ล ำสินธ์ุ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000

3,961 0933563000290 หจ.ศุภำกร คอนโทรล 30/4/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงติดต้ัง ซ่อมแซมบ ำรุง

ระบบไฟฟ้ำในอำคำรสถำนท่ีของเอกชน และ

หน่วยงำนรัฐ

35  หมู่ท่ี 8 ต.โคกชะงำย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

3,962 0933563000273 หจ.สุพัฒตรำเอ็นจิเนียร่ิง 4289 

เซอร์วิส

22/4/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองปรับอำกำศ 

ระบบท ำควำมเย็น

86  หมู่ท่ี 1 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110

3,963 0935563000356 บจ.วิซซำร์ด เพลย์ จ ำกัด 9/4/2563 1,000,000       96309 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเติมเงินผ่ำนระบบ

ออนไลน์

110  หมู่ท่ี 3 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160

3,964 0933563000249 หจ.ส.เจริญแอร์ ซัพพลำย 13/4/2563 800,000         45301 ประกอบกิจกำรค้ำ เคร่ืองปรับอำกำศรถยนต์ 

เคร่ืองปรับอำกำศเพ่ือท่ีอยู่อำศัย ตลอดจน

อุปกรณ์และอะไหล่

116  หมู่ท่ี 5 ต.โคกชะงำย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

3,965 0935563000348 บจ.พัทลุงออร์แกนิก วิสำหกิจเพ่ือ

สังคม จ ำกัด

1/4/2563 300,000         46209 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำทำงกำรเกษตร

ทุกชนิด

301/4  หมู่ท่ี 5 ต.ดอนทรำย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110

3,966 0945563000208 บจ.ฟูทำ รีสอร์สเซส (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

9/4/2563 5,000,000       50112 ประกอบกิจกำรธุรกิจขนส่งทำงเรือ ชิปป้ิง  

ส่งออกหินไปยังต่ำงประเทศ

400/5  หมู่ท่ี 4 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตำนี จ.ปัตตำนี 94000

3,967 0945563000232 บจ.เอ็ม.ออลเทค จ ำกัด 24/4/2563 1,000,000       46104 ประกอบกิจกำรขำยส่งคอมพิวเตอร์และ

ซอฟต์แวร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองมือ

ส่ือสำรโดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง

4/2  ช้ันท่ี 5 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตำนี จ.ปัตตำนี 94000

3,968 0945563000259 บจ.พ ช กำรสร้ำง 2020 จ ำกัด 29/4/2563 1,000,000       42101 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงถนน สะพำน

และอุโมงค์

122/15  ถนนหนองจิก ต.สะบำรัง อ.เมืองปัตตำนี จ.ปัตตำนี 94000

3,969 0945563000267 บจ.ขจรกิจพำวเวอร์ จ ำกัด 30/4/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจกำรรับติดต้ัง ผลิตและจ ำหน่ำย

กระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์

36/3  หมู่ท่ี 4 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตำนี จ.ปัตตำนี 94000
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3,970 0945563000216 บจ.กิจไชยรัตน์ จ ำกัด 17/4/2563 1,000,000       42101 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง และงำน

โยธำทุกประเภท

2  หมู่ท่ี 2 ต.คอกกระบือ อ.ปะนำเระ จ.ปัตตำนี 94130

3,971 0943563000184 หจ.เค.เอส.เอ็ม.คอนสตรัคช่ัน 29/4/2563 1,000,000       46414 ประกอนกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองแต่งกำย เส้ือผ้ำ

 บุรุษ สตรี เด็กและเด็กอ่อน ชุดนอน ท้ังหน้ำ

ร้ำนและออนไลน์

66  หมู่ท่ี 7 ต.ลุโบะยิไร อ.มำยอ จ.ปัตตำนี 94140

3,972 0943563000176 หจ.บูมี 53 23/4/2563 1,000,000       47525 จ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำงและอุปกรณ์กำรก่อสร้ำง

ทุกชนิด รวมถึงให้เช่ำเคร่ืองจักร รถเครน และ

เคร่ืองจักอ่ืนๆ

39/1  หมู่ท่ี 4 ต.สะดำวำ อ.ยะรัง จ.ปัตตำนี 94160

3,973 0945563000241 บจ.เมดบัดด้ี 04 จ ำกัด 28/4/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์

 เคร่ืองมือแพทย์ อุปกรณ์ผ่ำตัด วัสดุส้ินเปลือง

ทำงกำรแพทย์

137/7  หมู่ท่ี 5 ต.เขำตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตำนี 94160

3,974 0943563000168 หจ.เอ็น.เอส.อำร์.ซัพพลำย เทรดด้ิง 20/4/2563 1,000,000       81210 ประกอบกิจกำรรักษำควำมสะอำด ก ำจัดขยะ

มูลฝอยและส่ิงปฏิกูลต่ำงๆ

24/1  หมู่ท่ี 8 ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตำนี 94170

3,975 0943563000150 หจ.ธวัลยำ 2020 17/4/2563 500,000         68101 ประกอบกิจกำรให้เช่ำอำคำร ท่ีพักอำคำร 57/17  หมู่ท่ี 2 ต.ตะลุโบะ อ.เมืองปัตตำนี จ.ปัตตำนี 94000

3,976 0945563000224 บจ.สกำยฟำสต์เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จ ำกัด

21/4/2563 500,000         63113 กำรบริกำรเป็นตลำดกลำงในกำรซ้ือขำยสินค้ำ

หรือบริกำร โดยวิธีใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผ่ำน

ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต

20  หมู่ท่ี 6 ต.ปุยุด อ.เมืองปัตตำนี จ.ปัตตำนี 94000

3,977 0955563000267 บจ.พี.เอ็ม.เบตง จ ำกัด 28/4/2563 9,000,000       55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม ห้องพักพร้อมส่ิง

อ ำนวยควำมสะดวก

10,12  ถนนอมฤทธ์ิ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลำ 95110

3,978 0953563000214 หจ.เนอร์รัณดำ เอ็นเตอร์ไพรส์ 1/4/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำ

กำร ถนน สะพำน เข่ือน

3/5  หมู่ท่ี 1 ต.ละแอ อ.ยะหำ จ.ยะลำ 95120

3,979 0955563000232 บจ.เอส แอล เอช คอนสตรัคช่ัน

เซอร์วิส จ ำกัด

16/4/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 5/5  หมู่ท่ี 5 ต.วังพญำ อ.รำมัน จ.ยะลำ 95140

3,980 0953563000231 หจ.เอพีกรุ๊ปซัพพลำยเทค 9/4/2563 2,500,000       62090 กิจกรรมกำรบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและ

คอมพิวเตอร์อ่ืนๆ

20/2  ถนนศรีปุตรำ 1 ต.สะเตง อ.เมืองยะลำ จ.ยะลำ 95000

3,981 0955563000224 บจ.กูมิโฮ ฟรุต จ ำกัด 14/4/2563 2,000,000       46313 ประกอบกิจกำร น ำเข้ำ-ส่วออก ผักและผลไม้

สดทุกชนิด ท้ังต่ำงประเทศและในประเทศ

182  หมู่ท่ี 3 ต.กำบัง อ.กำบัง จ.ยะลำ 95120

3,982 0953563000265 หจ.เอ็มเอส ภัณฑ์ 22/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร ท่ีพัก

อำศัย สถำนท่ีท ำกำร ถนน สะพำน

318  ถนนผังเมือง 4 ต.สะเตง อ.เมืองยะลำ จ.ยะลำ 95000

3,983 0955563000241 บจ.มุสลิม สตำร์ทอัพ จ ำกัด 23/4/2563 1,000,000       47912 กำรขำยปลีกทำงอินเทอร์เน็ต 106  ถนนกำแป๊ะฮูลู ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลำ 95110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

 รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,984 0955563000259 บจ.ซูก้ำซอฟต์ จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       62011 กิจกรรมกำรจัดท ำโปรแกรมเว็บเพจและ

เครือข่ำยตำมวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

106  ถนนกำแป๊ะฮูลู ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลำ 95110

3,985 0953563000222 หจ.บำนีย์ รำเนีย คอนสตรัคช่ัน 7/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำ

กำร ถนน สะพำน อุโมงค์

127/1  หมู่ท่ี 2 ต.ปะแต อ.ยะหำ จ.ยะลำ 95120

3,986 0953563000257 หจ.รับทรัพย์ กำรก่อสร้ำง 16/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 90/1  หมู่ท่ี 3 ต.คีรีเขต อ.ธำรโต จ.ยะลำ 95150

3,987 0953563000249 หจ.ซูจีย์ เอ็นจิเนียร่ิง 16/4/2563 500,000         41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 138/15  ถนนเปรมจิตต์-สุรพันธ์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลำ จ.ยะลำ 95000

3,988 0965563000151 บจ.เดอะไนน์ อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ำกัด

1/4/2563 5,000,000       64309 ธุรกิจทำงกำรเงิน เว้นแต่ในธุรกิจธนำคำร 

ธุรกิจเงินทุน และธุรกิเครดิตฟองซิเอร์

113/1  หมู่ท่ี 7 ต.บำโงสะโต อ.ระแงะ จ.นรำธิวำส 96130

3,989 0965563000160 บจ.แข็งแรงดี(โก-ลก) จ ำกัด 1/4/2563 2,000,000       86202 ประกอบกิจกรรมคลินิกโรคเฉพำะทำง 43  ถนนวรคำมินทร์ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นรำธิวำส 96120

3,990 0963563000290 หจ.วีโฟร์ เซอร์วิส โซลูช่ัน 2/4/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุ อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ 

เคร่ืองมือท ำควำมสะอำดและบริกำรรับท ำ

ควำมสะอำดตลอดจนผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวเน่ือง

กับกำรบริกำรดังกล่ำว

9  ซอยร่วมสันติ ถนนประชำภิรมย์ ต.บำงนำค อ.เมืองนรำธิวำส จ.นรำธิวำส 96000

3,991 0963563000303 หจ.ดีเอสเอ นูซันตำรำ กรุ๊ป  

(ประเทศไทย)

8/4/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจกำรกำรขำยอำหำรเสริมเพ่ือ

สุขภำพทุกชนิด

69/11  ถนนโคกเคียน ต.บำงนำค อ.เมืองนรำธิวำส จ.นรำธิวำส 96000

3,992 0965563000178 บจ.ติดตำ อำร์คิเทคส์ จ ำกัด 8/4/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำรทุก

ประเภท ถนน สะพำน เข่ือน อุโมง และงำน

โยธำทุกประเภท

9/6  ถนนแสงจันทร์ ต.บำงนำค อ.เมืองนรำธิวำส จ.นรำธิวำส 96000

3,993 0965563000186 บจ.ท่ำเรือนรำธิวำส จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       52241 ประกอบกิจกำรขนถ่ำยสินค้ำ 400  ถนนตำกใบ ต.บำงนำค อ.เมืองนรำธิวำส จ.นรำธิวำส 96000

3,994 0965563000216 บจ.ทริปเป้ิล พี เวิลด์ ไวด์ จ ำกัด 27/4/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจกำรค้ำ สินค้ำเพ่ืออุปโภค บริโภค 

ประเภทอำหำรเสริมทุกชนิด

16/1  ถนนชำญอุทิศ ต.บำงนำค อ.เมืองนรำธิวำส จ.นรำธิวำส 96000

3,995 0965563000194 บจ.แอลเอสเอ็น เบเกอร่ี จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       10613 ประกอบกิจกำรผลิตและจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์

จำกแป้งสำลี

59-61  ซอย2(ถนนชลธำรเขต) ถนนชลธำร

เขต

ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นรำธิวำส 96120

3,996 0965563000208 บจ.อำร์ทีเค แอนด์ โค จ ำกัด 20/4/2563 1,000,000       46499 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ จัดจ ำหน่ำยเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ และอุปกรณ์ กำรท ำเบเกอร่ีทุกชนิด

118  ถนนเอเซีย 18 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นรำธิวำส 96120


