
ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1 0107563000100 บมจ.แอสเซทไวส์ จ ำกัด (มหำชน) 5/5/2563       761,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง รับตกแต่ง

ภำยในและภำยนอก

9  ซอยรำมอินทรำ 5 แยก 23 แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

2 0105563079413 บจ.ชัยทิพย์ โฮลด้ิง จ ำกัด 28/5/2563       649,033,857 64202 กิจกรรมของบริษัทโอลด้ิงท่ีไม่ได้ลงทุนใน

ธุรกิจกำรเงินเป็นหลัก

86/1  อำคำรไทยวีรวัฒน์ ช้ันท่ี 10 

ถนนกรุงธนบุรี

แขวงบำงล ำภูล่ำง เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600

3 0105563070866 บจ.อีเอสพีโฮลด้ิง จ ำกัด 8/5/2563       511,010,000 64202 ประกอบกิจกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วนจ ำกัดควำม

รับผิดในห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด และเป็นผู้ถือหุ้น

ในบริษัทจ ำกัดและบริษัทมหำชนจ ำกัด

240/40  อำคำรอโยธยำทำวเวอร์ ช้ัน 

20 ถนนรัชดำภิเษก

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

4 0105563070785 บจ.สตำร์ อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน 

จ ำกัด

8/5/2563       260,000,000 64202 ประกอบกิจกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วนจ ำกัดควำม

รับผิดในห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด และเป็นผู้ถือหุ้น

ในบริษัทจ ำกัดและบริษัทมหำชนจ ำกัด

43  อำคำรไทยซีซีทำวเวอร์ ช้ันท่ี 22  

ห้องเลขท่ี 222 ถนนสำทรใต้

แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

5 0105563079430 บจ.นิสชิน ฟูดส์ เอเชีย จ ำกัด 28/5/2563       180,000,000 70100 ประกอบธุรกิจบริกำรตำมกิจกำรศูนย์กลำง

ธุรกิจระหว่ำงประเทศแก่วิสำหกิจในเครือ

2922/283-285  อำคำรชำญอิสสระ

ทำวเวอร์ 2 ช้ันท่ี 25 ถนนเพชรบุรีตัด

ใหม่

แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

6 0105563069591 บจ.โรโบเวลธ์กรุ๊ป จ ำกัด 5/5/2563       100,000,000 64202 ประกอบกิจกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วนจ ำกัดควำม

รับผิดชอบในห้ำงหุ้นส่วน

1-7  อำคำรซิลลิคเฮ้ำส์  ห้องเลขท่ี 1 

เอ ถนนสีลม

แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

7 0105563073687 บจ.คำนะเด็น เทรดด้ิง (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

18/5/2563       100,000,000 46599 ค้ำส่งผลิตภัณฑ์ ช้ินส่วน วัสดุและผลิตภัณฑ์

แปรรูป ส ำหรับอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

4345  อำคำรภิรัชทำวเวอร์ แอท ไบ

เทค ช้ันท่ี 14  ห้องเลขท่ี บีทีบี-ที

ดับเบ้ิลยูอำร์.14.1407 ถนนสุขุมวิท

แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

8 0105563069167 บจ.แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี จ ำกัด 1/5/2563        50,000,000 29309 ประกอบธุรกิจเก่ียวกับกำรผลิต ประกอบ 

น ำเข้ำ ส่งออก ช้ินส่วนยำนยนต์ ยำนยนต์

ไฟฟ้ำ รถยนต์

89  อำคำรเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์

 ช้ัน16 ถนนรัชดำภิเษก

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

9 0105563072851 บจ.ย่ิงฟิน จ ำกัด 14/5/2563        50,000,000 64929 ประกอบกิจกำรจ ำนองทรัพย์สิน เพ่ือเป็น

ประกันกำรขำยสินค้ำเงินผ่อน ท้ังไม่ได้รับ

ฝำกเงินหรือรับเงิน

651  ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

10 0105563078484 บจ.งำมระหงษ์ จ ำกัด 27/5/2563        50,000,000 96104 ประกอบกิจกำรบริกำรเสริมควำมงำม กำร

บริกำรดูแลผิวพรรณ

27  ซอยนำคนิวำส 21 แยก 2-1 ถนน

นำคนิวำส

แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

11 0105563070092 บจ.พีเอ็นแอลเอส คอร์ปอเรช่ัน 

จ ำกัด

7/5/2563        25,000,000 70209 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำ

ให้กับธุรกิจกำรบิน เเละอุตสำหกรรมกำรบิน

46/91  ซอยนวลจันทร์ 31 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230

12 0105563076830 บจ.เจแซดดี จ ำกัด 22/5/2563        25,000,000 69100 ประกอบกิจกรรมทำงกฎหมำย 55  ซอยสุขำภิบำล 5 ซอย 5 แยก 8 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

13 0105563075906 บจ.เคเอ็ม บริลเลียนซ์ จ ำกัด 21/5/2563        20,000,000 47732 ประกอบกิจกำรค้ำ ออกแบบและซ่อมแซม 

ทอง เงิน นำก เคร่ืองเพชรต่ำงๆ

9  ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

นิติบุคคลจัดต้ังเดือนพฤษภาคม 2563

ท่ัวประเทศ
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14 0105563077615 บจ.อินเตอร์ ดิจิตอล พร้ินท์ต้ิง 

จ ำกัด

25/5/2563        20,000,000 17020 ประกอบกิจกำรรับผลิตกล่องกระดำษลูกฟูก

 พร้อมพิมพ์ด้วยเคร่ืองดิจิตอล

1888  ซอยเพชรเกษม 63 แขวงหลักสอง เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

15 0105563079332 บจ.ไอออน เอนเนอร์ย่ี คอร์

ปอเรช่ัน จ ำกัด

28/5/2563        15,000,000 35101 ผลิตเซลล์แสงอำทิตย์ ก่ึงตัวน ำแบบไวแสง 

เซลล์โฟโตวอลเทอิก

231/9  ถนนรำชด ำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

16 0105563079863 บจ.เนทีฟ อีทส์ จ ำกัด 29/5/2563        15,000,000 56301 ประกอบกิจกำรผับ บำร์ และร้ำนอำหำร 

รวมท้ังภัตตำคำร

46/1  ซอยสุขุมวิท 53(ไปดี-มำดี) ถนน

สุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

17 0105563069574 บจ.โตโยต้ำ ทูโช โมบิลิต้ี 

อินฟอร์เมติกส์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด

5/5/2563        14,400,000 62012 ประกอบกิจกำรพัฒนำและให้บริกำรให้สิทธิ

กำรใช้ซอฟต์แวร์ท่ีสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมสูง

127  อำคำรเกษรทำวเวอร์ ช้ันท่ี 25  

ห้องเลขท่ี 25.29 ถนนรำชด ำริห์

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

18 0105563077674 บจ.อมิชำ ชำรีนำ จ ำกัด 25/5/2563        12,000,000 68101 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย เช่ำ เช่ำซ้ือให้เช่ำ 

จ ำนอง ซ่ึงอสังหำริมทรัพย์และ

สังหำริมทรัพย์

80/3  หมู่บ้ำน บ้ำนกลำงเมือง 

กรุงเทพกรีฑำ 2 ถนนกรุงเทพกรีฑำ

แขวงทับช้ำง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

19 0105563077518 บจ.อรอุมำ คลินิก จ ำกัด 25/5/2563        10,300,000 86101 ประกอบกิจกำรโรงพยำบำลเอกชน 

สถำนพยำบำล

1408/3  ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

20 0105563069094 บจ.นวัตกรรมกำรแพทย์แผนไทย 

จ ำกัด

1/5/2563        10,000,000 47721 ขำยยำ สมุนไพร และเภสัชภัณฑ์เคมีภัณฑ์

เคร่ืองมือแพทย์

14  ซอยสุขุมวิท 5 (เลิศสิน 1) ถนน

สุขุมวิท

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

21 0105563069531 บจ.เซลส์ฟอร์ส.คอม (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

5/5/2563        10,000,000 70103 ประกอบกิจกำรให้บริกำรสนับสนุนด้ำน

กำรตลำดและกำรสนับสนุนกำรขำยแก่

วิสำหกิจในเครือ

8  ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

22 0105563069736 บจ.คอสเมด เซนเตอร์ จ ำกัด 5/5/2563        10,000,000 46441 ประกอบกิจกำรขำยส่งสินค้ำทำงเภสัชภัณฑ์

และทำงกำรแพทย์

169/182  หมู่บ้ำน มัณฑนำ3 (อ่อน

นุช-วงแหวน) ถนนกำญจนำภิเษก

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

23 0105563073296 บจ.กรำฟเทค เอเชีย แปซิฟิก จ ำกัด 15/5/2563        10,000,000 71102 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำทำงด้ำนเทคนิค

 ให้ค ำปรึกษำในเร่ืองกำรควบคุมคุณภำพ

สินค้ำและปัญหำทำงด้ำนเทคนิค

58/3-5  ช้ันท่ี 4 ถนนสุขุมวิท 63(เอก

มัย)

แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

24 0105563073431 บจ.กุลธีรำ พลังงำน จ ำกัด 15/5/2563        10,000,000 35101 ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำชีวมวล เก่ียวกับ

พลังงำนทดแทน

49  ถนนพระรำม 5 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 10300

25 0105563075566 บจ.ดีทูซี เซอร์วิสเซส จ ำกัด 20/5/2563        10,000,000 56101 บริกำรจัดส่งและขำยสินค้ำประเภท

เคร่ืองด่ืมและอำหำรพร้อมบริโภค รวมถึง

กำรรับช ำระเงิน

90  อำคำรซีดับเบ้ิลยู ทำวเวอร์ ถนน

รัชดำภิเษก

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

26 0105563079910 บจ.555 ช้อปป้ิง จ ำกัด 29/5/2563        10,000,000 10799 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ผลิต ผลิตภัณฑ์

อำหำรเสริม เคร่ืองส ำอำง เสริมควำมงำม 

อำหำรและเคร่ืองด่ืม

44/499-504  ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220
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27 0105563071919 บจ.เจ พี บรำเธอร์ส คอนสตรัคช่ัน

 จ ำกัด

13/5/2563          6,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงต่อเติม ซ่อมเเซม 

อำคำร อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย 

สถำนท่ีท ำกำร อำคำรส ำนักงำนทุกประเภท

8/199  ซอยหมู่บ้ำนอมรพันธ์นคร 8 

ถนนสวนสยำม

แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

28 0105563075779 บจ.เจท ทรำนสปอร์ท จ ำกัด 21/5/2563          6,000,000 77101 ประกอบกิจกำรให้เช่ำรถประเภทต่ำงๆ เพ่ือ

ท ำกำรขนส่งสินค้ำหรือบรรทุกส่ิงของ

ภำยในประเทศ

90  อำคำรเอ อำคำรซีดับเบ้ิลยู ทำว

เวอร์ ยูนิต  A2201-02 ช้ันท่ี 22 ถนน

รัชดำภิเษก

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

29 0105563077496 บจ.ไดนำมิคแอคเซส เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ำกัด

25/5/2563          6,000,000 25113 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย น ำเข้ำ 

ส่งออก รับจ้ำงออกเเบบ ประตู หน้ำต่ำง 

อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ือใช้ ของประตู หน้ำต่ำง

1/348  ซอยอ่อนนุช 59/1 ถนนสุขุมวิท

 77

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

30 0103563006660 หจ.พีเอสเอส เสริมทรัพย์ กรุ๊ป 12/5/2563          5,000,000 43120 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงถมท่ี ปรับพ้ืนท่ี 

ส ำหรับงำนก่อสร้ำง รับขุดสระ รับขุดลอก

คลอง

111/222  ซอยคุ้มเกล้ำ 20 แขวงล ำปลำทิว เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

31 0105563068764 บจ.สยำม เซำท์เทิร์น สโตน จ ำกัด 1/5/2563          5,000,000 46106 ประกอบกิจกำรเก่ียวกับกำรน ำเข้ำ และ 

ส่งออก สินค้ำแร่

422  ถนนพรำนนก-พุทธมณฑลสำย 4 แขวงบำงเชือกหนัง เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

32 0105563069370 บจ.หลงซิง คลับ จ ำกัด 5/5/2563          5,000,000 82990 ประกอบกิจกำรให้บริกำรแก่สมำชิก บริษัท

 หลงซิง คลับ จ ำกัด

149  อำคำรแกแล็คซ่ี เพลส ช้ันท่ี 3 

ถนนนนทรี

แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

33 0105563069418 บจ.บริติช ออโต้เซลส์ จ ำกัด 5/5/2563          5,000,000 45102 ประกอบกิจกำรค้ำรถยนต์ รถบรรทุก รถ

กระบะ เคร่ืองยนต์ รวมถึงช้ินส่วนอะไหล่ 

อุปกรณ์

1687/1  ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

34 0105563069469 บจ.วันเวิลด์ โฮลด้ิงส์ จ ำกัด 5/5/2563          5,000,000 47525 ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุก่อสร้ำง อุปกรณ์และ

เคร่ืองใช้ในกำรก่อสร้ำง เคร่ืองมือทำสี 

ตกแต่งอำคำร

255  ซอยลำดพร้ำว 95 (ปรำงค์ทิพย์) แขวงคลองเจ้ำคุณสิงห์ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

35 0105563069582 บจ.บีเอ็ม ดีไซน์ สตูดิโอ จ ำกัด 5/5/2563          5,000,000 41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 10  หมู่บ้ำน เสนำวิลล่ำ แขวงคลองจ่ัน เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

36 0105563069663 บจ.ทีเอส ฮำร์ดแวร์ ซัพพลำย 

แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด

5/5/2563          5,000,000 41002 ประกอบกิจกำร รับเหมำก่อสร้ำง และงำน

โยธำทุกชนิด

11  ซอยทุ่งเศรษฐี แยก 35 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

37 0105563069710 บจ.เออร์เบิน ศำลำแดง จ ำกัด 5/5/2563          5,000,000 68103 ประกอบกิจกำรเซอร์วิสอพำร์ทเม้นต์ 

ให้บริกำรท่ีพักอำศัย และประกอบธุรกิจ

โรงแรม

318  ถนนพญำไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

38 0105563069809 บจ.โควิด-2019 จ ำกัด 5/5/2563          5,000,000 77299 ประกอบกิจกำรให้เช่ำเฟอร์นิเจอร์ 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ อุปกรณ์ส่ิงของเคร่ืองใช้ 

เคร่ืองประดับตกแต่งส ำนักงำนทุกประเภท

402  ถนนประชำอุทิศ แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

39 0105563069949 บจ.สิงหำ กำร์ด 1976 จ ำกัด 7/5/2563          5,000,000 80100 ประกอบกิจกำรรับบริกำรรักษำควำม

ปลอดภัยท่ัวรำชอำณำจักร

88/12321  ซอยบก.สูงสุด แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

40 0105563070190 บจ.ซันไชน์ ฮิลล์ พัทยำ จ ำกัด 7/5/2563          5,000,000 68102 กำรค้ำท่ีดินและจัดสรรท่ีดิน 588  ซอยสงวนสุข แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 10300

41 0105563070718 บจ.เกมเมอร์ส แล็บ จ ำกัด 8/5/2563          5,000,000 46510 ประกอบกิจกำร น ำเข้ำ ขำยส่ง ขำยปลีก 

คอมพิวเตอร์ รวมท้ังอุปกรณืและอะไหล่ทุก

ชนิด

159  อำคำรเอฟ2 ถนนสุขสวัสด์ิ แขวงรำษฎร์บูรณะ เขตรำษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหำนคร 10140

42 0105563070793 บจ.สยำม แลนด์บริดจ์ คอนซัล

แตนท์ จ ำกัด

8/5/2563          5,000,000 71102 ประกอบกิจกำรให้บริกำรด้ำนวิศวกรรม 222  ถนนรัชดำภิเษก แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

43 0105563070807 บจ.บีเอสที คำเฟ่ แอนด์ เบเกอร่ี 

จ ำกัด

8/5/2563          5,000,000 56101 ประกอบกิจกำรบริกำรด้ำนอำหำรใน

ภัตตำคำร/ร้ำนอำหำร

5/14  ถนนมไหสวรรย์ แขวงบำงคอแหลม เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร 10120

44 0105563071005 บจ.ครำวิต้ี กรุ๊ป จ ำกัด 12/5/2563          5,000,000 73101 ประกอบกิจกำรผลิต สร้ำงสรรค์ เผยแพร่

ข้อมูลต่ำงๆผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต

269/183  ซอยริมคลองชักพระ แขวงบำงขุนศรี เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 10700

45 0105563071111 บจ.เคที อินเตอร์เนช่ันแนล โฮสปิ

ตอล แอนด์เวลเนส ซิต้ี จ ำกัด

12/5/2563          5,000,000 41002 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีไม่ใช่ท่ีพักอำศัย 172  ซอยรำมค ำแหง 24 แยก 34 

(โรงเรียนคลองกะจะ)

แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

46 0105563071129 บจ.ไทยเจียฟำ กรุ๊ป จ ำกัด 12/5/2563          5,000,000 46109 ประกอบกิจกำร น ำเข้ำ ส่งออก ซ้ือ ขำย 

สินค้ำอุปโภค บริโภค ทุกประเภท  รวมท้ัง

ผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต

22  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 

แยก 10 - 1

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

47 0105563071226 บจ.สิษฐ์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ โบรค

เกอร์ จ ำกัด

12/5/2563          5,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิดทุก

ประเภท

32  ซอยประชำอุทิศ 5 แยก 1 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

48 0105563071421 บจ.อันดำ เอสเตท แอนด์ ดิเวลล

อปเม้นท์ จ ำกัด

12/5/2563          5,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน

244/227  ซอยวิภำวดีรังสิต 43 แขวงสนำมบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

49 0105563071498 บจ.ทิบเค้น แอนด์ โค จ ำกัด 12/5/2563          5,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน

770/178  ซอยพัฒนำกำร 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

50 0105563071609 บจ.เดอะเบสท์ นำจำจันทร์ โก

ลบอล จ ำกัด

12/5/2563          5,000,000 46442 ประกอบกิจกำรขำยเทียน เทียนหอม

สมุนไพร เทียนเจล เทียนอโรม่ำ และเทียน

ไข รูปแบบต่ำงๆ

1019  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 แขวงบำงย่ีขัน เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 10700

51 0105563071668 บจ.เทร็คฟิวซ่ัน เทคโนโลยี จ ำกัด 12/5/2563          5,000,000 58202 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงพัฒนำเว็บไซต์ 

พัฒฯำแอพพลิเคช่ันบนโทรศัพท์มือถือ

4/3  ซอยสุคนธสวัสด์ิ 28 ถนนสุคนธ

สวัสด์ิ

แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

52 0105563071803 บจ.ทรัพย์ทวี 1989 จ ำกัด 13/5/2563          5,000,000 46109 ประกอบกิจกำรขำยส่งทำงอินเทอร์เน็ต 51/374  ซอยนวลจันทร์ 17 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230

53 0105563071862 บจ.ออสซ่ีออยล์มำบตำพุด จ ำกัด 13/5/2563          5,000,000 46599 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยตู้น้ ำมันหยอด

เหรียญ

184/85  อำคำรฟอร่ัมทำวเวอร์ ถนน

รัชดำภิเษก

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส

ไปรษณีย์

54 0105563071889 บจ.แอ็บโซลูท สตีล เทค จ ำกัด 13/5/2563          5,000,000 47524 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยประตูเหล็กหนีไฟ 

ประตูเหล็กลำยไม้ พร้อมอุปกรณ์และ

อะไหล่ทุกชนิด

14/282  ซอยคู้บอน 27 แยก 10 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

55 0105563071960 บจ.ไอจี เอสเตท จ ำกัด 13/5/2563          5,000,000 68101 ประกอบกิจกำรค้ำ จัดสรร จัดหำส่ิงก่อสร้ำง

 ท่ีดินเเละบ้ำน เพ่ือจ ำหน่ำย ให้เช่ำ เช่ำซ้ือ 

ถือกรรมสวิทธ์ิ ท ำสัญญำ-

168/70  ถนนนำคนิวำส แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

56 0105563072001 บจ.ปฐม ลีฟว่ิง จ ำกัด 13/5/2563          5,000,000 68101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรสร้ำงบ้ำนขำย 90/49  ซอยวัดหลวง แขวงวงศ์สว่ำง เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10800

57 0105563072079 บจ.ดับเบ้ิล เอ แพ็คเกจจ้ิง จ ำกัด 13/5/2563          5,000,000 46108 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ และส่งออก สินค้ำ

เคมีภัณฑ์และพลำสติก และฟิล์มบรรจุภัณฑ์

1  อำคำรเอ็มไพร์ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 47 ยู

นิต 4703 (ริเวอร์ 31) ถนนสำทรใต้

แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

58 0105563072141 บจ.ซ่อมสร้ำง จ ำกัด 13/5/2563          5,000,000 68104 ประกอบกิจกำรให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ 97  อำคำรมีสไตล์มิกซ์ ช้ันท่ี 3  ห้อง

เลขท่ี 301 ซอยส.ธรณินทร์ 1

แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

59 0105563072150 บจ.ยูนิเวอร์แซล คำร์โก้ เซอร์วิส 

จ ำกัด

13/5/2563          5,000,000 50121 ประกอบกิจกำรขนส่งประเภทไม่มีเรือเป็น

ของตนเอง

1249/219  อำคำรเจมส์ ทำวเวอร์ ช้ัน

ท่ี 38 โซนเอ ถนนเจริญกรุง

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

60 0105563072214 บจ.ฟำวเดอร์ กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ำกัด 13/5/2563          5,000,000 70209 ประกอบธุรกิจบริกำรรับเป็นท่ีปรึกษำและ

ให้ค ำแนะน ำเก่ียวกับด้ำนบริหำรงำนธุรกิจ

1  อำคำรเอ็มไพร์ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 47 ยู

นิต 4703 ถนนสำทรใต้

แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

61 0105563072435 บจ.ไทยเทคนิคอลคอนสตรัคช่ัน 

จ ำกัด

14/5/2563          5,000,000 47525 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง 

อุปกรณ์และเคร่ืองใช้ในกำรก่อสร้ำง 

เคร่ืองมือช่ำงทุกชนิด

204/162  หมู่บ้ำน สินทวีท่ำข้ำม 4 

ซอยอนำมัยงำมเจริญ 31

แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

62 0105563072451 บจ.อำลีบำบำ คลำวด์ (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

14/5/2563          5,000,000 63112 บริกำรพ้ืนท่ีจัดเก็บข้อมูล เครือข่ำย และ

ระบบส ำรองพลังงำนคอมพิวเตอร์

57  อำคำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ 

ช้ัน 18 ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

63 0105563072893 บจ.วีบียอนด์ แมเนจเม้นท์ จ ำกัด 14/5/2563          5,000,000 68202 บริหำรอำคำรชุด นิติบุคคลอำคำรชุด/บ้ำน

จัดสรร

1  อำคำรเอ็มไพร์ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 24  

ห้องเลขท่ี 2403 ถนนสำทรใต้

แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

64 0105563073075 บจ.พี คิวบ์ แอนด์ เค จ ำกัด 15/5/2563          5,000,000 56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร 12  ซอยรองเมือง 12 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

65 0105563073148 บจ.อี อำร์ 159 จ ำกัด 15/5/2563          5,000,000 29102 ประกอบกิจกำรผลิต ประกอบ จ ำหน่ำย ให้

เช่ำ ให้เช่ำซ้ือ รถยนต์ตลอดจนยำนพำหนะ

ทุกประเภท

968  อำคำรอ้ือจือเหลียง ช้ันท่ี 5 ถนน

พระรำมท่ี 4

แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

66 0105563073202 บจ.อีเอเอส-แมกไซไซ (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

15/5/2563          5,000,000 64921 ประกอบกิจกำรรับค้ ำประกันคนต่ำงด้ำวซ่ึง

เดินทำงเข้ำหรือออกไปนอกรำชอำณำจักร

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง

559/49  ซอยสำธุประดิษฐ์ 41 ถนน

สำธุประดิษฐ์

แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

67 0105563073482 บจ.เวลเนสเซ็นเตอร์ จ ำกัด 18/5/2563          5,000,000 46441 กำรขำยส่งสินค้ำทำงเภสัชภัณฑ์และทำง

กำรแพทย์

70  ถนนบรมรำชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170
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68 0105563073661 บจ.สกำย ดีไซน์ แอนด์ ฟิตต้ิง จ ำกัด 18/5/2563          5,000,000 31009 ผลิต น ำเข้ำ ส่งออก และจ ำหน่ำยอุปกรณ์

เฟอร์นิเจอร์ วัสดุก่อสร้ำง และงำนส่ังท ำทุก

ชนิด

272  ถนนพรหมรำษฎร์ แขวงบำงบอนใต้ เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

69 0105563073750 บจ.พี.ซี.วี. กำรโยธำ จ ำกัด 18/5/2563          5,000,000 41001 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 33/28  ซอยนวมินทร์ 85 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240

70 0105563073776 บจ.ข่ำวไทยรำยวัน จ ำกัด 18/5/2563          5,000,000 73101 ประกอบกิจกำรและให้บริกำรในกำร

โฆษณำประชำสัมพันธ์

756/204  ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

71 0105563073865 บจ.สยำม-โดฮำ เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์

 คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด

18/5/2563          5,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร ท่ี

พักอำศัย อำคำรพำณิชย์

4/7  หมู่ท่ี 5 แขวงกระทุ่มรำย เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530

72 0105563074063 บจ.สตำร์ริชสปอร์ต จ ำกัด 18/5/2563          5,000,000 47711 ประกอบกิจกำรค้ำ กำรตัดเย็บเส้ือผ้ำตำม

ค ำส่ังของลูกค้ำ กำรตัดเย็บเส้ือ ผ้ำ เคร่ือง

แต่งกำย

567/71 ปรัชญำ บิซ โฮม  ซอยอ่อนนุช

 67 ถนนอ่อนนุช

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

73 0105563074195 บจ.แพลนดีโกลด์ จ ำกัด 18/5/2563          5,000,000 01462 ประกอบกิจกำรปศุสัตว์ฺเพ่ือจ ำหน่ำย รวมถึง

ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จำกกำรดล้ียงไก่

161/1  ถนนงำมวงศ์วำน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

74 0105563074284 บจ.เวลำดี โกลบอลเทรดด้ิง จ ำกัด 18/5/2563          5,000,000 46900 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ขำยส่ง ขำยปลีก 

น ำเข้ำ ส่งออก สินค้ำอุปโภค บริโภค ทุก

ชนิด ทุกประเภท

45  ซอยรัชประชำ 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

75 0105563074641 บจ.พ้ิงค์ แอนด์ แทน จ ำกัด 19/5/2563          5,000,000 56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำร เบเกอร่ีเเละ

เคร่ืองด่ืมทุกประเภท

36/22  ซอยพร้อมศรี 1 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

76 0105563075019 บจ.หมิงฮันเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด 20/5/2563          5,000,000 46209 ประกอบกิจกำรค้ำพืชผลทำงเกษตรอ่ืนทุก

ชนิด

48  ถนนบำงบอน 3 แขวงหลักสอง เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

77 0105563075094 บจ.เกรซ โอเช่ียน มำรีน จ ำกัด 20/5/2563          5,000,000 50121 บริกำรขนส่งทำงทะเล 896/30  ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

78 0105563075230 บจ.ดีบีบีพี แลนด์ กรุ๊ป คอน

สตรัคช่ัน จ ำกัด

20/5/2563          5,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร

พำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย รวมท้ังงำน

ก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืน และงำนโยธำอ่ืน

233/33  ซอยแจ้งวัฒนะ 6 แยก 1 แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210

79 0105563075329 บจ.คำซ่ำซอฟท์ จ ำกัด 20/5/2563          5,000,000 58202 ประกอบกิจกำรบริกำรรับพัฒนำซอฟต์แวร์

ไซค์ ระบบประมวลผลบนระบบคลำวด์

88/527  ซอยเทอดไท 33 แขวงดำวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600

80 0105563075370 บจ.อี แซด ลักซ์ซูร่ี ลีฟว่ิง แอนด์ 

ซัพพอร์ท จ ำกัด

20/5/2563          5,000,000 79120 ประกอบธุรกิจกำรน ำเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับกำรน ำเท่ียวทุกชนิด

99/25  หมู่บ้ำน ภณำสิริ เรสซิเด้นซ์ 

ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 ถนนประเสริฐ

มนูกิจ

แขวงจรเข้บัว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

81 0105563075507 บจ.คิดบวก มีเดีย จ ำกัด 20/5/2563          5,000,000 73101 ออกแบบผลิตป้ำยแบนเนอร์โฆษณำ รวมท้ัง

ด ำเนินกำรขำยส่ือโฆษณำทำงระบบออนไลน์

 และทำงระบบโซเซียส

75/40  ซอยร่มเกล้ำ 1 ถนนร่มเกล้ำ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510
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82 0105563075523 บจ.บี. อำร์. เอส. โฮลด้ิง จ ำกัด 20/5/2563          5,000,000 68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ 

อสังหำริมทรัพย์

942/5-6  ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 10300

83 0105563075574 บจ.เนเปียร่ำ รอว์ แมททีเรียล 

เมเนจเม้นท์ จ ำกัด

20/5/2563          5,000,000 35101 กำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ และส่งไฟฟ้ำ 588  ซอยสงวนสุข แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 10300

84 0105563075698 บจ.บี.อี.ซี. โฮลด้ิง จ ำกัด 21/5/2563          5,000,000 64202 ประกอบกิจกรรมของบริษัทโฮลด้ิงท่ีไม่ได้

ลงทุนในธุรกิจกำรเงินเป็นหลัก

294  ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

85 0105563075752 บจ.มักกำ โฮลด้ิง จ ำกัด 21/5/2563          5,000,000 62011 ประกอบธุรกิจบริกำรรับเป็นผู้จัดกำรพัฒนำ

และดูแล เว็บไซต์ ส่ืออินเตอร์เน็ทต่ำงๆ

23/18  อำคำรรอยัล ซิต้ี อเวนิว ซอย

ศูนย์วิจัย ถนนพระรำม 9

แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

86 0105563075931 บจ.เอสดี สปอร์ต ฟิตเนส (ไทย

แลนด์) จ ำกัด

21/5/2563          5,000,000 47630 ประกอบกิจกำรขำยปลีกขำยส่งสินค้ำกีฬำ

อ่ืนๆในร้ำนค้ำท่ัวไป

89/414  ถนนนวมินทร์ แขวงรำมอินทรำ เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

87 0105563076015 บจ.เนเปียร่ำ แลนด์ เมเนจเม้นท์ 

จ ำกัด

21/5/2563          5,000,000 68102 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยอสังหำริมทรัพย์ 588  ซอยสงวนสุข แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 10300

88 0105563076023 บจ.คูเร็ทเต็ด คอฟฟ่ี (ประเทศไทย)

 จ ำกัด

21/5/2563          5,000,000 56302 ประกอบกิจกำรร้ำนกำแฟ ขำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืม

2/4  ซอยสุจริต 2 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

89 0105563076325 บจ.อริยทรัพย์ ๙ จ ำกัด 21/5/2563          5,000,000 46109 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเปิดประมูลสินค้ำ

ท่ัวไป และสินค้ำมือสองทุกชนิด

119/33  ถนนสำยไหม แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

90 0105563076449 บจ.ภีมนำรำ จ ำกัด 21/5/2563          5,000,000 49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำอ่ืนๆทำงถนน

ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

299/5  หมู่ท่ี 4 แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

91 0105563076643 บจ.ไนน์ อัพ บิลเดอร์ จ ำกัด 22/5/2563          5,000,000 43301 ประกอบกิจกำรรับเหมำตกแต่งภำยนอก

และภำยในอำคำรทุกประเภท

1268  ซอยเทียนทะเล 26 แยก 6-1 

ถนนบำงขุนเทียน-ชำยทะเล

แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

92 0105563076716 บจ.โคลเวอร์  มำร์เก็ต จ ำกัด 22/5/2563          5,000,000 68102 ขำย โอน จ ำนอง จ ำน ำ เเลกเปล่ียน เเละ

จ ำหน่ำยทรัพย์ โดยประกำรอ่ืน

63  อำคำรเเอทธีนี ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 23 

ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

93 0105563076759 บจ.ยูโร คำร์ แกลเลอร่ี จ ำกัด 22/5/2563          5,000,000 45101 ประกอบกิจกำรเป็นนำยหน้ำ ตัวแทนขำย

รถยนต์ทุกชนิดทุกประเภท

5/11  ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

94 0105563077003 บจ.เอ็มทีเอฟ จ ำกัด 22/5/2563          5,000,000 46102 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก ผลิตภัณฑ์ 

อำหำรสด อำหำรแห้ง อำหำรส ำเร็จรูป 

อำหำรทะเลแช่แข็งทุกชนิด

184/165  ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

95 0105563077011 บจ.โมเดิร์น โตนำน จ ำกัด 22/5/2563          5,000,000 71102 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงออกเเบบไฟฟ้ำ 

ระบบปรับอำกำศ

19  ช้ันท่ี 2 ซอยบำงนำ-ตรำด 25 

ถนนบำงนำ-ตรำด

แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260
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96 0105563077402 บจ.ปันกันสุข จ ำกัด 25/5/2563          5,000,000 63113 ประกอบกิจกำรบริกำรเป็นตลำดกลำงใน

กำรซ้ือขำยสินค้ำหรือบริกำร โดยวิธีใช้ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนระบบเครือข่ำย

อินเทอร์เน็ต

886/261  ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยำว เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

97 0105563077488 บจ.จี โฟร์ต้ี จ ำกัด 25/5/2563          5,000,000 47630 ประกอบกิจกำรขำยปลีก ขำยส่ง อุปกรณ์

กีฬำฟุตบอล ลูกฟุตบอล สนับแข้ง อุปกรณ์

ฝึกซ้อมฟุตบอล และกีฬำอ่ืนๆ

50  อำคำรจีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี เพลส ช้ัน

ท่ี 23 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

98 0105563077534 บจ.โมกำวิ โกลบอล จ ำกัด 25/5/2563          5,000,000 46441 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและขำย เก่ียวกับ

อุปกรณ์กำรแพทย์ เคร่ืองช่วยหำยใจ และ

เคร่ืองตรวจหำเช้ือ

822/198  อำคำรโนเบิล ออรำ 

คอนโดมิเนียม ช้ันท่ี 16 ซอยสุขุมวิท 55

 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

99 0105563077551 บจ.ขำยของ24 จ ำกัด 25/5/2563          5,000,000 47912 ประกอบธุรกิจขำย จ ำหน่ำย บริกำรน ำเข้ำ

เพ่ือค้ำปลีก ค้ำส่ง ส่งออกจ ำหน่ำยไปยัง

ต่ำงประเทศ เป็นศูนย์กลำงค้ำขำยออนไลน์

446/9  ช้ันท่ี 1 ซอย20มิถุนำ 11 ถนน

ประชำรำษฎร์บ ำเพ็ญ

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

100 0105563077593 บจ.สมำร์ท ฟำร์มำซี จ ำกัด 25/5/2563          5,000,000 46441 ประกอบกิจกำรขำยยำรักษำโรค เภสัชภัณฑ์

 เคมีภัณฑ์ เคร่ืองมือแพทย์ เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช้ทำงวิทยำศสำตร์ ปุ๋ย ยำปรำบ

ศัตรูพืช ยำบ ำรุงพืชและสัตว์

239  อำคำรอัลเบอร่ี เพลส ช้ันท่ี 2  

ห้องเลขท่ี 01 ซอยพำนิชอนันต์

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

101 0105563077721 บจ.เดอะ ฟิตเนส ทีม จ ำกัด 25/5/2563          5,000,000 93112 ประกอบกิจกำรให้บริกำรสถำนท่ีเพ่ือออก

ก ำลังกำย ให้ค ำแนะน ำปรึกษำด้ำนกำร

ออกกก ำลังกำย

99/209  ซอยจตุโชติ 10 แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

102 0105563077747 บจ.เนเปียร่ำ กรำส แพลนเทช่ัน 

เมเนจเม้นท์ จ ำกัด

25/5/2563          5,000,000 01619 ประกอบกิจกรรมสนับสนุนกำรผลิตพืช 588  ซอยสงวนสุข แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 10300

103 0105563077771 บจ.โมโนพี (ประเทศไทย) จ ำกัด 26/5/2563          5,000,000 23923 กำรผลิตเคร่ืองสุขภัณฑ์เซรำมิก 240/5  อำคำรอโยธยำทำวเวอร์ ช้ันท่ี 

11 ถนนรัชดำภิเษก

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

104 0105563077844 บจ.ทีกำ 2020 จ ำกัด 26/5/2563          5,000,000 42101 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงระบบ คมนำคม 

ถนน รถไฟฟ้ำ สนำมบิน โรงงำนผลิตไฟฟ้ำ 

ก ำจัดขยะ บ ำบัดน้ ำเสีย

39/13-16  อำคำรสวนพลูคอร์เนอร์ ช้ัน

 3 ซอยสวนพลู ถนนสำทร

แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

105 0105563078140 บจ.พระนคร พอชเทล จ ำกัด 26/5/2563          5,000,000 55109 กิจกรรมท่ีพักแรมระยะส้ันอ่ืน ๆ ซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

108  ซอยแพร่งสรรพศำสตร์ แขวงศำลเจ้ำพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200

106 0105563078212 บจ.บีทูบี อิเล็คทริค จ ำกัด 26/5/2563          5,000,000 46522 กำรขำยส่ง โทรศัพท์และอุปกรณ์กำรส่ือกำร

โทรคมนำคม

1180-1182  ถนนพัฒนำกำร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250
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107 0105563078301 บจ.เอสเอ็มอี มอล จ ำกัด 27/5/2563          5,000,000 58202 ประกอบกิจกำรค้ำ แพลตฟอร์มดิจิทัล ทุก

ประเภท อุปกรณ์ท้ังซอฟแวร์ ฮำร์ดแวร์และ

อบรมกำรใช้ งำนระบบซอฟแวร์ ฮำร์ดแวร์ 

ทุกประเภท

14  ซอยเสรีไทย 81/2 แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

108 0105563078310 บจ.360 คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 27/5/2563          5,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร

164/21  ซอยรำมค ำแหง 112 แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

109 0105563078506 บจ.แอลเอ็มซี ฟอร์มเวิร์ค แอนด์ 

สแคฟโฟลด้ิง (ประเทศไทย) จ ำกัด

27/5/2563          5,000,000 46592 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำย ให้

เช่ำ วัสดุ อุปกรณ์เคร่ืองจักรท่ีใช้ในงำน

ก่อสร้ำง แบบหล่อน่ังร้ำน

98/111  ถนนลำดกระบัง แขวงลำดกระบัง เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

110 0105563079103 บจ.ลิฟว่ิง ครีเอเตอร์ จ ำกัด 28/5/2563          5,000,000 74101 ประกอบกิจกำรเพ่ือกำรออกแบบ และ

ตกแต่งบ้ำน

193/143  อำคำรเลครัชดำ ช้ันท่ี 35 

ถนนรัชดำภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

111 0105563079162 บจ.เรบเนค จีโอเทคนิคอล อิน

โนเวช่ัน จ ำกัด

28/5/2563          5,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร 

สถำนท่ี งำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด

254/249  ซอยรำมค ำแหง 112 แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

112 0105563079511 บจ.ลูมินัส ดีไซน์ จ ำกัด 28/5/2563          5,000,000 31009 ประกอบกิจกำรผลิต เเละจ ำหน่ำย

เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองตกเเต่งภำยใน เเละ

ภำยนอกทุกประเภท

119  ซอยพระรำมเก้ำ 51 (เสรี6) ถนน

พระรำมเก้ำตัดใหม่

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

113 0105563079553 บจ.เทอรำ พำวเวอร์ จ ำกัด 28/5/2563          5,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร

พำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีรำชกำร

เเละงำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด

39  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

114 0105563079669 บจ.ไทไลชัน ฟำร์มำซูติคอล (ไทย

แลนด์) จ ำกัด

29/5/2563          5,000,000 21001 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย น ำเข้ำ-

ส่งออกและพัฒนำวิจัยผลิตภัณฑ์ยำ 

เวชภัณฑ์และเคร่ืองส ำอำง

67  ซอยปำกน้ ำกระโจมทอง 39 แขวงบำงพรม เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

115 0105563079707 บจ.แกรนด์พำรำไดซ์คอนเนคท์ 

จ ำกัด

29/5/2563          5,000,000 68101 ประกอบกิจกำร หมู่บ้ำน จัดสรรท่ีดิน ด้ำน

อสังหำริมทรัพย์ ครบวงจร

19/3  ถนนเพ่ิมสิน แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

116 0105563079804 บจ.เกรียงศักด์ิ ฮำร์ดแวร์ จ ำกัด 29/5/2563          5,000,000 47525 ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุก่อสร้ำง อุปกรณ์และ

เคร่ืองมือก่อสร้ำง เคร่ืองมือช่ำงทุกประเภท

6  ซอยบำงแค 8 แขวงบำงแค เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

117 0105563079871 บจ.โกลเด้นดีไซน์แอนด์คอน

สตรัคช่ัน จ ำกัด

29/5/2563          5,000,000 71102 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำออกแบบ

อำคำรและตกแต่งภำยใน

61/152  ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

118 0105563080012 บจ.ปิยะรุ่งเรืองคอมพิวเตอร์ จ ำกัด 29/5/2563          5,000,000 47411 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยคอมพิวเตอร์ 400/7  ถนนกำญจนภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250
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119 0105563080071 บจ.นำโน4ไลฟ์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 29/5/2563          5,000,000 81293 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยและ

ให้บริกำรฉีดพ่นน้ ำยำฆ่ำเช้ือโรค ไวรัส 

แบคทีเรีย เช้ือรำ และฉีดพ่นน้ ำยำเคลือบผิว

633/2  ซอยลำดพร้ำว 3 ถนนลำดพร้ำว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

120 0107563000118 บมจ.ทีเอที คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 

(มหำชน)

18/5/2563          5,000,000 47723 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง 154  ถนนเลียบวำรี แขวงกระทุ่มรำย เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530

121 0105563073857 บจ.คำฟ เจอร์น่ี จ ำกัด 18/5/2563          4,500,000 79120 ประกอบกิจกำรรวมท้ังธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับ

กำรน ำเท่ียวทุกชนิด

55/128  ซอยเลียบคลองสอง 23 แขวงสำมวำตะวันตก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

122 0105563068802 บจ.สเวท เวอร์คชอป จ ำกัด 1/5/2563          4,000,000 68201 ธุรกิจตัวแทน นำยหน้ำ ซ้ือขำย เช่ำ  อำคำร

 ท่ีดิน อสังหำริมทรัพย์ ให้ค ำปรึกษำ ข้อมูล

ด้ำนอสังหำริมทรัพย์

183  ซอยพระรำมท่ี 2 ซอย 44 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

123 0105563068896 บจ.เมดิคอล เวิลด์โกลด์ จ ำกัด 1/5/2563          4,000,000 47721 ประกอบกิจกำรค้ำเวชภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ 

ท่ีมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมเพ่ือใช้ในสุขินำ

มัย

321  ถนนรำมอินทรำ แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

124 0105563069124 บจ.อิท สลิป แอนด์ ออเดอร์ รีพีท 

จ ำกัด

1/5/2563          4,000,000 56101 ร้ำนอำหำรและรับ-ส่งอำหำรปรุงส ำเร็จรูป 5  ซอยรำมค ำแหง  56 (อุดมสันติ) 

ถนนรำมค ำแหง

แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

125 0105563069485 บจ.มูโซ กรีน เจมส์ จ ำกัด 5/5/2563          4,000,000 47732 ประกอบกิจกำรค้ำ ทอง นำก เงิน เพชร 

พลอย และอัญมณีอ่ืน รวมท้ังวัตถท ำเทียม

ส่ิงดังกล่ำว

1055/211  อำคำรอำร์ ซี เค ทำวเวอร์

 ช้ันท่ี 20 ถนนสีลม

แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

126 0105563069965 บจ.จีโอเทคนิคัล สเปเชียลลิสต์ เก

รำต้ิง จ ำกัด

7/5/2563          4,000,000 42102 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงงำนระบบ

ขนส่งมวลชน ระบบรำงรถไฟฟ้ำ โดยวิศวกร

ผู้เช่ียวชำญ

664/25  ถนนประชำรำษฎร์บ ำเพ็ญ แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

127 0105563070262 บจ.เรดดรำกอน 9 จ ำกัด 7/5/2563          4,000,000 56101 ประกอบกิจกำรภัตตำคำร ร้ำนอำหำร บำร์ 

และไนท์คลับ

4543/6  ถนนสุขุมวิท แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

128 0105563070505 บจ.ขนอม ซี บีช 2020 จ ำกัด 8/5/2563          4,000,000 68104 ประกอบกิจกำรเช่ำ ซ้ือ ขำยท่ีดิน 418/187  หมู่ท่ี ฮำบิเทีย2 ถนน

ปัญญำ-อินทรำ

แขวงสำมวำตะวันตก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

129 0105563070611 บจ.พำโซนำ โอเวอร์ซี (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

8/5/2563          4,000,000 82301 ประกอบกิจกำรให้บริกำรฝึกอบรม กำรจัด

สัมมนำ กำรอบรมบุคลิกภำพ ทักษะ และ

องค์ควำมรู้ในกำรท ำงำนขององค์กร

98  อำคำรสำทรสแควร์ออฟฟิศทำว

เวอร์ ช้ันท่ี 37  ห้องเลขท่ี 3757 ถนน

สำทรเหนือ

แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

130 0105563070661 บจ.โพโวส อินเตอร์เนช่ันแนล (ไทย

แลนด์) จ ำกัด

8/5/2563          4,000,000 27501 ประกอบกิจกำรผลิต เป็นตัวแทน และ

น ำเข้ำส่งออกเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำในบ้ำนประเภท

ต่ำงๆ เช่น เคร่ืองซักผ้ำ

7  ซอยพัฒนำกำร 69 แยก 2-3-4 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250
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131 0105563070696 บจ.เอ็ม บี ซี กรุป จ ำกัด 8/5/2563          4,000,000 70209 ประกอบกิจกำรบริกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ และ

ให้ค ำแนะน ำปัญหำเก่ียวกับด้ำนบริหำรงำน

พำณิชยกรรม อุตสำหกรรม

24  อำคำรไพร์มบิลด้ิง  ห้องเลขท่ี บี 

ช้ันท่ี 15 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

132 0105563071404 บจ.ขนอม บีช ไซด์ จ ำกัด 12/5/2563          4,000,000 68102 ประกอบกิจกำร ซ้ือขำย เช่ำ ให้เช่ำ เช่ำซ้ือ 

ขำยฝำกและจ ำนอง จัดสรร ท่ีดิน อำคำร 

โรงงำน หรือ อสังหำริมทรัพย์

418/187  หมู่บ้ำน ฮำบิเทีย2 ถนน

ปัญญำ-อินทรำ

แขวงสำมวำตะวันตก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

133 0105563071412 บจ.เดอะ แลนด์มำร์ค แอท ขนอม 

จ ำกัด

12/5/2563          4,000,000 68102 ประกอบกิจกำรซ้ือขำย จัดสรรท่ีดิน 418/187  หมู่บ้ำน ฮำบิเทีย2 ถนน

ปัญญำ-อินทรำ

แขวงสำมวำตะวันตก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

134 0105563071501 บจ.แซม แอนด์ ซัน เจมส์ จ ำกัด 12/5/2563          4,000,000 46492 ประกอบกิจกำรค้ำส่งออก อัญมณี และ

เคร่ืองประดับ

203  ถนนตำกสิน-เพชรเกษม แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600

135 0105563071561 บจ.ขนอม ซี ไซด์ จ ำกัด 12/5/2563          4,000,000 68102 ประกอบกิจกำรซ้ือขำย เช่ำท่ีดิน 418/187  หมู่บ้ำน ฮำบิเทีย2 ถนน

ปัญญำ-อินทรำ

แขวงสำมวำตะวันตก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

136 0105563071579 บจ.ขนอม ซีวิว จ ำกัด 12/5/2563          4,000,000 68102 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยท่ีดิน 418/187  หมู่บ้ำน ฮำบิเทีย2 ถนน

ปัญญำ-อินทรำ

แขวงสำมวำตะวันตก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

137 0105563072133 บจ.ไอเดน เทคโนโลยี โฮลด้ิงส์

(ไทยแลนด์) จ ำกัด

13/5/2563          4,000,000 47739 ประกอบกิจกำร เเกลลอรี นิทรรศกำลเเละ

สันทนำกำร ประมูล จ ำหน่ำย รูปภำพ

พร้อมกรอบรูปเเละของท่ีระลึก เช่น เเจกัน ฯ

103  ซอยอ่อนนุช 17 เเยก 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

138 0105563072796 บจ.สตีลฟอร์มูล่ำ จ ำกัด 14/5/2563          4,000,000 43299 กำรติดต้ังส่ิงก่อสร้ำงอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภท

ไว้ในท่ีอ่ืน

68  ซอยบำงบอน 3 ซอย 5 แขวงบำงบอนเหนือ เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

139 0105563073083 บจ.ม่ันคง กรุ๊ป โฮลด้ิง จ ำกัด 15/5/2563          4,000,000 64202 ประกอบกิจกำรลงทุนในบริษัท หรือห้ำง

หุ้นส่วนจ ำกัด

24/81  ซอยวิภำวดีรังสิต 37 แขวงสนำมบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

140 0105563074004 บจ.บ๊ิกเจริญ จ ำกัด 18/5/2563          4,000,000 46900 ค้ำสินค้ำอุปโภค บริโภคทุกชนิด น้ ำมันพืช 

น้ ำมันท่ีใช้ในกำรท ำอำหำรทุกชนิด

166/387  ซอยพหลโยธิน 52 แยก 

11-1 (ม.ณัฐกำนต์)

แขวงคลองถนน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

141 0105563074241 บจ.ซำนต้ำ โมนิก้ำ ไดเนอร์ จ ำกัด 18/5/2563          4,000,000 56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร 1770  อำคำรเดอะฟิล  ห้องเลขท่ี จี-11

 บี ถนนสุขุมวิท

แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

142 0105563074721 บจ.ทอปอินโนเทค จ ำกัด 19/5/2563          4,000,000 20299 ประกอบกิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอ่ืน ๆ ซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

49  ซอยพัฒนำกำร 50 ถนนพัฒนำกำร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

143 0105563077607 บจ.ไท่ชุ่น อินเตอร์เนช่ันแนล เทรด

ด้ิง จ ำกัด

25/5/2563          4,000,000 46103 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออกและจัด

จ ำหน่ำยยำงพำรำแปรรูป หมอนยำงพำรำ 

อุปกรณ์เคร่ืองนอนยำงพำรำและผลิตภัณฑ์

ยำงพำรำ

580/15  ซอยรำมค ำแหง 39 (เทพลีลำ

 1) ถนนประชำอุทิศ

แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310
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144 0105563078131 บจ.ไทยเพำเวอร์อินโนเวช่ัน จ ำกัด 26/5/2563          4,000,000 41002 รับเหมำก่อสร้ำง อำคำร อำคำรพำณิชย์ 

อำคำรท่ีพักอำศัยและงำนก่อสร้ำงอ่ืนทุก

ประเภท

18/40  ซอยสุขสวัสด์ิ 30 แยก 8-2 แขวงบำงปะกอก เขตรำษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหำนคร 10140

145 0105563078646 บจ.เรดเดฟเวิล 7 จ ำกัด 27/5/2563          4,000,000 56101 ประกอบกิจกำรภัตตำคำร ร้ำนอำหำร บำร์ 

และไนท์คลับ

1108/46-47  ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

146 0105563078719 บจ.มำสุมำสุ จ ำกัด 27/5/2563          4,000,000 56101 ประกอบกิจกำรบริกำรด้ำนอำหำรใน

ภัตตำคำร/ร้ำนอำหำร

71/10  ซอยพหลโยธิน 7 ถนน

พหลโยธิน

แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400

147 0105563078981 บจ.นีออน บล้ิงค์ จ ำกัด 28/5/2563          4,000,000 59129 ประกอบกิจกำรให้บริกำรหลังกำรผลิตถ่ำย

ท ำภำพยนต์ เช่น กำรตัดต่อ กำรลงเสียง 

กำรแต่งแสงสี

50  ซอยบำงแวก 26 แยก 7 แขวงบำงแวก เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160

148 0105563079171 บจ.ปำกนัง จ ำกัด 28/5/2563          4,000,000 56101 กำรบริกำรด้ำนอำหำรในภัตำคำร/

ร้ำนอำหำร

2/23  ซอยอำรีย์ 5 ถนนพหลโยธิน แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400

149 0105563079308 บจ.ชัยนที จ ำกัด 28/5/2563          4,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

และงำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับ

ท ำงำนโยธำทุกประเภท

398  ถนนบำงบอน 1 แขวงบำงบอน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

150 0135563010812 บจ.โพสต์แมน (ประเทศไทย) จ ำกัด 18/5/2563          4,000,000 46599 ประกอบกิจกำรค้ำ ซ้ือขำย น ำเข้ำและ

ส่งออก อุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำและผงส ำเร็จ

รู)กลุ่มเคร่ืองด่ืม

3656/45  ช้ันท่ี 14 อำคำรกรีนทำว

เวอร์ ถนนพระรำม 4

แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

151 0105563078077 บจ.ซิกซ์ พลัส วัน คำเฟ่ จ ำกัด 26/5/2563          3,500,000 47219 ประกอบกิจกำรค้ำ อำหำร อำหำรส ำเร็จรูป 

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด ทุกประเภท และท่ี

เก่ียวข้องกับกำรบริโภค

18  ซอยเช่ือมสัมพันธ์ 13 แขวงกระทุ่มรำย เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530

152 0105563069132 บจ.ที ไอ อำร์ 7 จ ำกัด 1/5/2563          3,330,000 46205 ประกอบกิจกำรขำยส่งดอกไม้ ต้นไม้ และ

เมล็ดพันธ์ุพืช

29/43  หมู่บ้ำน เดอะคอนเนค 24 

ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 67

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

153 0103563006627 หจ.ป.ประยูรเซอร์วิส 12/5/2563          3,000,000 77304 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรถแทร็กเตอร์ รถ

แบคโฮ

495/2  ซอยบำงบอน 3 ซอย 8 แขวงบำงบอนเหนือ เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

154 0103563007178 หจ.อัครกฤษณ์มณี 22/5/2563          3,000,000 46900 ประกอบกิจกำรค้ำผัก ผลไม้ และเคร่ือง

บริโภคอ่ืน

52/143  ซอยรำมอินทรำ 34 แยก 26 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

155 0105563069493 บจ.โปร ฟำซำด จ ำกัด 5/5/2563          3,000,000 43309 ประกอบกิจกำรติดต้ัง ซ่อมบ ำรุง กระจก

อลูมิเนียม แผงกระจกเคอร์เทนวอล 

อลูมิเนียมคอมโพสิต ประตู หน้ำต่ำง

222/50  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

156 0105563069523 บจ.เพนเต้ เฮ้ำส์ จ ำกัด 5/5/2563          3,000,000 47593 ประกอบธุรกิจกำรขำยปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 53  ซอยเจริญรำษฎร์ 7 แยก 13 แขวงบำงโคล่ เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร 10120

157 0105563069540 บจ.พรีเมค กรุ๊ป (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

5/5/2563          3,000,000 47595 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองปรับอำกำศ 

อะไหล่ และอุปกรณ์

8/137  ซอย01 กำญจนำภิเษก 39 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

158 0105563070050 บจ.เอฟเอพีที 168 จ ำกัด 7/5/2563          3,000,000 47219 ประกอบกิจกำรค้ำ อำหำร อำหำรส ำเร็จรูป 

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด ทุกประเภท และท่ี

เก่ียวข้องกับกำรบริโภค

42/189  ซอยนิมิตใหม่ 40 แขวงสำมวำตะวันออก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

159 0105563070513 บจ.เดล่ีรูทีนส์ จ ำกัด 8/5/2563          3,000,000 46319 ประกอบกิจกำรขำยอำหำร ผลไม้ เคร่ืองด่ืม

 สินค้ำบริโภคทุกชนิด

2922/216  อำคำรชำญอิสสระทำว

เวอร์ 2 ช้ันท่ี 14 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

160 0105563071021 บจ.เจ.เอส.บี.อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ำกัด

12/5/2563          3,000,000 46900 ประกอบกิจกำรค้ำ จ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค

บริโภคทุกชนิด ทุกประเภท

57/32  หมู่บ้ำน เค.ซี พำร์ควิล ถนน

กำญจนำภิเษก 5/4

แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

161 0105563071234 บจ.พินนำเคิล จ ำกัด 12/5/2563          3,000,000 68104 ประกอบกิจกำรให้เช่ำอำคำร ห้องร้ำนค้ำ 1346/1  ซอยอนำมัยงำมเจริญ 25 

ถนนพระรำมท่ี 2

แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

162 0105563071293 บจ.โคโค่พำรำไดซ์ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

12/5/2563          3,000,000 10799 ประกอบกิจกำรผลิต ค้ำปลีก ค้ำส่ง น ำเข้ำ 

ส่งออก อำหำรเพ่ือสุขภำพ รวมถึงประกอบ

ธุรกิจร้ำนอำหำร

8  ซอยประชำอุทิศ 19 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

163 0105563071749 บจ.บีพีเอ็ม เคมิคอล จ ำกัด 13/5/2563          3,000,000 46691 ประกอบกิจกำรขำยส่งเคมีภัณฑ์ทำง

อุตสำหกรรม

44/261  หมู่บ้ำน วิลลำจจิโอ ซอยบำง

กระด่ี 35/1 ถนนบำงกระด่ี

แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

164 0105563073466 บจ.เอไอบี อินเวสเตอร์ จ ำกัด 15/5/2563          3,000,000 46510 ประกอบกิจกำรขำย ให้เช่ำ หรืองำนบริกำร

 สินค้ำฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และงำน

บริกำร ตำมวัตถุประสงค์

19  ซอยสุภำพงษ์ 1 แยก 6 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

165 0105563073491 บจ.กริฟฟอน สปอร์ตส์ (ไทยแลนด์)

 จ ำกัด

18/5/2563          3,000,000 85410 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำและรับ

ฝึกอบรมด้ำนกีฬำให้กับเด็กและเยำวชน

490  ซอยสุขุมวิท 55(ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

166 0105563074713 บจ.เอ็มดีที เมดิคอล จ ำกัด 19/5/2563          3,000,000 46441 ประกอบกิจกำรขำยส่งสินค้ำทำงเภสัชภัณฑ์

และทำงกำรแพทย์

535  อำคำรมำดำมตูน ถนนบ ำรุงเมือง แขวงคลองมหำนำค เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย กรุงเทพมหำนคร 10100

167 0105563075116 บจ.ทีมเวิร์ค 168 จ ำกัด 20/5/2563          3,000,000 93111 ประกอบกิจกำรให้บริกำรจัดหำผู้สนับสนุน

นักกีฬำ เพ่ือเข้ำแข่งขันเกมส์ และชิงเงิน

รำงวัลจำกกำรแข่งขัน

21  ซอยรำมอินทรำ 14 แยก 7 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

168 0105563075213 บจ.เอจีเอ็ม ฟำร์มำ (2020) จ ำกัด 20/5/2563          3,000,000 46441 ประกอบกิจกำร ซ้ือมำ-ขำยไป น ำเข้ำ และ

จ ำหน่ำยเวชภัณฑ์และอำหำรเสริมส ำหรับ

สัตว์

283-285  ซอยเพชรเกษม 73/1 แขวงหนองค้ำงพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

169 0105563075345 บจ.เอ็มที ไบโอ จ ำกัด 20/5/2563          3,000,000 46108 น ำเข้ำและส่งออกผลิตภัณพ์ อุตสำหกรรม

เคมีส ำหรับส่ิงทอทุกชนิด

184/165  ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

170 0105563075787 บจ.เมด อิน กอร์ บอร์ วอร์ จ ำกัด 21/5/2563          3,000,000 90002 ประกอบกิจกำรจัดเวที แสง สี เสียง บูธ 

งำนออแกนไนซ์ งำนอีเว้นท วีดีโอ โปรดัช่ัน

55/70  หมู่บ้ำน เพล็กซ์เรสซิเดนซ์ 

ซอยนวมินทร์ 111 แยก 4

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240
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171 0105563075965 บจ.เซ็ท เวนเจอร์ โฮลด้ิง จ ำกัด 21/5/2563          3,000,000 64202 ประกอบกิจกำรโดยกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน

ประเภทจ ำกัดควำมรับผิดในนิติบุคคลใดๆ 

ท้ังในและนอกประเทศ

93  ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

172 0105563076309 บจ.รักษำควำมปลอดภัยแหลมทอง

 เซอร์วิส จ ำกัด

21/5/2563          3,000,000 80100 ประกอบกิจกำรให้บริกำรงำนด้ำนรักษำ

ควำมปลอดภัย

99/199  หมู่บ้ำน มำรวย1 หมู่ท่ี 1 

ถนนพหลโยธิน 54/1 แยก 4-30

แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

173 0105563076619 บจ.ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม 

จ ำกัด

22/5/2563          3,000,000 62023 ให้บริกำรระบบเครือข่ำยอิเล็กทรอนิกส์ 

และๆบริกำรท่ีรับรองกำรท ำธุรกรรมทำง

อิเล็กทรอนิกส์

93  ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

174 0105563076686 บจ.บียอนด์ เมดิคอล จ ำกัด 22/5/2563          3,000,000 46443 ประกอบกิจกำร น ำเข้ำ ค้ำเคร่ืองส ำอำงค์ 

เคร่ืองมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์บ ำรุงสุขภำพฯ

199  ถนนนรำธิวำสรำชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

175 0105563076821 บจ.สเตย์เซฟแอนด์เวลล์ จ ำกัด 22/5/2563          3,000,000 47721 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยหน้ำกำกอนำมัย 

ชุด อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์

1477/95  ถนนนิมิตใหม่ แขวงทรำยกองดิน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

176 0105563076911 บจ.อ่ิมสุข ฟู้ดส์ (2540) จ ำกัด 22/5/2563          3,000,000 47190 ประกอบกิจกำรค้ำ ผัก ผลไม้ พืชสวน 

เคร่ืองด่ืม น้ ำด่ืม สุรำ อำหำรสด อำหำรแห้ง

 เคร่ืองกระป๋อง เคร่ืองปรุงอำหำร น้ ำมันพืช

 และอ่ืนๆ ทุกชนิด

11-11/1-6  ซอยศำลำธรรมสพน์ 51 

(ฟู ลบล้ ำเลิศ)

แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

177 0105563077712 บจ.เอ็ม. วี. ไอ. เรียลต้ี อินเตอร์

เนช่ันแนล (ไทยแลนด์) จ ำกัด

25/5/2563          3,000,000 68201 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทน นำยหน้ำ ขำย

บ้ำนพักอำศัย ห้องชุด ท่ีดิน และ

อสังหำริมทรัพย์ทุกประเภท

100/68  อำคำรแวรเฮ้ำส์ 26  ห้อง

เลขท่ี 7987 ซอยสุขุมวิท 26

แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

178 0105563077941 บจ.พีเอโอ อิเล็คทริค แอนด์ คอน 

จ ำกัด

26/5/2563          3,000,000 41002 รับเหมำก่อสร้ำงอำคำรพำณิชย์ อำคำร

พำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำกำร 

ถนน สะพำน เข่ือน อุโมงค์

107  ซอย01 กำญจนำภิเษก 44/1 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

179 0105563079294 บจ.พรอนัญ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 28/5/2563          3,000,000 43210 ประกอบกิจกำรรับเหมำติดต้ังอุปกรณ์

โทรคมนำคม รับเหมำติดต้ังเสำส่ง

38/942  ถนนไทยรำมัญ แขวงสำมวำตะวันตก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

180 0105563079731 บจ.แม่ทองใบ เอ็มทีบี โกลด์สมิธ 

จ ำกัด

29/5/2563          3,000,000 47732 ประกอบกิจกำรรับซ้ือ ขำย แลกเปล่ียน 

ทองรูปพรรณ ทองค ำแท่ง เงิน นำก อัญมณี

99/61  ซอยแจ้งวัฒนะ 12 แยก 4-7-4

 ถนนแจ้งวัฒนะ

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210

181 0105563071056 บจ.โอเช่ียน ฟูลมูน จ ำกัด 12/5/2563          2,500,000 47595 ร้ำนขำยปลีกเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำชนิดในครัวเรือน 94  ซอยเพชรเกษม 98/1 แขวงบำงแคเหนือ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

182 0105563073881 บจ.เอช เคียว กรุงเทพ จ ำกัด 18/5/2563          2,500,000 46441 น ำเข้ำและส่งออกเวชภัณฑ์ เคร่ืองส ำอำง ยำ

 เคร่ืองมือแพทย์

347/997 โครงกำรพลัม แจ้งวัฒนะเฟส

 3  หมู่ท่ี แจ้งวัฒนะ

แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210

183 0103563006406 หจ.ต้อม แอนด์ แต๊งค์ 333 1/5/2563          2,000,000 47712 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยรองเท้ำทุกชนิด 

และสินค้ำเบ็ดเตล็ดทุกชนิด

86  ซอยประชำอุทิศ 32 แขวงบำงมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 10140

184 0103563006562 หจ.รักรู้ 12/5/2563          2,000,000 41001 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 108/1  ซอย97/1 ถนนสุขุมวิท แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260
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185 0103563006821 หจ.แคปต์ คัพ 2020 15/5/2563          2,000,000 79120 ประกอบกิจกำรด้ำนกำรเดินทำง กำร

ท่องเท่ียว น ำเท่ียว กำรจัดหำพำหนะและท่ี

พักแรมให้แก่นักท่องเท่ียว

88/243  ถนนประชำส ำรำญ แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530

186 0103563006929 หจ.บี.วำย กรุ๊ป คอนสตรัคช่ัน 19/5/2563          2,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด 287/271  ถนนเลียบคลองล ำก่อไผ่ แขวงล ำปลำทิว เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

187 0103563007089 หจ.โรงรับจ ำน ำ สยำมวิวัฒน์ 21/5/2563          2,000,000 64925 ประกอบกิจกำรโรงรับจ ำน ำเพ่ือรับจ ำน ำ

ส่ิงของทุกชนิด

542  ซอยสมเด็จเจ้ำพระยำ 17 ถนน

สมเด็จเจ้ำพระยำ

แขวงคลองสำน เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600

188 0103563007364 หจ.รวีทอง 27/5/2563          2,000,000 68101 ประกอบกิจกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ เพ่ือ

ขำย เพ่ือเช่ำ และให้บริกำรด้ำนท่ีอยู่อำศัย

แบบครบวงจร

12  ซอยเช่ือมสัมพันธ์ 13 แขวงกระทุ่มรำย เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530

189 0103563007488 หจ.พอร์ช่ันพัฒนำ 29/5/2563          2,000,000 46313 ประกอบกิจกำรขำยส่งผักและผลไม้ 418/239  หมู่บ้ำน อำร์ทิมิส กรุงเทพฯ

 ถนนอ่อนนุช

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

190 0105563068705 บจ.พี.เค.ที. โกลบอล (2020) จ ำกัด 1/5/2563          2,000,000 47300 ค้ำน้ ำมันเช้ือเพลิง ถ่ำนหิน ผลิตภัณฑ์ท่ี

ก่อให้เกิดพลังงำน สถำนีบริกำรน้ ำมัน

เช้ือเพลิง

1213/206  ซอย8/2 ทำวน์ อิน ทำวน์ 

ถนนศรีวรำ

แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

191 0105563069175 บจ.ไทย ยูเน่ียน พอยท์ คอน

สตรัคช่ัน เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด

1/5/2563          2,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชยื อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน อุโมงค์ และ

งำนก่อสร้ำงอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับท ำงำน

โยธำทุกประเภท

101/12  ซอยสุขุมวิท 101/1 แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

192 0105563069191 บจ.คิสุทำนิว จ ำกัด 1/5/2563          2,000,000 63113 กำรบริกำรเป็นตลำดกลำงในกำรซ้ือขำย

สินค้ำหรือบริกำร โดยวิธีใช้ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนระบบเครือข่ำย

อินเทอร์เน็ต

224/27  หมู่บ้ำน หัสดินทร์ ซอยสำย

ไหม 58/1 ถนนสำยไหม

แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

193 0105563069256 บจ.เอ พี เฟิร์ซท จ ำกัด 5/5/2563          2,000,000 46209 ประกอบกิจกำรค้ำ ผลิตภัณฑ์จำกเกษตร 50  ซอยวัดสุขใจ 10 ถนนวัดสุขใจ แขวงทรำยกองดิน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

194 0105563069329 บจ.เชน ดีเวล๊อปเมนต์ จ ำกัด 5/5/2563          2,000,000 47111 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย เคร่ืองด่ืม อำหำร 

และ เคร่ืองบริโภคอ่ืน

99/166  ซอยรำษฎร์พัฒนำ 22 แขวงรำษฎร์พัฒนำ เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

195 0105563069388 บจ.วิสดอม แบงคอก จ ำกัด 5/5/2563          2,000,000 49323 ประกอบกิจกำร ขนส่ง ต่อเน่ือง หลำย

รูปแบบ

289/24  ซอยลำดพร้ำว 80 แยก 22 แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

196 0105563069442 บจ.ยำโยอิ พำร์ทเนอร์ จ ำกัด 5/5/2563          2,000,000 70209 ประกอบกิจกำรรับบริกำรให้ค ำปรึกษำธุรกิจ

ให้กับชำวต่ำงชำติท่ีต้องกำรมำประกอบ

ธุรกิจในประเทศไทย

2/55  ซอยสุขุมวิท 41 (ถิรมย์) ถนน

สุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

197 0105563069680 บจ.เชส โลจิสติกส์ แอนด์ ทรำน

สปอร์ต จ ำกัด

5/5/2563          2,000,000 53200 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทนบริกำรส่ง

เอกสำรและพัสดุ

57  อำคำรปำร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ 

ช้ันท่ี 18 ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
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198 0105563069701 บจ.เอเชีย คิวบ์ แมนูแฟคเจอร่ิง 

แอนด์ เทรดด้ิง จ ำกัด

5/5/2563          2,000,000 46109 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก อำหำร 

เคร่ืองจักร วัสดุก่อสร้ำง

32/13-15  ช้ันท่ี 1-2 ถนนสุขุมวิท 21 

(อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

199 0105563069779 บจ.อโณมำ โทเทิล กรุ๊ป จ ำกัด 5/5/2563          2,000,000 82110 ประกอบกิจกำรบริหำรธุรกิจ ให้ค ำปรึกษำ

และเป็นตัวแทนด ำเนินกำร ยึดรถยนต์และ

จักรยำนยนต์ เร่งรัดหน้ีสิน ฟ้องร้อง 

ด ำเนินคดี

33  ซอยเสรีไทย 73 แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

200 0105563069868 บจ.สยำม สเตนเลส เซ็นเตอร์ จ ำกัด 7/5/2563          2,000,000 46622 ประกอบกิจกำรค้ำ จ ำหน่ำย สเตนเลส 

เหล็ก เหล็กเส้น เหล็กแผ่น และโลหะทุกชนิด

5/20-21-22  ซอยไสวสุวรรณ แขวงบำงซ่ือ เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10800

201 0105563069892 บจ.กล้ำฟำร์ม จ ำกัด 7/5/2563          2,000,000 46313 ประกอบกิจกำรกำรค้ำผลไม้ 8  ถนนท่ำข้ำม แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

202 0105563069906 บจ.เพียว ไบโอเทค (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

7/5/2563          2,000,000 20232 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย 

เคร่ืองส ำอำง ผลิตภัณฑ์บรรจุเคร่ืองส ำอำง

ทุกชนิด

5  ซอยหัวหมำก 7 แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

203 0105563069981 บจ.เสำวคนธ์กิจรุ่งเรือง จ ำกัด 7/5/2563          2,000,000 66192 ให้บริกำรช ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ บน

เว็บไซต์ บนแอปพลิเคช่ัน รวมท้ังบริกำรท่ี

เก่ียวข้องทุกประเภท

119/749  ซอยสำยไหม 15 (หมู่บ้ำน

อัมรินทร์ฯ 3 ฝ่ัง 4)

แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

204 0105563070114 บจ.โปรไฟล์ พลัส คอนซัลแทนท์ 

จ ำกัด

7/5/2563          2,000,000 70209 กิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

61/24  ซอยวิภำวดีรังสิต 16 (ซอยโชค

ชัยร่วมมิตร) ถนนวิภำวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

205 0105563070220 บจ.โวลเทจ เวนเจอร์ส จ ำกัด 7/5/2563          2,000,000 62011 ให้ค ำแนะน ำด้ำนอินเตอร์เน็ต รวมถึง กำร

ออกแบบพัฒนำซอฟต์แวร์ และกำรพัฒนำ

ส่ือมัลติมีเดีย

16/23  ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนำ) ถนน

สุขุมวิท

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

206 0105563070254 บจ.ซีอำร์บี ซิส จ ำกัด 7/5/2563          2,000,000 62022 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำและพัฒนำ

ซอฟแวร์ส ำหรับแพลตฟอร์ม โปรแกรมจำวำ

 จำวำกำร์ด พี.เอส.พี แอพพลิเคชัน

ออนไลน์ข้ันสูงสุด

8/199  ซอยกรุงเทพกรีฑำ 7 แยก 4 

(บ้ำนสวนรำชำ)

แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

207 0105563070319 บจ.แรร์ บิซ แอนด์ เรสเตอรองท์ 

จ ำกัด

7/5/2563          2,000,000 47219 ประกอบกิจกำรค้ำ อำหำร เคร่ืองด่ืม สุรำ 

บุหร่ี อำหำรส ำเร็จรูป ร้ำนอำหำร สวน

อำหำรและภัตคำร

258/25  ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 10300

208 0105563070351 บจ.ทีอำร์เอ็นซี พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จ ำกัด

7/5/2563          2,000,000 82990 ให้บริกำรผู้เช่ียวชำญในด้ำนพลังงำและ

อุตสำหกรรม รวมถึงน้ ำมันและก๊ำซ

43  อำคำรไทยซีซี ห้อง 222-223 ถนน

สำทรใต้

แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

209 0105563070386 บจ.อีพีเอส โซลูช่ัน จ ำกัด 7/5/2563          2,000,000 70209 ประกอบธุรกิจให้ค ำปรึกษำและให้บริกำร

ท ำกำรตลำด

2355/4 คอนโดมิเนียม เอ สเปช 

สุขุมวิท, ตึก เอฟ  ถนนอ่อนนุช

แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

210 0105563070394 บจ.อำร์ ดับบลิว จ ำกัด 7/5/2563          2,000,000 46443 ประกอบกิจกำรขำยส่งและขำยปลีก

เคร่ืองส ำอำง ครีมบ ำรุงผิว

2345/2  ถนนลำดพร้ำว แขวงสะพำนสอง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

211 0105563070441 บจ.ไทย เอสเตท กรุ๊ป จ ำกัด 8/5/2563          2,000,000 68201 ประกอบกิจกรรมของตัวแทนและนำยหน้ำ

อสังหำริมทรัพย์โดยได้รับ ค่ำตอบแทนหรือ

ตำมสัญญำจ้ำง

100/190  ซอยสุขุมวิท 53 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

212 0105563070475 บจ.วนำยุกต์ มีเดีย พำร์ทเนอร์ 

จ ำกัด

8/5/2563          2,000,000 82301 ประกอบกิจกำรจัดกำรประชุม 1688  ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 40/1 

ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี

แขวงวงศ์สว่ำง เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10800

213 0105563070742 บจ.โอเทลโล่ อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ำกัด

8/5/2563          2,000,000 96309 ประกอบกิจกำรรับช ำระค่ำสินค้ำ และบริกำร 193/52 ช้ัน 14  อำคำรเลครัชดำ ถนน

รัชดำภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

214 0105563070769 บจ.ไซเบอร์ดูเนียเอนเตอร์ไพรส์ 

จ ำกัด

8/5/2563          2,000,000 62022 ประกบกิจกำรให้ค ำปรึกษำ ออกแบบ 

พัฒนำ ปรับปรุง ซ่อมแซม ติดต้ัง ซอฟต์แวร์

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เวบไซต์ 

แอพพลิเคช่ัน ระบบฐำนข้อมูล ระบบ

เครือข่ำย

1  อำคำรเอ็มไพร์ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 47 ยู

นิต 4703 ถนนสำทรใต้

แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

215 0105563070891 บจ.มิลินทร์ เมดิคอล จ ำกัด 8/5/2563          2,000,000 46441 ประกอบกิจกำรขำย ยำ ยำรักษำโรค เภสัช

ภัณฑ์เคมีภัณฑ์ เคร่ืองมือแพทย์ เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช้ทำงวิทยำศำสตร์

90/1  ซอยลำดพร้ำว 1 ถนนลำดพร้ำว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

216 0105563071137 บจ.สยำม เบสท์ เอ็กซ์เพรส จ ำกัด 12/5/2563          2,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ ท้ังภำยในประเทสและระหว่ำง

ประเทศ

108  ซอยศูนย์กำรค้ำแฮปป้ีแลนด์ 1 แขวงคลองจ่ัน เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

217 0105563071188 บจ.แลนซ์ซอฟท์ จ ำกัด 12/5/2563          2,000,000 62022 ประกอบธุรกิจให้บริกำรให้ค ำปรึกษำ 

พัฒนำและออกแบบซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในกำร

ด ำเนินธุรกิจทุกชนิดทุกประเภท

1  อำคำรกลำสเฮ้ำส์ ช้ันท่ี พี ซอย

สุขุมวิท 25 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

218 0105563071340 บจ.แบมบู ชู๊ต เทรดด้ิง จ ำกัด 12/5/2563          2,000,000 46443 น ำเข้ำ ขำยส่ง ขำยปลีก เคร่ืองส ำอำง ชุด

แต่งหน้ำ ชุดบ ำรุงผิวหน้ำผิวกำย

290/59  ซอยลำดพร้ำว 84(สังคม

สงเครำะห์ใต้)

แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

219 0105563071463 บจ.สวีต คอมมูนิเคช่ัน จ ำกัด 12/5/2563          2,000,000 82200 ให้บริกำรศูนย์รับโทรศัพท์เพ่ือให้บริกำร

แนะน ำประสำนงำนช่วยเหลือผลิตภัณฑ์

ของผู้ประกอบกำร

1000/28  อำคำรพี.บี. ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 

9  ห้องเลขท่ี 9A-2 ถนนสุขุมวิท 71

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

220 0105563071510 บจ.ก.ทรัพย์ทวี ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 12/5/2563          2,000,000 49323 กำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ รวมถึงคน

โดยสำร

38  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.42 

ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

221 0105563071617 บจ.แอรอน เมดิคอล จ ำกัด 12/5/2563          2,000,000 46109 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและส่งออก สินค้ำ

อุปโภคบริโภค สินค้ำเก่ียวกับเคร่ืองมือแพทย์

299/480  หมู่บ้ำน มัณฑนำ เลค วัช

รพล ถนนสุขำภิบำล 5

แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220
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222 0105563071897 บจ.เอ วี เอส ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 13/5/2563          2,000,000 52292 ประกอบกิจกำรนำยหน้ำตัวแทนบริกำร

ขนส่งและน ำของออกจำกท่ำเรือตำมพิธีกำร

ศุลกำกร

125/210  ซอยรำมอินทรำ 103/3 แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

223 0105563071978 บจ.สยำม คำร์โก้ อินเตอร์เนช่ัน

แนล จ ำกัด

13/5/2563          2,000,000 46434 ประกอบกิจกำรค้ำ ของเล่น ของเล่นเด็ก 

ของเล่นเสริมพัฒนำกำรของเล่นทุกชนิด

7/576  ซอยเลียบคลองสอง 19 ถนน

เลียบคลองสอง

แขวงสำมวำตะวันตก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

224 0105563072044 บจ.สยำมเอ็นโซ่ ออโต้คำร์ จ ำกัด 13/5/2563          2,000,000 45103 ประกอบกิจกำรขำยยำนยนต์เก่ำชนิด

รถยนต์น่ังส่วนบุคคลรถกระบะรถตู้และรถ

ขนำดเล็กท่ีคล้ำยกัน

1389/1  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงบำงแคเหนือ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

225 0105563072125 บจ.เซนโทร อินเตอร์เทรด จ ำกัด 13/5/2563          2,000,000 20232 ประกอบกิจกำรผลิตสินค้ำเคร่ืองส ำอำงค์ 71/108  ซอยประดิพัทธ์ 15 ถนน

ประดิพัทธ์

แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400

226 0105563072303 บจ.ชีวำสเต็ม จ ำกัด 14/5/2563          2,000,000 32409 กำรผลิตเกมและของเล่นอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

588/162  หมู่บ้ำน รำชพฤกษ์ ถนน

หทัยรำษฎร์

แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

227 0105563072427 บจ.ฮัลโล บิวต้ีฟูล 88 จ ำกัด 14/5/2563          2,000,000 73101 ประกอบกิจกำรผลิตส่ือประชำสัมพัธ์เพ่ือ

กำรโฆษณำ  อบรม  สัมมนำ  สอนด้ำนกำร

พัฒนำตัวเองสอนกำรตลำด

18/69  ซอยวิภำวดีรังสิต 35 แขวงสนำมบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

228 0105563072494 บจ.บีที เพอร์เฟคท์ คำร์ จ ำกัด 14/5/2563          2,000,000 45101 ประกอบกิจกำรค้ำ ซ้ือ ขำย รถยนต์,

จักรยำนยนต์และส่ิงท่ีเก่ียวกับยำนยนต์

เคล่ือนท่ีทุกประเภท

1647  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงบำงไผ่ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

229 0105563072532 บจ.บี บี เค อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ำกัด

14/5/2563          2,000,000 46101 ประกอบกิจกำรส่งออก น ำเข้ำ สินค้ำทำง

กำรเกษตร ผัก ผลไม้

678/273  ซอยพัฒนำกำร 44 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

230 0105563072648 บจ.ไอเบกซ์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 14/5/2563          2,000,000 47630 ประกอบกิจกำรค้ำอุปกรณ์ เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ส ำหรับฟิตเนส

429/4  ถนนลำดพร้ำววังหิน แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

231 0105563072664 บจ.ริฤทธ์ิ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ดี

เวลลอปเม้นท์ จ ำกัด

14/5/2563          2,000,000 43221 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงวำงระบบด้ำนประปำ 352  ซอยรำมอินทรำ 67 แยก 6 แขวงรำมอินทรำ เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

232 0105563072869 บจ.ดิไอคอนเฮ้ำส์ จ ำกัด 14/5/2563          2,000,000 64202 ลงทุนและพัฒนำในอหังสำริมทรัพย์ทุก

ประเภท รวมถึงกำรก่อสร้ำงทุกประเภท

111/42  ซอยนวมินทร์ 111 แยก 15 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240

233 0105563072966 บจ.อำร์ แอนด์ เจ คอนสตรัคช่ัน 

จ ำกัด

15/5/2563          2,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

ออำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน เข่ือน อุโมงค์ และงำก่อสร้ำง

อย่ำงอ่ืนทุกชนิด

3038  ซอยเอกชัย 109 แขวงบำงบอนใต้ เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

234 0105563073032 บจ.ซันเซ็น ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด 15/5/2563          2,000,000 27102 ประกอบกิจกำรผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ำ 8/10  หมู่ท่ี 18 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

235 0105563073059 บจ.หมู อินดัสทรีส์ จ ำกัด 15/5/2563          2,000,000 56101 ประกอบกิจกำรธุรกิจเก่ียวกับอำหำรและ

เคร่ืองด่ืม

184/75  อำคำรฟอร่ัม ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 

17 ถนนรัชดำภิเษก

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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(ล้ำนบำท)
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วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

236 0105563073229 บจ.เอ็กซ์โฮมคำร์ จ ำกัด 15/5/2563          2,000,000 45101 ประกอบกิจกำรขำยยำนยนต์ใหม่ชนิด

รถยนต์น่ังส่วนบุคคลรถกระบะรถตู้ และรถ

ขนำดเล็กท่ีคล้ำยกัน

714  ถนนลำซำล แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

237 0105563073300 บจ.ฮัลโหล เฟรนส์ จ ำกัด 15/5/2563          2,000,000 58202 ประกอบกิจกำรแพลตฟอร์ออนไลน์ท่ีช่วย

ในกำรซ้ือ ขำย รถระหว่ำงผู้ใช้งำน

75/29  อำคำรริชมอนด์ ช้ันท่ี 12 ซอย

สุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

238 0105563073539 บจ.มหำกำฬ ผ่ำนฟ้ำ คอนซัลต้ิง 

จ ำกัด

18/5/2563          2,000,000 70209 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำด้ำนกำร

สร้ำงภำพลักษณ์ขององค์กร กำรจัดกำร

ด้ำนกำรตลำด

169/291  หมู่บ้ำน เศรษฐสิริ จรัญฯ-

ป่ินเกล้ำ ถนนจรัญสนิทวงศ์

แขวงบำงขุนศรี เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 10700

239 0105563073741 บจ.สิริเศรษฐ์บุญศรี จ ำกัด 18/5/2563          2,000,000 10134 ประกอบกิจกำรผลิต และจ ำหน่ำยรังนก รัง

นกแห้ง รังนกส ำเร็จรูป

469  ตรอกต้นโพธ์ิ แขวงบำงคอแหลม เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร 10120

240 0105563073792 บจ.นันท์นำนำ จ ำกัด 18/5/2563          2,000,000 47190 ประกอบกิจกำรขำยของใช้ส้ินเปลือง ของ

เล่นเด็กทำรก เด็กเล็กและ ของอุปโภคอ่ืน

9/17  ซอยบำงแวก 69 แขวงบำงแวก เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160

241 0105563073806 บจ.มิสติก อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด 18/5/2563          2,000,000 47111 ประกอบกิจกำรซุปเปอร์มำร์เก็ต 251  ถนนประชำรำษฏร์บ ำเพ็ญ แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

242 0105563073814 บจ.ชนิสำ24 จ ำกัด 18/5/2563          2,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 188/30  ถนนสุขำภิบำล 5 แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

243 0105563073920 บจ.แอลทีพี ชำวเวอร์ จ ำกัด 18/5/2563          2,000,000 47524 จ ำหน่ำย น ำเข้ำ ฉำกกันห้องอำบน้ ำ พร้อม

วัสดุอุปกรณ์ เช่น กระจก สแตนเลส

66  ถนนมำเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

244 0105563074039 บจ.เดอะ ออฟฟิศ พำร์ทเนอร์ จ ำกัด 18/5/2563          2,000,000 68104 ประกอบกิจกำรเช่ำ ให้เช่ำ ให้เช่ำช่วง และ

แลกเปล่ียน โอน รับโอน เช่ำซ้ือ ยืม ให้ยืม 

ซ่ึงอสังหำริมทรัพย์ รวมท้ังกำรซ้ือขำยท่ีดิน

เพ่ือกำรค้ำก ำไรและกำรพัฒนำปรับปรุงและ

จัดสรรท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง

219/41-42  ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

245 0105563074098 บจ.กฤษดำภำ เฟอร์นิชช่ิง จ ำกัด 18/5/2563          2,000,000 41002 รับเหมำก่อสร้ำง ตกแต่งภำยในท่ีพักอำศัย 

อำคำรพำณิชย์ ส่ิงปลูกสร้ำงทุกชนิด ท้ัง

หน่วยงำนรัฐและเอกชน

249/25  ถนนบำงบอน 1 แขวงคลองบำงพรำน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

246 0105563074161 บจ.กรีน เทรเชอร์ จ ำกัด 18/5/2563          2,000,000 32111 กำรผลิตเคร่ืองประดับจำกอัญมณีและโลหะ

มีค่ำ

38  อำคำรแพรวเฮ้ำส์เซอร์วิส ช้ันท่ี 1 

ซอยปรำโมทย์ 2 ถนนมเหสักข์

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

247 0105563074365 บจ.เมดูซ่ำ อินเตอร์แนช่ันแนล 

มีเดีย จ ำกัด

18/5/2563          2,000,000 73101 ประกอบกิจกำรโฆษณำ และประชำสัมพันธ์

ผ่ำนส่ือออนไลน์ วีดีโอแอพพลิเคชัน ส่ือ

มีเดีย หรือส่ือวิทยุ โทรทัศน์ ส่ิงพิมพ์ ทุก

ประเภท

2991/40  ซอยลำดพร้ำว 101/3 ถนน

ลำดพร้ำว

แขวงคลองจ่ัน เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

248 0105563074438 บจ.เค เอส เวิลด์ ไวด์ 2524 จ ำกัด 19/5/2563          2,000,000 73101 ประกอบกิจกำรออกแบบติดต้ังงำนโฆษณำ 39  ถนนสตรีวิทยำ 2 แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

249 0105563074578 บจ.คร๊อกซ์โซ อิมพอร์ท (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

19/5/2563          2,000,000 52292 ประกอบกิจกำรกิจกรรมของตัวแทนผู้รับ

จัดกำรขนส่งสินค้ำและตัวแทนออกของ 

(ตัวแทนด ำเนินพิธีกำรศุลกำกร) ร้ำนขำย

ปลีกวัสดุก่อสร้ำง

91/38  อำคำรฮำบิเทต คอนโด ซอย

สุขุมวิท 53 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

250 0105563074756 บจ.เอเนอร์เจนิกซ์ โกลบอล (ไทย

แลนด์) จ ำกัด

19/5/2563          2,000,000 08999 ประกอบกิจกำรเหมืองแร่ 139  อำคำรเศรษฐีวรรณ ช้ันท่ี 18  ยู

นิต บีซี ถนนป้ัน

แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

251 0105563074772 บจ.คำกุยะ จ ำกัด 19/5/2563          2,000,000 56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร จ ำหน่ำย อำหำร

 และ เคร่ืองด่ืม

7  ซอยเลียบฯฝ่ังเหนือ 22 แยก 5 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

252 0105563074918 บจ.ไท่ จิง เหอ (ประเทศไทย) จ ำกัด 20/5/2563          2,000,000 46900 น ำเข้ำและจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคบริโภคทุก

ชนิดทุกประเภท

137/25  ซอยลำดพร้ำว 41 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

253 0105563075043 บจ.น้ ำอิง แอคคิวเรซ่ี จ ำกัด 20/5/2563          2,000,000 46491 น ำเข้ำสินค้ำจำกต่ำงประเทศและจ ำหน่ำย

กล้องเล็ง กล้องวัดระยะ กล้องส่องทำงไกล

886/302  ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยำว เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

254 0105563075256 บจ.พีเอฟซี คอมพำเน่ียน จ ำกัด 20/5/2563          2,000,000 46206 ขำยส่ง-ขำยปลีก อำหำรสัตว์ และ เวชภัณฑ์

 ส ำหรับสัตว์

73/6  หมู่ท่ี 17 ถนนสวนผัก แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

255 0105563075272 บจ.เอ็ม.เอส.(ไทย) เจมส์ จ ำกัด 20/5/2563          2,000,000 46103 น ำเข้ำ ส่งออก ขำยส่ง/ปลีก เพชร พลอย 

อัญมณีเคร่ืองประดับต่ำงๆ

1249/160  ช้ันท่ี 20  ห้องเลขท่ี บี 

ถนนเจริญกรุง

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

256 0105563075337 บจ.โฟกัส เวลล์ จ ำกัด 20/5/2563          2,000,000 68102 ซ้ือ ขำย ขำยฝำก จ ำนอง เช่ำ ให้เช่ำซ้ือ ก่อ

ภำระผูกพัน ถือครอง จัดสรร หรือพัฒนำ

ท่ีดิน อำคำรชุด ส่ิงปลูกสร้ำง

13/3  ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

257 0105563075418 บจ.09 เทรดด้ิง จ ำกัด 20/5/2563          2,000,000 45402 กำรขำยส่งช้ินส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่

ของจักรยำนยนต์

258/9  ซอยพระรำม 3 (12) ถนน

พระรำม 3

แขวงบำงคอแหลม เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร 10120

258 0105563075477 บจ.เอช สตำร์ จ ำกัด 20/5/2563          2,000,000 46109 น ำเข้ำส่งออก ขำยปลีก ขำยส่ง เคร่ืองและ

อุปกรณ์ท ำควำมสะอำด ของเล่นรถเข็นเด็ก 

เคร่ืองออกก ำลังกำย

1477/125  ถนนนิมิตใหม่ แขวงทรำยกองดิน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

259 0105563075591 บจ.บีอ้ิง อินเทลลิเจนท์ คอนโทรล 

99 จ ำกัด

20/5/2563          2,000,000 01611 กำรควบคุมแมลงและสัตว์ศัตรูพืช 27/239  หมู่บ้ำน เดอะสวีทกำร์เด้น

วิลล์ 2 ถนนหนองระแหง

แขวงสำมวำตะวันตก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

260 0105563075671 บจ.เบอร์มิวดำ พูลส์ แอนด์ โบ๊ทส์ 

(ประเทศไทย) จ ำกัด

21/5/2563          2,000,000 47739 ประกอบกิจกำรตัวแทนจ ำหน่ำยสระว่ำยน้ ำ

 และเรือท่ีผลิตจำกไฟเบอร์กลำส

129/2  ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ 7) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

261 0105563075990 บจ.เอช แอนด์ ดับบลิว เทคโนโลยี

 คอนซัลต้ิง จ ำกัด

21/5/2563          2,000,000 70209 ประกอบธุรกิจให้บริกำรด้ำนกำรตลำด และ

 กำรให้บริกำรค ำปรึกษำ

8/175  ซอยอ่อนนุช 68 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

262 0105563076040 บจ.เดอะ ไกรน์ด้ิง สโตน จ ำกัด 21/5/2563          2,000,000 46101 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก ได้แก่ พริก 

แป้งข้ำวโพด เคร่ืองเทศ วัสถุดิบอ่ืนๆ 

ส ำหรับปรุงอำหำร

30  ซอยสุขุมวิท 61 (เศรษฐบุตร) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110
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263 0105563076091 บจ.บำงไผ่ เอ.พี.กรุ๊ป จ ำกัด 21/5/2563          2,000,000 45302 ประกอบกิจกำรค้ำอะไหล่และอุปกรณ์

รถยนต์ทุกชนิด

172  ถนนพระรำมท่ี 2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

264 0105563076147 บจ.หย่วนด้ำ อินเตอร์เนช่ันแนล 

เอ็นจิเนียร่ิง แมเนจเมนท์ จ ำกัด

21/5/2563          2,000,000 71102 ประกอบกิจกำรให้บริกำรวิศวกรรมก่อสร้ำง

 กำรกรีนน่ิง กำรก่อสร้ำงแบบส ำเร็จรูป กำร

จัดกำรท่ีปรึกษำด้ำนวิศวกรรมถนน

73  ซอยคลองน้ ำแก้ว ถนนลำดพร้ำว 

ซอย 42

แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

265 0105563076333 บจ.เรซ 365 จ ำกัด 21/5/2563          2,000,000 93111 ประกอบกิจกำรด ำเนินงำนเก่ียวกับส่ิง

อ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับกำรแข่งขัน กีฬำ

119/16  หมู่บ้ำน เพล็กซ์ วัชรพล ถนน

ร่วมมิตรพัฒนำ

แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

266 0105563076341 บจ.อิไทยล่ี จ ำกัด 21/5/2563          2,000,000 46103 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก ได้แก่ เส้ือผ้ำ

เด็ก ของใช้เด็ก ของเล่นเด็ก อุปกรณ์อ่ืนๆ

69/9  ซอยรำชวิถี 1 แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

267 0105563076503 บจ.อัมรินทร์เวย์ จ ำกัด 22/5/2563          2,000,000 46421 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำใน

ครัวเรือน

3354/46-47 ช้ัน 14  อำคำรมโนรม 

ถนนพระรำม 4

แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

268 0105563076589 บจ.ดับบลิว แอนด์ โอ โฮลด้ิง จ ำกัด 22/5/2563          2,000,000 64202 ประกอบกิจกำรถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 87  อำคำรเอ็ม.ไทย ทำวเวอร์ ออล ซี

ซันส์ เพลส ช้ัน 27 ยูนิต 2701 ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

269 0105563076881 บจ.แบรนด์ ครีเอช่ัน เอชคิว จ ำกัด 22/5/2563          2,000,000 46443 ประกอบกิจกำรขำยส่งและขำยปลีก

เคร่ืองส ำอำง

230  อำคำรซี เอส ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 7 

ถนนรัชดำภิเษก

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

270 0105563077411 บจ.อะมำโค่ เอ็กซ์พอร์ท จ ำกัด 25/5/2563          2,000,000 46900 ประกอบกิจกำรซ้ือขำย น ำเข้ำส่งออก 

ผลิตภัณฑ์ เคร่ืองประดับ ชุดแฟช่ัน รองเท้ำ 

เคร่ืองส ำอำง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

อุปกรณ์ส ำนักงำน และโรงเรียน ยำงรถยนต์

 ฯลฯ

23  ถนนบำงเชือกหนัง แขวงบำงเชือกหนัง เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

271 0105563077542 บจ.ญำดำกุล จ ำกัด 25/5/2563          2,000,000 46900 ประกอบกิจกำรขำยส่ง สินค้ำอุปโภค 

บริโภค ทุกชนิด เช่นเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ

1/9  หมู่ท่ี 7 ซอยสุวินทวงศ์ 90 ถนนสุ

วินทวงศ์

แขวงล ำต้อยต่ิง เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530

272 0105563077623 บจ.ชำดี ผู๋เอ่อร์ ต้ำอ้ี จ ำกัด 25/5/2563          2,000,000 47222 ประกอบกิจกำรขำยปลีกสินค้ำประเภทชำ

และอุปกรณ์ชงชำ

132  ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

273 0105563077739 บจ.ซำลูเบอร์  เอ็ม  ดี  (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

25/5/2563          2,000,000 63113 ประกอบกิจกำรบริกำรเป็นตลำดกลำงใน

กำรซ้ือขำยสินค้ำหรือบริกำร โดยวิธีใช้ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนระบบเครือข่ำย

อินเทอร์เน็ต

30  ซอยสุขุมวิท 61 (เศรษฐบุตร) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

274 0105563078042 บจ.ไอ-สมำร์ท เทค จ ำกัด 26/5/2563          2,000,000 46522 ประกอกบกิจกำรน ำเข้ำ จ ำหน่ำย ซ้ือมำขำย

ไป โทรศัพย์มือถือ แท็บเล็ต โทรศัพย์ไรสำย

 และโทรศัพย์ทุกชนิด

132/32  ถนนจอมทอง แขวงบำงค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150
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275 0105563078280 บจ.แฟลตซิกซ์แดดด้ี จ ำกัด 27/5/2563          2,000,000 45101 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย แลกเปล่ียนรถยนต์

 อะไหล่ ประดับรถยนต์

1184  ถนนพัฒนำกำร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

276 0105563078441 บจ.เอเอ็นเค เอสเตท จ ำกัด 27/5/2563          2,000,000 68101 ประกอบกิจกำร บริกำรจัดหำ ซ้ือ ขำย ฝำก

 จ ำนอง ซ่ึงท่ีพักอำศัย

98/65  ซอยสุขำภิบำล 5 ซอย 32 (วัด

พรฯ)

แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

277 0105563078476 บจ.สิริกุญชร จ ำกัด 27/5/2563          2,000,000 46205 ประกอบกิจกำรค้ำเมล็ดพันธ์พืชทุกชนิดทุก

ประเภท เช่น ไซรัปหญ้ำหวำน

119/54  ซอยสำยไหม 15 (หมู่บ้ำนอัม

รินทร์ฯผัง4)

แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

278 0105563078841 บจ.รูฟ แอนด์ ซันส์ อิมพอร์ท-

เอ็กซ์พอร์ท จ ำกัด

27/5/2563          2,000,000 47732 ประกอบกิจกำรค้ำ ทอง นำก เงิน เพชร 

พลอย

63  ซอยสุขุมวิท 5 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

279 0105563078859 บจ.คำร์เลอซิง อินเตอร์เทรด จ ำกัด 27/5/2563          2,000,000 47595 ประกอบกิจกำรค้ำ ค้ำปลีก เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ

และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

420/121  ถนนบำงขุนเทียน-ชำยทะเล แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

280 0105563078875 บจ.มีดิลล์ ดิจิตอล เทคโนโลยี จ ำกัด 28/5/2563          2,000,000 61109 กิจกรรมกำรโทรคมนำคมแบบใช้สำยอ่ืนๆ

ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

56  ซอยศำลธนบุรี 37 แขวงบำงหว้ำ เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160

281 0105563079031 บจ.แอลไอ แบงค็อก จ ำกัด 28/5/2563          2,000,000 47413 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยกล้องติด กล้อง

วงจรปิด

819/22-23  ถนนเอกชัย แขวงคลองบำงบอน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

282 0105563079081 บจ.ชุน 999 จ ำกัด 28/5/2563          2,000,000 68104 ให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ 1701/68  ซอยวชิรธรรมสำธิต 57 แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

283 0105563079260 บจ.อีซ่ี แอนด์ เซฟ ดอท คอม จ ำกัด 28/5/2563          2,000,000 79909 เป็นตัวเเทนจ ำหน่ำยต๋ัวเดินทำง โดยทำงบก

 ทำงน้ ำ เเละทำงอำกำศทุกประเภท ท้ัง

ภำยในเเละภำยนอกประเทศ

5/1  ช้ันท่ี 2 ซอยนรำธิวำสรำช

นครินทร์ 10 ถนนนรำธิวำสรำชนครินทร์

แขวงทุ่งวัดดอน เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

284 0105563080098 บจ.อีเอส.2020 อินเตอร์เนช่ันแนล

 จ ำกัด

29/5/2563          2,000,000 47912 ประกอบกิจกำรค้ำ สินค้ำอุปโภค ผ่ำน

ระบบออนไลน์ เช่น เส้ือผ้ำส ำเร็จรูป

3/2  ซอยสะแกงำม24 แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

285 0105563080144 บจ.ฟิชโช กรุ๊ป จ ำกัด 29/5/2563          2,000,000 46109 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก สินค้ำอุปโภค

 บริโภค

198/1  ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

286 0105563080187 บจ.เอส.อี.เอ. ดีเอ็มซี (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

29/5/2563          2,000,000 68201 ประกอบให้บริกำรจองห้องพักให้เช่ำ 54/92  ซอยประอุทิศ 33 แยก 4 ถนน

ประชำอุทิศ

แขวงบำงมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 10140

287 0105563076953 บจ.ทีดี โฮลด้ิงส์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 22/5/2563          1,830,000 64202 ประกอบกิจกรรมของบริษัทโฮด้ิงท่ีไม่ได้

ลงทุนในธุรกิจกำรเงินเป็นหลัก

1055/655  อำคำรสเตท ทำวเวอร์ ช้ัน

ท่ี 31 ถนนสีลม

แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

288 0105563073601 บจ.บีเอ็นเจ คิดส์ 2563 จ ำกัด 18/5/2563          1,750,000 88901 กิจกรรมกำรรับเล้ียงเด็กกลำงวัน 51  ซอยหมู่บ้ำนเสรีวิลล่ำ แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

289 0103563007054 หจ.กรทอง ดีเวลลอปเมนท์ 21/5/2563          1,500,000 41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 59  ซอยสุขำภิบำล 5 ซอย 5 แยก 3 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

290 0105563070157 บจ.โรบอท  โปร จ ำกัด 7/5/2563          1,500,000 73101 ประกอบกิจกำรรับท ำออกแบบ ติดต้ัง ป้ำย

โฆษณำ

281/32  ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบำงขุนศรี เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 10700

291 0105563073326 บจ.ดำลูนะ จ ำกัด 15/5/2563          1,500,000 96104 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเสริมสวยครบวงจร

 และสปำ

299/22  ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210
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292 0105563075612 บจ.ไมโครกริด ซิสเต็ม จ ำกัด 20/5/2563          1,500,000 46599 ขำยเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ ระบบเคร่ืองท ำควำม

เย็นพร้อมติดต้ัง

109/68  ซอยบำงขุนเทียน 14 แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

293 0105563079588 บจ.วิน วิน เฮำส์ จ ำกัด 28/5/2563          1,500,000 90001 กิจกรรมกำรสร้ำงสรรค์ศิลปะ 34  ช้ันท่ี 2 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 

แยก8 ถนนประเสริฐมนูกิจ

แขวงจรเข้บัว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

294 0105563071331 บจ.เอ็น ดับบลิว เอ็น ไบโอเทค 

จ ำกัด

12/5/2563          1,200,000 20210 ประกอบกิจกำรโรงงำนผลิต ผสม ปรับปรุง 

บรรจุ ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง

ส ำหรับฆ่ำเช้ือโรคทุกชนิด

76/64  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

295 0105563076171 บจ.ไฮบริด88 กรุ๊ป จ ำกัด 21/5/2563          1,200,000 46439 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย จ ำหน่ำย ขำยฝำก 

ขำยส่ง ขำยปลีก จัดท ำผลิตภัณฑ์ท่ีเป็น

สินค้ำพรีเม่ียม

19/111  ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230

296 0105563079740 บจ.ดีเค.เอส อลูมิเนียม จ ำกัด 29/5/2563          1,200,000 25951 ประกอบกิจกำรผลิตและติดต้ังงำนมุ้ง 

กระจกและอลูมิเนียม

6/48  ซอยเพ่ิมสิน 46 แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

297 0105563074616 บจ.ทรัพย์เจริญ โฮสเทล จ ำกัด 19/5/2563          1,050,000 68103 ประกอบกิจกำรให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ เช่น 

อำคำร บ้ำนพักอำศัย อพำร์ทเม้นท์

4/9  ซอยรำมค ำแหง 53 (จันทร์ศรี

ชวำลำ) ถนนรำมค ำแหง

แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

298 0103563006384 หจ.ศิริทรัพย์ อะไหล่ยนต์ 1/5/2563          1,000,000 45302 ขำยอะไหล่รถยนต์ 37  ซอยประชำอุทิศ 27 แยก 4 ถนน

ประชำอุทิศ

แขวงรำษฎร์บูรณะ เขตรำษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหำนคร 10140

299 0103563006414 หจ.แม่บุญภำ โลจิสติกส์ 2020 1/5/2563          1,000,000 49323 ขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำและคนโดยสำรท้ัง

ทำงบก ทำงน้ ำ ทำงอำกำศ ท้ัง

ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศและ

กำรจัดระวำงกำรขนส่งทุกชนิด

203/52  ซอยเคหะร่มเกล้ำ 31 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

300 0103563006431 หจ.ประสิทธ์ิทรัพย์ เซอร์วิส 5/5/2563          1,000,000 46109 ประกอบกิจกำรเป็นหน้ำหน้ำ  ตัวแทน 

ตัวแทนค้ำต่ำง ในกิจกำรและธุรกิจทุก

ประเภท เว้นแต่ธุรกิจประกันภัย

40/361  ซอย21 ถนนไทยรำมัญ แขวงสำมวำตะวันตก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

301 0103563006449 หจ.ทีเค.กิตติรักษ์ 7/5/2563          1,000,000 74101 ประกอบกิจกำรรับเหมำ ออกแบบ ตกแต่ง

ภำยใน ภำยนอกอำคำร ส ำนักงำน บ้ำนพัก

อำศัย ส่ิงปลูกสร้ำง

77/174  ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 

2 ถนนประเสริฐมนูกิจ

แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

302 0103563006457 หจ.รักดี เทรดด้ิง 7/5/2563          1,000,000 47721 ค้ำเภสัชภัณฑ์ เคร่ืองมือ/อุปกรณ์กำรแพทย์

ทุกชนิดทุกประเภท

27  ซอยสำธุประดิษฐ์ 58 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

303 0103563006473 หจ.พลำนท์ ทรอปิค (ไทยแลนด์) 7/5/2563          1,000,000 46205 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย จัดหำ น ำเข้ำ 

ส่งออก พืช พรรณไม้ทุกชนิด ท้ังในและ

ต่ำงประเทศ

15  ซอยรำมอินทรำ 58 แยก 3-2 แขวงรำมอินทรำ เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

304 0103563006490 หจ.รวยรวยรุ่งเรือง 7/5/2563          1,000,000 25129 ก่อสร้ำงแท็งค์น้ ำ ถังเก็บน้ ำ ระบบท่อ

ประปำ กำรเดินท่อน้ ำ

335  ซอยแสมด ำ 5 แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150
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305 0103563006538 หจ.แมริโกลด์ มำร์เก็ต 8/5/2563          1,000,000 47113 ประกอบกิจกำรร้ำนสะดวกซ้ือ/มินิมำร์ท 583  ซอยอุดมสุข 26 ถนนสุขุมวิท 103 แขวงบำงนำเหนือ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

306 0103563006571 หจ.กรุงเทพลอกท่อ 12/5/2563          1,000,000 43221 ประกอบกิจกำรให้บริกำรงำนท่อ 216  ถนนรำชมนตรี แขวงคลองขวำง เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160

307 0103563006597 หจ.มะลิบำน ขนส่ง 12/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรรับคนโดยสำร และสินค้ำ

ทุกชนิด

92  ซอยเคหะร่มเกล้ำ 45 แยก 2 แขวงรำษฎร์พัฒนำ เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

308 0103563006601 หจ.บุญเพ็ง ขนส่ง 12/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรรับคนโดยสำร และสินค้ำ 1407/3  ถนนประชำพัฒนำ แขวงทับยำว เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

309 0103563006619 หจ.ดับบลิวเจพี เดิร์ท สปอร์ต 

(ไทยแลนด์)

12/5/2563          1,000,000 46433 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก รถจักรยำน 

รถจักรยำนยนต์โมโตครอส

199/110  ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230

310 0103563006635 หจ.วีเค เทเลคอม 2020 12/5/2563          1,000,000 43210 ประกอบกิจกำรให้บริกำร ออกแบบ ติดต้ัง 

ร้ือถอน เครือข่ำยไร้สำย-มีสำย สัญำณ

อินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่ำย

99/787  ซอยหทัยรำษฎร์ 33 แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

311 0103563006651 หจ.ณัฐวุฒิ ค้ำพืชผล 12/5/2563          1,000,000 46209 ประกอบกิจกำรซ้ือมำขำยไป สินค้ำพืชผล

ทำงกำรเกษตร

320/13  ซอยก ำแพงเพชร 6 ซอย 7 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210

312 0103563006708 หจ.เอสพี อำร์คิเทคท์แอนด์ดีไซน์ 13/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน

8/198  ซอย01 กำญจนำภิเษก 6/1 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

313 0103563006716 หจ.อำริกำโตะ ออนไลน์ 13/5/2563          1,000,000 47219 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรสด และ

อำหำรแห้ง

146  ซอย20 มิ.ย.11 แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

314 0103563006724 หจ.พำรำไดซ์ โปรดักท์ 13/5/2563          1,000,000 46443 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองส ำอำง ยำ เภสัช

ภัณฑ์ เคมีภัณฑ์

502  ถนนโชคชัย 4 แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

315 0103563006759 หจ.เจเอสเจ เทรดด้ิง 14/5/2563          1,000,000 46311 ค้ำเน้ือสัตว์ช ำแหละ เน้ือสัตว์แช่แข็ง 28/24  ซอยร่วมศิริมิตร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

316 0103563006791 หจ.พี แอนด์ พี 99 ฟู้ดส์ เซอร์วิส 15/5/2563          1,000,000 56292 ประกอบกิจกำรด ำเนินงำนของโรงอำหำร 92  ซอยช่ำงอำกำศอุทิศ 5 แยก 4 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

317 0103563006805 หจ.24 โพรเทคช่ันเซอร์วิสบอด้ีกำร์ด 15/5/2563          1,000,000 80100 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรักษำควำม

ปลอดภัย

32/241  ถนนประชำอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 10140

318 0103563006813 หจ.พรอนโต ทรำนสปอร์ต 15/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งเเละขนถ่ำยสินค้ำ 

เเละคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ

83  ซอยพระรำมท่ี 2 ซอย 3 เเยก 2 แขวงบำงมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

319 0103563006830 หจ.แฮนด์ครำฟท์ 15/5/2563          1,000,000 45203 ประกอบกิจกำรบ ำรุงรักษำยำนยนต์ท่ัวไป 5  ซอยสวนชิดชม ถนนเทศบำล

สงเครำะห์

แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

320 0103563006864 หจ.สมำนมิตร อินทีเรีย 18/5/2563          1,000,000 71102 รับให้ค ำปรึกษำเก่ียวกับงำนก่อสร้ำงเช่น 

บ้ำน  อำคำรพำณิชย์ คอนโดมิเนียม ถนน 

สะพำน อุโมงค์

35/14  ซอยสุขำภิบำล 5 ซอย 82 แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

321 0103563006945 หจ.รุ่งทรัพย์กำรค้ำ เสรี 19/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 60  ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510
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322 0103563006961 หจ.คชสำร๙ ทรำนสปอร์ต 19/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่ง ขนถ่ำยสินค้ำ และคน

โดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำงอำกำศ

220  ซอยสรงประภำ 18 ถนนสรง

ประภำ

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

323 0103563006970 หจ.อินเว็นช่ัน เทค 20/5/2563          1,000,000 33200 กำรติดต้ังเคร่ืองจักรอุตสำหกรรมและ

อุปกรณ์

73  ซอยวชิรธรรมสำธิต35 ถนน

สุขุมวิท101/1

แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

324 0103563006996 หจ.มงคลพุทธศิลป์ 20/5/2563          1,000,000 24320 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย 

ทองเหลือง สินค้ำทองเหลืองทุกชนิด

106/38  ซอยลำดพร้ำว 124 

(สวัสดิกำร)

แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

325 0103563007011 หจ.พีพีทีที ริช 20/5/2563          1,000,000 46694 ประกอบกิจกำรจัดหำ จ ำหน่ำย บรรจุภัณฑ์

 พลำสติก และอุปกรณ์ท่ีใช้ในโรงน้ ำและโรง

เป่ำ รวมท้ังให้บริกำร

30/1  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 97 (ซอยอ่ิม

ทิพย์) ถนนจรัญสนิทวงศ์

แขวงบำงอ้อ เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 10700

326 0103563007038 หจ.ซีเค เคจ แฮมสเตอร์ ช็อป 21/5/2563          1,000,000 47734 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย อุปกรณ์ เคร่ืองมือ

 เคร่ืองใช้เก่ียวกับสัตว์เล้ียง ของตกแต่ง 

อะไหล่ วัสดุ รวมท้ังผลิตภัณฑ์

104  ซอยพระรำมท่ี 2 ซอย 28 แยก 

14/1

แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

327 0103563007046 หจ.ลันช์รูม สอง ศูนย์ ศูนย์ หน่ึง 

ฟู๊ดส์ เซอร์วิส

21/5/2563          1,000,000 56292 ประกอบกิจกำรด ำเนินงำนของโรงอำหำร 69/138  ซอยประชำอุทิศ 4 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

328 0103563007062 หจ.ดี.ไอ.เอ็น.เทรดด้ิง 21/5/2563          1,000,000 47612 ประกอบกิจกำรค้ำ และบริกำรให้เช่ำ 

ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ ติดต้ัง เคร่ืองใช้

ส ำนักงำน เคร่ืองมือส่ือสำร อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิค

451/73  ซอยอินทำมระ 47 แขวงรัชดำภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

329 0103563007071 หจ.เจพี เจนเนอเรเตอร์ แอนด์ 

เซอร์วิส

21/5/2563          1,000,000 46599 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ไฟฟ้ำและ

เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ เคร่ืองมือช่ำง แรงสูง

และแรงต่ ำ

131/9  ถนนปัญญำอินทรำ แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

330 0103563007135 หจ.เอส.ที.ยูเนียน เอ็นเตอร์ไพรส์ 22/5/2563          1,000,000 33149 ประกอบกิจกำร กำรซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ำอ่ืนๆ

ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

44/7  หมู่ท่ี 5 แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

331 0103563007186 หจ.เอซีโอ 22/5/2563          1,000,000 69200 ประกอบกิจกำรบริกำรด้ำนบัญชี ภำษีอำกร

 จดทะเบียนธุรกิจ ท่ีปรึกษำธุรกิจและ

กฎหมำย

57  อำคำรปำร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ 

ช้ันท่ี 18  ห้องเลขท่ี 1802-1807 ถนน

วิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

332 0103563007194 หจ.เอ็น.เค.เค. คอนสตรัคช่ัน 2020 22/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรซ่อมแซม งำนก่อสร้ำง 1304  ซอยเอกชัย 109 ถนนเอกชัย แขวงบำงบอน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

333 0103563007216 หจ.เฮงโคตร 1 25/5/2563          1,000,000 56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำรและเคร่ืองด่ืมทุก

ชนิด

2473  ถนนลำดกระบัง แขวงลำดกระบัง เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

334 0103563007224 หจ.เฮงโคตร2 25/5/2563          1,000,000 56101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรร้ำนอำหำรและ

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

2473  ถนนลำดกระบัง แขวงลำดกระบัง เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

335 0103563007232 หจ.กีต้ำร์ สเปซ 25/5/2563          1,000,000 47594 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ดนตรี จัด

กิจกรรมเก่ียวกับกำรแสดงดนตรี

12  ซอยพระรำมเก้ำ 62(ซอย 12เสรี8) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250
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336 0103563007241 หจ.2พี โลจิสติกส์ 25/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและถ่ำยสินค้ำ

ภำยในประเทศ

345/335  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210

337 0103563007259 หจ.ซ่ือจ้ีเฮงมอเตอร์ 25/5/2563          1,000,000 77101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเช่ำรถ คำร์แคร์ 

และประกอบธุรกิจยำนยนต์

18  ซอยบำงแวก 29 แขวงบำงแวก เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160

338 0103563007275 หจ.เลิศรุ่งเรืองกิจ คอนสตรัคช่ัน 25/5/2563          1,000,000 45302 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอะไหล่ยำนพำหนะ 592/21  ถนนหทัยรำษฎร์ แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

339 0103563007321 หจ.ส.สุวรรณชำติ 26/5/2563          1,000,000 70209 ประกอบธุรกิจรับเป็นท่ีปรึกษำ ด้ำนพำณิช

ยกรรม อุตสหกรรม กำรตลำด และกำร

จ ำหน่ำย

20/3  ซอยคู้บอน 27 แยก 10-5 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

340 0103563007348 หจ.บุญทรัพย์ ภคมน รุ่งเรืองกิจ 26/5/2563          1,000,000 82110 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหำรงำนเก่ียวกับ

ด้ำนพำณิชยกรรม กำรตลำดและจัดจ ำหน่ำย

980/4  หมู่ท่ี 6 ซอยวชิรธรรมสำธิต 57 แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

341 0103563007356 หจ.บี แอนด์ เค โกลเบิล เทรดด้ิง 27/5/2563          1,000,000 46319 ประกอบกิจกำรส่งออก ไก่ ข้ำวสำร 

อำหำรแห้ง

128/122  ซอยรำมค ำแหง 24 แยก 32 แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

342 0103563007372 หจ.พีแอนด์เค โฮมเซอร์วิส 27/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร รับ

สร้ำงบ้ำน อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย

 รับงำนต่อเติม

111/348  ซอยก ำแพงเพชร 6 ซอย 5 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210

343 0103563007381 หจ.อ ำนวยทรัพย์ บอด้ีคำร์ 27/5/2563          1,000,000 45201 ประกอบกิจกำรบ ำรุงรักษำและกำรซ่อม

ระบบเคร่ืองยนต์และช้ินส่วนยำนยนต์

19/3  ถนนสำมวำ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

344 0103563007429 หจ.สมฤดี สมฤดี 28/5/2563          1,000,000 82110 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหำรงำนเก่ียวกับ

ด้ำนพำณิชยกรรม อุตสหกรรม กำรตลำด

151/115  ถนนเทิดรำชัน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

345 0103563007445 หจ.ดวงใจ เทรดด้ิง 29/5/2563          1,000,000 46315 ประกอบกิจกำรส่งออกข้ำวสำร อำหำรแห้ง 

เคร่ืองอุปโภคบริโภค

18  ซอยประชำนุกูล3ซอย1 แขวงวงศ์สว่ำง เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10800

346 0103563007453 หจ.ศิริวรรณ  เอส แอล เทรดด้ิง 29/5/2563          1,000,000 46319 ประกอบกิจกำรส่งออก เคร่ืองบริโภค 

ข้ำวสำร อำหำรแห้ง อำหำรกระป๋อง 

อำหำรส ำเร็จรูป

18  ซอยประชำนุกูล 3 ซอย 1 แขวงวงศ์สว่ำง เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10800

347 0103563007461 หจ.มหำมงคลค้ำส่ง 29/5/2563          1,000,000 47211 ประกอบกิจกำรขำยปลีกส่งเน้ือสัตว์ช ำแหละ 99/98  ซอยประชำอุทิศ72 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 10140

348 0103563007470 หจ.88 เจริญรุ่งเรือง กรุ๊ป 29/5/2563          1,000,000 46695 ประกอบกิจกำรค้ำเศษกระดำษ  เศษ

พลำสติก เศษโลหะ  และวัสดุท่ีใช้แล้ว

1/88  ซอยประชำอุทิศ 76 แยก 2 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 10140

349 0103563007496 หจ.เมนุลิส คูลล่ี เฮ้ำส์ ป่ำตอง 29/5/2563          1,000,000 55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 1599/17 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

350 0103563007500 หจ.ทีเอส คอสเมท 29/5/2563          1,000,000 47912 ประกอบกิจกำรขำยปลีกทำงอินเทอร์เน็ต 12  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 74 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

351 0105563068535 บจ.ซี-เบ็ก สยำม จ ำกัด 1/5/2563          1,000,000 68102 เป็นเจ้ำของ ซ้ือ ครอบครอง เช่ำ ให้เช่ำ เช่ำ

ซ้ือ ขำย เเลกเปล่ียนเเละบริหำรจัดกำร

ประกำรใดๆ ซ่ึงสังหำริมทรัพย์เเละ

อสังหำริมทรัพย์ทุกชนิดเพ่ือกำรด ำเนิน

ธุรกิจของบริษัท

51  ซอยโอเรียนเต็ล ถนนเจริญกรุง 40 แขวงบำงรัก เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

352 0105563068543 บจ.เอ็น.วี.ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 1/5/2563          1,000,000 49323 ขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำทำงน้ ำ ทำงอำกำศ 

ท้ังภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ 

รวมท้ังน ำของออกจำกท่ำเรือ

704/71  ถนนบำงขุนเทียน-ชำยทะเล แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

353 0105563068551 บจ.จ๊ิกซอว์วิลล่ำ จ ำกัด 1/5/2563          1,000,000 46434 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและจ ำหน่ำยสินค้ำ

ของเล่นต่ำงๆ เช่น ของเล่นเด็ก

551/52  ถนนสำธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

354 0105563068560 บจ.คีรินเฮง จ ำกัด 1/5/2563          1,000,000 56101 กำรจัดจ ำหน่ำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม 699/26  ถนนวงศ์สว่ำง แขวงวงศ์สว่ำง เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10800

355 0105563068578 บจ.ซีแอลเค ลีดเดอร์ เฟอร์นิช 

จ ำกัด

1/5/2563          1,000,000 47591 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ เคร่ือง

ตกแต่ง และ อุปกรณ์ตกแต่งทุกชนิด

810/1  ถนนฉลองกรุง แขวงล ำปลำทิว เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

356 0105563068616 บจ.โอปัส ดีเวลล๊อปเม้นท์ จ ำกัด 1/5/2563          1,000,000 68101 กำรซ้ือและกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็น

ของตนเอง เพ่ือกำรพักอำศัย

1558/374  ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

357 0105563068632 บจ.วิน ฟีด จ ำกัด 1/5/2563          1,000,000 46206 กำรจ ำหน่ำยอำหำรสัตว์ หัวอำหำรหรือ

อำหำรเข้มข้น

8/3  ถนนรัชดำ-รำมอินทรำ แขวงรำมอินทรำ เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

358 0105563068675 บจ.ลิมิตเลสเอนเตอร์ไพรส์ จ ำกัด 1/5/2563          1,000,000 46109 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและส่งออกสินค้ำ

ระหว่ำงประเทศ

82/371  ซอยซีเมนต์ไทย แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

359 0105563068730 บจ.สลิมฟิต ฟู้ด จ ำกัด 1/5/2563          1,000,000 10799 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยอำหำร

แปรรูป อำหำรส ำเร็จรูป ประเภทต่ำงๆ

68/12  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซ.28 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

360 0105563068799 บจ.ดำรำกร อินเตอร์เทรด จ ำกัด 1/5/2563          1,000,000 46109 ส่ังเข้ำมำจ ำหน่ำยในประเทศเเละส่งออกไป

จ ำหน่ำยยังต่ำงประเทศ ซ่ึงสินค้ำตำมท่ี

ก ำหนดไว้ในวัตถุท่ีประสงค์

41/300  ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230

361 0105563068829 บจ.ยังคอยน์ จ ำกัด 1/5/2563          1,000,000 62012 จัดท ำโปรแกรม/ให้ค ำปรึกษำคอมพิวเตอร์ 

จัดท ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตำม

วัตถุประสงค์ของผู้ใช้

811  หมู่บ้ำน สินทวี หมู่ท่ี 10 ซอย43 

ถนนพระรำมท่ี 2

แขวงบำงมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

362 0105563068845 บจ.พีทูดี โลจิสติกส์ จ ำกัด 1/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ ท้ัง

ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ

12/74  ถนนมำเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

363 0105563068861 บจ.เพำะศิลป์ จ ำกัด 1/5/2563          1,000,000 71101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรงำนสถำปัตยกรรม

 งำนปฎิมำกรรม  งำนป้ัน หล่อไฟเบอร์

กลำส เรซ่ิน ปูนซีเมนส์ งำนแกะโฟม

39/582  ซอยสุขำภิบำล 5 ซอย 82 แขวงสำมวำตะวันตก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510
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364 0105563068888 บจ.ชัยพร ซีวิล จ ำกัด 1/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ประมูล

งำน ออกแบบ ต่อเติม ตกแต่งภำยใน 

ตกแต่งจัดสวเ ปรับพ้ืนท่ีถมดิน

200  หมู่บ้ำน เมืองเพชรวิลเลจ 4 ซอย

ทุ่งมังกร 10

แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

365 0105563068900 บจ.เอพีแอร์โฮม จ ำกัด 1/5/2563          1,000,000 43223 ติดต้ัง ซ่อมบ ำรุงเคร่ืองปรับอำกำศ 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำทุกชนิด

49/428  ซอยหทัยรำษฎร์ 37 แขวงสำมวำตะวันตก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

366 0105563068934 บจ.เวอร์ชวล เพอซะนอล เฮลธ์แคร์

(วีพีเอช) จ ำกัด

1/5/2563          1,000,000 62012 ประกอบกิจกำรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศ ออกเเบบ พัฒนำระบบซอฟต์

เเวร์ ปัญญำประดิษฐ์

78  ซอยพ่ึงมี 29 แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

367 0105563068942 บจ.ดีเวส อินโนเวช่ัน จ ำกัด 1/5/2563          1,000,000 62012 รับเป็นท่ีปรึกษำให้ค ำแนะน ำออกแบบ

เก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร์

454/263  ซอยลำดพร้ำว 87 (จันทรำ

สุข)

แขวงคลองเจ้ำคุณสิงห์ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

368 0105563068977 บจ.บัวบุญรอดกำรช่ำง จ ำกัด 1/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำ ก่อสร้ำง ซ่อมแซม

 ทำสี อำคำร

231  ซอย01 กำญจนำภิเษก 39 แยก 

12

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

369 0105563068993 บจ.บลูวันเทค จ ำกัด 1/5/2563          1,000,000 46510 ประกอบกิจกำรค้ำ ระบบหรือนวัตกรรมด้ำน

เทคโนโลยีสำรสนเทศ เทคโนโลยีส่ือสำร

โทรคมนำคม

122/73  ซอยวิภำวดีรังสิต 58 แยก 2 แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210

370 0105563069051 บจ.แรงฤทธ์ิ กำรบัญชีและกฎหมำย

 จ ำกัด

1/5/2563          1,000,000 69200 รับท ำบัญชีและให้ค ำปรึกษำด้ำนกฎหมำย 10  ซอยรำมค ำแหง 118 แยก 48-5 แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

371 0105563069060 บจ.ผลบุญอะไหล่ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

1/5/2563          1,000,000 45302 ประกอบกิจกำรค้ำ จ ำหน่ำย น ำเข้ำส่งออก 

อะไหล่ ช้ินส่วนหม้อน้ ำ และอุปกรณ์รถยนต์

ทุกประเภท

48/96  ซอยนิมิตใหม่ 40 แขวงสำมวำตะวันออก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

372 0105563069086 บจ.มหำดวง จ ำกัด 1/5/2563          1,000,000 47412 ขำยโปรแกรมส ำเร็จรูปและให้บริกำรเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

1323/1  ซอยลำดพร้ำว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

373 0105563069108 บจ.พี.โอ. โปรดักช่ัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด 1/5/2563          1,000,000 73101 ให้บริกำรทำงด้ำนกำรโฆษณำอย่ำงเต็มรูป

เเบบ กำรให้บริกำรด้ำนกำรออกเเบบ กำร

ผลิต

523/85  ซอยลำดพร้ำว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

374 0105563069116 บจ.เออร์ล่ี มอร์น่ิง จ ำกัด 1/5/2563          1,000,000 46109 เป็นตัวแทนขำย จ ำหน่ำย ค่ำตอบแทน ส่วน

แบ่งสินค้ำลิขสิทธ์ิ เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำอุปกรณ์

ไฟฟ้ำทุกชนิด

3/49  ซอยเคหะร่มเกล้ำ 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

375 0105563069141 บจ.เดอะ คองเคอเรอร์ จ ำกัด 1/5/2563          1,000,000 47912 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองออกก ำลังกำยทุก

ชนิด รวมท้ังอะไหล่ท่ีเก่ียวข้อง ผ่ำนทำง

อินเตอร์เน็ต

12  ถนนวัดเวฬุวนำรำม แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210
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376 0105563069159 บจ.เคทีดับเบิลยูโอ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

1/5/2563          1,000,000 55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม ภัตตำคำร 

ร้ำนอำหำร บำร์ ไนท์คลับ สปำ ฟิตเนส จัด

เล้ียงจัดกิจกรรมงำนต่ำงๆ

100  อำคำรสำธรนครทำวเวอร์ ช้ัน 9 

ถนนสำทรเหนือ

แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

377 0105563069183 บจ.อัลกิซ เคที จ ำกัด 1/5/2563          1,000,000 46691 กำรขำยส่งเคมีภัณฑ์ทำงอุตสำหกรรม 8/475  หมู่บ้ำน เดอะคอนเนค ซอย

ช่ำงอำกำศอุทิศ10แยก1-2 ถนนช่ำง

อำกำศอุทิศ

แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

378 0105563069213 บจ.วี. สตีล จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 46639 ประกอบกิจกำรขำยส่งวัสดุก่อสร้ำงอ่ืนๆซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

28/3  ช้ันท่ี 3 ซอยทองหล่อ 23 (ซอย

เล่ือนอรณพ) ถนนสุขุมวิท 55

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

379 0105563069221 บจ.สยำม แอลฟำ เมด จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 26511 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำยเคร่ืองมือ 

อะไหล่และอุปกรณ์เทคโนโลยีด้ำนกำร

ตรวจวัดคุณภำพอำกำศ

9/156  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

380 0105563069248 บจ.สตำร์ฟู้ดส์ 656 กรุ้ป จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 46322 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืมชนิดผง

ชงด่ืมส ำเร็จรูป

214  ซอยพระรำม 2 ซอย 33 แขวงบำงมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

381 0105563069281 บจ.ซีเอ็นเอ็ม วิศวกรรมและท่ี

ปรึกษำ จ ำกัด

5/5/2563          1,000,000 71102 ประกอบกิจกรรมงำนวิศวกรรมและกำรให้

ค ำปรึกษำทำงด้ำนเทคนิค ท่ีเก่ียวข้อง

39  ซอยโกสุมรวมใจ14 ถนนโกสุมรวม

ใจ

แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

382 0105563069299 บจ.จิปำถะ (๒๐๒๐) จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 70209 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำด้ำนธุรกิจ 

ด้ำนกำรตลำด กำรเงิน และกำรให้

ค ำแนะน ำท่ัวไปท่ีเก่ียวข้อง

109/8  ถนนบรมรำชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 10700

383 0105563069302 บจ.มัณฑิตำ อิเล็คทริค จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 43210 ประกอบกิจกำร ติดต้ังระบบไฟฟ้ำแรงสูง 

ออกแบบระบบไฟฟ้ำ

158/91  หมู่บ้ำน เดอะธำม อ่อนนุช-

มอเตอร์เวย์ ถนนประชำทร

แขวงลำดกระบัง เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

384 0105563069311 บจ.ยู คอร์ปอเรช่ัน 168 จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 46322 ประกอบกิจกำรค้ำ เคร่ืองด่ืม น้ ำด่ืม น้ ำแร่ 1056/76  หมู่บ้ำน คำซ่ำ ซิต้ี 

รำมค ำแหง ถนนรำมค ำแหง

แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

385 0105563069337 บจ.มีพร้อม5 กรุ๊ป จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 74101 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงออกแบบและตกแต่ง

สถำนท่ี พ้ืนท่ีส ำหรับจัดงำน

878/160  ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนำกำร เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

386 0105563069345 บจ.พีแอนด์วำยกลอร่ีไลฟ์ จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 85492 ประกอบกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนด้ำน

เทคโนโลยีสำรสนเทศ

29/3  ซอย42 แยก 16 เทพทวี 10 

ถนนลำดพร้ำว 101

แขวงคลองจ่ัน เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

387 0105563069361 บจ.อนันต์ทวีคุณ จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 68201 ประกอบธุรกิจในฐำนะตัวแทน นำยหน้ำ 

ขำย ขำยให้เช่ำ อสังหำริมทรัพย์ บ้ำน ทำวน์

เฮ้ำส์ คอนโด ท่ีอยู่อำศัย โกดัง โรงงำน 

ท่ีดินว่ำงเปล่ำ

30  ซอยสุขุมวิท 61 (เศรษฐบุตร) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110
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388 0105563069396 บจ.รีฟอร์ม นิวทริช่ัน จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 46441 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย น ำเข้ำ ให้บริกำร 

เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เคร่ืองมือแพทย์ 

ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม เคร่ืองส ำอำง 

เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทุกชนิด

435  ซอยศูนย์วิจัย 4 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

389 0105563069400 บจ.สกำยเวลล์โฮลด้ิง จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 70202 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ และ

ด ำเนินกำรทำงด้ำนกำรเงิน กำรค้ำ กำร

จัดหำแหล่งเงินทุน เงินกู้ และกำรปรับ

โครงสร้ำงหน้ี

636  ถนนบำงขุนเทียน - ชำยทะเล แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

390 0105563069434 บจ.ครัวต ำสตอร่ี จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 56101 ประกอบกิจกำรค้ำ อำหำรสด อำหำรแห้ง 

อำหำรแช่แข็ง ส้มต ำ ไก่ย่ำง ลำบ อำหำร

ส ำเร็จรูปทุกชนิด

975/5  ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

391 0105563069451 บจ.พีเค พำนิช เทรดด้ิง จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 46322 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและจ ำหน่ำย 

ผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ ชำนมไข่มุก และอุปกรณ์

เก่ียวกับ ชำนม กำแฟ ครีม อำหำร บรรจุ

ภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง

173  ซอยเฉลิมพระเกียรติร.๙ซ.30 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

392 0105563069477 บจ.บี. เม็ททอล จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 46639 ประกอบกิจกำรขำย ขนส่ง วัสดุก่อสร้ำง

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

28/3  ช้ันท่ี 1 ซอยทองหล่อ 23 (ซอย

เล่ือนอรณพ) ถนนสุขุมวิท 55

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

393 0105563069507 บจ.รำชำรส จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 56101 ประกอบกิจกำรขำยก๋วยเต๋ียว อำหำร

ประเภทเส้นทุกชนิด

629/390  ถนนสำธุประดิษฐ์ แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

394 0105563069515 บจ.เช็ค บีฟอร์ จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 46510 ประกอบกิจกำรค้ำ พัฒนำ และอนุญำตให้

ใช้ระบบ แอปพลิเคช่ัน และโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

187/2  ซอยกรุงเทพกีฑำ 7 แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

395 0105563069558 บจ.ดับเบิล-ยู เฮ้ำส์ จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ ท่ีพักอำสัย สถำนท่ีท ำงำน

125/39  ถนนเลียบคลองภำษีเจริญฝ่ัง

ใต้

แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

396 0105563069566 บจ.วี. เม็ททอล จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 68102 ประกอบกิจกำรพัฒนำ เเละจัดสรร

อสังหำริมทรัพย์ เพ่ือจ ำหน่ำย

28/3  ช้ันท่ี 2 ซอยทองหล่อ 23 (ซอย

เล่ือนอรณพ) ถนนสุขุมวิท 55

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

397 0105563069604 บจ.ซีนิท อี. เพำเวอร์ จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 43210 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงติดต้ังระบบไฟฟ้ำ 

น้ ำประปำ โทรศัพท์ ระบบคอมพิวเตอร์เเละ

ติดต้ังเคร่ืองจักรทุกชนิด

360/104  ซอยร่มเกล้ำ 18 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

398 0105563069612 บจ.ไกรทอง เทรดด้ิง จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 46639 ประกอบกิจกำรขำยส่งและปลีกวัสดุก่อสร้ำง

 หลำยชนิด

89/36  หมู่บ้ำน ลำนมณี ซอยสำยไหม

 55

แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

399 0105563069621 บจ.เวิร์ค อีท เพลย์ จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 68201 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำ และบริหำร

จัดกำรอำคำร

139  ซอยสุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110
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400 0105563069639 บจ.โรโบเวลธ์แอสโซซิเอท จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 82990 ประกอบกิจกรรมบริกำรอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุน

ธุรกิจ

100/57  อำคำรสำทรนครทำวเวอร์ 

ช้ันท่ี 28 ถนนสำทรเหนือ

แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

401 0105563069647 บจ.ซิมพล่ี ไลฟ์สไตล์ จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 62011 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับจ้ำงเขียนโปแก

รมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ แอพลิเคช่ันอี

คอมเมิร์ซ

80/94  ซอยพร้อมศรี แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

402 0105563069655 บจ.ที แอนด์ บี เวิลด์ อำร์ทิสต์ 

จ ำกัด

5/5/2563          1,000,000 90002 ประกอบกิจกำรบริหำรจัดกำรศิลปิน เช่น 

นักเเสดง นำงเเบบ เเละนำยเเบบ เพ่ือเเสดง

ในส่ือต่ำงๆ

101  อำคำรทรู ดิจิทัล พำร์ค ช้ันท่ี 4  

ห้องเลขท่ี 408 ถนนสุขุมวิท

แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

403 0105563069671 บจ.คอมพลีท100 จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 45101 ประกอบกิจกำรรับซ้ือ ขำย โอน แลกเปล่ียน

 รถยนต์ รถจักรยำนยนต์ ท้ังมืหน่ึงและมือ

สอง

100  ถนนเทพรักษ์ แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

404 0105563069698 บจ.อำร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 2020 

จ ำกัด

5/5/2563          1,000,000 47595 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ปลีก ส่ง 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ ติดต้ังระบบไฟฟ้ำ แอร์ 

อุปกรณ์แอร์ ช้ินส่วนแอร์

1/22  ถนนพหลโยธิน แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

405 0105563069728 บจ.มำโฮ อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็น

เตอร์เทนเมนต์ จ ำกัด

5/5/2563          1,000,000 73101 ประกอบกิจกรรมของบริษัทโฆษณำ 369/56  หมู่บ้ำน สิรสำ ซอยแจ้งวัฒนะ

 6 ถนนแจ้งวัฒนะ

แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210

406 0105563069752 บจ.เอฟ.ที.เอ กรุ๊ป จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 32909 ประกอบกิจกำรผลิตจ ำหน่ำย ประกอบ 

อุปกรณ์ทำงด้ำนกำรศึกษำทุกชนิด และ

อุปกรณ์ทำงด้ำนอุตสำหกรรมทุกชนิด

8  ซอยนวมินทร์ 74 แยก 3-8-3 แขวงรำมอินทรำ เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

407 0105563069787 บจ.วำตะ เวสท์ จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 70209 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ ท ำ

กำรตลำดท้ังแบบออน-ออฟไลน์

30  ซอยสุขุมวิท 61 (เศรษฐบุตร) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

408 0105563069795 บจ.สตูดิโอ แอคท์ ออฟ ไคด์เนส 

แบงค็อก จ ำกัด

5/5/2563          1,000,000 74101 ประกอบกิจกำรบริกำรออกแบบตกแต่ง

ภำยใน และงำนออกแบบเก่ียวกับกำร

ก่อสร้ำงอำคำรประเภทต่ำงๆ

394  ซอยแสนสบำย แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

409 0105563069817 บจ.ฟอร์ต้ีซี จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 46441 ประกอบกิจกำรค้ำ ยำ ยำรักษำโรค เภสัช

ภัณฑ์เคร่ืองมือเเพทย์เคมีภัณฑ์ เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ทำงวิทยำศำสตร์ ปุ๋ย ยำปรำบ

ศัตรูพืช ยำบ ำรุงพืชเเละสัตว์ทุกชนิด

18/81  ซอยอ่อนนุช 80 เเยก 5 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

410 0105563069841 บจ.ผลำผล เทรดด้ิงส์ จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 46319 กำรขำยส่งผลิตภัณฑ์อำหำรอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

1599/162  หมู่บ้ำน หมู่บ้ำนเดอะมิรำ

เคิล พลัส เพชรเกษม 63 ถนนบำงบอน

 2

แขวงหลักสอง เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

411 0105563069850 บจ.มิวำสเซ่ โกลบอล จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 32111 ผลิต จ ำหน่ำย เคร่ืองประดับ เส้ือผ้ำ 

เคร่ืองนุ่งห่ม สินค้ำเคร่ืองแต่งกำยทุกชนิด

599/144   ห้องเลขท่ี บีบี ช้ันท่ี 1 ซอย

คัลเลอร์ 12 ถนนลำดปลำเค้ำ

แขวงจรเข้บัว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230
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412 0105563069876 บจ.วอทอีสดีสฟอร์ จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 47711 ประกอบกิจกำรค้ำเส้ือผ้ำส ำเร็จรูป ถุงเท้ำ 

เคร่ืองหนัง กระเป๋ำ เคร่ืองอุปโภคอ่ืน

379/33  ซอยเจริญนคร 28 ถนนเจริญ

นคร

แขวงบำงล ำภูล่ำง เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600

413 0105563069884 บจ.กฏหมำยทรัพย์ไทรทอง จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 69100 ประกอบกิจกำรด้ำนกฎหมำย รับซ้ือ ขำย 

รับฝำกขำย ในธุรกิจอสังหำริมทรัพย์

1477/194  ถนนนิมิตใหม่ แขวงทรำยกองดิน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

414 0105563069914 บจ.เคเอส 2020 จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 46102 น ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เสริม

อำหำรเพ่ือสุขภำพ/สปำ/เวชภัณฑ์-ส ำอำง

19/100  ซอยคู้บอน 28 แขวงรำมอินทรำ เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

415 0105563069922 บจ.บี ออล เนเชอรัล เฮิร์บ กรุ๊ป 

จ ำกัด

7/5/2563          1,000,000 21002 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย ยำสมุนไพร

ทุกชนิด

91/143  ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

416 0105563069931 บจ.พี.วี. ย่ิงเจริญ จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 45301 กำรขำยส่งช้ินส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่

ของยำนยนต์

23/354  ซอยประชำอุทิศ 76 ถนน

ประชำอุทิศ

แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 10140

417 0105563069973 บจ.ไทย เฮอบัล สกัดและผลิต จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 21002 สกัดสมุนไพรจำกผลิตผลธรรมชำติ ผลิต

น้ ำมันสมุนไพร และผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

รวมถึงผสม ปรุง แปรสภำพ ประกอบ บรรจุ

 แบ่งบรรจุ

24 ลำดพร้ำว ซอย 91 แขวงคลองเจ้ำคุณสิงห์ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

418 0105563069990 บจ.๒ ๓ ๙ จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 68102 ประกอบกิจกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์

รวมถึงรับบริหำร จัดกำร ท ำกำรตลำดและ

รับเป็นท่ีปรึกษำใหเค ำแนะน ำ

518/5  อำคำรมณียำเซ็นเตอร์ ช้ันท่ี 10

 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

419 0105563070009 บจ.เอเอฟพีดีไซน์แอนด์บิลด์ จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 41002 รับเหมำก่อสร้ำงอำคำร อำคำรพำณิชย์ 

อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำกำร ถนน 

สะพำน เข่ือน อุโมงค์

99/54  ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

420 0105563070025 บจ.สแปน ซิสเต็มส์ (เซำท์ อีสท์ 

เอเชีย) จ ำกัด

7/5/2563          1,000,000 47521 ค้ำวัสดุ-อุปกรณ์-เคร่ืองมือ/ใช้ก่อสร้ำงทุก

ประเภท

77  ซอยเจริญพร 2 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400

421 0105563070033 บจ.อินฟรำเทค เอเชีย จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 47521 ค้ำวัสดุ/อุปกรณ์/เคร่ืองมือ-ใช้-ช่ำง ก่อสร้ำง

ทุกประเภท

77  ซอยเจริญพร 2 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400

422 0105563070041 บจ.สำยทอง เซอร์วิส จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 46599 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ออกแบบ ติดต้ัง

และซ่อมบ ำรุงเคร่ืองท ำควำมเย็น

52/2  ซอยสุขสวัสด์ิ 30 แยก 10 แขวงบำงปะกอก เขตรำษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหำนคร 10140

423 0105563070076 บจ.ดำวทอง ฟู้ดแอนด์เซอร์วิส 

จ ำกัด

7/5/2563          1,000,000 56101 ให้บริกำรจ ำหน่ำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม 418  หมู่บ้ำน อัมรินทร์ฯ 3 ผัง 2 ซอย

สำยไหม 79

แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

424 0105563070084 บจ.ลองวีคเอนด์ จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 55101 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 725  อำคำรเมโทรโพลิศ ช้ันท่ี 20  ห้อง

เลขท่ี 141 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

425 0105563070106 บจ.ออโต้ เอนไทร์ จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 46614 กำรขำยส่งผลิตภัณฑ์ท่ีได้จำกกำรกล่ัน

ปิโตรเลียม

208/9  ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้ำนช่ำงหล่อ เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 10700
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426 0105563070122 บจ.เอพี ลิฟว่ิงโฮม จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 47524 ค้ำ ซ้ือ ขำย ติดต้ังกระจก/อลูมิเนียม 

อลูมิเนียมคอมโพสิต งำนเหล็กทุกประเภท

704/28  ถนนบำงขุนเทียน-ชำยทะเล แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

427 0105563070131 บจ.เอสอำร์เอฟ อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 46101 กำรขำยส่งวัตุดิบทำงกำรเกษตรและสัตว์มี

ชีวิตโดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง

446/54  หมู่บ้ำน ทิมเรืองเวช ซอย

พหลโยธิน 52 แยก 27-21

แขวงคลองถนน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

428 0105563070149 บจ.สุรีย์ ทรำนสปอร์ต (2005) 

จ ำกัด

7/5/2563          1,000,000 49329 ประกอบธุรกิจขนส่ง ด้วยรถโดยสำรขนำด

ต่ำงๆ แบบไม่ประจ ำทำง

222/238  ซอยวิภำวดีรังสิต 60 แยก 18 แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210

429 0105563070165 บจ.นิว นอร์มอล บำงกอก จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 47591 ประกอบกิจกำรค้ำ เคร่ืองเคหภัณฑ์ เคร่ือง

เรือน เคร่ืองเเก้ว เคร่ืองครัว เคร่ืองอุปโภค

999/186  ซอยเกศินีวิลล์ แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

430 0105563070173 บจ.เอวิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 46109 ประกอบกิจกำร น ำเข้ำ ส่งออก สินค้ำ

อุปโภค บริโภค

99/344  หมู่บ้ำน กลำงเมือง สำทร 

ตำกสิน 2 ซอยสวนหลวง

แขวงบำงค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

431 0105563070181 บจ.เค.ทีจี ชิปป้ิง เซอร์วิส จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 49330 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำทุกประ้เภททำง

ถนนโดยยำนพำหนะ

222/284  หมู่บ้ำน สรำญสิริ-รำม

อินทรำ ถนนปัญญำอินทรำ

แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

432 0105563070203 บจ.ที.ยู.โพรดักส์ แอนด์ แอดไว

เซอร์ จ ำกัด

7/5/2563          1,000,000 70202 ให้ค ำปรึกษำทำงด้ำนกำรเงิน 39/224  ซอยนวมินทร์ 143 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230

433 0105563070211 บจ.เคพลัส คอนสตัคช่ัน 2020 

จ ำกัด

7/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร และงำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด

74/2  หมู่ท่ี 9 แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530

434 0105563070246 บจ.สเปซ โฮลด้ิงส์ จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 73101 ประกอบกิจกำรโฆษณำและกำรตลำดแบบ

ครบวงจร

23/111  ซอยศูนย์วิจัย แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

435 0105563070271 บจ.อำร์พี เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 47411 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

เคร่ืองอีเลคโทรนิค เคร่ืองมือส่ือสำร วิทยุ 

โทรทัศน์ โทรศัพท์ เคร่ืองใช้

764/251  หมู่บ้ำน วิลเลตไลท์ 

พัฒนำกำร ซอยพัฒนำกำร 38

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

436 0105563070289 บจ.เคมีโซลูช่ัน จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 20231 กำรผลิตสบู่และสำรซักฟอกผลิตภัณฑ์ท่ีใช้

ในกำรท ำควำมสะอำด และขัดเงำ

111/148  หมู่บ้ำน พำทิโอ ถนน

ประชำอุทิศ

แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

437 0105563070297 บจ.อิลิ อิลิ จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 10761 ผลิต จ ำหน่ำย ส่งออก น ำเข้ำ กำแฟ

ส ำเร็จรูป กำแฟบด และอุปกรณ์ท่ีใช้ชงกำแฟ

157  ถนนสุคนธสวัสด์ิ แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

438 0105563070327 บจ.เอสคำเลท โฮลด้ิง จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 70209 ประกอบธุรกิจ รับบริกำรเป็นท่ีปรึกษำเเละ

ให้ค ำเเนะน ำทำงด้ำนธุรกิจกำรลงทุน

11  ซอยกำญจนำภิเษก 003 แขวงบำงบอนเหนือ เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

439 0105563070335 บจ.เก้ำ ออโต้ไทร์ จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 45302 ประกอบกิจกำรค้ำ ยำงรถยนต์ ล้อแม๊กซ์ 

โช๊ค ผ้ำเบรค อะไหล่และอุปกรณ์

95  ซอยนำคนิวำส 9 ถนนนำคนิวำส แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230
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440 0105563070343 บจ.แฮร์ เวฟ เทรดด้ิง จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 47723 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์และ

อุปกรณ์เสริมควำมงำมทุกชนิด  ท้ัง

ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ

126  ซอยรำชพฤกษ์ 24 แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

441 0105563070360 บจ.บ ำบัดน้ ำเสีย จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 37000 กำรจัดกำรน้ ำเสีย 111/148  หมู่บ้ำน พำทิโอ(วิภำวดี-

สรงประภำ) ถนนประชำอุทิศ

แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

442 0105563070378 บจ.วี คอนเนค ดีลเลอร์ กรุ๊ป จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 47413 ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์กำรส่ือสำรโทรคมนำคม 8/1-3   ห้องเลขท่ี จีซีอำร์139 ถนน

เคหะร่มเกล้ำ

แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

443 0105563070408 บจ.เอ็ม บิซ คอนซัลแทนท์ จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 82990 ให้บริกำรติดตำมเร่งรัดหน้ีสิน 65/9  ซอยรำมอินทรำ 14 ถนนรำม

อินทรำ

แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

444 0105563070424 บจ.เพอร์เฟคท์ ชัย อินเตอร์ จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 46442 กำรขำยส่งเคร่ืองหอม 153/47  ซอยประชำอุทิศ89/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 10140

445 0105563070432 บจ.บีจี อินคอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 10799 ประกอบกิจกำรโรงงำนผลิต อำหำร 

เคร่ืองด่ืม และเคร่ืองบริโภคอ่ืนๆ

18  ซอยร่มเกล้ำ 7 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

446 0105563070459 บจ.วำย.เอ. เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัล

แทนท์ จ ำกัด

8/5/2563          1,000,000 71102 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำ ออกแบบ วำง

ระบบด้ำนวิศวกรรม อำคำรส ำนักงำน และ

งำนโยธำทุกชนิด

35/31  ซอยวัฒนวงศ์ แขวงมักกะสัน เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

447 0105563070491 บจ.เดอะ คอนทินิวอัม จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 73101 ประกอบธุรกิจ สร้ำง ออกแบบ ส่ือทุกชนิด 2  ซอยสุขสวัสด์ิ 5 ถนนสุขสวัสด์ิ แขวงบำงปะกอก เขตรำษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหำนคร 10140

448 0105563070521 บจ.แมดแพ็คเกอร์ จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 73101 ประกอบกิจกำรส่งเสริมกำรตลำดจัดงำนอี

เว้นท์ทุกประเภท ผลิตบูำสินค้ำออกแบบส่ือ

โฆษณำทุกประเภท

1/2  ซอยคู้บอน 22 แขวงรำมอินทรำ เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

449 0105563070530 บจ.ลักก้ี ดีไซน์ กำร์เม้นท์ จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 14120 ประกอบกิจกำรให้บริกำรตัด เย็บ เส้ือผ้ำ

นักเรียน เส้ือกีฬำสีฯ

153/177  ซอยประชำอุทิศ 89/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 10140

450 0105563070548 บจ.ซันบีม โกลเด้น จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 46900 ประกอบกิจกำรขำยส่งสินค้ำท่ัวไป 306/181  ซอยร่มเกล้ำ 12 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

451 0105563070556 บจ.ไดนำมิคส์ โปรเกรส โซลูช่ัน 

จ ำกัด

8/5/2563          1,000,000 81293 ประกอบกิจกำรบริกำรฆ่ำเช้ือในท่ีอยู่อำศัย 

และส่ิงก่อสร้ำงอ่ืนๆ

38/1  ถนนพัฒนำชนบท 4 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

452 0105563070564 บจ.เทียรศิริ คอนสตรัคช่ัน 2020 

จ ำกัด

8/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 436  ถนนเลียบทำงรถไฟสำยใต้1 แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

453 0105563070572 บจ.วำนสิโฮ จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 68201 ประกอบกิจกำรให้บริกำรท่ีปรึกษำธุรกิจ

และกำรจัดกำรอสังหำริมทรัพย์ ตัวแทนขำย

 และให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์

39/199  หมู่บ้ำน ซิกเนเจอร์ 

กัลปพฤกษ์ ถนนกัลปพฤกษ์

แขวงบำงแค เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

454 0105563070581 บจ.เท็น ดีไซน์ กำร์เม้นท์ จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 14120 ประกอบกิจกำรผลิต ซ้ือมำ ขำยไป เส้ือผ้ำ

ส ำเร็จรูป หุ่นแสดงสินค้ำ และสินค้ำ

เบ็ดเตล็ด

120/110  ถนนรำชปรำรภ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400
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455 0105563070602 บจ.เปเปอร์พรำวด์ จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 46109 ประกอบกิจกำรส่ังเข้ำมำจ ำหน่ำยใน

ประเทศและส่งออกต่ำงประเทศ ซ่ึงสินค้ำท่ี

ระบุไว้ในวัตถุประสงค์

2  ซอยโชคชัย 4 ซอย 64 ถนนโชคชัย 4 แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

456 0105563070629 บจ.อี. เอ็ม. พี. (อีท มี พลีส) จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 56101 ประกอบกิจกำรบริกำรด้ำนอำหำรใน

ภัตตำคำร/ร้ำนอำหำร

27/2  ซอยศรีบ ำเพ็ญ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

457 0105563070637 บจ.พีซีเค ลีเกิล คอนซัลแทนท์ 

จ ำกัด

8/5/2563          1,000,000 70202 ประกอบกิจกำรให้บริกำรวิเครำะห์ข้อมูล

ด้ำนกำรเงิน

252/20  อำคำรเมืองไทย-ภัทร คอม

เพล็กซ์ ช้ันท่ี 16 ถนนรัชดำภิเษก

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

458 0105563070645 บจ.มันน่ี พำย จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 47219 ประกอบกิจกำรขำยปลีกอำหำรเสริมและ

สินค้ำอุปโภคบริโภคทุกชนิด

2  ซอยโกสุมรวมใจ 37 แยก 2 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

459 0105563070653 บจ.อิมเมจ คำบิเน็ท จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 46109 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก เก่ียวกับ

สินค้ำอุปโภค บริโภค ทุกประเภท

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

460 0105563070670 บจ.ณรัตน์โกลด์แอนด์จิวเวลร่ี จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 47732 ประกอบกิจกำรรับซ้ือผลิตอัญมณีทุกชิด 

ฝำกขำยทองรูปพรรณ

22/45  ซอยเพชรเกษม 69 แขวงหนองค้ำงพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

461 0105563070688 บจ.โจโจ้บอย จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 47711 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกเส้ือผ้ำ 338 แขวงบ้ำนบำตร เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย กรุงเทพมหำนคร 10100

462 0105563070700 บจ.บำงกอก อีทเทอร่ี จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร 88  ซอยสุขุมวิท 33 (แดงอุดม) ถนน

สุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

463 0105563070726 บจ.รู้แล้วเจริญ จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 85500 ประกอบกิจกำรเปิดสถำนศึกษำหรือศูนย์

กำรเรียนรู้ต่ำงๆ

160/2  ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400

464 0105563070734 บจ.ทเวลฟ์ มิดไนท์ จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 69200 ประกอบกิจกรรมเก่ียวกับบัญชีกำรท ำบัญชี

และกำรตรวจสอบบัญชี กำรให้ค ำปรึกษำ

ด้ำนภำษี

56  ซอยรำมอินทรำ 19 แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

465 0105563070751 บจ.บี พลัส ฟู้ด ซัพพลำย จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 10794 ประกอบกิจกำรผลิตอำหำรพร้อมปรุงและ

อำหำรท่ีเน่ำเสียง่ำย

449/343  หมู่บ้ำน พร้อมพัฒน์ ไพร์ม 

ถนนปัญญำอินทรำ

แขวงสำมวำตะวันตก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

466 0105563070777 บจ.อินโน ไซเคิล แลบ จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 73101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับออกแบบ 

จัดท ำส่ือประชำสัมพันธ์ ส่ือส่ิงพิมพ์ โฆษณำ

 และส่ืออ่ืน ๆ ทุกชนิด

1  อำคำรเอ็มไพร์ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 47 ยู

นิต 4703 (ริเวอร์ 26) ถนนสำทรใต้

แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

467 0105563070831 บจ.ปล๊ักไทยดอทคอม จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 47595 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ 

อุปกรณ์ไฟฟ้ำ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ท่ีใช้ใน

ส ำนักงำน รวมท้ังอะไหล่อุปกรณ์

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ

137/76  ซอยคู้บอน 27 แยก 23 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

468 0105563070840 บจ.ทูเก็ตเตอร์ เอ็ดดูเคช่ัน จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 85493 ประกอบกิจกำรให้บริกำรสอนเสริมและกำร

กวดวิชำท่ัวไป เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำก

หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง

26  ซอยพระรำมท่ี 2 ซอย 69 แยก 3 แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150
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469 0105563070858 บจ.ฟอร์เอเวอร์ แฟ๊บ จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 20232 ประกอบกิจกำรผลิตและน ำเข้ำเคร่ืองส ำอำง 644  ซอยพัฒนำกำร 30 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

470 0105563070882 บจ.อินโฟล แอคเคำน์ต้ิง จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีกำรท ำบัญชีและกำร

ตรวจสอบบัญชี กำรให้ค ำปรึกษำด้ำนภำษี

567  ถนนวงศ์สว่ำง แขวงวงศ์สว่ำง เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10800

471 0105563070904 บจ.ไทม์ ออแกนิค โกลบอล จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 01279 ประกอบกิจกำรปลูก ผลิต จ ำหน่ำย 

ผลิตภัณฑ์เก่ียวกับพืชและสมุนไพร

218/1  ถนนบำงบอน 3 แขวงหลักสอง เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

472 0105563070912 บจ.เนกซิเจน กรุ๊ป จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 46414 ประกอบกิจกำรค้ำ ผ้ำ เคร่ืองนุ่มห่ม เส้ือผ้ำ

ส ำเร็จรูป

15/70  ซอยพร้อมมิตร แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

473 0105563070921 บจ.ป้ันปันเติม จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืม เบเกอร่ี ทุกชนิด

103  ถนนรำมค ำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

474 0105563070939 บจ.บีท เดอะ ไจแอนท์ จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 47912 ประกอบกิจกำรขำยปลีกทำงอินเทอร์เน็ต 101  อำคำรวิสซ์ดอม 101 ถนนสุขุมวิท แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

475 0105563070947 บจ.แฟ๊บ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 46441 ประกอบกิจกำรขำยส่งสินค้ำทำงเภสัชภัณฑ์

และทำงกำรแพทย์

25/197  ซอยนวมินทร์ 163 แยก 17 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240

476 0105563070955 บจ.บำงกอกฟำร์มีก้ำ จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 46441 ประกอบกิจกำรขำยส่งสินค้ำทำงเภสัชภัณฑ์

และทำงกำรแพทย์

85/97  ซอยลำดพร้ำว 94 ถนน

ลำดพร้ำว

แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

477 0105563070971 บจ.อัพเกรด เวลท์ จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 70209 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ ฝึกอบรม 

รับจัดกำรธุรกิจเก่ียวกับบริหำรงำนขำยและ

กำรขำยตลำด

1  ซอยพำณิชยกำรธนบุรี 12 แยก 2 แขวงวัดท่ำพระ เขตบำงกอกใหญ่ กรุงเทพมหำนคร 10600

478 0105563070980 บจ.เอ็ม แอนด์ จี บรำเธอร์ส จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 28160 ประกอบธุรกิจพัฒนำ ผลิต ปรับปรุงและ

เปล่ียนแปลงนวัตกรรมของอำหำร เช่นใช้

หุ่นยนต์ประกอบอำหำรแทน

94/76  ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

479 0105563070998 บจ.เอ พี เจ อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ำกัด

12/5/2563          1,000,000 46599 ค้ำผลิตภัณฑ์เก่ียวกับควำมปลอดภัยและ

หรือควำมสะอำด

322/48  ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

480 0105563071013 บจ.เอเอ็มบี จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 70209 กิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

119/68  ซอยพระยำสุเรนทร์ 23 แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

481 0105563071030 บจ.โอชำ โอฬำร จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 47219 ประกอบกิจกำรค้ำ อำหำรส ำเร็จรูป 41/12  ซอยศรีอักษร แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

482 0105563071048 บจ.กู๊ด เทค โปรดักช่ัน จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 73101 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงท ำโฆษณำและ

ประชำสัมพันธ์โดยใช้ส่ือวิทยุ โทรทัศน์ 

ภำพยนตร์

489/116  หมู่บ้ำน กลำงเมือง เอส

เซนซ์ ถนนลำดกระบัง

แขวงลำดกระบัง เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

483 0105563071064 บจ.ไอดู ออล โซลูช่ันส์ จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 28199 ประกอบกิจกำรออกแบบ ผลิต ประกอบ 

รับเหมำ แปรรูป จ ำหน่ำย น ำเข้ำ ส่งออก 

ติดต้ัง ซ่อมแซม ดูแล บ ำรุงรักษำ เป็นท่ี

ปรึกษำเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ช้ินส่วน อะไหล่ 

แม่พิมพ์เคร่ืองจักรอุตสำหกรรม

388/99  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250
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484 0105563071072 บจ.พีพีบี จิวเวลร่ี จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 32120 กำรผลิตเคร่ืองประดับ ท่ีท ำจำกอัญมณี

เทียมและส่ิงของท่ีเก่ียวข้อง

345/76  ซอยสุขสวัสด์ิ 30 ถนนสุข

สวัสด์ิ

แขวงบำงปะกอก เขตรำษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหำนคร 10140

485 0105563071102 บจ.ไทยหันบิง จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 73101 กิจกรรมของบริษัทโฆษณำ 67/61  ซอยแจ่มจันทร์ (ทองหล่อ 20) 

ถนนสุขุมุวิท 55

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

486 0105563071145 บจ.โซลูช่ัน ไฮบริด จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 46522 ประกอบกิจกำรค้ำส่ง สินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ 

โทรศัพย์มือถือ เเละอุปกรณ์เสริมท่ีเก่ียวข้อง

1/108  หมู่บ้ำน พฤกษำวิลล์ 17 ซอย

พุทธบูชำ 36 เเยก 1

แขวงบำงมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 10140

487 0105563071153 บจ.นิวรอลสเปซ จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 47412 ประกอบกิจกำรค้ำและบริกำรซอฟต์แวร์ 

อะไหล่ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์

ในระบบอิเล็คทรอนิค

599/34  ถนนรัชกำภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

488 0105563071161 บจ.ก.พ. แฟมิล่ี จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 20231 ผลิตและจ ำหน่ำย น้ ำยำท ำควำมสะอำด 

และเคมีภัณฑ์ท ำควำมสะอำดทุกชนิด

113/30  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

489 0105563071170 บจ.ฮ่ำว เทรดด้ิง จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 46109 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก ได้แก่

เคร่ืองมือแพทย์ อำหำรแช่แข็ง อำหำรอ่ืนๆ 

สินค้ำ

99  ซอยสบำยใจ ถนนสุทธิสำรวินิจฉัย แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

490 0105563071196 บจ.เซส ประหยัดพลังงำน จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 33200 บริกำรจัดต้ัง ซ่อมแซม น ำเข้ำ-ส่งออก

อุปกรณ์เพ่ืออนุรักษ์พลังงำน

899/283  ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

491 0105563071200 บจ.อำเคอร์ เทค จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 45302 ประกอบกิจกำรค้ำปลีก ส่ง อะไหล่ ยำง

รถยนต์ น้ ำยำเคมี น้ ำมันเคร่ือง และ

อุปกรณ์ของยำนพำหนะ

1374/3  ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

492 0105563071218 บจ.เบทเทอร์ บ็อกซ์ มีเดีย เอเจนซ่ี

 จ ำกัด

12/5/2563          1,000,000 73101 รับผลิตส่ือมัลติมีเดีย ส่ือโฆษณำทุกชนิด 

และประชำสัมพันธ์ทำงโทรทัศวิทยุ ส่ือ

ส่ิงพิมพ์ ส่ือออนไลน์

68  ซอยบรมรำชชนนี 2 แขวงบำงบ ำหรุ เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 10700

493 0105563071242 บจ.พรดนัย ก่อสร้ำง จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร

พำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย งำนก่อสร้ำง

อย่ำงอ่ืนและโยธำทุกประเภท

198  ซอยวัดสุขใจ 14 แขวงทรำยกองดิน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

494 0105563071251 บจ.ไทยเอกซ์แล็บ จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 46599 จ ำหน่ำยเคร่ืองบันทึกอุณหภูมิ 361/1 ซอยสุขุมวิท 49 (กลำง) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

495 0105563071269 บจ.มีทต้ีเกลส์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 47912 ประกอบกิจกำรขำยปลีกออนไลน์ ผ้ำ 

เคร่ืองนุ่งห่ม เส้ือผ้ำส ำเร็จรูป เคร่ืองแต่งกำย

 เคร่ืองประดับกำย ไม่ใช่ธุรกิจขำยตรงและ

ตลำดแบบตรง

12  ซอยท่ำข้ำม 28 แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

496 0105563071277 บจ.ลลินพัชร จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 46639 ประกอบกิจกำรซ้ือมำขำยไป วัสดุก่อสร้ำง 

อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในกำรก่อสร้ำง

เคร่ืองมือช่ำงสีทุกประเภท สี

125/1  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 12 แขวงวัดท่ำพระ เขตบำงกอกใหญ่ กรุงเทพมหำนคร 10600
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497 0105563071285 บจ.ทำวำเทียร์ จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 47723 ประกอบกิจกำรรับฝำกจ ำหน่ำย 

เคร่ืองประดับ ต่ำงหู ก ำไล เส้ือผ้ำ รองเท้ำ 

กระเป๋ำ นำฬิกำ

7/24  ซอยประชำอุทิศ 90 แยก 2 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 10140

498 0105563071307 บจ.วิเชียรโชติ จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 46695 ประกอบกิจกำรรับซ้ือและจ ำหน่ำย ของเก่ำ

 วัสดุเหลือใช้ รวมท้ังขยะท่ัวไป

6  ซอยอ่อนนุช 88 แยก 4 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

499 0105563071315 บจ.เบลล่ำ บิลเล่ียน จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 46443 ประกอบกำรค้ำ ผลิต น ำเข้ำ แบ่งบรรจุ

เคร่ืองส ำอำง

81/104  ซอยนวมินทร์ 86 แขวงรำมอินทรำ เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

500 0105563071323 บจ.ลำวิด้ำ โนวำ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 31009 ประกอบกิจกำรโรงงำนผลิต น ำเข้ำ ส่งออก

 จ ำหน่ำยขำยปลีก ขำยส่ง เฟอร์นิเจอร์ 

สุขภัณฑ์ และเคร่ืองครัว

103/5 ห้อง เอ็ม3  ซอยงำมดูพลี แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

501 0105563071358 บจ.เดนทัลคอนเนคท์ จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 62022 ประกอบกิจกำรให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศ

เทคโนโลยีกำรติดต่อส่ือสำร ทำงกำรแพทย์

 ทำงกำรแพทย์ระบบดิจิตอล

116  ถนนเอกชัย แขวงคลองบำงพรำน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

502 0105563071366 บจ.วิไลเทรดด้ิง 2020 จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 47524 ประกอบธุรกิจขำยวัสดุก่อสร้ำง กระจก

อลูมิเนียมทุกชนิด

80/11  ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4 

(วัดเกำะ)

แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

503 0105563071374 บจ.เดต้ำ อำคิเตคท์ จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 62012 ให้บริกำรออกแบบระบบปฏิบัติกำรด้ำน

ข้อมูล ทุกรูปแบบ

942/72ช2  ถนนพระรำมท่ี 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

504 0105563071382 บจ.แอกกริเกทพลัส จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 47525 ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุก่อสร้ำง อุปกรณ์และ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในกำรก่อสร้ำงทุกชนิด

32  ซอยเจริญพัฒนำ 11 แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

505 0105563071439 บจ.ทเวนต้ีเซเว่น แอ๊นซ์ จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 58202 กำรจัดท ำซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูป 143/64  หมู่บ้ำน พลีโน่ รำมอินทรำ-

วงแหวน ถนน01 กำญจนำภิเษก

แขวงสำมวำตะวันตก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

506 0105563071447 บจ.สุวรรณคเณศ 2020 จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 46311 ประกอบกิจกำรค้ำจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์

อำหำรแปรรูปจำกเน้ือสัตว์

12  ซอยโชคชัย4 ซอย 64 ถนนโชคชัย4 แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

507 0105563071455 บจ.ลิงค์ แม็กซ์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 71102 ประกอบกิจกำรด้ำนวิศวกรรมเครือข่ำย 

กำรรวมระบบ ให้ค ำปรึกษด้ำนกำรจัดกำร

ธุรกิจ กำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรให้

ค ำปรึกษำด้ำนเทคนิค

184/217  ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

508 0105563071471 บจ.มำริไทม์ ลิงค์ จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 49323 กำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 71  ถนนเจริญรำษฎร์ แขวงบำงโคล่ เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร 10120

509 0105563071480 บจ.เอสิบห้ำทีม ดีเวลลอปเปอร์ 

จ ำกัด

12/5/2563          1,000,000 41001 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 725  ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบำงกอกใหญ่ กรุงเทพมหำนคร 10600

510 0105563071528 บจ.เชียงใหม่ แคนนำเซีย วัลเลย์ 

จ ำกัด

12/5/2563          1,000,000 21001 ผลิต วิจัย พัฒนำ ผลิตภัณฑ์เวชส ำอำง 

ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับสำรสกัดจำกกัญชำ 

เพ่ือใช้ทำงกำรแพทย์

9  ซอยรำมอินทรำ 19 แยก 1 แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220
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511 0105563071536 บจ.สุริยะ ทีม จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด 

รวมท้ังงำนโยธำทุกประเภท

121  ซอยรำมอินทรำ 13 แยก 6 แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

512 0105563071544 บจ.เจย์ เดอะ แรบบิท คอมพำ

เนียน จ ำกัด

12/5/2563          1,000,000 73101 ประกอบธุรกิจโฆษณำ เผยแพร่ จ ำหน่ำย

สินค้ำ หรือให้บริกำรหรือเป็นตัวแทนในกำร

จ ำหน่ำยสินค้ำ

394  อำคำรธนำคำรกรุงเทพ ช้ัน 5 

ถนนพระรำม 1

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

513 0105563071552 บจ.สอำด ไมโครแล็บ จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 11049 ประกอบกิจกำรผลิต น ำเข้ำ ส่งออก สินค้ำ 

เคร่ืองด่ืมชนิดน้ ำ ชนิดผง อำหำรเสริม และ

อำหำรทำงกำรแพทย์

57  ซอยวัฒนำนิเวศน์ 7 แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

514 0105563071587 บจ.ซุปเปอร์ฮีโร่ช่วยด้วย จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 45302 ประกอบกิจกำรค้ำเเบตเตอร่ีรถยนต์ วัสดุ

อุปกรณ์ตกเเต่งรถยนต์ อะไหล่รถยนต์ทุก

ประเภท

134  ถนนลำดปลำเค้ำ แขวงจรเข้บัว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

515 0105563071595 บจ.ซูเปอร์ รีวิว จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 62023 ให้บริกำรเก่ียวกับโปรแกรมซอฟต์แวร์ พ้ืนท่ี

จัดเก็บข้อมูล ส ำหรับใช้ในกำรท ำงำนของ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เนต

172/2  ซอยพำนิชกุล ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

516 0105563071625 บจ.น่ำนน้ ำกำรโยธำ จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 43299 รับเหมำติดต้ังระบบงำนประกอบอำคำร 

และสถำนท่ีทุกประเภท ขำยปลีกอุปกรณ์

ก่อสร้ำงทุกชนิด

425/50  หมู่บ้ำน พฤกษำทำวน์ Privet

 ถนนเจริญพัฒนำ

แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

517 0105563071633 บจ.บี ดับเบ้ิลยู จี ซัพพลิเมนท์ 

จ ำกัด

12/5/2563          1,000,000 21001 ผลิตเเละจ ำหน่ำยยำ อำหำรเสริม 

เคร่ืองส ำอำง ยำรักษำโรค เภสัชภัณฑ์ 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทำงกำรเเพทย์

88  ซอยบำงนำ-ตรำด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

518 0105563071641 บจ.สองเอฟ เทรดด้ิง จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 13922 ผลิตและจ ำหน่ำย ผ้ำใบล้ำงแอร์ 59/331  ถนนบำงบอน 3 ซอย 7 หมู่

บ้ำนชนันธร

แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

519 0105563071650 บจ.สุวรรณน้อย ออโต้ บอด้ี 

เซอร์วิส จ ำกัด

12/5/2563          1,000,000 45202 กำรบ ำรุงรักษำและกำรซ่อมตัวถังประตู

หน้ำต่ำงและอ่ืนๆท่ีคล้ำยกัน

16/1  ซอยนวลจันทร์ 46 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230

520 0105563071676 บจ.ทันที ทรำนสปอร์ท จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 52292 ประกอบกิจกำรให้บริกำรชิปป้ิง งำนขนส่ง

สินค้ำทำงบก ทำงอำกำศ ทำงน้ ำ งำน

บริกำรโลจิสติกส์ ทุกประเภท

97  ซอยแบร่ิง 15 แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

521 0105563071684 บจ.รักษ์คุณ เฮลท์ เซอร์วิส จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 86101 ประกอบกิจกำรโรงพยำยำลเอกชน 629/383, 384, 385  ถนนสำธุประดิษฐ์ แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

522 0105563071706 บจ.เค.พี.ดับบลิว. จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 47525 ค้ำวัสดุก่อสร้ำง อุปกรณ์และเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ในกำรก่อสร้ำง

466/23   ห้องเลขท่ี 2 ช้ัน 2 ถนน

พหลโยธิน

แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400
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523 0105563071714 บจ.อย่ำงไรก็ดี ครีเอช่ัน จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 73101 ประกอบกิจกำรโฆษณำผำนส่ือออนไลน์ ส่ือ

วิทยุโทรทัศน์ ส่ือส่ิงพิมพ์ ทุกประเภท 

รวมท้ังเป็นท่ีปรึกษำ ให้ค ำแนะน ำด้ำนกำร

โฆษณำประชำสัมพันธ์ ให้แก่บุคคล นิติ

บุคคล ส่วนรำชกำรและองค์กำรของรัฐ

18  ซอยสรงประภำ 28 ถนนสรงประภำ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

524 0105563071722 บจ.เวลบีอ้ิงโซลูช่ันส์ จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 46421 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองฟอกอำกำศ 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ อุปกรณ์ไฟฟ้ำ อะไหล่และ

อุปกรณ์ของสินค้ำดังกล่ำว

290/111  ซอยลำดพร้ำว 84 (สังคม

สงเครำะห์ใต้ 1)

แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

525 0105563071731 บจ.แอดวำนซ์ กรีน ไบโอเทคโนโลยี

 (ประเทศไทย) จ ำกัด

13/5/2563          1,000,000 46692 ประกอบกิจกำรค้ำ น ำเข้ำ ผลิต จ ำหน่ำย 

และแบ่งบรรจุ เคมีเกษตร เช่น ปุ๋ย อำหำร 

พืช สำรปรับปรุงดิน ฮอร์โมนพืช สำร

ป้องกันก ำจัดแมลง แมลงศัตรูพืช สำร

ป้องกันก ำจัดเช้ือรำ สำรป้องกันก ำจัดวัชพืช

537/246  ซอยสำธุประดิษฐ์ 37 ถนน

สำธุประดิษฐ์

แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

526 0105563071757 บจ.รีเทล สเปซ จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 46109 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก สินค้ำอุปโภค

 บริโภค

433/82  ถนนสรงประภำ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

527 0105563071765 บจ.เค.พี.เอ็ม. คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 117/7  ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 10300

528 0105563071773 บจ.เฟำน์เทน ออฟ ยู จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 86201 ประกอบกิจกำรให้บริกำรให้ค ำปรึกษำ

เก่ียวกับกำรแพทย์และกำรดูแลรักษำสุขภำพ

30  ซอยสุขุมวิท 61 (เศรษฐบุตร) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

529 0105563071790 บจ.เค-สแปน เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำร รับเหมำก่อสร้ำง ออกแบบ

 ตกแต่ง ต่อเติม งำนทำงด้ำนสถำปัตยกรรม

 วิศวกรรม  อำคำร  อำคำรท่ีพักอำศัย   

อำคำรส ำนักงำน อำคำรพำณิชย์  สถำนท่ี

ท ำกำร ท้ังภำยในและภำยนอกอำคำร

71/4  ซอยรำมอินทรำ 13 แยก 4 แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

530 0105563071811 บจ.เอน่ี โกลบ จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 46599 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ซ้ือ ขำมำ ขำยไป 

สินค้ำโรงงำน อุปกรณ์รักษำควำมปลอดภัย 

วัสดุส้ินเปลือง ส ำหรับโรงงำนอุตสำหกรรม 

อุปกรณ์ไฟฟ้ำ อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์

612/50  ซอยเพ่ิมสิน 20 แยก 3 แขวงคลองถนน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

531 0105563071820 บจ.แล็บ  ฟินโนเวชัน จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 46109 ประกอบกิจกำรจัดซ้ือ จัดหำ น ำเข้ำสินค้ำ

ทุกชนิดจำกต่ำงประเทศ เข้ำมำจ ำหน่ำยใน

ประเทศ เเละส่งออกสินค้ำ

301/747  ซอยรำมค ำเเหง 68(สุภำ

พงษ์) ถนนรำมค ำเเหง

แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240
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532 0105563071838 บจ.เค.เอ เทคโนโลยี แอนด์ 

เซอร์วิส จ ำกัด

13/5/2563          1,000,000 62011 ประกอบกิจกำร กิจกรรมกำรจัดท ำ

โปรแกรมเว็บเพจและเครือข่ำยตำม

วัตถุประสงค์ของผู้ใช้

725  ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

533 0105563071846 บจ.เอ็มเอสเค กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 64202 ประกอบกิจกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วนจ ำพวก

จ ำกัดควำมรับผิดชอบ

5  ถนนกรุงเทพกรีฑำ แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

534 0105563071854 บจ.โทเทิล อินโนเวช่ันส์ จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 62023 ประกอบกิจกำรวำงระบบฮำร์ดแวร์ 

ซอฟท์แวร์

81  ซอยสมเด็จพระป่ินเกล้ำ ถนน

สมเด็จพระป่ินเกล้ำ

แขวงบำงย่ีขัน เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 10700

535 0105563071871 บจ.นันทจักร  เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 43210 ประกอบกิจกำรให้บริกำรติดต้ัง เดินสำย 

วำงระบบส่ือสำรโทรคมนำคมทุกชนิด

34/89  หมู่ท่ี 4 แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530

536 0105563071901 บจ.เวิลด์ไวด์ซิลค์ไบโอเทค จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 01139 ประกอบกิจกำรเพำะปลูก 292  ซอยเสรีไทย 81/2 ถนนเสรีไทย แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

537 0105563071935 บจ.คล่ืนวำฬ จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 73101 ประกอบกิจกำรงำนโฆษณำโดยมุ่งเน้นไป

ทำงด้ำนกำรช่วยเหลือสังคม และกำร

อนุรักษ์ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

28  ซอยชุลีพร แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

538 0105563071943 บจ.ครอสฟิล์ม จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 59121 ประกอบกิจกำรธุรกิจกำรถ่ำยท ำ-ตัดต่อ

วีดีโอ ส่ือโฆษณำ ภำพยนต์ รำยกำรทีวี 

วีดีโอ อีเว้นท์ต่ำงๆ

255/94  ซอยลำดพร้ำว 80 แยก 22 

ถนนลำดพร้ำว

แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

539 0105563071951 บจ.ซิลบำร์ กรุ๊ป จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 79110 ประกอบกิจกำรตัวแทนธุรกิจกำรเดินทำง 27/83  ซอยพหลโยธิน 48 แยก 17/1 แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

540 0105563071986 บจ.กุล คอนแทรคเตอร์ จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 33200 ประกอบกิจกำรรับออกแบบและติดต้ัง

อุตสำหกรรมห้องเย็น ห้องคลีนรูม 

ห้องอำหำร ยำและผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ

68/397  ซอยสำยไหม 43 (ทัศนำรมย์) แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

541 0105563071994 บจ.เอฟ.เอ็ม.เบสท์เซอร์วิสแอนด์

ซัพพลำย จ ำกัด

13/5/2563          1,000,000 33122 ประกอบกิจกำร รับซ่อม ผลิตและติดต้ัง

เคร่ืองจักรท่ีใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรม

1097/113  ซอยเพชรเกษม 63 แขวงหลักสอง เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

542 0105563072010 บจ.ทำกำยำม่ำ โอเช่ียน โกลด์ 

อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด

13/5/2563          1,000,000 46312 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกปลำและ

ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ อำหำรทะเลแช่แข็งทุกชนิด

12  ถนนบำงบอน 5 (สำยเดิม) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

543 0105563072028 บจ.เซนทรัลคลินิก พระรำมสอง 

จ ำกัด

13/5/2563          1,000,000 86202 ประกอบกิจกำรคลินิกเสริมควำมงำม 50/38  หมู่บ้ำน ไลฟ์ บำงกอก บูเลอ

วำร์ด ซอยรำมอินทรำ 65 เเยก 2-4

แขวงรำมอินทรำ เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

544 0105563072036 บจ.เซนทรัลคลินิก จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 86202 ประกอบกิจกำรคลินิกเสริมควำมงำม 50/38  หมู่บ้ำน ไลฟ์ บำงกอก บูเลอ

วำร์ด ซอยรำมอินทรำ 65 เเยก 2-4

แขวงรำมอินทรำ เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

545 0105563072061 บจ.แร็ทโกร วินเธอร์ จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 43221 ประกอบกิจกำรบริกำรรับซ่อมระบบประปำ

 และวำงท่อประปำ

2  ซอยลำดพร้ำว 15 ถนนลำดพร้ำว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

546 0105563072087 บจ.ช่วยพะยุง จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 46209 ประกอบกิจกำรเพำะปลูกและซ้ือขำยสินค้ำ

ทำงกำรเกษตร

333/17  ซอยประชำช่ืน 10 (ม.กำร์

เด้นซิต้ีลำกูน)

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

547 0105563072095 บจ.ฟู่ล่ีหยวน รีไซคล่ิง (ไทยแลนด์)

 จ ำกัด

13/5/2563          1,000,000 46695 ประกอบกิจกำรรับซ้ือและขำยกระดำษท่ี

เหลือใช้ทุกประเภท

184/121  อำคำรฟอร่ัม ช้ันท่ี 21 ถนน

รัชดำภิเษก

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

548 0105563072117 บจ.สตำร์ไลท์ เฮลท์ จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 20232 ประกอบกิจกำรผลิต ขำยส่ง ขำยปลีก 

ให้บริกำร ตัวแทนจ ำหน่ำย เคร่ืองส ำอำง 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์กำรแพทย์

109  อำคำรซีซีที มูลนิธิแห่งสภำ

คริสตจักรในประเทศไทย ช้ันท่ี 4 ซอย

อ้อลำย ถนนสุรวงศ์

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

549 0105563072176 บจ.เจนพงษ์ จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 46599 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย เก่ียวกับอุปกรณ์ท่ี

ใช้ในโรงงำนทุกชนิด เช่น อะไหล่ กระบอก

ลม

47/112  ซอยส.เกียรติชัย 2 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

550 0105563072184 บจ.ดีแอนด์พี อินเตอร์เทรด จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 46441 ประกอบกิจกำรค้ำ ยำ ยำรักษำโรค เภสัช

ภัณฑ์เคมีภัณฑ์เคร่ืองมือเเพทย์ เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ ทำงวิทยำศำสตร์ ปุ๋ย

4/39  ซอยนวมินทร์ 68 เเยก 6-6 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240

551 0105563072192 บจ.พี อี โซลูช่ัน จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำอ่ืนๆทำงถนน

ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

999/154  ซอยพหลโยธิน 34 ถนน

พหลโยธิน

แขวงเสนำนิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

552 0105563072206 บจ.จี แอนด์ จี เทรดด้ิง อินเตอร์

เนช่ันแนล จ ำกัด

13/5/2563          1,000,000 46321 กำรขำยส่งเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ 569/8  ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบำงซ่ือ เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10800

553 0105563072222 บจ.เอจีเอฟเอ โฮลด้ิง จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 10752 ประกอบกิจกำรผลิตอำหำรปรุงส ำเร็จบรรจุ

ในภำชนะปิดสนิทโดยวิธีสุญญำกำศ

7/52  ซอยปทุมทิพย์ แขวงบำงซ่ือ เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10800

554 0105563072231 บจ.เมืองไทยฮับ จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 52291 ประกอบกิจกำรให้บริกำรจัดกำรโลจิสติกส์ 

เป็นนำยหน้ำตัวแทนค้ำ รับจ้ำงวำงแผนและ

ควบคุมกำรเคล่ือนย้ำยสินค้ำ

222/15  ซอยนวมินทร์ 42 แยก 27 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240

555 0105563072249 บจ.พี เอ แอนด์ ซันส์ เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ำกัด

14/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย

24/41  ซอยลำดพร้ำว 21 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

556 0105563072257 บจ.ร่วมพัฒนำเทรดด้ิง 888 จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 47525 จ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง และเคร่ืองมือใช้ใน

กำรก่อสร้ำง เคร่ืองจักรเคร่ืองมือเคร่ืองใช้

อุปกรณ์ทำงกำรเกษตร

58/79  หมู่บ้ำน สินพัฒนำธำนี8/3 

ซอยทวีวัฒนำ 9 ถนนทวีวัฒนำ

แขวงทวีวัฒนำ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

557 0105563072265 บจ.ดีเอ็มซี จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 62012 ประกอบกิจกำร ผลิต คิดค้น สร้ำงสรรค์ 

ออกแบบ พัฒนำ จ ำหน่ำย ระบบโทเคน

ดิจิทัล ระบบเหรียญดิจิทัล

20/99  ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

558 0105563072273 บจ.มำดำม แอนด์ เฟรนด์ จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 47190 ซ้ือมำขำยไปตำมวัตถุท่ีประสงค์ 381  ถนนสุขำภิบำล 5 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

559 0105563072281 บจ.มำตรำ ๑ จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 69100 ประกอบกิจกำรส ำนักงำนทนำยควำมและ

ด ำเนินอรรถคดีต่ำงๆ

1/16  ซอยนิมิตใหม่ 1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

560 0105563072311 บจ.ซีซี โฮม เดคอร์ จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 47912 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและขำยสินค้ำ ผ่ำน

ช่องทำงออนไลน์และออฟไลน์

92  ซอยเอกชัย 87/1 (คชำภรณ์) แขวงบำงบอน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150
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561 0105563072320 บจ.จีพีเจ ไบโอเทคโนโลยี จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 20232 ผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง อำหำรเสริม

ประเภทบ ำรุงร่ำงกำย ผิวพรรณและเวชภัณฑ์

224/103  ถนนสำยไหม แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

562 0105563072338 บจ.2020 เทรดด้ิง จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 47723 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง 

อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้เสริมควำมงำม 

ทุกประเภท

52/4  ซอยวิภำวดีรังสิต 22 ถนน

วิภำวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

563 0105563072346 บจ.เดอะ แพสช่ัน เทสท์ (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

14/5/2563          1,000,000 82301 ให้บริกำรจัดกำรประชุม 1478  ซอยสุขุมวิท 101/1 แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

564 0105563072354 บจ.เอสเอสวี ออโต้เพ้นท์ เซอร์วิส 

จ ำกัด

14/5/2563          1,000,000 45202 ประกอบกิจกำรให้บริกำรซ่อมแซม และ

ตกแต่งสีรถทุกชนิด

639/9  ถนนประชำพัฒนำ แขวงทับยำว เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

565 0105563072362 บจ.นำโน ทิงก้ิง จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 62021 ประกอบกิจกำรบริกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ

ออกแบบและพัฒนำสินค้ำทำงด้ำน

อุตสำหกรรมคอมพิวเตอร์ ท้ังทำงด้ำนฮำร์

แวร์ และซอฟแวร์ รวมท้ังระบบ

คอมพิวเตอร์และวงจรรวม สินค้ำ

อิเลคทรอนิคส์

546/24  ถนนสำธุประดิษฐ์ แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

566 0105563072371 บจ.อิเล็กทรอเวท (ไทยแลนด์) จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 46521 ซ้ือขำยสินค้ำด้ำนวิศวกรรมและพลังงำน 9  ซอยบำงนำ-ตรำด 19 แยก 13 แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

567 0105563072389 บจ.ซำลิ โฮลด้ิง จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 46431 ประกอบกิจกำรค้ำ ส่ง ปลีก เคร่ืองเขียน 

อุปกรณ์ส ำนักงำน

41/126  ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบำงแค เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

568 0105563072397 บจ.ฟอร์จูนเนต ลัคก้ี จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 46594 ประกอบกิจกำรค้ำ อุปกรณ์ส ำนักงำน ท่ีท ำ

จำก ผ้ำ ไม้ เหล็ก พลำสติกต่ำงๆ

24/3  ซอยก ำนันแม้น 13 แยก 18 แขวงคลองบำงพรำน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

569 0105563072401 บจ.เอ็มดี แล็บ โซลูช่ันส์ จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 46443 ประกอบกิจกำรขำยส่ง ขำยปลีก 

เคร่ืองส ำอำง อุปกรณ์เสริมควำมทุกชนิดทุก

ประเภท

237  ซอยรำมค ำแหง 24 แยก 30 แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

570 0105563072419 บจ.เทฟแลนด์ ซัพพลำย จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 47521 ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุอุปกรณ์ และ

เคร่ืองมือช่ำงทุกประเภท

85  ซอยพงษ์เวชอนุสรณ์ 2 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

571 0105563072443 บจ.ธนฐำน พัฒนำ จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 46510 ประกอบกิจกำรขำยคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์

ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์

933 ช้ัน 10  อำคำรรวมทนุไทย ถนน

มหำไชย

แขวงวังบูรพำภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200

572 0105563072460 บจ.ไอบิลด์ โซลูช่ัน จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 46691 ประกอบกิจกำรค้ำเคมีภัณฑ์ทำงก่อสร้ำง 

วัสดุเคมีก่อสร้ำง

2/482  ซอยพหลโยธิน 40 ถนน

พหลโยธิน

แขวงเสนำนิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900
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573 0105563072478 บจ.ซีทีแอนด์แอล คอนเนคท์ เทรด

 แอนด์ โลจิสติกส์(ประเทศไทย) 

จ ำกัด

14/5/2563          1,000,000 46109 ประกอบกิจกำรบริกำร ตัวแทนผู้น ำเข้ำและ

ผู้ส่งออก

2/150  ถนนพระยำสุเรนทร์ แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

574 0105563072486 บจ.พีเอส ออล ซัพพลำย จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 46599 จ ำหน่ำยเคร่ืองมือและอุปกรณ์นิรภัย 

อุปกรณ์ควำมปลอดภัยทุกชนิดทุกประเภท

2/82  หมู่บ้ำน สรัลพร ถนนเลียบ

คลองภำษีเจริญฝ่ังเหนือ

แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

575 0105563072508 บจ.ไวน์ ไลบรำร่ี แบงค็อก จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 46321 ประกอบกิจกำร น ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำย

สุรำ เบียร์ เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

756/86  ซอยพัฒนำกำร 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

576 0105563072516 บจ.จอมพล กำรช่ำง จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำรท่ี

พักอำศัย

32/203  ถนนเลียบคลองทวีวัฒนำ แขวงบำงแคเหนือ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

577 0105563072524 บจ.ไฟต์คลับ(ไทยแลนด์) จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 93191 ประกอบธุรกิจจัดให้มีกำรแข่งขันกีฬำทุก

ประเภท

302/20  ซอยลำดพร้ำว 71 แขวงคลองเจ้ำคุณสิงห์ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

578 0105563072541 บจ.เจแอนด์เจทรัพย์พันล้ำน จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 47723 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ผลิตภัณฑ์ดูแล

สุขภำพ และ ควำมงำม

6/24  ซอยลำดพร้ำว 101 ซอย 42 

ถนนลำดพร้ำว

แขวงคลองจ่ัน เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

579 0105563072559 บจ.โปเก้เอิร์ธ จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 56101 กำรบริกำรด้ำนอำหำรในภัตตำคำร/

ร้ำนอำหำร

8/283  หมู่บ้ำน คำซ่ำซิต้ี ถนนเพ่ิมสิน แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

580 0105563072567 บจ.พฤฒรวี ไพร จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 01289 กำรปลูกพืชอ่ืนๆประเภทเคร่ืองเทศเคร่ือง

หอมยำรักษำโรค และพืชทำงเภสัชภัณฑ์ซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

ส.ค.-16 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 10140

581 0105563072575 บจ.เอดีเอช สตูดิโอ จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 73101 รับจ้ำง ออกแบบ ผลิตส่ือ เพ่ือกำรโฆษณำ

และประชำสัมพันธ์

29/1  อำคำรปิยะเพลส หลังสวน  ห้อง

เลขท่ี 18B ช้ันท่ี 18 ซอยหลังสวน ถนน

เพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

582 0105563072583 บจ.แคร์ แม็กซ์ เซฟต้ี โซลูช่ัน จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 46599 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย เคร่ืองมือและ

ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวกับควำมปลอดภัยทุกชนิด

90/431  ซอยวัดหลวง แขวงวงศ์สว่ำง เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10800

583 0105563072591 บจ.เดฟ-แอบโซลูท จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 43210 รับติดต้ัง/พัฒนำระบบกำรเรียนรู้ผ่ำน

อิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์-ออฟไลน์

472/71  หมู่บ้ำน ฮำบิเทีย-ชำยน์ ท่ำ

ข้ำม-พระรำม2 ถนนอนำมัยงำมเจริญ

แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

584 0105563072605 บจ.ไอรดำ เมดิคัล กรุ๊ป จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 96104 ประกอบกิจกำรให้บริกำรฟ้ืนฟูและส่งเสริม

สุขภำพเพ่ือกำรชลอวัย

2459-2465  ซอยลำดพร้ำว 71 แขวงสะพำนสอง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

585 0105563072613 บจ.รีมำร์ค เอเยนซี จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 82110 ประกอบกิจกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำย

ธุรกิจออนไลน์ต่ำงๆ

942/23  ถนนพระรำมท่ี4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

586 0105563072621 บจ.ทูลส์ นัมเบอร์ ไนน์ จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 46699 กำรขำยส่งผลิตภัณฑ์อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภท

ไว้ในท่ีอ่ืน

2001/43  ซอยสุขุมวิท 101/1 แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

587 0105563072630 บจ.สถำปัตย์ครีเอช่ัน จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 74101 ประกอบกิจกำรออกแบบและรับเหมำ

ตกแต่งภำยใน

402  ซอยปำนทิพย์ 2 แขวงวงศ์สว่ำง เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10800
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588 0105563072656 บจ.ที บี โปรดักช่ัน จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด 1031  หมู่ท่ี 8 ซอยกำญจนำภิเษก008 แขวงบำงแค เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

589 0105563072681 บจ.จ๊อบ ฟอร์ แคช จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 66199 กิจกรรมอ่ืนๆท่ีช่วยเสริมกิจกรรมกำร

ให้บริกำรทำงกำรเงิน ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้

ในท่ีอ่ืน

12/9  ซอยอำจณรงค์ 1 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

590 0105563072699 บจ.ลูเซียโน่ จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 46521 กำรขำยส่งอุปกรณ์และช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 18/79  ซอยรำมค ำแหง 174 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

591 0105563072702 บจ.กวน อิม ไลท์ จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 46421 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก อุปกรณ์

ไฟฟ้ำ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำทุกชนิด

4  ถนนยมรำชสุขุม แขวงป้อมปรำบ เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย กรุงเทพมหำนคร 10100

592 0105563072711 บจ.กรีน เอ็นเนอร์ย่ี เอ็กซ์เพรส 

จ ำกัด

14/5/2563          1,000,000 35101 ออกแบบติดต้ัง ด ำเนินกำรคุ้มครองดูแล ซ้ือ

ขำยเป็นตัวแทน ในธุรกิจพลังงำนทดแทน

9/68  หมู่บ้ำน โนเบิลวำนำป่ินเกล้ำ 

หมู่ท่ี 5 ถนนบรมรำชชนนี

แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

593 0105563072729 บจ.ไทย ศิรภพ จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 46319 ค้ำอำหำรสด/แห้ง/ส ำเร็จรูป/ทะเลบรรจุ

กระป๋อง เคร่ืองกระป๋อง

498/5  ซอยต้นโพธ์ิ แขวงบำงคอแหลม เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร 10120

594 0105563072737 บจ.กอริ เอำท์ดอร์ จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 46433 จัดซ้ือ เป็นตัวแทน จัดจ ำหน่ำย เคร่ืองใช้

อุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรท่องเท่ียวในป่ำ

252/20  อำคำรเมืองไทย-ภัทร คอม

เพล็กซ์ อำคำรเอ  ห้องเลขท่ี 42 ช้ันท่ี 

16 ถนนรัชดำภิเษก

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

595 0105563072745 บจ.อีเว่นเบทเทอร์ จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 20232 ผลิตสินค้ำ น ำเข้ำ และส่งออก เคร่ืองส ำอำง

ชนิดน้ ำและครีมทุกประเภท

399  ถนนสุขสวัสด์ิ แขวงบำงปะกอก เขตรำษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหำนคร 10140

596 0105563072753 บจ.บูม 45 จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 41001 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 14/192  ซอยรำมค ำแหง 174 ถนน

รำมค ำแหง

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

597 0105563072761 บจ.วิมุกติพันธ์ โลจิสติกส์ จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำร

21  ซอยศิริเกษม 3 แขวงบำงไผ่ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

598 0105563072770 บจ.พี.ที.เอ็น 2498 อินเตอร์เทรด 

จ ำกัด

14/5/2563          1,000,000 45301 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออกและจ ำหน่ำย

 ล้อแม็กซ์ ยำงรถยนต์ อะไหล่รถยนต์และ

ช้ินส่วนรถยนต์ อุปกรณ์แต่งและ

อุปกรณ์เสริมทุกชนิด

250/32  ซอยพุทธมณฑลสำย 2 ซอย 

32

แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

599 0105563072788 บจ.บรำเธอร์ส แอนด์ ทวินส์ จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 47723 ประกอบกิจกำรค้ำ อำหำรเสริม วิตำมิน

ต่ำงๆ เคร่ืองส ำอำง เคร่ืองใช้เสริมควำมงำม

 และสุขภำพ

46/265  ซอยนวมินทร์ 74 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240

600 0105563072800 บจ.อิท เกิร์ล จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 47711 ร้ำนขำยปลีกเส้ือผ้ำ 7  ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 7 

ถนนประเสริฐมนูกิจ

แขวงจรเข้บัว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

601 0105563072818 บจ.เอเวอร์โกล โปรเฟสช่ันแนล 

จ ำกัด

14/5/2563          1,000,000 20232 ประกอบกิจกำรผลิตและจัดจ ำหน่ำย

เคร่ืองส ำอำง อำหำร ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภำพ

 อำหำรเสริม

170  ถนนพุทธมณฑลสำย 3 ซอย 18/4 แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170
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602 0105563072826 บจ.พชรมน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 32909 ผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำให้แก่บุคคล นิติ

บุคคล หน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ 

องค์กรของรัฐ

99/10  ซอยสำยไหม 85 แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

603 0105563072834 บจ.เดอ โชเต จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 68104 ประกอบกิจกำรให้เช่ำสถำนท่ีเพ่ือจ ำหน่ำย

อำหำร เคร่ืองด่ืม จัดงำนเล้ียงในพิธีกำรต่ำงๆ

1  ซอยเพชรเกษม 88 ถนนเพชรเกษม แขวงบำงแคเหนือ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

604 0105563072842 บจ.กฎหมำยกุลกัลยเอก จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ จัดหำ รับ เช่ำ เช่ำซ้ือ 

ถือกรรมสิทธ์ิ ปรับปรุง ใช้ซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

588/245  ซอยสุเหร่ำคลองหน่ึง 13 แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

605 0105563072885 บจ.ยูโรป้ำ เซอร์วิส จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 68102 รับซ้ือ ขำย จ ำน ำ และบริกำรสถำนท่ีจอดรถ

 ส ำหรับรถทุกชนิด

304/1  ซอยท่ำข้ำม 28 แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

606 0105563072907 บจ.เบบ้ีมอนสเตอร์ จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 46431 ประกอบกิจกำรขำยส่งหนังสือหนังสือพิมพ์

และเคร่ืองเขียน

143  ซอยซอยเจริญนคร 14 ถนนถนน

เจริญนคร

แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600

607 0105563072915 บจ.ไทป์เอ็กซ์ โซลูช่ัน จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 62012 กิจกรรมกำรจัดท ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ตำมวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ (ยกเว้นโปรแกรม

เว็บเพจและเครือข่ำย)

8/362  หมู่บ้ำน คำซ่ำซิต้ี วัชรพล-เพ่ิม

สิน ถนนเพ่ิมสิน

แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

608 0105563072923 บจ.มิลำ ฟิลเตอร์ จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 46593 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอะไหล่ป๊ัม ฟิลเตอร์

 และอุปกรณ์ท่ีใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรม

293/31  ซอยร่มเกล้ำ 6/1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

609 0105563072940 บจ.ทีเค กรุ๊ป 2020 จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 78101 ประกอบกิจกำรให้บริกำร เอเจนซ่ี เป็น

ตัวแทนหำวีเจ

82/466  ซอยซิเมนต์ไทย แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

610 0105563072958 บจ.ที เทค มัลติมีเดีย จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 46522 ประกอบกิจกำรขำยส่งโทรศัพท์และ

อุปกรณ์กำรส่ือสำรโทรคมนำคม

416  ซอยสุขสวัสด์ิ35 แขวงรำษฎร์บูรณะ เขตรำษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหำนคร 10140

611 0105563072974 บจ.ฐิศิรักษ์ จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 69200 ประะกอบธุรกิจบริกำรทำงด้ำนบัญชีและ

ตรวจสอบบัญชี

1674/6  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

612 0105563072982 บจ.ณรงค์เจริญมิตร ทรำนสปอร์ต 

จ ำกัด

15/5/2563          1,000,000 49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำอ่ืนๆทำงถนน

ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

120/38  หมู่บ้ำน ประภำวรรณโฮม 1 

ซอยสุวินทวงศ์ 28

แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

613 0105563072991 บจ.เอเวอร์สกิน เมดิคอล จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 86201 ประกอบกิจกำรกิจกรรมคลินิกโรคท่ัวไป 152/2-3  ซอยสะพำนยำว ถนนส่ีพระยำ แขวงส่ีพระยำ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

614 0105563073008 บจ.วำ โอเช่ียน จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 47219 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรทะเลแห้ง 

อำหำรทำนเล่น/แปรรูป/ส ำเร็จรูปทุกชนิด

379/95  หมู่บ้ำน มัณฑนำ กัลปพฤกษ์

 ถนนกำญจนำภิเษก

แขวงหลักสอง เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

615 0105563073016 บจ.เลิฟ ช้อปเปอร์ จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 47912 ประกอบกิจกำรขำยปลีก ส่งทำง

อินเตอร์เน็ต สินค้ำอุปโภคบริโภค

111/168  หมู่บ้ำน พำทิโอ(วิภำวดี-

สรงประภำ) ถนนประชำอุทิศ

แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210
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616 0105563073024 บจ.สโตเรจซิต้ี ดอทไลฟ์ จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 63113 ประกอบกิจกำรบริกำรพ้ืนท่ีให้เช่ำส ำหรับ 

โปรแกรมต่ำงๆ (Application) ซอฟต์แวร์ 

โดยมีกำรขำยพ้ืนท่ี

9/84  ซอยศรีนครินทร์ 46/1 

(ปรำโมทย์)

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

617 0105563073041 บจ.ซีวีที สมำร์ท แฟรนไชส์ จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 77400 ประกอบกิจกำรธุรกิจแฟรนไชส์ 375  ซอยรำมอินทรำ 64 แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

618 0105563073067 บจ.68ฟำสท์ฟิกซ์แอนด์

คอนสทรัคช่ัน จ ำกัด

15/5/2563          1,000,000 74101 ประกอบกิจกำรรับเหมำออกแบบ ตกแต่ง 

ต่อเติม อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง

31  ซอยรำมค ำแหง 68 (สุภำพงษ์) แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

619 0105563073105 บจ.แคช สไปร์ จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 66199 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ และดูแล

ผลประโยชน์หรือจัดกำรทรัพย์สิน ลงทุนใน

อสังหำริมทรัพย์

45  ซอยก่ิงช ำนำญอักษร ถนน

พหลโยธิน

แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400

620 0105563073113 บจ.เจน บี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 58202 ประกอบกิจกำรจัดท ำซอฟต์แวร์

คอมพิวเตอร์ส ำเร็จรูป

9  ซอยกำญจนำภิเษก 25 แยก 1 แขวงทับช้ำง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

621 0105563073121 บจ.ด็อกเตอร์สมูท จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 10799 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยอำหำร 

อำหำรเสริม สมุนไพร ครีมบ ำรุงผิว ทำง

อินเตอร์เน็ต ออนไลน์ ไม่ใช่กำรขำยตรง

78/38  ซอยเพชรเกษม 81/6 แขวงหนองค้ำงพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

622 0105563073130 บจ.บุษฎี กำรบัญชี จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 69200 ประกอบกิจกำรให้บริกำรในกำรจัดกำรบัญชี

 ให้ค ำปรึกษำงำนทำงด้ำนบัญชี

650  ซอยพระรำมท่ี 2 ซอย 60 ถนน

พระรำมสอง

แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

623 0105563073156 บจ.ไฟ้ท์ ทิกเกอร์ส จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 47721 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ ด้ำนสุขภำพ

และกำรแพทย์ท่ัว ๆ ไป อุปกรณ์ เคร่ืองมือ

แพทย์ สมุนไพร และอ่ืน ๆ

11/91  ซอยรำชพฤกษ์ 8 แขวงบำงเชือกหนัง เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

624 0105563073164 บจ.อภิรมย์ บูทิค ซำลอน จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 96104 ประกอบกิจกำรร้ำนเสริมควำมงำมครบวงจร 77/1   ห้องเลขท่ี 05 ช้ันท่ี 2 ซอย

พหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน

แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400

625 0105563073172 บจ.เวลเนส เมดิคัล จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 46103 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออกผลิตเพ่ือ

จ ำหน่ำยซ่ึงยำรักษำโรคและป้องกันโรค

454/47  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

626 0105563073181 บจ.ที ดิสทริคท์ จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 66199 ประกอบธุรกิจบริกำรรับเป็นผู้จัดกำรเเละดู

เเลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์เเละดูเเล

ทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืน

37/3  ถนนขุมทอง-ล ำต้อยต่ิง แขวงขุมทอง เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

627 0105563073199 บจ.ซุ้มเสือ สถำปนิก จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 71101 ประกอบกิจกำรรับออกแบบ เขียนแบบงำน

ก่อสร้ำงทุกประเภท

200/317  ซอยนวมินทร์ 42 แยก 27 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240

628 0105563073211 บจ.ชำญวิวรรธน์ จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร

พำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย โรงงำน สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน อุโมงค์ และ

งำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับ

ท ำงำนโยธำ ทุกประเภท

84/1  ซอยหลวงแพ่ง 2 แขวงทับยำว เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520
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629 0105563073237 บจ.เซบ ดีไซน์ สตูดิโอ จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 58202 ประกอบกิจกำรจัดท ำซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูป 

(ยกเว้นซอฟต์แวร์เกมส ำเร็จรูป)

888/20  หมู่บ้ำน วีดำ วิลล์ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 10140

630 0105563073245 บจ.ซีพีดี เคมี จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 20232 ประกอบกิจกำร ผลิต น ำเข้ำ ส่งออก 

จ ำหน่ำย ปลีก ส่ง เวชส ำอำงค์ อำหำรเสริม

 และสินค้ำท่ีเก่ียวข้อง

88/5  ซอยรำมอินทรำ 62 แขวงรำมอินทรำ เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

631 0105563073253 บจ.เอ็นพี ซิสเต็มส์ จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 62021 ประกอบกิจกำรกิจกรรมกำรให้ค ำปรึกษำ

ทำงด้ำนฮำร์ดแวร์

32/220  หมู่บ้ำน แกรนด์วิลล์ ซอย

อ่อนนุช 80 ตรอกแยก 5

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

632 0105563073261 บจ.รีจิน่ำ โครเซ จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 47723 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองส ำอำง อุปกรณ์

เคร่ืองมือ/ใช้เสริมควำมสวย-งำม

66  ซอยบำงบอน 3 ซอย 1 แยก 3 แขวงบำงบอน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

633 0105563073270 บจ.แอฟแฟร์ คอมพำส จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 71102 ประกอบกิจกำรท่ีปรึกษำกิจกำรทำง

วิศวกรรมทุกชนิด บริหำร ควบคุมงำน

ก่อสร้ำง ฯลฯ

11  ซอยสุขุมวิท 43 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

634 0105563073288 บจ.ทู ดับเบ้ิล ซิกซ์ จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 47595 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย และบริกำรติดต้ัง

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำท้ังออนไลน์และออฟไลน์ ท้ัง

ค้ำส่งและค้ำปลีก

266  ซอยปำกน้ ำฝ่ังเหนือ 11 แขวงคลองชักพระ เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

635 0105563073318 บจ.เคทีพี เพอร์ฟอร์แม็นซ์ จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 45302 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำย โช้คอัพ เบรค 

ช่วงล่ำงและอุปกรณ์ประดับยนต์ทุกชนิด ท้ัง

ใหม่และมือสอง

1658/3  ถนนเทพรัตน์ แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

636 0105563073334 บจ.บีกรุ๊ปเทรดด้ิง จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 47595 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีก ขำยส่ง 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำชนิดใช้ในครัวเรือน

88/90  ถนนนิมิตใหม่ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

637 0105563073342 บจ.เฮิร์บมิรำเคิล จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 72102 ประกอบกิจกำรด ำเนินกำรค้นคว้ำ วิจัย 

พัฒนำ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และผลิตภัณฑ์ท่ี

มีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบ

1421  ซอยลำดพร้ำว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

638 0105563073351 บจ.ทรีอินโฟเทค โซลูชันส์ จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 47411 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยคอมพิวเตอร์เเละ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

17/15  ซอยเอกชัย 62/1 แขวงบำงบอน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

639 0105563073369 บจ.ครูยักษ์ สปอร์ต คิดส์ จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 85410 ประกอบกิจกำรรับสอนมวย เทควันโด อิม

นำสติก เต้น โรงยิม สถำนท่ีออกก ำลังกำย

999/2  อำคำรเอฟ ช้ันท่ี 3  ห้องเลขท่ี

 ทีเอ็นซีเอฟ03ซีเอส002/00,003/00 

ถนนพระรำม 9

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

640 0105563073377 บจ.เจ.เอ็น.ซี. คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 20232 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยครีมบ ำรุง

ผิว แชมพูสระผม ครีมนวดผม รวมถึง 

เคร่ืองส ำอำงต่ำงๆ

66/1  ซอยลำดกระบัง 26 แขวงลำดกระบัง เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

641 0105563073385 บจ.เอส เอส เจ อลูมิน่ัม เซอร์วิส 

จ ำกัด

15/5/2563          1,000,000 47524 ประกอบกิจกำรค้ำ งำนก่อสร้ำง ท ำกระจก 

ฝ้ำ อลูมิเนียม เเละหลังคำ

24/1  ซอยประชำอุทิศ 33 เเยก 10 แขวงบำงมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 10140
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642 0105563073393 บจ.ยูนิเวิร์ส ไอโคเนีย จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 68102 ประกอบกิจกำรขำย โอน จ ำนอง 

แลกเปล่ียน และจ ำหน่ำย ทรัพย์สินโดย

ประกำรอ่ืน

11/38  ถนนบำงแวก แขวงบำงไผ่ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

643 0105563073407 บจ.วงกว้ำง มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 70209 ประกอบกิจกำรกิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำน

กำรบริหำรจัดกำรอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้

ในท่ีอ่ืน

497/6  ถนนวงศ์สว่ำง แขวงวงศ์สว่ำง เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10800

644 0105563073415 บจ.เปล่ียนแสง กรุ๊พ จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 73101 ประกอบกิจกำร ผลิตส่ือโฆษณำ ให้บริกำร

ทำงด้ำนกำรตลำด

16/9  ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240

645 0105563073440 บจ.เอพีไอ-อินโน จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 46209 ประกอบกิจกำรเก่ียวกับ ส่งออก กำรเกษตร

 เช่น ข้ำว ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก และอำหำร

เพ่ือสุขภำพ

309/1  ตรอกวัดพระยำยัง แขวงถนนเพชรบุรี เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

646 0105563073458 บจ.เอก อินเตอร์เฟรท จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำรท้ังทำงบกและทำงอำกำศ 

เรือ ท้ังในและต่ำงประเทศ ระหว่ำงประเทศ

98/18  ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

647 0105563073474 บจ.ทิวัฒน์เซอร์เวย์ จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 70209 ประกอบธุรกิจกำรับเป็นท่ีปรึกษำเเละให้ค ำ

เเนะน ำปัญหำเก่ียวกับด้ำนบริหำรงำน

พำณิชย์ อุตสำหกรรม

20/109  ซอยรำชพฤกษ์ 9 แขวงบำงเชือกหนัง เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

648 0105563073580 บจ.ออดิท และ กฎหมำย จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 69200 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับท ำบัญชี 

ตรวจสอบบัญชีและภำษีอำกร เป็นท่ี

ปรึกษำด้ำนกฎหมำย คดีควำมและว่ำควำม

255/194  ถนนนิมิตใหม่ แขวงทรำยกองดิน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

649 0105563073598 บจ.โปรเอ็นไวรอนแคร์ จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 21001 ประกอบกิจกำรผลิต ค้ำส่ง ค้ำปลีก ซ้ือ ขำย

 เป็นผู้แทนจ ำหน่ำย และเพ่ือกำรส่งออก ยำ

 ยำรักษำโรค เภสัชภัณฑ์

821  หมู่ท่ี 3 ถนนรำมค ำแหง แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

650 0105563073610 บจ.ท ำดี อยู่ดี จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 73101 กิจกรรมของบริษัทโฆษณำ 244  ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

651 0105563073628 บจ.ข้ำมขอบเขต จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 10799 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย อำหำร 

เคร่ืองด่ืม

2/34  หมู่ท่ี 9 ซอยกรุงเทพธำนี แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

652 0105563073636 บจ.ธรรมรัตน์88 คอนสตรัคช่ัน 

จ ำกัด

18/5/2563          1,000,000 41001 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 38/985 แขวงสำมวำตะวันตก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

653 0105563073644 บจ.ซีทีเอ็น แฮปป้ี มีล จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด ทุกประเภท

297  ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้ำงพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

654 0105563073652 บจ.อุทัย แอนด์ ซัน จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 69100 กิจกรรมทำงกฎหมำย 55/24  หมู่บ้ำน เพล็กซ์เรสซิเด้นซ์

เกษตรนวมินทร์ ซอยนวมินทร์ 111 

ถนนนวมินทร์

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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655 0105563073695 บจ.รีมำริน แคร์ จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 47721 ประกอบกิจกำรค้ำ ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม 

สินค้ำทำงเภสัชภัณฑ์เเละเวชภัณฑ์

16/27  ซอยอ่อนนุช 74/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

656 0105563073709 บจ.ศิริวัฒนำกำรแพทย์ จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 86101 ประกอบกิจกำรโรงพยำบำลเอกชน คลีนิค 

สถำนพยำบำลรับรักษำคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ

482  ถนนวำนิช 1 แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหำนคร 10100

657 0105563073717 บจ.สินสิริ ปร้ินต้ิง จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 18119 ประกอบกิจกำรผลิต และออกแบบส่ือ

ส่ิงพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ทุกประเภท

1/4  หมู่ท่ี 3 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

658 0105563073725 บจ.สยำม เอสเอ็มที จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 46593 ผู้จัดจ ำหน่ำย จัดหำ ตัวแทนสินค้ำ เคร่ืองมือ

 เคร่ืองใช้ ในโรงงำนอุตสำหกรรม

134  หมู่บ้ำน ดิเอ็นเตอร์ ซอย

กำญจนำภิเษก 39 แยก 10

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

659 0105563073733 บจ.เค้ำท์ออน แอคเค้ำน์ต้ิง จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีกำรท ำบัญชีและกำร

ตรวจสอบบัญชี กำรให้ค ำปรึกษำด้ำนภำษี

51/57  หมู่บ้ำน อำร์ เค โฮมพำร์ค 2 

ถนนพัฒนำชนบท 3

แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

660 0105563073768 บจ.ไอพี แอ็ดไวซอร่ี จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 70209 ประกอบธุรกิจบริกำรรับเป็นท่ีปรึกษำและ

ให้ค ำแนะน ำปัญหำเก่ียวกับด้ำนบริหำรงำน

พำณิชยกรรม

1/40  อำคำรบ้ำนสมถวิล ช้ันท่ี 4 ซอย

มหำดเล็กหลวง 3

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

661 0105563073784 บจ.อัลคอนไทย จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 47524 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย วัสดุ อุปกรณ์

ประตู หน้ำต่ำงอลูมิเนียม

95  ซอยเพชรเกษม 51 แขวงหลักสอง เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

662 0105563073822 บจ.ซันโซดิแอค จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 73101 กิจกรรมของบริษัทโฆษณำ ให้บริกำร

โฆษณำท้ังรูปแบบส่ือออนไลน์ รวมท้ัง

ส่ิงพิมพ์ และส่ือในรูปแบบอ่ืนๆ

33  ถนนสุคนธสวัสด์ิ แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

663 0105563073849 บจ.ชำลี อินเตอร์ โปรดักท์ จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 14112 ผลิตและจ ำหน่ำยเส้ือผ้ำ เคร่ืองนุ่งห่ม หมวก

 หน้ำกำก

50,52,54,56,58,60  ซอยเอกชัย 69/3 แขวงคลองบำงบอน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

664 0105563073873 บจ.ไฟด์ ฟู้ด มำร์เก็ตเพลส จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 47111 ซุปเปอร์มำร์เก็ต 7/5-6  ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400

665 0105563073890 บจ.เอ็น แอนด์ เอส คิดส์บุ๊คส์ จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 18119 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงท ำส่ือส่ิงพิมพ์ 

หนังสือ แบบเรียน นิตยสำร ใบปลิว โบชัวร์

 ป้ำยไวนิล ป้ำยโฆษณำ

176  ซอยเพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

666 0105563073903 บจ.เลโวโคลท์ จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 47413 ประกอบกิจกำรซ้ือขำย และวำงระบบ

เก่ียวกับสินค้ำประเภทอุปกรณ์ไอทีทุก

ประเภท

206  ซอยฉิมพลี 1 แขวงคลองชักพระ เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

667 0105563073911 บจ.เฮลต้ี แฮปป้ี จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 10619 ประกอบกิจกำรผลิต และจ ำหน่ำยธุรกิจ

เก่ียวกับอำหำรเสริม

657/146  ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 10700

668 0105563073938 บจ.มหำชัย(2020) จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 41002 รับเหมำก่อสร้ำงอำคำร อำคำรพำณิชย์ 

อำคำรท่ีพักอำศัย และงำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืน

ทุกชนิด

154  ซอยพระยำมนธำตุฯ แยก 35-16 แขวงคลองบำงบอน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150
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669 0105563073946 บจ.พี คอนเทนต์ จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 90002 ประกอบกิจกำรให้บริกำรอุปกรณ์ด้ำนแสง สี

 เสียง และภำพ เช่น ระบบเวที โปรเจคเตอร์

 เคร่ืองเสียง

62/3  ซอยพัฒนเวศม์ 12 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

670 0105563073954 บจ.เบสท์เวิร์ค อินโนเวช่ัน อินเตอร์

เทรด จ ำกัด

18/5/2563          1,000,000 43303 ประกอบกิจกำร รับจ้ำง จ้ำงเหมำ จ้ำงผลิต 

ผู้ผลิต บ ำรุงรักษำ เช่น ทำสี อำคำร

ส ำนักงำน งำนก่อสร้ำงอำคำร

16/4  ซอยรำมอินทรำ 8 แยก 24 แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

671 0105563073962 บจ.เน็คท์  เบ็ทเตอร์ จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 61202 ประกอบกิจกำรออกแบบ จ ำหน่ำย 

ตลอดจนเป็นท่ีปรึกษำในกำรจัดท ำ

ซอฟต์แวร์ ฮำร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์และงำน

กรำฟฟิก

19  ซอยรำมค ำแหง 22 (จิตตรำนุ

เครำะห์) ถนนรำมค ำแหง

แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

672 0105563073971 บจ.พีอำร์ เอเจนซ่ี จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 73101 ประกอบกิจกำรรับลงโฆษณำ 

ประชำสัมพันธ์ ผ่ำนส้่ือออนไลน์ และ

แอพพลิเคช่ัน ต่ำงๆ

96/390  ซอยสุวินทวงศ์ 38 แขวงล ำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530

673 0105563073989 บจ.ออยซ์ สุรำษฎร์ จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 47219 จ ำหน่ำยอำหำร อำหำรทะเล หอยนำงรม 

ปลำ ปลำหมึก กุ้ง ขนม เคร่ืองด่ืม

855  ซอยลำดพร้ำว 71 แขวงสะพำนสอง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

674 0105563074012 บจ.ฮอสพิทอลลิต้ี เซอร์วิสเซส 

โซลูช่ัน จ ำกัด

18/5/2563          1,000,000 82110 ประกอบกิจกำรบริหำรธุรกิจโรงแรม 

บริกำรดูแลรักษำควำมสะอำด

1112/205  ซอยสุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

675 0105563074021 บจ.วัน มอร์ เพสท์ จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 10799 ผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรส ำเร็จรูปก่ึง

ส ำเร็จรูป

8/85  ซอยอ่อนนุช 68 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

676 0105563074047 บจ.นิว นอมอล เมดิคอล จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 46441 น ำเข้ำส่งออก ขำยปลีก ส่ง เคร่ืองมือแพทย์

 อะไหล่และอุปกรณ์

77/246  ถนนจตุโชติ แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

677 0105563074055 บจ.ดำต้ำ ดีดูพลิเคช่ัน ไอที เซอร์วิส

 จ ำกัด

18/5/2563          1,000,000 62023 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำวำงระบบ

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ฝึกอบรม จัดสัมมนำ 

ออกแบบ ติดต้ัง บ ำรุงรักษำ จ ำหน่ำย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

 อุปกรณ์ไอที

222/136  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

678 0105563074071 บจ.ออโต้คูล อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ำกัด

18/5/2563          1,000,000 46599 จ ำหน่ำย น ำเข้ำ ส่งออก ให้เช่ำเคร่ืองผลิต

โอโซน ท่ีใช้ในท่ีพักอำศัย และใน

อุตสำหกรรม

49/4  ซอยสุนทรพิมล ถนนจำรุเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

679 0105563074080 บจ.ไทสัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอพี

เอซี จ ำกัด

18/5/2563          1,000,000 70102 ให้บริกำรศูนย์กลำงธุรกิจระหว่ำงประเทศ 89  อำคำรเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์

 ช้ัน 22 ถนนรัชดำภิเษก

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

680 0105563074101 บจ.วำยเอสเอส เทรดด้ิง จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 47595 ประกอบกิจกำรค้ำ เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ เคร่ือง

ฟอกอำกำศ

146  ซอยบำงแค 7 ถนนบำงแค แขวงบำงแค เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160
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681 0105563074110 บจ.คองโก โฮล่ี เทรดด้ิง เอนเตอร์

ไพรส์ จ ำกัด

18/5/2563          1,000,000 46599 ประกอบกิจกำรค้ำ เคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์ 

เคร่ืองมือกล เคร่ืองทุ่นแรง ส่ังเข้ำมำ

จ ำหน่ำยในประเทศ ซ่ึงสินค้ำท่ีก ำหนดไว้ใน

วัตถุประสงค์

17/276  ซอยประชำอุทิศ 19 แขวงบำงมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 10140

682 0105563074128 บจ.ดีบีแอล คอนเนคท์ จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 46614 ประกอบกิจกำรค้ำยำงมะตอย ยำงมะตอย

น้ ำ ยำงแอสฟัลท์ติก และผลิตภัณฑ์ท่ีท ำมำ

จำกยำงมะตอยทุกชนิด

247  ถนนรัชดำภิเษก(ท่ำพระ-ตำกสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600

683 0105563074136 บจ.ดำดำดำ จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 46421 ประกอบกิจกำรซ้ือ-ขำยอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้อิเล็กทรอนิกส์ท่ี

ใช้ในบ้ำนและส ำนักงำน

1104/307  หมู่บ้ำน โนเบิล คิวน์ ถนน

พัฒนำกำร

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

684 0105563074144 บจ.เจ.ที. เซอร์วิส โพรไวเดอร์ จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 46109 ส่ังเข้ำมำจ ำหน่ำยในประเทศและส่งออกไป

จ ำหน่ำยยังต่ำงประเทศ ซ่ึงสินค้ำตำมท่ี

ก ำหนดไว้ใน วัตถุท่ีประสงค์

70  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 34 

ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

685 0105563074152 บจ.สเปเชียล เทรดด้ิง แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน จ ำกัด

18/5/2563          1,000,000 25111 ผลิต จ ำหน่ำย วัสดุก่อสร้ำง อุปกรณ์และ

เคร่ืองมือใช้ในกำรก่อสร้ำง เคร่ืองมือช่ำง

ทุกประเภท

9/53  ซอยวัชรพล 1/7 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

686 0105563074179 บจ.แทส อินเตอร์เทรด จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 46900 กำรขำยส่งสินค้ำท่ัวไป 288/97  หมู่บ้ำน ทิพธนำ ซอยเพชร

เกษม 53

แขวงหลักสอง เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

687 0105563074187 บจ.ซี.พี. ซิสเต็ม จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 46104 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก ผลิตและ

จ ำหน่ำยวิทยุส่ือสำร กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

 เคร่ืองคอมพิวเตอร์

2301  ถนนลำดพร้่ำว แขวงสะพำนสอง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

688 0105563074209 บจ.พลังงำนชุมชน บ้ำนดุง จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 35101 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย

กระแสไฟฟ้ำท้ังปลีกและส่ง

1758/3  ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

689 0105563074217 บจ.เดอะ โซฟิสติเคเตด บำร์ จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 46321 กำรขำยส่งเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ 223/27  อำคำรคันทรี คอมเพล็กซ์ 

อำคำรเอ ช้ันท่ี 9 ถนนสรรพำวุธ

แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

690 0105563074225 บจ.พี.บี.เอ็นเตอร์ไพรส์ 88 จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 41002 ประกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 96/519  ซอยสุวินทวงศ์ 38 แขวงล ำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530

691 0105563074233 บจ.โกลบอลซัพพลำยคอร์ปอเรช่ัน 

จ ำกัด

18/5/2563          1,000,000 41002 ให้บริกำรออกแบบและรับเหมำก่อสร้ำง 104/39  ซอยงำมดูพลี แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

692 0105563074250 บจ.ซีพีพำวเวอร์ออยล์ จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 46612 ประกอบกิจกำรขำยส่งน้ ำมันเช้ือเพลิง และ

น้ ำมันหล่อล่ืน

167/9  ถนนเทิดรำชัน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

693 0105563074268 บจ.สองเอส บุตรำ จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 20232 ประกอบกิจกำร ผลิตจ ำหน่ำย เป็นตัวแทน

จ ำหน่ำย เวชภัณฑ์ เวชส ำอำง

247/14  ถนนรำชพฤกษ์ แขวงบำงจำก เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160
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694 0105563074276 บจ.ทำบิทำโร่ จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 63113 กำรบริกำรเป็นตลำดกลำงในกำรซ้ือขำย

สินค้ำหรือบริกำร โดยวิธีใช้ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนระบบเครือข่ำย

อินเทอร์เน็ต

65  ถนนสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

695 0105563074292 บจ.พลังงำนชุมชน เพ็ญ จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 35101 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย

กระแสไฟฟ้ำท้ังปลีกและส่ง

1758/3  ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

696 0105563074306 บจ.พลังงำนชุมชน อำกำศอ ำนวย 

จ ำกัด

18/5/2563          1,000,000 35101 ประกอบกิจกำรผลิตเเละจ ำหน่ำยกระเเส

ไฟฟ้ำท้ังปลีกเเละส่ง

1758/3  ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

697 0105563074314 บจ.แอตแลนติก คอนเทนเนอร์ ไลน์

 (ประเทศไทย) จ ำกัด

18/5/2563          1,000,000 49323 รับจัดกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ 

(Freight Forwarder) ท้ังทำงเรือ และทำง

อำกำศ

725  อำคำรเมโทรโพลิศ  ห้องเลขท่ี 6 

ช้ันท่ี 20 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

698 0105563074331 บจ.พลังงำนชุมชน ทุ่งฝน จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 35101 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย

กระแสไฟฟ้ำท้ังปลีกและส่ง

1758/3  ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

699 0105563074349 บจ.บ๊อบ มูฟ จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 56101 ปหระกอบกิจกำรจัดจ ำหน่ำย อำหำรเเละ

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

163  ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230

700 0105563074357 บจ.ปรีดีรัตนะ จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 82920 ประกอบกิจกำรห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์อุปกรณ์

โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ไปรษณีย์และ

เคร่ืองมือส่ือสำรทุกชนิด

339,341  ซอยสิรินธร 7 แขวงบำงบ ำหรุ เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 10700

701 0105563074373 บจ.พลังงำนชุมชน ใหม่นำเพียง 

จ ำกัด

18/5/2563          1,000,000 35101 ประกอบกิจกำรผลิตเเละจ ำหน่ำยกระเเส

ไฟฟ้ำท้ังปลีกเเละส่ง

1758/3  ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

702 0105563074381 บจ.โรจน์สิรินิชำฟู้ดแอนด์มำร์เก็ต

ต้ิง จ ำกัด

18/5/2563          1,000,000 46319 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและส่งออก เพ่ือจัด

จ ำหน่ำยอำหำรแปรรูปทุกชนิด และสินค้ำ

อุปโภคบริโภคทุกชนิด

32/54  ถนนประชำร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

703 0105563074390 บจ.พีที โกรท จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 46611 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำยสินค้ำพลังงำน 

เช้ือเพลิงแข็ง

259/241  ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

704 0105563074403 บจ.อัพธำม ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 478/112  ถนนลำดกระบัง แขวงลำดกระบัง เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

705 0105563074411 บจ.เจ.ที.เอ ออโต้พำร์ท จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 45302 ประกอบกิจกำรขำยปลีก ขำยส่ง ช้ินส่วน

และอุปกรณ์เก่ำ และเสริมใหม่ของยำนยนต์

8  ซอยคู้บอน 19 แขวงรำมอินทรำ เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

706 0105563074420 บจ.มิยำโมโตะ เรซซ่ิง คอร์ปอเรช่ัน

 จ ำกัด

19/5/2563          1,000,000 45302 ประกอบกิจกำรขำยส่งและกำรขำยปลีก 

อะไหล่รถยนต์

54-56-58  ซอยเฉลิมเขตร์ 1 แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย กรุงเทพมหำนคร 10100

707 0105563074462 บจ.วูเมน สตูดิโอ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 47711 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองเเต่งกำย 

เเละเคร่ืองประดับทุกชนิด ท้ังปลีก เเละส่ง

758/130  ซอยพัฒนำกำร 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250
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708 0105563074471 บจ.โตอภิรัตน์ โปร-บิลท์ จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย อำคำรท่ี

ไม่ใช่ท่ีพักอำศัย กำรดัดแปลงปรับปรุง

40  ซอยลำดพร้ำว 140 ถนนลำดพร้ำว แขวงคลองจ่ัน เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

709 0105563074497 บจ.เซียนเฮ้ำส์ จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 56302 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยชำ กำแฟ เบเกอร่ี 

อำหำร เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

99/466  ถนนเสรีไทย แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

710 0105563074501 บจ.พำวเวอร์ ไฮบริด จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 70209 ประกอบกิจกำรให้บริกำรด ำเนินกำรจัดกำร

 และรับเป็นท่ีปรึกษำให้ค ำแนะน ำเก่ียวกับ

กำรจัดสัมมนำ

48  ซอยบรมรำชชนนี 55 แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

711 0105563074519 บจ.ควอน เอนเตอร์ไพรส์ จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 46102 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก อำหำรและ

เคร่ืองด่ืมทุกประเภท ซ่ึงตำมสินค้ำท่ีระบุใน

วัตถุท่ีประสงค์

10/11  ซอยวิภำวดีรังสิต 64 (มหำนคร) แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210

712 0105563074527 บจ.พี.พี.เค. โลจิสติคส์ 2020 จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 46932 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำทุก

ชนิด

299/171  ซอยส้่เหร่ำคลองหน่ึง 15 แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

713 0105563074535 บจ.พรีเมียม ยูส คำร์ จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 45101 ประกอบกิจกำรรับซ้ือ ขำย แลกเปล่ียน

รถยนต์มือหน่ึงและรถยนต์มือสอง ทุกชนิด

222  ถนนรัชดำ-รำมอินทรำ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230

714 0105563074543 บจ.ธีย์แอนด์ไอ คอสเมติกส์ จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 21001 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำ

เก่ียวกับยำและเคร่ืองส ำอำงค์

88/185  หมู่บ้ำน กลำงเมือง สำทร-

ตำกสิน ถนนกัลปพฤกษ์

แขวงบำงค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

715 0105563074551 บจ.ดีไซน์ อิน ไซน์ จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 45405 ประกอบกิจกำรให้บริกำรซ่อม ตกแต่ง และ

ขำยอะไหล่จักรยำนยนต์ทุกประเภท

13  ซอยลำดพร้ำววังหิน 70 ถนน

ลำดพร้ำววังหิน

แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

716 0105563074560 บจ.เทเค็นเช็ค จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 46109 ประกอบกิจกำรส่ังเข้ำมำจ ำหน่ำยใน

ประเทศและส่งออก ซ่ึงสินค้ำตำมท่ีก ำหนด

ไว้ในวัตถุประสงค์

587/1  ถนนพระรำมท่ี 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

717 0105563074586 บจ.อีคิวสมำร์ท  อินเตอร์เทรด 

จ ำกัด

19/5/2563          1,000,000 46319 ประกอบกิจกำรขำยผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม 

และเคร่ืองส ำอำงค์

312/47  ซอยสรงประภำ 14 ถนนสรง

ประภำ

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

718 0105563074594 บจ.ไบโอ อินเตอร์แล็บ จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 20232 ประกอบกิจกำร ผลิตและจ ำหน่ำย สินค้ำ

สุขภำพควำมงำม เคร่ืองส ำอำงค์

19/387  ถนนริมคลองบำงอ้อ แขวงบำงค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

719 0105563074608 บจ.เบิร์ดแชนเนล กรุ๊ป จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 46204 ประกอบกิจกำรค้ำ รับซ้ือ จ ำหน่ำย สัตว์ปีก

ทุกชนิด

88/88 แขวงกระทุ่มรำย เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530

720 0105563074624 บจ.เฟิร์ส พรีเม่ียม จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 47691 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกผลิตภัณฑ์งำน

ฝีมือคนไทยและของท่ีระลึก

166  ซอยปำกน้ ำฝ่ังเหนือ 11 แขวงคลองชักพระ เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

721 0105563074632 บจ.อีเอ็มพีดรีม จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 85493 ประกอบกิจกรรมกำรกวดวิชำท่ัวไป 533/3 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

722 0105563074659 บจ.เอ็ม.โอ.เอส. ซัคเซส จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 46443 ประกอบกิจกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำประเภท 

เคร่ืองส ำอำง อำหำรเสริม

50/4  ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 2 ถนน

กรุงเทพ-นนทบุรี

แขวงบำงซ่ือ เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10800



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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723 0105563074667 บจ.พีเค สยำมแฟร์ จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 46109 ประกอบกิจกำรท ำกำรประมูลดพ่ือขำย

สินค้ำตำมวัตถุประสงค์ให้แก่ นิติบุคคล 

คณะบุคคล ส่วนรำชกำร

22  ซอยอิสระภำพ 42 ถนนอรุณอัมริ

นทร์

แขวงวัดอรุณ เขตบำงกอกใหญ่ กรุงเทพมหำนคร 10600

724 0105563074675 บจ.พรีออร์เดอร์ คำร์โก้ จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 47911 ประกอบกิจกำรบริกำรส่ังซ้ือสินค้ำพร้อม

จัดส่ง

104/8  หมู่ท่ี 12 ซอยขุมทรัพย์นคร 

ถนนพุทธมณฑลสำย 3

แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

725 0105563074683 บจ.ทริปเปิล-บี ออโต้ จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 45103 ประกอบกิจกำร ซ้ือ ขำย รถยนต์มือสอง 132/32  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงบำงระมำด เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

726 0105563074691 บจ.เฮลต้ี เอ๊กซ์-พำวเวอร์ จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำรเคร่ืองด่ืม 8/8  ซอยนำคนิวำส 34 ถนนนำควิวำส แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

727 0105563074705 บจ.เทอร์โมแคร์ จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 47899 ประกอบกิจกำรขำยปลีกสินค้ำอ่ืนๆซ่ึงมิได้

จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืนบนแผงลอยและตลำด

759  ซอยเพชรเกษม 51 ถนนเพชร

เกษม

แขวงหลักสอง เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

728 0105563074730 บจ.ดีดี ออร์คิด เอ็กซ์เพรส จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำอ่ืนๆทำงถนน

ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

70/11  ซอยนวมินทร์ 81 แยก 1 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240

729 0105563074748 บจ.หลำนหลวงคลินิก จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 86201 ประกอบกิจกำรเป็นท่ีปรึกษำ และให้

ค ำแนะน ำทำงกำรแพทย์ และอนำมัยแก่

สถำนพยำบำล โรงพยำบำล

226,228,230,232,234  ถนน

จักรพรรดิพงษ์

แขวงบ้ำนบำตร เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย กรุงเทพมหำนคร 10100

730 0105563074764 บจ.บิซ เวลธ์ ซิสเทม จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 69200 ประกอบกิจกำร บริกำรรับท ำบัญชี ภำษี

อำกร วำงรูปแบบระบบบัญชี รวมถึง

ค ำปรึกษำ

2/382  ซอยนิมิตรใหม่ 1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

731 0105563074781 บจ.จีพีจี จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 68104 ประกอบกิจกำรให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ เช่น

 ห้องพัก ท่ีดิน

44/1-2  ซอยอรรคพัฒน์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

732 0105563074799 บจ.สมุนไพรรุ่งเรือง 2489 จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 21002 ประกอบกิจกำรผลิต ขำยและเป็นตัวแทน

ในกำรจ ำหน่ำยวัตถุดิบ รวมถึงผลิตถัณฑ์

ส ำเร็จรูปเก่ียวกับสมุนไพรต่ำงๆ

222/21  ถนนเพชรเกษม 42 แยก 1 แขวงบำงจำก เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160

733 0105563074802 บจ.ซีด พำร์ท ช็อพ จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 45403 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์และ

อะไหล่แต่งรถจักรยำนยนต์

65/2-3  ซอยสำยไหม 56/2 แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

734 0105563074811 บจ.สุมำลัยอริศรำ จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 96101 ประกอบกิจกำรสถำนบริกำรนวดเพ่ือสุขภำพ 159/13  ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) 

ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

735 0105563074829 บจ.ประยงค์แอนด์สมพงษ์ เทรดด้ิง

 จ ำกัด

19/5/2563          1,000,000 46900 ประกอบกิจกำรขำยส่งและกำรขำยปลีก

สินค้ำอุปโภค บริโภค

18/29  ซอยปลูกจิตต์ ถนนพระรำมส่ี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

736 0105563074837 บจ.ซุปเปอร์เบสท์ ออโต้ จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 45103 ประกอบกิจกำรขำยยำนยนต์เก่ำชนิด

รถยนต์น่ังส่วนบุคคลรถกระบะรถตู้และรถ

ขนำดเล็กท่ีคล้ำยกัน

25  ซอยอัศวพิเชษฐ์19 แขวงบำงระมำด เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

737 0105563074853 บจ.เจ.ลัค อิชชู่ จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 46319 ประกอบกิจกำรค้ำอำหำร เคร่ืองด่ืม ส ำ

เร จรูป

1/1233  ซอยรำมค ำเเหง 190/2 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510
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738 0105563074861 บจ.91 เอสเตท(ประเทศไทย) จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 109/25  ซอยสรงประภำ 15 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

739 0105563074870 บจ.ครำฟท์ ไลฟ์ โปรดักช่ัน จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 73101 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงผลิตส่ือมีเดียทุก

ประเภท

30/10  ซอยจตุโชติ 10 แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

740 0105563074888 บจ.คอนเน็กซ์ พอยท์ จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 46900 ประกอบกิจกำรขำยส่งสินค้ำท่ัวไป 16  ซอยสมเด็จพระเจ้ำตำกสิน 37 แขวงดำวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600

741 0105563074896 บจ.ฟำสท์ แล็บ จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 47999 ประกอบกิจกำรขำยปลีกโดยไม่มีร้ำนซ่ึงมิได้

จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

77/1  ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400

742 0105563074926 บจ.เซ็นท์ 58 จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 86201 กิจกรรมคลินิกโรคท่ัวไป 308  อำคำรโครงกำรเท็น ช้ันท่ี 2 ซอย

สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ)

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

743 0105563074934 บจ.เอบีแอล บรอดแบนด์ จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 43210 รับปักเสำ-เดินสำยสัญญำณอินเตอร์เน็ต 14/19  หมู่ท่ี 16 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

744 0105563074942 บจ.มูนสโคป จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 47524 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและวัสดุ

อุปกรณ์

48  ซอยพิริยะโยธิน แขวงวงศ์สว่ำง เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10800

745 0105563074951 บจ.สเตช่ัน อินทีเรียดีไซน์ จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 82302 จัดงงำนอีเว้นง ำนแสดงสินค้ำ งำนรำชกำร 

สัมนำต่ำงๆ

70/2  ถนนประชำอุทิศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

746 0105563074969 บจ.ซุปเปอร์ไวเซอร์ เซอร์วิส จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 70209 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ และ ให้

ค ำแนะน ำในปัญหำเก่ียวกับงำนบริหำรงำน

พำณิชยกรรม อุตสำหกรรม รวมท้ังปัญหำ

ในกำรสนับสุนกำรลงทุน กำรแสวงหำแหล่ง

เงินทุน

100/37  อำคำรว่องวำนิช (ตึกบี) ช้ันท่ี

 17 ถนนพระรำม 9

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

747 0105563074977 บจ.ท็อป บิสซิเนส จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 70209 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ และ ให้

ค ำแนะน ำในปัญหำเก่ียวกับงำนบริหำรงำน

พำณิชยกรรม อุตสำหกรรม รวมท้ังปัญหำ

ในกำรสนับสุนนกำรลงทุน กำรแสวงหำ

แหล่งเงินทุน ยกเว้นท่ีปรึกษำด้ำนกำรลงทุน

100/46-48  อำคำรว่องวำนิช (ตึกบี) 

ช้ันท่ี 18 ถนนพระรำม 9

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

748 0105563074985 บจ.คอนวีเนียนท์ เซอร์วิส จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 53200 บริกำรรับส่งเอกสำร ส่ิงของ พัสดุภัณฑ์ งำน

ไปรณีย์ต่ำงๆ

25  ซอยหมู่บ้ำนเสนำวิลล่ำ แขวงคลองจ่ัน เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

749 0105563075001 บจ.ที-เอแอล เฮลท์ แอนด์ บิวต้ี 

เซ็นเตอร์ จ ำกัด

20/5/2563          1,000,000 96101 กิจกรรมสปำ 88/8  หมู่ท่ี 5 แขวงกระทุ่มรำย เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530

750 0105563075027 บจ.สยำมอเมทิสต์ จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 47723 จ ำหน่ำย น ำเข้ำ ส่งออก เคร่ืองส ำอำง และ

อำหำรเสริมภำยในประเทศและต่ำงประเทศ

29/13  อำคำรสยำมคอนโดมิเนียม 

ถนนพระรำม 9

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
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751 0105563075035 บจ.ซินเนอร์จิค คอนซัลต้ิง แอนด์ 

เซอร์วิสเซส จ ำกัด

20/5/2563          1,000,000 62023 ระบบดิจิทัล เทคโนโลยี-ส่ือสำรสนเทศ 

นวัตกรรม ซอฟต์แวร์ รักษำควำมปลอดภัย 

ด้ำนอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

109/123  ซอยรำมอินทรำ 65 แยก 8 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

752 0105563075051 บจ.จีเอสกิฟท์ จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 47739 จ ำหน่ำยอุปกรณ์ท ำควำมสะอำด ผลิตภัณฑ์

ท ำควำมสะอำด น้ ำยำฆ่ำเช้ือโรค

55/28  ถนนสำธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

753 0105563075060 บจ.พี.เค. เพสท์ คอนโทรล จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 81293 ประกอบกิจกำรให้บริกำรก ำจัดปลวก มด 

แมลง

252  ซอยหัวหมำก27 แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

754 0105563075078 บจ.เอสเอส มี อินฟินิต้ี จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 47912 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและขำยปลีก

ออนไลน์ เส้ือผ้ำ เคร่ืองประดับ แฟช่ัน และ

สินค้ำเบ็ดเตล็ด ท้ังปลีกและส่ง

119/749  ซอยสำยไหม 15 (หมู่บ้ำน

อัมรินทร์ฯ 3 ผัง 4)

แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

755 0105563075086 บจ.เอ็ม เอส แอล แคปปิตอล จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 68102 ซ้ือฝำกและขำยฝำกท่ีดิน สังหำริมทรัพย์ 149  อำคำรแกแล็คซ่ีเพลส ช้ัน 10 

ถนนนนทรี

แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

756 0105563075108 บจ.เบสท์ พร็อพเพอร์ต้ี เซ็นเตอร์ 

จ ำกัด

20/5/2563          1,000,000 68201 เป็นนำยหน้ำขำยอสังหำริมทรัพย์ 466/161  ถนนปัญญำอินทรำ แขวงสำมวำตะวันตก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

757 0105563075124 บจ.โปรคลีน 2020 จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 96309 ประกอบกิจกำรบริกำรงำนบุคคล แม่บ้ำน 

เจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภัยคนดูแลสวน

22/224  ซอยเทียนทะเล 28 ถนนบำง

ขุนเทียน-ชำยทะเล

แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

758 0105563075132 บจ.เมท คำเฟ่ 168 จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 56101 กำรบริกำรด้ำนอำหำรในภัตตำคำร/

ร้ำนอำหำร

918  ซอยสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

759 0105563075141 บจ.กเมตวรรณ 168 จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 14112 กำรผลิตเส้ือผ้ำช้ันนอก 918  ซอยสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

760 0105563075159 บจ.ดับเบ้ิลยู 149 จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 70209 รับเป็นท่ีปรึกษำ ให้กำรฝึกอบรมรับจัดกำร

ธุรกิจเก่ียวกับกำรบริหำรงำนขำยและกำร

ขยำยตลำดทุกประเภท

758/90  หมู่บ้ำน พฤกษำวิลล์ 57 

ซอยพัฒนำกำร 38

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

761 0105563075167 บจ.อำร์ดับเบิลยู เฮลท์แลนด์ จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย สร้ำงอำคำรเพ่ือ

ขำย เพ่ือให้เช่ำ อสังหำริมทรัพย์ ให้เช่ำท่ีดิน

 และส่ิงปลูกสร้ำง

17/616  ซอยสุขุมวิท 6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

762 0105563075175 บจ.เมอีส จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 58202 กำรจัดท ำซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูป (ยกเว้น

ซอฟต์แวร์เกมส ำเร็จรูป)

19-ก.ย. แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

763 0105563075183 บจ.อำร์ดับเบิลยู แอสเซท จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย สร้ำงอำคำรเพ่ือ

ขำย เพ่ือให้เช่ำ อสังหำริมทรัพย์ ให้เช่ำท่ีดิน

 และส่ิงปลูกสร้ำง

17/616  ซอยสุขุมวิท 6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

764 0105563075191 บจ.นกฟอร์พัส บ้ำน24 จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 47734 จ ำหน่ำยอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ส ำหรับ

สัตว์เล้ียงทุกชนิด

266  ตรอกรพ.สมเด็จพระป่ินเกล้ำ 15 

 ซอยสมเด็จพระเจ้ำตำกสิน 22

แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600
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765 0105563075205 บจ.อำร์ดับเบิลยู แซงค์ชัวร่ีส์ จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย สร้ำงอำคำรเพ่ือ

ขำย เพ่ือให้เช่ำ อสังหำริมทรัพย์ ให้เช่ำท่ีดิน

 และส่ิงปลูกสร้ำง

17/616  ซอยสุขุมวิท 6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

766 0105563075221 บจ.พี.ที.ที. ซัพพลำย อินเตอร์ จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 43221 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงติดต้ังระบบประปำ 

ระบบไฟฟ้ำ ระบบแอร์ ทุกชนิด

12/1  ซอยกำญจนำภิเษก 25 แยก 1 แขวงทับช้ำง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

767 0105563075248 บจ.แพสชันเฮิร์บ จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 10619 ประกอบกิจกำร ผลิต น ำเข้ำและส่งออก 

ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม,ยำสมุนไพร

3/398  ซอยสะแกงำม 14 แยก 2 แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

768 0105563075264 บจ.ฟู่เฮ้ำส์ จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 56101 ขำยอำหำร เคร่ืองด่ืม และเบเกอร่ี 146/1  ซอยรำชวิถี 2 ถนนรำชวิถี แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400

769 0105563075302 บจ.ซีดับบลิว อินดัสเตรียล จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 47525 ประกอบกิจกำรค้ำ ซ้ือมำ ขำยไป น ำเข้ำ ซ่ึง

สินค้ำเก่ียวกับกำรก่อสร้ำง อุปกรณ์ไฟฟ้ำ 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ เคร่ืองจักร

88/11  หมู่ท่ี 5 แขวงกระทุ่มรำย เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530

770 0105563075311 บจ.พีระดำ 41 เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 43210 รับเหมำติดต้ังระบบไฟฟ้ำ/ประปำ/ปรับ

อำกำศ แบบครบวงจร

39/279  ซอยหมู่บ้ำนเพชรเกษม 4 

ถนนทวีวัฒนำ

แขวงหนองค้ำงพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

771 0105563075353 บจ.ซีเอฟมี ซุปเปอร์ฟู้ด จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 46102 น ำเข้ำ-ส่งออก อำหำรเสริม สกินแคร์ 

อำหำร เคร่ืองด่ืม บรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์ และ

ผลิตภัณฑ์ ท่ีเก่ียวกับสุขภำพ

49/225  ซอยวิภำวดีรังสิต 64 (มหำ

นคร) ถนนวิภำวดี-รังสิต

แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210

772 0105563075388 บจ.มีม่ี อินโนเวช่ัน จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 14114 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย ผลิตภัณฑ์

เก่ียวกับเด็กทุกชนิด เช่นเส้ือผ้ำเด็ก ของเล่น

เด็ก

1  ถนนสตรีวิทยำ 2 แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

773 0105563075396 บจ.มีม่ี โลจิสติกส์ จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำร กำรรับส่งเอกสำร ส่ิงของ

ท้ังภำยในและต่ำงประเทศ

1  ถนนสตรีวิทยำ 2 แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

774 0105563075400 บจ.เอ็ม.พี.แอล. โลจิสติกส์ จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 49323 ขนส่ง/ถ่ำยสินค้ำ คนโดยสำรท้ังทำงบก-น้ ำ-

อำกำศ

4  ซอยบำงแค 10 แขวงบำงแค เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

775 0105563075426 บจ.บำงกอก พร็อพเพอร์ต้ี โซลูช่ันส์

 จ ำกัด

20/5/2563          1,000,000 68201 ประกอบกิจกำร ตัวแทนและนำยหน้ำ

อสังหำริมทรัพย์ คนกลำงในกำรซ้ือ กำร

ขำยและให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ท่ีกระท ำโดย

ได้รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง กำร

บริกำรเก่ียวกับกำรประเมินรำคำ

อสังหำริมทรัพย์

250/7  ถนนวัชรพล แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

776 0105563075434 บจ.ซีเอ็นเอ ไทย คอนสตรัคช่ัน 

จ ำกัด

20/5/2563          1,000,000 41001 ก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัยทุกประเภท และ

ต่อเติม กำรดัดแปลงหรือกำรปรับปรุง

อำคำรท่ีอยู่อำศัยเดิม ก่อสร้ำงอำคำรท่ีไม่ใช่

ท่ีอยู่อำศัย

3/27  ซอยประชำร่วมใจ 67 แขวงทรำยกองดินใต้ เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510
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777 0105563075442 บจ.โซล่ำร์ รูฟท็อป ซีอี 4 จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 35101 ประกอบธุรกิจพลังงำน โรงผลิตไฟฟ้ำพลัง

แสงอำทิตย์และให้บริกำรท่ีเก่ียวข้องกับ

ธุรกิจพลังงำน

23/30  อำคำรสรชัย ช้ันท่ี 14 ซอย

สุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

778 0105563075451 บจ.กุลศิริ อินเตอร์เทรด จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 46103 น ำเข้ำและส่งออกสินค้ำประเภทเคร่ืองครัว 

เฟอร์นิเจอร์และอ่ืนๆ จ ำหน่ำยสินค้ำ

ภำยในประเทศ

1  ซอยบรมรำชชนนี 76 ถนนบรมรำช

ชนนี

แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

779 0105563075469 บจ.อำร์ทีเอส แฟช่ัน จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 14112 ประกอบกิจกำรผลิต น ำเข้ำ จ ำหน่ำยเส้ือผ้ำ

 เคร่ืองนุ่งห่ม รองเท้ำ กระเป๋ำ 

เคร่ืองประดับ รวมท้ังสินค้ำเก่ียวกับเคร่ือง

แต่งกำยทุกชนิด

16/180  หมู่ท่ี 1 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

780 0105563075485 บจ.เอ็นเอสซี พลัส จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 70201 ประกอบกิจกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำร

ส่ือสำร ประชำสัมพันธ์ โซเซียลมิเดีย

21  อำคำรทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนน

วิภำวดี-รังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

781 0105563075493 บจ.ต๊ิงบ๊ิก แฟมิล่ี ออนไลน์ จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 20232 ผลิต ขำยส่ง ขำยปลีก น ำเข้ำส่งออก

เคร่ืองส ำอำง

29/69  ซอยบรมรำชชนนี 64 แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

782 0105563075515 บจ.เอ เอ โกลด์ เทรดด้ิง จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ขำยฝำก รับซ้ือ รับ

ซ้ือฝำก สังหำริมทรัพย์และอสังหำริมทรัพย์

16/1  ซอยรำมค ำแหง 30 (บ้ำนเรำ) แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

783 0105563075531 บจ.บำยดำด้ำ จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 14112 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย เส้ือผ้ำ

ส ำเร็จรูป

147/6  ซอยคู้บอน 27 แยก 50 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

784 0105563075540 บจ.เรียนออนไลน์ จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 96309 เป็นนำยหน้ำ ตัวแทน ในกำรช ำระค่ำสินค้ำ 

และบริกำรเก่ียวกับกำรศึกษำผ่ำนระบบ

อิเลคทรอนิกส์

79/95  ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 2 แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

785 0105563075558 บจ.ไท่ต๋ำ มีเดีย เทคโนโลยี กรุ๊ป 

จ ำกัด

20/5/2563          1,000,000 73101 ประกอบกิจกำรออกแบบ โฆษณำ และผลิต

ส่ือโฆษณำทุกชนิด

280  ซอยลำดพร้ำว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

786 0105563075582 บจ.เค.อี.พี. อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ำกัด

20/5/2563          1,000,000 52291 กิจกรรมกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรขนส่ง

และสถำนท่ีเก็บสินค้ำ

111/5  ถนนจรัสเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

787 0105563075604 บจ.จีเอสที ฟอร์ ไลฟ์ จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 46443 กำรขำยส่งเคร่ืองส ำอำง 115/53  ถนนบำงบอน 4 แขวงบำงบอนเหนือ เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

788 0105563075621 บจ.คีรี คอนซัลต้ิง แอนด์ เทรดด้ิง 

จ ำกัด

20/5/2563          1,000,000 45301 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก ค้ำผลีก ส่ง 

สินค้ำช้ินส่วนอะไหล่ และอุปกรณ์เสริมของ

ยำนยนต์

342/236  ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210

789 0105563075639 บจ.บีเอ็นเค 64 จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีกำรท ำบัญชีและกำร

ตรวจสอบบัญชี กำรให้ค ำปรึกษำด้ำนภำษี

588/64 แขวงบำงไผ่ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

790 0105563075647 บจ.ไลฟ์ โกล จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 46632 ประกอบธุรกิจน ำเข้ำผลิตภัณฑ์ไม้เพ่ือแปร

รูป เพ่ือกีฬำ

388  ซอยชำนเมือง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

791 0105563075655 บจ.เจดับบลิวพี เลทเธอร์ จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 15121 ประกอบกิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์ประเภท

กระเป๋ำ

11/109  ซอยซอยพหลโยธิน 32 แขวงเสนำนิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

792 0105563075663 บจ.วิโว่ คอร์ปอเรช่ัน เอเชีย จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 47413 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองมือส่ือสำร

ทุกประเภท

22/1  ซอยลำดพร้ำว 21 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

793 0105563075680 บจ.เอสที 962 เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 43299 ประกอบกิจกำรติดต้ัง/ร้ือถอนบันไดเล่ือน 

ซ่อมแซมเปล่ียนอะไหล่บันไดเล่ือน

109/175  หมู่บ้ำน บ้ำนพิศำล 

โครงกำร 16 ซอยบำงขุนเทียน 14 

ถนนบำงขุนเทียน

แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

794 0105563075701 บจ.วี เดอะ เวิลด์ เทรดด้ิง จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 46622 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย เหล็ก สแตนเลสทุ

กชนิด

3/36  หมู่ท่ี 5 แขวงบำงขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

795 0105563075728 บจ.ทริปเป้ิล ไลน์ คอนสตรัคช่ัน 

จ ำกัด

21/5/2563          1,000,000 41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 525/156  ถนนประชำอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 10140

796 0105563075736 บจ.เอ็ดดูเคช่ันฟอร์ออล จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 85499 ประกอบกิจกำรให้บริกำรด้ำนกำรเรียน 

กำรสอน ส่ือต่ำงๆ ด้ำนกำรศึกษำ สอน

ออนไลน์(เม่ือได้รับอนุญำตจำกหน่วยงำนท่ี

เก่ียวข้องแล้ว)

1  อำคำรเอ็มไพร์ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 47 ยู

นิต 4703 ถนนสำทรใต้

แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

797 0105563075744 บจ.เอ็นเอชที นิว โฮม (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

21/5/2563          1,000,000 68201 ประกอบกิจกำรซ้ือ จัดหำ รับเช่ำ เช่ำซ้ือ 

ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้และ

จัดกำรโดยประกำรอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆตลอด

39/552  หมู่บ้ำน บุศรินทร์ 37 ซอย

พระยำสุเรนทร์ 40

แขวงสำมวำตะวันตก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

798 0105563075761 บจ.พูนทวีทรัพย์ ซัพพลำย จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 46593 ประกอบกิจกำรขำยส่งสวัสดุ อุปกรณ์ 

เคร่ืองใช้ท่ีใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรม

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

799 0105563075795 บจ.ครีเอทริกซ์ เทรนน่ิง จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 85491 ประกอบกิจกำรอบรมและสอนภำษำจีน 

ไทย อังกฤษ

909/210  หมู่บ้ำน ร่มเย็น ซอยเพชร

เกษม 63

แขวงหลักสอง เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

800 0105563075809 บจ.ดี เลิศ แอคเคำน์ต้ิง ไซน์ จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 69200 ประกอบกิจกรรมเก่ียวกับบัญชีกำรท ำบัญชี

และกำรตรวจสอบบัญชี กำรให้ค ำปรึกษำ

ด้ำนภำษี

8/6 ซอย 01  หมู่บ้ำน เพฟ รำม

อินทรำ-วงแหวน ซอยกำญจนำภิเษก4

แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

801 0105563075817 บจ.เอ็นเอ็นวำย โลจิสติกส์ จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 52292 ประกอบกิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดกำร

ขนส่งสินค้ำและตัวแทนออกของ (ตัวแทน

ด ำเนินพิธีกำรศุลกำกร)

47  ซอยเอกชัย 43/1 แขวงคลองบำงบอน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

802 0105563075825 บจ.เอส.ดับบลิว.ซี. ออโต้ พำร์ท 

จ ำกัด

21/5/2563          1,000,000 45302 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ จ ำหน่ำยอะไหล่และ

อุปกรณ์รถยนต์ รถจักรยำนยนต์ ตลอดจน

ยำนพำหนะทุกประเภท

100/41  อำคำรว่องวำนิช (ตึกบี) ช้ันท่ี

 17 ถนนพระรำม 9

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
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803 0105563075833 บจ.เดวำ โกลบอล กรุ๊ป จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 20232 ประกอบกิจกำรผลิต เเละ จ ำหน่ำย ตัวเเทน

จ ำหน่ำย น ำเข้ำ ส่งออก เวชส ำอำง 

เคร่ืองส ำอำง ควำมสวยควำมงำม

480,482  ซอยลำดพร้ำว 94(ปัญจมิตร) แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

804 0105563075841 บจ.เรนเดียร์ ฟิกซ์ จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร

พำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำกำร 

ถนน สะพำน เข่ือน

33  ตรอกบ้ำนช่ำงหล่อ แขวงบ้ำนช่ำงหล่อ เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 10700

805 0105563075850 บจ.คัลเลอร์ ริช แฮร์ โปรดัคท์ จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 47723 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยปลีก-ส่ง ผลิตภัณฑ์

เสริมควำมงำมทุกชนิด

59/161  ซอยนิมิตใหม่ 3/2 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

806 0105563075868 บจ.อควำ เวอริทัส จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 20232 ประกอบกิจกำรผลิต จัดจ ำหน่ำย น ำเข้ำ 

ส่งออก เคร่ืองส ำอำงค์ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช้เสริมควำมงำม

24  ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงรัชดำภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

807 0105563075876 บจ.สุทำวรรณ เปเปอร์ จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 17012 ประกอบกิจกำรผลิต และ จ ำหน่ำยกระดำษ 41  ซอยอินทำมระ 55 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

808 0105563075884 บจ.ซีอีโอ คอนซัลต้ิง จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 71102 ประกอบกิจกำรให้บริกำรและท่ีปรึกษำด้ำน

งำนวิศวกรรม สถำปัตยกรรม และแผนท่ี

240/1  ซอยลำดพร้ำว 93 (โชคชัย 3) แขวงคลองเจ้ำคุณสิงห์ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

809 0105563075892 บจ.เพำเวอร์บำย อีคอมเมิร์ซ จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 46900 ประกอบกิจกำรขำยสินค้ำ และรับจ้ำงท ำ

ของ ตำมวัตถุท่ีประสงค์ท้ังหมด ให้แก่บุคคล

 คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนรำชกำร และ

องค์กำรของรัฐ

919/555  อำคำรเซำท์ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 

11 ถนนสีลม

แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

810 0105563075914 บจ.เอส.เค.สมำร์ทฟำร์ม แอนด์ 

กำร์เด้น จ ำกัด

21/5/2563          1,000,000 46599 ประกอบกิจกำรขำย(ปลีก-ส่ง) ตู้ และชุด

ควบคุมสมำร์ทฟำร์ม รวมท้ังแอพพลิเคช่ัน

151/302  หมู่บ้ำน แฮปป้ีวิลล์-ดอน

เมือง ซอย11 ถนนเทิดรำชัน

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

811 0105563075922 บจ.เทดด้ีทัน จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 13139 ประกอบกิจกำรธุรกิจร้ำนให้บริกำรปักโลโก้

 ปักช่ือ ลงเส้ือ ลงผ้ำ ส่ิงทอ และจ ำหน่ำย

ส่ิงทอส ำเร็จรูปทุกชนิด

385/19  ถนนบำงแค แขวงบำงแค เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

812 0105563075949 บจ.หัว หรง เทรดด้ิง จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 47190 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีก ขนำดเล็ก 

ขำยสินค้ำอุปโภค บริโภค

8/45  ซอยสุขุมวิท 81 แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

813 0105563075973 บจ.นีโอ ฟูตูรำ จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 46103 ประกอบกิจกำรเป็นนำยหน้ำ ตัวแทน 

จ ำหน่ำย  น ำเข้ำ ส่งออก หนังแท้ หนังฟอก

ส ำเร็จรูป

4/1057  ซอยนวมินทร์ 68 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240

814 0105563076007 บจ.เอชวี เซ็นทรัล กรุ๊ป จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 46521 ประกอบกิจกำรรับซ้ือ ขำย ขำยส่ง ขำยปลีก

 อุปกรณ์ไฟฟ้ำทุกชนิด

93-95  ถนนเยำวรำช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหำนคร 10100

815 0105563076031 บจ.เฮ้ำส์ ออฟ แฟร้งค์ จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 47711 ประกอบกิจกำรค้ำปลีก เคร่ืองประดับ 

เส้ือผ้ำ

426,426/1  ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
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816 0105563076058 บจ.กำรันต์ โปรดักช่ัน จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 82302 ประกอบกิจกำรรับจัดงำนนิทรรศกำร กำร

ออกบูธ

222/13  ซอยนวมินทร์ 42 แยก 27 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240

817 0105563076066 บจ.ซี.เจ. แอคเคำน์ต้ิง แอนด์ แอด

ไวซอร่ี เซอร์วิสเซส จ ำกัด

21/5/2563          1,000,000 69200 ประกอบกิจกำรรับท ำบัญชี และเป็นท่ี

ปรึกษำ

28/22  ซอยเพชรเกษม 81 ถนนมำ

เจริญ

แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

818 0105563076074 บจ.คิง เทรดด้ิง อินเตอร์ จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 47734 ประกอบกิจกำรค้ำ ร้ำนขำยปลีกสัตว์เล้ียง

และอุปกรณ์

349  ซอยเพชรเกษม 84 แขวงบำงแคเหนือ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

819 0105563076082 บจ.เวลต้ี ม็อกก้ี อินโนเวช่ัน จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 47734 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกสัตว์เล้ียงและ

อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง

388/34 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

820 0105563076104 บจ.พร้อมพ์ พำร์ทเนอร์ จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 73101 ประกอบกิจกำรบริกำรด้ำนกำรตลำด ท้ัง

โฆษณำ ประชำสัมพันธ์ผ่ำนส่ือออนไลน์ 

ออฟไลน์ ภำพน่ิง วีดีโอ และอีเว้นๆต่ำงๆ

36/59  ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4 

ถนนวัดเกำะ

แขวงคลองถนน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

821 0105563076112 บจ.เอ็มดีแอล อิเล็คทริค จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 43223 ประกอบกิจกำรให้บริกำรติดต้ังซ่อมแซม

บ ำรุงรักษำ ระบบเคร่ืองปรับอำกำศ ระบบ

ไฟฟ้ำ-ประปำท้ังภำยในและภำยนอกอำคำร

100/14  หมู่บ้ำน เดอะเบสท์ ถนนไทย

รำมัญ

แขวงสำมวำตะวันตก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

822 0105563076121 บจ.ทรัพย์ภูดิศ 168 จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 45103 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย รถยนต์มือสองทุก

ย่ีห้อ จัดไฟแนนซ์ รีไฟแนนซ์ รถยนต์และ

รถบรรทุก

521/171  ถนนหทัยรำษฎร์ แขวงสำมวำตะวันตก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

823 0105563076139 บจ.8-เวล จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 46414 ประกอบกิจกำรขำยส่งเส้ือผ้ำ 9/107  ถนนสุขำภิบำล 5 แขวงคลองถนน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

824 0105563076155 บจ.ส ำนักงำนกฎหมำย ทัน

เหตุกำรณ์ จ ำกัด

21/5/2563          1,000,000 69100 ประกอบกิจกรรมทำงกฎหมำย 36 แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

825 0105563076163 บจ.เบสท์ฟู๊ด อินดัสตรี จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 10752 ประกอบกิจกำรผลิตอำหำรปรุงส ำเร็จบรรจุ

ในภำชนะปิดสนิทโดยวิธีสุญญำกำศ

24 แขวงวัดท่ำพระ เขตบำงกอกใหญ่ กรุงเทพมหำนคร 10600

826 0105563076180 บจ.ดอน เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 46599 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ ออกแบบ 

และติดต้ังระบบบ ำบัดน้ ำเสีย น้ ำดี และน้ ำด่ืม

395  ซอยเพชรเกษม 92/2 แขวงบำงแคเหนือ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

827 0105563076198 บจ.ร่มบุญ เจริญกิจ ก่อสร้ำง จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 71102 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงออกแบบ ก่อสร้ำง 

ตกแต่ง ต่อเติม งำนวำงระบบและอ่ืนๆ

56/255  ซอยวัดเวฬุวนำรำม 9 (เกตุวร

ชัย) ถนนสรงประภำ

แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

828 0105563076201 บจ.กู้ดอินฟินิต จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 81300 ประกอบกิจกำรออกแบบ ตกแต่ง ดูแลต้นไม้

 สนำมหญ้ำ และสวน

10  ซอยประชำอุทิศ 4 แยก 1-6 ถนน

ประชำอุทิศ

แขวงรำษฎร์บูรณะ เขตรำษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหำนคร 10140

829 0105563076210 บจ.วัฒนะอมร จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 68104 ประกอบกิจกำรให้เช่ำอำคำร และ

อสังหำริมทรัพย์ซ่ึงไม่ใช่ท่ีพักอำศัย

3800  ถนนพระรำมท่ี 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

830 0105563076228 บจ.คอนเวอร์เจนท์ เอ็นจิเนียร่ิง 

เซอร์วิส จ ำกัด

21/5/2563          1,000,000 46421 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ติดต้ังระบบไฟฟ้ำ 

และระบบระบำยอำกำศ

63  ซอยโกสุมรวมใจ 7 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210
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831 0105563076236 บจ.วินสิริ โซลูช่ันส์ จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 46599 กำรขำยส่งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์อ่ืนๆซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

82/4  ซอยสุขุมวิท 56 แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

832 0105563076244 บจ.แฮร์เดลิเวอร่ี จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 96103 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเดลิเวอร่ี ตัดแต่ง

ผม แต่งผม เสริมสวย แบบบริกำรถึง

สถำนท่ีลูกค้ำ

817  หมู่ท่ี 1 ถนนบำงแค แขวงบำงแค เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

833 0105563076252 บจ.เดอะ เอช จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 46443 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรเสริม 

เคร่ืองส ำอำง ผลิตภัณฑ์เสริมควำมงำม ทุก

ชนิดทุกประเภท

110/242  ซอยคุ้มเกล้ำ12 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

834 0105563076279 บจ.เทียน หม่ำ ทรำเวล จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 79909 ประกอบกิจกำรให้บริกำรส ำรองอ่ืนๆท่ี

เก่ียวข้องกับกำรท่องเท่ียว ได้แก่ส ำรองกำร

เดินทำงโรงแรม ภัตตำคำร กำรให้เช่ำรถ 

กำรเช้ำชมสถำนท่ีต่ำงๆ ด้ำนควำมบันเทิง

และกำรกีฬำ

8/9  ซอยสุขุมวิท  81 แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

835 0105563076287 บจ.โคเซ็ค จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 46104 กำรขำยส่งคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองมือส่ือสำร

โดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง

285/1  ซอยประดิษฐ์มนูธรรม ถนน

ประดิษฐ์มนูธรรม

แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

836 0105563076295 บจ.เอชเคเอ็ม อินเตอร์เนช่ันแนล 

โฮลด้ิง จ ำกัด

21/5/2563          1,000,000 41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 59/85  หมู่ท่ี 3 แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530

837 0105563076317 บจ.แหลมทอง โปรคลีนน่ิง จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 81210 ประกอบกิจกำรให้บริกำรงำนด้ำนรักษำ

ควำมสะอำด ภำยในอำคำร บริเวณนอก

อำคำร

99/199  หมู่บ้ำน มำรวย 1 หมู่ท่ี 1 

ถนนพหลโยธิน54/1 แยก 4-30

แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

838 0105563076350 บจ.อินทัชฟำร์มำ จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 21001 ประกอบกิจกำรผลิต น ำเข้ำ และส่งออก ยำ

รักษำโรค เคร่ืองเวชภัณฑ์ น้ ำยำเคมี 

เคร่ืองมือวิทยำศสำตร์ท่ีใช้ทำงกำรแพทย์

3/10  อำคำรรัชนำอพำร์ทเม้นท์  ห้อง

เลขท่ี 1 ซอยพหลโยธิน 15 ถนน

พหลโยธิน

แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400

839 0105563076368 บจ.โนเลดจ์ คอมเพล็กซ์ จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 85493 ประกอบกิจกำรสถำบันกวดวิชำ ติวเตอร์ 44/5-6  หมู่ท่ี 1 แขวงบำงมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 10140

840 0105563076376 บจ.เก็ทสตำร์ จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 47711 ประกอบกิจกำรขำยเคร่ืองแต่งกำย เส้ือ 

รองเท้ำ เคร่ืองส ำอำง ท้ังหน้ำร้ำนและ

ออนไลน์

438  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 79 แขวงบำงพลัด เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 10700

841 0105563076384 บจ.ตุ๊ สุขุมวิท พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 68102 ประกอบกิจกำรค้ำอสังหำริมทรัพย์ 1300/70  ซอยสุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

842 0105563076392 บจ.วีบริง จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 46900 ประกอบกิจกำรขำยส่งสินค้ำท่ัวไป 119  ช้ันท่ี 16  ห้องเลขท่ี 122 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110
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843 0105563076406 บจ.พำวิน ครีเอช่ัน จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 73101 ประกอบกิจกำรออกแบบส่ือโฆษณำ 

ส่ิงพิมพ์ทุกชนิด ฉลำกสินค้ำ ป้ำยโฆษณำ 

เวบไซส์ รวมท้ังท ำสัญญำท ำตำมค ำส่ังของ

ลูกค้ำประเภทออกแบบอำคำร บ้ำนเรือน

695  ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

844 0105563076431 บจ.เอลิแกนซ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 96104 ประกอบกิจกำร เสริมควำมงำม กำรสัก

ผิวหนัง สัดค้ิว สักขอบปำก รับต่อขนตำ ท ำ

เล็บ ทุกชนิด

888  ถนนสุขุมวิท แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

845 0105563076457 บจ.อคิวบิต จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 63111 ประกอบกิจกรรมกำรบริหำรจัดกำรและ

ประมวลผลข้อมูล

163/47 แขวงทุ่งพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400

846 0105563076465 บจ.เคเอ็มไทยทรำเวล จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 79120 ประกอบกิจกำรน ำเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับกำรน ำเท่ียว

174  ซอยบำงแวก 138 แขวงบำงไผ่ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

847 0105563076473 บจ.ไลบรำร่ี ลอว์ จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 69100 ประกอบกิจกรรมทำงกฎหมำย 7/86  ซอยพหลโยธิน 24 แยก 2-1-2 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

848 0105563076481 บจ.ออล-วันโซลูช่ันส์ จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 33200 ประกอบกิจกำร รับออกแบบ ติดต้ัง ส่งออก

 ตู้อิเล็กทรอนิกส์ ตู้เอทีเอ็ม ฯ

35  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงรำษฎร์พัฒนำ เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

849 0105563076490 บจ.ออล เซนส์ แบรนด้ิง จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 70209 ประกอบกิจกำรรับท ำ Branding ทำง

กำรตลำด ตลอดจนคิดแผนงำน

24/13  ซอยก ำนันแม้น 13 แยก 18 แขวงคลองบำงพรำน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

850 0105563076520 บจ.ศ. 628 วัสดุ จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 47524 ประกอบกิจกำรค้ำ น ำเข้ำเพ่ือขำยใน

ประเทศ ติดต้ังเก่ียวกับหลังคำอำคำร

150/36  ถนนพัฒนำชนบท 4 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

851 0105563076538 บจ.เอเอสวี กรุ๊ป อินคอร์เปอเรช่ัน 

จ ำกัด

22/5/2563          1,000,000 70202 ประกอบกิจกำรเป็นท่ีปรึกษำด้ำนกำรเงิน

และกำรบัญชี

47  ซอย53 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

852 0105563076546 บจ.อัพไซซ่ิง จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำรท้ังทำงบกและทำงบก ทำง

น้ ำ ทำงอำกำศ ท้ังภำยในประเทศและ

ระหว่ำงประเทศ

98/308  ถนนรัชดำ-รำมอินทรำ แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

853 0105563076554 บจ.โกลด์ เอสเตท เอเจนท์ จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 68201 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทน และนำยหน้ำ 

ซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ท่ีดิน อสังหำริมทรัพย์ บ้ำน 

อำคำร ยกเว้นกำรด ำเนินงำนกำรรับขำยฝำก

9/133  ซอยเอกชัย 99/2 (เดอะพลีโน 

เอกชัย-กำญจนำภิเษก)

แขวงบำงบอนใต้ เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

854 0105563076562 บจ.ดอท บีเคเค จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 46421 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ จ ำหน่ำยสินค้ำด้ำน

อิเล็กทรอนิกส์ และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องใน

ประเทศ

75/217  ซอยร่มเกล้ำ 1 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510
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855 0105563076571 บจ.แจนน่ี ริช จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 46319 ประกอบกิจกำรค้ำ น ำเข้ำ ส่งออก เป็น

นำยหน้ำ ตัวแทน ตัวแทนจ ำหน่ำย 

ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมทุกชนืด

26/2  ซอยลำดพร้ำว 23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

856 0105563076597 บจ.วัน มอร์ อินกรีเดียนท์ จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 10799 ประกอบกิจกำรผลิต น ำเข้ำ จ ำหน่ำย 

วัตถุดิบ วัตถุเจือปนอำหำร

75/19  ซอยสุขุมวิทย์ 56 แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

857 0105563076601 บจ.ดีเอส เฮลธ์ แคร์ จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 46441 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ผลิต ประกอบ และ

จัดจ ำหน่ำยเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทำงกำร

แพทย์ และกลุ่มเวชภัณฑ์ยำ

28  ซอยลำดพร้ำว 110 แยก 3 แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

858 0105563076627 บจ.โคลเวอร์มำร์เก็ตส์ (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

22/5/2563          1,000,000 62011 ประกอบกิจกำรบริกำรรับพัฒนำซอฟต์แวร์ 

เว็บไซด์ ระบบประมวลผล

999/9  อำคำรดิ ออฟฟิศเศส แอท 

เซ็นทรัลเวิลด์ ช้ัน 29 ถนนพระรำม 1

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

859 0105563076635 บจ.นัมเบอร์ซิกซ์ สตูดิโอ จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 43301 กำรติดต้ังส่วนประกอบอำคำรและกำร

ตกแต่งภำยใน

19/127  หมู่บ้ำน เดอะเมทโทร 

รำมค ำแหง-วงแหวน ซอยรำษฎร์พัฒนำ

 15

แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

860 0105563076651 บจ.ธันเดอร์เบิร์ด ครีเอทีฟ เฮำส์ 

จ ำกัด

22/5/2563          1,000,000 73101 ประกอบกิจกำรโฆษณำ ผลิตส่ือ เผยแพร่

ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆแบบครบวงจร

158/71  ซอยเคหะร่มเกล้ำ 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

861 0105563076678 บจ.อ้ือเล่งเฮง 1930 จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 10799 ประกอบกิจกำรผลิต แปรรูปและจ ำหน่ำย

อำหำร ขนม เครืองด่ืม เคร่ืองปรุงรส ชำ น้ ำ

ชำ ใบชำ อำหำรเสริมเพ่ือสุขภำพ อำหำร

เพ่ิมพลังงำน และเคร่ืองอุปโภคบริโภคอ่ืนๆ

11-13  ถนนแปลงนำม แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหำนคร 10100

862 0105563076708 บจ.บีจีโลจิสติกส์ จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ ท้ังภำยในประเทศและระหว่ำง

ประเทศ

1559  ซอยลำดพร้ำว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

863 0105563076732 บจ.เดอะ ศิวิไลซ์ จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 58202 ประกอบกิจกำรบริกำร จัดท ำซอฟแวร์

ส ำเร็จรูปโปรแกรมประยุกต์และโปรแกรม

อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท

299/154  ซอยสุเหร่ำคลองหน่ึง 15 แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

864 0105563076767 บจ.อัลติเมทดิจิตัล จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 59112 ประกอบกิจกำรผลิตรำยกำร ผลิตงำน

โฆษณำ

266  ซอยเจริญรัถ 4 ถนนเจริญรัถ แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600

865 0105563076783 บจ.พริวำทัส เทคโนโลยีส์ จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 62012 ประกอบกิจกำรให้บริกำร เขียนโปรแกรม

ซอฟแวร์ พัฒนำซอฟแวร์ ติดต้ัง รักษำ

ระบบซอฟแวร์ คอมพิวเตอร์

36/20  ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110
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866 0105563076791 บจ.ศุภกิตต์ิ อำร์คิเทคท์ จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 71101 ประกอบกิจกำร ออกแบบงำน

สถำปัตยกรรมท้ังภำยในและภำยนอกอำคำร

 กำรออกแบบภูมิสถำปัตยกรรม รับเป็นท่ี

ปรึกษำและให้ค ำแนะน ำทำงด้ำนงำน

สถำปัตยกรรม

330/1  ซอยตลำดศธรทิพย์ แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

867 0105563076805 บจ.เพอสเพคทิฟ ดีไซน์ แอนด์ ลิฟ

ว่ิง จ ำกัด

22/5/2563          1,000,000 74101 ประกอบกิจกำรรับออกเเบบ ตกเเต่งภำยใน

 บ้ำน อำคำร อำคำรส ำนักงำน อำคำร

พำณิชย์ ท่ีพักอำศัย

3/115  ซอยสะเเกงำม 14 เเยก 2 แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

868 0105563076813 บจ.เวอร์8888 จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 82990 ประกอบกิจกำรประมูลเลขทะเบียนและ

เบอร์โทรศัพท์ เพ่ือจัดจ ำหน่ำย

17  ซอยเทิดรำชัน 27 แยก 2 ถนนเทิด

รำชัน

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

869 0105563076848 บจ.มำสเตอร์ ซิปเปอร์แบ็ก จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 22299 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย

ผลิตภัณฑ์พลำสติกทุกชนิด

7  ซอยพระรำมท่ี 2 ซอย 28 แยก 26 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

870 0105563076856 บจ.รมควัน จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 56101 ประกอบธุรกิจให้บริกำรจ ำหน่ำยอำหำร 

เคร่ืองด่ืม รวมท้ังให้บริกำรจัดส่งเเบบ เดลิ

เวอร์ร่ี

1204  ถนนสุทธิสำรวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

871 0105563076872 บจ.ทเวนต้ีโฟร์ ออดิท แอนด์ แอค

เคำน์ต้ิง จ ำกัด

22/5/2563          1,000,000 69200 ประกอบกิจกรรมเก่ียวกับบัญชีกำรท ำบัญชี

และกำรตรวจสอบบัญชี กำรให้ค ำปรึกษำ

ด้ำนภำษี

4  ซอยชักพระ 9 แขวงคลองชักพระ เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

872 0105563076899 บจ.เอทีเอ ลิงค์ จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 69200 ประกอบกิจกรรมเก่ียวกับบัญชีกำรท ำบัญชี

และกำรตรวจสอบบัญชี กำรให้ค ำปรึกษำ

ด้ำนภำษี

374/360  ถนนลำดพร้ำว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

873 0105563076902 บจ.เคทีแอล โฮลิสติก เฮลท์ จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 46443 ประกอบกิจกำรขำยส่งเคร่ืองส ำอำง ครีม

บ ำรุงผิว สบู่ ผลิตภัณฑ์สปำ อุปกรณ์

เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้เสริมควำมงำมทุกชนิด

203/5  ซอยแจ้งวัฒนะ 8 ถนนแจ้ง

วัฒนะ

แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210

874 0105563076929 บจ.นำบิญ่ำ จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 46103 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก และ

จ ำหน่ำยสินค้ำ เก่ียวกับควำมงำม

7/13  หมู่บ้ำน พำทิโอ ซอยเคหะร่ม

เกล้ำ 64

แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

875 0105563076937 บจ.ทีอำร์ อัลเคมิสท์ กรุ๊ป จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 46691 ประกอบกิจกำรขำยปลีก ขำยส่ง ผลิตภัณฑ์

เคมีภัณฑ์ต่ำงๆ เช่น เอทิลแอลกอฮอล์

703/9  ถนนประชำรำษฎร์สำย 1 แขวงบำงซ่ือ เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10800

876 0105563076945 บจ.ซี.ซี.พี บ้ิลด์ จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำร รับเหมำก่อสร้ำงอำคำร

พำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำกำร 

ถนน และส่ิงก่อสร้ำงทุกชนิด

382/1  ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600
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877 0105563076961 บจ.บ๊ิกยิม แบ็งคอก จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 93112 ประกอบกิจกำรให้บริกำรสถำนออกก ำลัง

กำยเเพ่ือสุขภำพ รวมท้ังผลิต/จ ำหน่ำย

ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวกับสุภำพ

1889  ซอยลำดพร้ำว 94 (ปัญจมิตร) 

โครงกำร The Zone ยูนิต D8

แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

878 0105563076970 บจ.อำฟเตอร์ บิวต้ี จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 46443 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำเคร่ืองส ำอำงค์ เคร่ือง

เสริมควำมงำม

18  ซอยสำทร 11 แยก 9 แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

879 0105563076988 บจ.ซีเคียวริต้ี แอนด์ เน็ตเวิร์ค 

โซลูช่ันส์ จ ำกัด

22/5/2563          1,000,000 43210 กำรติดต้ังไฟฟ้ำ 253  ซอยจันทน์ 27 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

880 0105563076996 บจ.ลบลบเป็นบวก จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยน้ ำด่ืมบรรจุขวด 

เคร่ืองหอม สปำ ยำสำมัญประจ ำบ้ำน 

อำหำรเสริม

50/276  ถนนบำงบอน 3 หมู่บ้ำนศศิธร แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

881 0105563077020 บจ.ทัพพ์ อพำร์ทเม้นท์ จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 68104 ประกอบกิจกำรให้เช่ำทรัพย์สิน ให้เช่ำ

อำคำรส ำนักงำน ให้เช่ำอำคำรพำณิชย์

609/15  ถนนสำธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

882 0105563077038 บจ.รพินท์แสงเพชร จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 47511 กำรขำยปลีกด้ำยและผ้ำ 15  ถนนเสรีไทย แขวงคลองจ่ัน เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

883 0105563077046 บจ.ประเสริฐฟำร์ม(เฟรชมีท) จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 46319 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ จ ำหน่ำยสินค้ำ

ประเภทอำหำรสด อำหำรแห้ง ผักผลไม้ทุก

ชนิดทุกประเภท

1023/2  ถนนบำงขุนเทียน - ชำยทะเล แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

884 0105563077054 บจ.แพทเทิร์น เอชบี จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 74109 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับออกแบบเส้ือผ้ำ

 ดีไซน์ รวมถึงรับตัดเย็บเส้ือผ้ำและขำย

เส้ือผ้ำส ำเร็จรูป

283/31  ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

885 0105563077071 บจ.วีแคร์ เอลเดอร์ ไลฟ์ จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 96309 กิจกรรมกำรบริกำรอ่ืน ๆ ส่วนบุคคลซ่ึงมิได้

จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

3  ซอยรำมค ำแหง 118 แยก 67 แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

886 0105563077089 บจ.วิน วิน พลัส กำรบัญชี จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 69200 ประกอบกิจกำรรับท ำบัญชี ตรวจสอบบัญชี 

ให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรกำรเงิน เเละภำษี

99/1  ซอยอุดมสุข 45 แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

887 0105563077097 บจ.แฮปป้ี แอนนิเวอร์ซำร่ี 6395 

จ ำกัด

22/5/2563          1,000,000 69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีกำรท ำบัญชีและกำร

ตรวจสอบบัญชี กำรให้ค ำปรึกษำด้ำนภำษี

120/820  ซอยวชิรธรรมสำธิต 12 แขวงบำงนำเหนือ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

888 0105563077101 บจ.อมำทัส กรุ๊ป โฮลด้ิง จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 47591 ประกอบกิจกำรขำยเคร่ืองใช้ภำยในบ้ำน 

เฟอร์นิเจอร์ ผ้ำ เส้ือผ้ำและอ่ืนๆเก่ียวข้อง

กับบ้ำน

125/124 หมู่ 3 แขวงบำงขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

889 0105563077119 บจ.อำสำลิฟว่ิงเทค จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 62022 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำใน

เร่ืองกำรออกแบบ คัดเลือก ติดต้ัง กำร

น ำไปใช้ และกำรพัฒนำอุปกรณ์และระบบ 

internet of things.

1380  ถนนพระรำมท่ี 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

890 0105563077127 บจ.วันพลัส เซอร์วิส จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 43223 ประกอบกิจกำรติดต้ังระบบระบำยอำกำศ 666/16  ซอยบำงบอน 3 ซอย 8 แขวงบำงบอนเหนือ เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150
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891 0105563077135 บจ.เคพี โกลเด้นกรุ๊ป จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 46103 ประกอบกิจกำรขำยส่งส่ิงทอเส้ือผ้ำรองเท้ำ

เคร่ืองหนังและของใช้ในครัวเรือนโดยได้รับ

ค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง

366  ซอยสุทธิศึกษำ ถนนเจริญรัถ แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600

892 0105563077143 บจ.ไทย คอนยัก เทคโนโลยี จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 46313 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยและส่งออก ผงบุก

แปรรูป ฟุ้ดเกรด

89  ซอยเทียนทะเล 8 ถนนบำงขุน

เทียน-ชำยทะเล

แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

893 0105563077151 บจ.เค เอส เดคคอเรช่ัน จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 25951 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยมุ้งลวด 

มุ้งบำนเล่ือน บำนสวิง กระจกอลูมิเนียม

62/324  ซอยเสรีไทย 72 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

894 0105563077160 บจ.ดับเบ้ิลเอส เทรดด้ิง จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 47723 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรเสริม 

เคร่ืองส ำอำงค์ อุปกรณ์เก่ียวกับควำมงำม 

ท้ังปลีกและส่ง

222/34  ถนนเลียบคลองสอง แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

895 0105563077178 บจ.ธีร์ธำวินท์ จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 47912 ประกอบกิจกำรกำรค้ำเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำผ่ำน

อินเตอร์เน็ต

99 /321  ถนนสุขำภิบำล 2 ซอย 25 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

896 0105563077186 บจ.ไลค์สปอร์ตส์ ฟิตเนส จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 46433 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำย 

จ ำหน่ำยอุปกรณ์กีฬำทุกชนิด อุปกรณ์ออก

ก ำลังกำยทุกประเภท

66/29  ซอยประเสริฐมนูกิจ 39 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230

897 0105563077194 บจ.บี-อินทัช อินโนเวช่ัน จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 47411 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยออกแบบให้

ค ำปรึกษำ ติดต้ัง ซ่อมบ ำรุงรักษำหรือ

พัฒนำซอฟต์แวร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์

1800  ซอยพระรำมท่ี 2 ซอย 43 แขวงบำงมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

898 0105563077208 บจ.พีเอสเอ็น โกลบอล จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 47599 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและจัดจ ำหน่ำยท้ัง

ปลีกและส่ง กระดำษทิชชู่ กระดำษช ำระทุก

ชนิดทุกประเภท

239/70  หมู่บ้ำน ไอฟิลด์ บำงนำ ถนน

กำญจนำภิเษก

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

899 0105563077216 บจ.ฟู้ด พลีส กรุ๊ป เอเจนซ่ี จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 73101 ประกอบกิจกำรให้บริกำร ออกแบบ ผลิตส่ือ

โฆษณำออนไลน์ และท ำกำรตลำดออน์ไลน์

188  ซอยหัวหมำก 27 แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

900 0105563077224 บจ.จิรำพิพัฒน์ จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 46319 ประกอบกิจกำรค้ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม 64/119  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

901 0105563077232 บจ.อีซ่ี ชิปป้ิง จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 46109 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก สินค้ำ

ระหว่ำงประเทศทุกประเภท

22/175  หมู่บ้ำน ทำวน์ อเวนิว 

พระรำมเก้ำ ซอยกรุงเทพกรีฑำ 7 แยก

 4 (บ้ำนสวนรำชำ)

แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

902 0105563077241 บจ.ไฟว์สตำร์ สเปซ จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 56302 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคและ

บริโภค กิจกำร้ำนกำแฟ เพ่ือจ ำหน่ำยและ

ให้บริกำรเคร่ืองด่ืมประเภทกำแฟ

61/75  ซอยทวีมิตร10 ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
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903 0105563077259 บจ.มิรำเคิล ไทย - รัสเซีย จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 96104 ประกอบกิจกำรรับฝึกอบรมให้ควำมรู้ ด้ำน

ควำมสวยงำม เเละ สุขภำพ (เม่ือได้รับ

อนุญำตจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง)

148/327  ซอยรำมค ำเเหง 190 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

904 0105563077267 บจ.ทริปเป้ิล โปรเฟสช่ันแนล จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำร เคร่ืองด่ืม 

เส้ือผ้ำ

373/36  หมู่บ้ำน เศรณีรำยำ 2 ถนน

นำวงประชำพัฒนำ

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

905 0105563077275 บจ.เอเคอี อินโนเวช่ัน จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 46599 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองป๊ัมน้ ำและ

อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังให้บริกำรติดต้ัง 

ซ่อมบ ำรุงป๊ัมน้ ำ

22  ซอยลำดพร้ำว 65 แขวงสะพำนสอง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

906 0105563077291 บจ.หยวนเหย่ อินเตอร์เนชันแนล 

กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ำกัด

25/5/2563          1,000,000 66191 ประกอบกิจกำรบริกำรจัดหำผู้ลงทุนและให้

ค ำปรึกษำเพ่ือลงทุนในกิจกำร

อสังหำริมทรัพย์

34/111  ซอยเลียบคลองสอง 18 แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

907 0105563077348 บจ.บำงรัก ลีกัล เซอร์วิสเซส จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 69100 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำทำงด้ำน

กฎหมำย รับว่ำควำมท่ัวรำชอำณำจักร รับ

แปลเอกสำร บริกำรถ่ำยภำษำ และรับ

ด ำเนินกำรย่ืนวีซ่ำทุกประเทศ

1/2  ถนนนเรศ แขวงส่ีพระยำ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

908 0105563077356 บจ.วำร์ปทูยู จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 49339 ประกอบกิกจำรขนส่งส่ิงของทุกชนิดทำง

ถนน ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

29/11  ซอยกำญจนำภิเษก 005/1 แขวงหลักสอง เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

909 0105563077364 บจ.หมอสกิน จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 20232 ประกอบกิจกำรออกแบบ ผลิต คิดค้น และ

จ ำหน่ำยเวชส ำอำงค์ เคร่ืองส ำอำงค์ รวมท้ัง

อำหำรเสริมเพ่ือสุขภำพและควำมงำม

98  ซอยเจริญนคร 28 ถนนเจริญนคร แขวงบำงล ำภูล่ำง เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600

910 0105563077372 บจ.ลีฟ อไลฟ์ จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 46441 ประกอบกิจกำรจัดจ ำหน่ำย น ำเข้ำ ส่งออก 

ผลิต สำรสกัดจำกธรรมชำติทุกชนิด

77/64  หมู่บ้ำน กลำงเมือง รัชโยธิน 

ซอยพหลโยธิน 34

แขวงเสนำนิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

911 0105563077381 บจ.ไนท์ต้ีเอท ออแกไนเซอร์ จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 73101 ประกอบกิจกำรบริกำรด้ำนกำรโฆษณำ 

ผลิตส่ือต่ำง ๆ ท่ีใช้ในกำรโฆษณำ กำร

ให้บริกำรจัดพ้ืนท่ีเพ่ือกำรโฆษณำ

276/198  ซอยร่มเกล้ำ 24 ถนนร่มเกล้ำ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

912 0105563077399 บจ.เคพี คิดทอยส์ จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 46434 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย น ำเข้ำ ให้เช่ำ ของ

เล่นส ำหรับเด็กเล็กเกิดจนถึงเด็กโต ของเล่น

เสริมพัฒนำกำร

55/51  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

913 0105563077429 บจ.พำวเวอร์ เอ เอนจิเนีย จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 43210 ประกอบกิจกำร กำรติดต้ังไฟฟ้ำ 547/124  หมู่บ้ำน ลุมพินี วิลล์ ลำ

ซำล-แบร่ิง ซอยลำซำล

แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

914 0105563077437 บจ.ที เอ็ม ซี ซีนเนอร์จ้ี จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 46522 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยติดต้ัง ซ่อมแซ่ม 

อุปกรณ์ส่ือสำรโทรคมนำคม

276/198  ซอยร่มเกล้ำ 24 ถนนร่มเกล้ำ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510
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915 0105563077445 บจ.วีระจิตศิลป์ จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 23951 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย ติดต้ัง และ

รับเหมำงำน ค้ิว บัวปูนส ำเร็จ และวัสดุอ่ืนๆ

 ท่ีเก่ียวข้อง

67  ซอยบำงบอน 4 ซอย 14 แขวงบำงบอน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

916 0105563077461 บจ.ทรูท เทค จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 47411 ประกอบกิจกำรเป็นผู้ให้บริกำรรับซ้ือขำยให้

เช่ำคอมพิวเตอร์

63/373  ซอยรำษฎร์พัฒนำ 5 แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

917 0105563077470 บจ.ใหม่ใหม่1994 จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 47912 ประกอบกิจกำรขำยปลีกออนไลน์ 

เคร่ืองนุ่งห่ม เส้ือผ้ำส ำเร็จรูป เคร่ืองแต่งกำย

 ไม่ใช่ธุรกิจขำยตรง

281/124  ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงสนำมบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

918 0105563077500 บจ.เบสท์ 999 จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 68101 ประกอบกิจกำรซ้ือขำย เช่ำ ให้เช่ำ บ้ำน 

คอนโด

128/355  ถนนพญำไท แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

919 0105563077526 บจ.ไอแคปปิตอล จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 63113 กำรบริกำรเป็นตลำดกลำงในกำรซ้ือขำย

สินค้ำหรือบริกำร โดยวิธีใช้ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนระบบเครือข่ำย

อินเทอร์เน็ต

300/28  หมู่บ้ำน บ้ำนกลำงเมือง 

เออร์บำเน่ียน ซอยลำดพร้ำว 84 

(ประดิษฐ์มนูธรรม 3)

แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

920 0105563077569 บจ.ดีริช อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 46104 ประกอบกิจกำร น ำเข้ำ ส่งออก ซ่ึง

โทรคมนำคม คอมพิวเตอร์และ

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบทุกชนิด

176  ซอยพระรำมท่ี 2 ซอย 36 แขวงบำงมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

921 0105563077577 บจ.สติกซ์ ริเวอร์ จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 47912 ประกอบกิจกำรขำยปลีกสินค้ำอุปโภค

บริโภคทำงอินเทอร์เน็ต

58/10  ถนนสำยไหม แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

922 0105563077585 บจ.บ้ำนสระน้ ำ-บีเคเค จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 46691 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยปลีก ส่ง วัสดุ 

อุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ และงำนระบบสระว่ำยน้ ำ

1348  ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

923 0105563077631 บจ.ศิริรำชบ ำรุงเวช จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 47721 ประกอบกิจกำรขำยปลีก ขำยส่งยำรักษำโรค 2  อำคำรมหิดลบ ำเพ็ญโรงพยำบำลศิริ

รำช ถนนวังหลัง

แขวงศิริรำช เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 10700

924 0105563077640 บจ.ยู-คุณ มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 47219 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยน้ ำปลำร้ำ 1589/12  ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

925 0105563077658 บจ.ภูบรรฑรณ์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย และ งำน

ก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด

7/10  ซอยบรมรำชชนนี 74 แยก 9 แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

926 0105563077666 บจ.เมกำมำนะ จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 46499 ประกอบกิจกำรขำยส่ง ขำยปลีก น ำเข้ำ 

ส่งออก เคร่ืองใช้ในครัวเรือนทุกชนิด

32  ถนนบำงแค แขวงบำงแค เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

927 0105563077682 บจ.อินเตอร์เทค อิเล็คทริคแอนด์

บ้ิลด์ จ ำกัด

25/5/2563          1,000,000 43210 ประกอบกิจกำรเพ่ือกำรออกแบบ ติดต้ัง

อุปกรณ์ระบบงำนไฟฟ้ำ ประปำสุขำภิบำล 

และปรับอำกำศ

17  ซอยพระรำมท่ี 2 ซอย 50 แยก 1 แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

928 0105563077691 บจ.พ็อพพิวลัส ดีไซน์ โฮลด้ิง จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 74101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรด้ำนกำรออกแบบ 

รวมถึงกำรออกแบบตกแต่งภำยใน กำร

ออกแบบอำคำร สภำพภูมิทัศน์

1991/93  ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

929 0105563077704 บจ.ธวัชชัย กำรจรำจร จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 42101 ประกอบกิจกำร บริกำรรับท ำถนน ปูยำง 

วำงระบบจรำจรทุกชนิด ดีเส้นจรำจรทุกชนิด

1239/60  ซอยเพชรเกษม 63 แขวงหลักสอง เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

930 0105563077755 บจ.เคดีอำร์  อินเตอร์เทรด จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 46102 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก วัตถุดิบและ

อำหำรทะเลแปรรูปแช่เยือกแข็ง ทุกชนิด

184/222  ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

931 0105563077780 บจ.ส ำนักงำนบัญชี พี.พี.ซี. จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 69100 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงจดทะเบียนห้ำง

หุ้นส่วนจ ำกัด บริษัทร้ำนค้ำท่ัวไป รับจ้ำง

ท ำบัญชี บริษัท ห้ำง ร้ำนค้ำท่ัวไป

432/57  ซอยลำดพร้ำว 64 แยก 4 แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

932 0105563077798 บจ.แคปบิด จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 47411 ประกอบกิจกำรขำย ติดต้ัง ดูแล บ ำรุงรักษำ

ระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ซอฟต์แวร์

57/26  ซอยทรงสะอำด แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

933 0105563077801 บจ.สิริทรัพย์  อินเตอร์เทค จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 71102 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำ ออกแบบงำน

ด้ำนวิศวกรรมทุกประเภท

42/16  ซอยพหลโยธิน 49/1 แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210

934 0105563077810 บจ.แฮปป้ี ฟลำยเดย์ (1990) จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 46900 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ และจัดจ ำหน่ำย

สินค้ำส ำหรับแม่และเด็กทุกประเภท เภสัช

ภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เคร่ืองมือแพทย์ และ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทำงวิทยำศำสตร์

98/98  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 28 

แยก 14

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

935 0105563077828 บจ.จี วันเนส จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 23932 รับผลิตของพรีเม่ียม งำนพิมพ์สกรีนลงบน

สินค้ำเพ่ือกำรโฆษณำของพรีเม่ียมท่ีใช้

เเจกประชำสัมพันธ์

81  ซอยนำคนิวำส 38 ถนนนำคนิวำส แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

936 0105563077836 บจ.เจแอนด์เจ แพ็คเกจจ้ิง จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 46694 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยบรรจุภัณฑ์เช่น 

กล่องกระดำษ ขวดแก้ว ขวดพลำสติก 

กระป๋อง ฯลฯ

4/1  ซอยพุทธมณฑลสำย 1 ซอย 13 

แยก 4

แขวงคลองขวำง เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160

937 0105563077852 บจ.เอพีพี ออล เพ็ท จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 46206 จ ำหน่ำยอำหำรสัตว์เล้ียงทุกชนิด ทุก

ประเภท และอุปกรณ์ของใช้ ของเล่น 

เก่ียวกับสัตว์เล้ียงทุกชนิด

9  ซอยรำชมนตรี 8 แขวงคลองขวำง เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส

ไปรษณีย์

938 0105563077861 บจ.พีดีแอล เซลส์ แอนด์ มำร์เก็ต

ต้ิง 2020 จ ำกัด

26/5/2563          1,000,000 46443 กำรขำยส่งเคร่ืองส ำอำง 54  ซอยกัลปพฤกษ์ 6 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบำงหว้ำ เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160

939 0105563077879 บจ.แบงค็อก เอ็มเอสเค เซ็นเตอร์ 

จ ำกัด

26/5/2563          1,000,000 86101 ประกอบกิจกำรโรงพยำบำลเอกชน 

สถำนพยำบำล

5  ถนนกรุงเทพกรีฑำ แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

940 0105563077887 บจ.ยู แฮส จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 61101 ประกอบกิจกำรเป็นเว็บไซต์ให้ควำมรู้ 

บทควำม

101/24  ซอยสุขำภิบำล 5 ซอย 5 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

941 0105563077909 บจ.อัลไพน์ คำร์โก้ จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 46209 จ ำหน่ำยพืชผลทำงกำรเกษตร 333/273  ถนนสรรพำวุธ แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

942 0105563077917 บจ.วิศวกรคอนเทนต์ จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 47611 ประกอบกิจกำรค้ำ กำรเรียนกำรสอน 

หลักสูตรต่ำงๆ ทำงออนไลน์ และช่องทำง

อ่ืนๆรวมท้ังจัดอบรมสัมมนำ

219  ซอยรำมอินทรำ 65 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

943 0105563077925 บจ.จีจี แคร์ คิดส์ จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 46103 น ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำย สินค้ำแม่-เด็ก ทุก

ชนิดทุกประเภท เคร่ือง-แผ่นหนัง ทุกชนิด

ทุกประเภท

321/3  ถนนนำงล้ินจ่ี แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

944 0105563077933 บจ.แอปอินทัช จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 62011 พัฒนำและออกแบบระบบอีคอมเมิซ 

โฆษณำผ่ำนส่ือออนไลน์

316/102  ซอยวัดมัชฌันติกำรำม แขวงวงศ์สว่ำง เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10800

945 0105563077950 บจ.ท็อป อีโวลูช่ัน 168 จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 47595 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ติดต้ัง 

เคร่ืองปรับอำกำศ เคร่ืองฟอกอำกำศ

531/507  ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบำงขุนศรี เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 10700

946 0105563077968 บจ.มีรัก แฟมิลี จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 46900 ประกอบกิจกำรซ้ือมำ ขำยไป สินค้ำอุปโภค

 บริโภค สินค้ำเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์เสริมควำม

งำม เคร่ืองส ำอำง สินค้ำเวชภัณฑ์  เจลล้ำง

มือ

9/87  ซอยลำดปลำเค้ำ 79 แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

947 0105563077976 บจ.อีโคเจน จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 47190 ขำยส่ง ขำยปลีก ผลิตภัณฑ์ ท่ีเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อมเพ่ือ ลดมลพิษ เพ่ือใช้ใน

อุตสำหกรรมกำรบริกำร เช่น โรงแรม

146/1  ซอยสุขุมวิท 20 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

948 0105563077984 บจ.ไนน์ ฟิฟต้ีซิกซ์ จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 47113 ร้ำนสะดวกซ้ือ/มินิมำร์ท,ร้ำนกำแฟ 198/10  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

949 0105563077992 บจ.อิมมิแกรนท์ โฟกัส จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 82110 ให้บริกำร บริหำรจัดกำรเก่ียวกับแรงงำน 

โดยมิใช่ธุรกิจจัดหำงำน

699/35  หมู่บ้ำน ดิเอ็กซ์คูลซีฟ ซอย

กำญจนำภิเษก 008

แขวงบำงแค เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

950 0105563078000 บจ.เอสวีที.  2563 ซัพพลำย จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 73101 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำและออกแบบ

งำนโฆษณำ ส่ือมัลติมีเดีย ทุกชนิด

46/100  ซอยรำมอินทรำ 55/8 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

951 0105563078018 บจ.เอส อำร์ โฮม จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 47524 ร้ำนขำยปลีกวัสดุก่อสร้ำงอ่ืนๆ 42/1  ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

952 0105563078026 บจ.พีพีเอส เอเชียคอนสตรัคช่ัน 

จ ำกัด

26/5/2563          1,000,000 74101 ประกอบกิจกำรบริกำรออกแบบและ

ตกแต่งภำยในและรับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด

101/20  ซอยสำยไหม 85 แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

953 0105563078034 บจ.มุมำนะ บีเคเค จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 59112 กิจกรรมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ 1697/147  ถนนลำดพร้ำว แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
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954 0105563078051 บจ.เจเนอรัล โมเดิร์น อินเตอร์เทรด

 จ ำกัด

26/5/2563          1,000,000 46103 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ และส่งออก ได้แก่ 

สินค้ำอุปกรณ์เคร่ืองครัว ของตกแต่งบ้ำน

ต่ำงๆและสินค้ำอุปกรณ์เคร่ืองใช้อ่ืนๆ

2268  หมู่บ้ำน พระป่ิน 5 ซอยเอกชัย 

109 ถนนเอกชัย

แขวงบำงบอนใต้ เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

955 0105563078069 บจ.นกฮูกคอส้ัน โฮลด้ิงส์ จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 47219 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำร ขนม 

เคร่ืองด่ืม ผลิตภัณฑ์เบเกอร่ี

896  ถนนประชำอุทิศ แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

956 0105563078085 บจ.เอ็มเอสซี โฮลด้ิง จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 64202 กิจกรรมของบริษัทโฮลด้ิง ถือหุ้นในบริษัท

จ ำกัดและบริษัทมหำชนจ ำกัด และ

ให้บริกำรแก่บริษัทในเครือ

218/22  ถนนร่มเกล้ำ แขวงคลองสำมประเวศ เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

957 0105563078093 บจ.จตุคำม พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจ

เม้นท์ จ ำกัด

26/5/2563          1,000,000 68202 ประกอบธุรกิจรับจ้ำงบริหำร จัดกำรงำนนิติ

บุคคลอำคำรชุด ห้องพักอำศัย หมู่บ้ำน

111/83  ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

958 0105563078107 บจ.วำวำ เทคโนโลยี จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 46510 ประกอบกิจกำรขำยคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์

ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์

933 ช้ัน 10  อำคำรรวมทนุไทย ถนน

มหำไชย

แขวงวังบูรพำภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200

959 0105563078115 บจ.ทวิน แอสเสท ไลฟ์ จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 68102 ซ้ือจัดหำ เช่ำ เช่ำซ้ือ ขำยโอน จ ำนอง จ ำน ำ

 แลกเปล่ียน เก่ียวกับทรัพย์สิน

41  ซอยหมู่บ้ำนเศรษฐกิจ 54 แขวงบำงไผ่ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

960 0105563078123 บจ.ลิงค์มำร์ท จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 46510 ประกอบกิจกำรขำยคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์

ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์

933 ช้ัน 10  อำคำรรวมทนุไทย ถนน

มหำไชย

แขวงวังบูรพำภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200

961 0105563078158 บจ.ไทยท็อป เอสอีโอ จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 73101 ประกอบธุรกิจโฆษณำ เผยแพร่ หรือ

ให้บริกำรด้ำนส่ือออนไลน์

136/16  ซอยเทียนทะเล 20 ถนนบำง

ขุนเทียน-ชำยทะเล

แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

962 0105563078166 บจ.เจเอสแอล บิสซิเนส พลัส จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 47733 ร้ำนขำยปลีกดอกไม้ต้นไม้และอุปกรณ์ท่ี

เก่ียวข้อง

19/235 แขวงบำงนำเหนือ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

963 0105563078174 บจ.เอมมำลี ลอว์ จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 69100 กิจกรรมทำงกฎหมำย 18/201  ซอยลำดปลำเค้ำ 87 ถนน

ลำดปลำเค้ำ

แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

964 0105563078182 บจ.มี-นำน แอสเสท จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 68201 ประกอบกิจกำรตัวแทนและนำยหน้ำ ขำย

อสังหำริมทรัพย์ และให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์

31  ซอยลำดปลำเค้ำ 76 แยก 3-12 แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

965 0105563078191 บจ.พลัสไลฟ์ จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 46441 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำเเละจัดจ ำหน่ำย

เคร่ืองมือเเพทย์

30/1  ซอยร่วมฤดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

966 0105563078204 บจ.เจ็ทสัน เฮลท์ แล็บ จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 86101 บริกำรสถำนพยำบำล รับฝึกอบรมด้ำน

วิชำกำรแพทย์-อนำมัย

1  อำคำรเอ็มไพร์ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 47 ยู

นิต 4703 ถนนสำทรใต้

แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

967 0105563078221 บจ.พรเมธำ จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 10291 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย น ำเข้ำ 

ส่งออก ปลำสลิดแดดเดียว ปลำเน้ืออ่อน

77/95  ซอยรำมอินทรำ 8 แยก 22 แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

968 0105563078239 บจ.บี.เอส.เอ็กซ์พอร์ท จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 46209 ประกอบกิจกำรค้ำ น ำเข้ำ ส่งออก ซ้ือขำย 

กะลำปำล์ม

1  อำคำรเอ็มไพร์ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 47 ยู

นิต 4703 ห้องซิต้ี 7 ถนนสำทรใต้

แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

969 0105563078247 บจ.แฮปป้ีรียูส จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 47749 ร้ำนขำยปลีกสินค้ำใช้แล้วอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

2553  ถนนลำดพร้ำว แขวงคลองเจ้ำคุณสิงห์ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

970 0105563078255 บจ.ไอซีซี เฮลท์ แคร์ จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 81292 ประกอบกิจกำรโรงงำน งำนระบบเคร่ืองมือ

แพทย์ปรำศจำกเช้ือ โดยบริกำรล้ำงท ำ

ควำมสะอำดและ/หรือ

27  อำคำรบี ซอยสุขำภิบำล 2 ซอย 15 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

971 0105563078263 บจ.บี.เอส.ซอฟแวร์เซอร์วิส จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 58202 กำรจัดท ำซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูป (ยกเว้น

ซอฟต์แวร์เกมส ำเร็จรูป)

155  ซอยกำญจนำภิเษก008 ถนน

กำญจนำภิเษก

แขวงบำงแค เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

972 0105563078271 บจ.ทวินฟิกส์ มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 47190 กำรขำยปลีกสินค้ำอ่ืนๆในร้ำนค้ำท่ัวไป 195/1213  อำคำรไอดีโอ โอทู แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

973 0105563078298 บจ.เอซีเอส แอดไวซอร่ี จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 70202 ประกอบกิจกำรท่ีปรึกษำทำงธุรกิจและ

กำรเงิน

95/405  ซอยบรมรำชชนนี 15 ถนน

บรมรำชชนนี

แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 10700

974 0105563078328 บจ.แฟลช 74 จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ ท้ังภำยในประเทศ และระหว่ำง

ประเทศ

19/97  ซอย01 กำญจนำภิเษก 5 แขวงสำมวำตะวันตก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

975 0105563078336 บจ.ทรีแบ เพสทรี กรุ๊ป จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 56101 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยอำหำร เบเกอร์ร่ี 

เคร่ืองด่ืม

17/1-2  ซอยสุขสวัสด์ิ 30 แขวงบำงปะกอก เขตรำษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหำนคร 10140

976 0105563078344 บจ.ไตรมิตร เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 

จ ำกัด

27/5/2563          1,000,000 59112 ประกอบกิจกำรผลิตรำยกำรต่ำงๆ เพ่ือ

ออกอำกำศทำงโทรทัศน์ และออนไลน์ 

จัดท ำอีเว้นท์ งำนออแกไนซื ซ้ือส่ือเพ่ือ

ออกอำกำศ

9/81  หมู่บ้ำน นลินอเวนิว 2 ซอย

รำมค ำแหง 144

แขวงรำษฎร์พัฒนำ เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

977 0105563078361 บจ.ครัฟ สแน็คส์ จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 46319 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยขนมขบเค้ียว ขนม

ทำนเล่นทุกประเภท และสินค้ำอุปโภค

บริโภค

723  อำคำรศุภำคำร  ห้องเลขท่ี จี 03

 ช้ัน จี ถนนเจริญนคร

แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600

978 0105563078379 บจ.ไวลด์ วีเอส ไวลด์เดอร์ จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 56301 ประกอบกิจกำรบริกำรเคร่ืองด่ืมมี

แอลกอฮอล์

23  ซอยเพชรเกษม 62/1 แยก 2 แขวงบำงแคเหนือ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

979 0105563078387 บจ.คำมิน151 จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร เคร่ืองด่ืม และ

ขนม ท้ังขำยปลีกและขำยส่ง

151/4  ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนำนิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

980 0105563078395 บจ.ไทย เวียด อินเตอร์เนช่ันแนล 

กรุ๊ป จ ำกัด

27/5/2563          1,000,000 46622 ประกอบกิจกำรค้ำ น ำเข้ำ ส่งออก เหล็ก 

ทองแดง โลหะ อลูมิเนียม

4371/774  ถนนสุขุมวิท แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

981 0105563078409 บจ.360 แพ็คเกจจ้ิง จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 46599 ประกอบกิจกำรค้ำ ผลิต ส่งออกน ำเข้ำและ

จ ำหน่ำยวำล์สสเปรย์ หัวป๊ัม

999/410  ซอยหมู่บ้ำนเศรษฐกิจ 31 

ถนนคลองทวีวัฒนำ

แขวงบำงแคเหนือ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

982 0105563078417 บจ.ทินะรัตภัทรำ จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 68104 ประกอบกิจกำรให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ 46/1  ซอยสุขุมวิท 1 (ร่ืนฤดี) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110
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983 0105563078425 บจ.วีพี ทรำนสปอร์ต 999 จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ ท้ังภำยในประเทศ

4  ซอยพิริยะโยธิน แขวงวงศ์สว่ำง เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10800

984 0105563078433 บจ.แคนำเดียน เอ็ดดูเคช่ัน เคำน์

ซิล จ ำกัด

27/5/2563          1,000,000 85500 ประกอบกิจกำร ส่งเสริม สนับสนุน และ

จัดต้ังสถำบันกำรศึกษำ โรงเรียน วิทยำลัย

และมหำวิทยำลัย

995  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 แขวงบำงย่ีขัน เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 10700

985 0105563078450 บจ.ออนพีค จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 85410 ประกอบกิจกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำ

ทักษะสอน ฝึกอบรม กำรกีฬำ กำรเล่นกีฬำ

 กำรออกก ำลังกำย รวมท้ังให้ค ำปรึกษำ

และค ำแนะน ำ (ซ่ึงมิใช่กำรเรียนกำรสอน

โดยวิธีปกติ)

95  ซอยโยธินพัฒนำ 11 แยก 7 แขวงคลองจ่ัน เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

986 0105563078468 บจ.ส ำนักงำนกฎหมำยมณีนิล จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 69100 ประกอบกิจกรรมทำงกฎหมำย 141/3  ซอยช่ืนประชำ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

987 0105563078492 บจ.ปิติเท็ค จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 46441 ประกอบกิจกำรค้ำ น ำเข้ำ ส่งออก 

เคร่ืองมือแพทย์ อุปกรณ์กำรแพทย์ ยำ ยำ

รักษำโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์

218/16  อำคำรเคเดีย ออฟฟิศ แอท 

โฮม ถนนร่มเกล้ำ 1

แขวงคลองสำมประเวศ เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

988 0105563078514 บจ.คอร์นเนอร์ อ็อฟ ดิลิเชียสเนส 

จ ำกัด

27/5/2563          1,000,000 46900 ประกอบกิจกำรขำยส่งสินค้ำท่ัวไป 1669/828  ซอยหมู่บ้ำนป่ินเจริญ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

989 0105563078522 บจ.มีดี กำรช่ำง 2020 จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำร รับเหมำก่อสร้ำง ออกแบบ

 ตกแต่งภำยใน บ้ำน อำคำร อำคำร

ส ำนักงำน

25  ซอยสุภำพงษ์ 3 แยก 6 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

990 0105563078557 บจ.มี มำร์เก็ต ต๊ิง จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 46319 ประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม 1991/111  หมู่บ้ำน อำรียำ แมนดำรี

นำ  สุขุมวิท 77 ถนนอ่อนนุช

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

991 0105563078565 บจ.เอ็ม1 ออยล์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 46614 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ และจ ำหน่ำย

น้ ำมันเคร่ือง หัวเช้ือน้ ำมันเคร่ือง และ

สำรเติมแต่งเคร่ืองยนต์ ทุกชนิด

232  ซอยรำษฎร์บูรณะ 37 แขวงรำษฎร์บูรณะ เขตรำษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหำนคร 10140

992 0105563078573 บจ.ยินดี เทรดด้ิง จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 47612 ประกอบกิจกำรค้ำ ส่งออก ตลับหมึก และ

อุปกรณ์ท่ีใช้เก่ียวกับปร้ินเตอร์ ทุกประเภท

55/263  ถนนคลองล ำเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230

993 0105563078581 บจ.ล ำภำชีคอนกรีต จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 23953 ประกอบกิจกำรผลิต คอนกรีตผสมเสร็จ

และผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น เสำ แผ่นพ้ืน 

และอ่ืน ๆ

888/99  ซอยหมู่บ้ำนภำณุช ถนน

ประชำรำษฏร์บ ำเพ็ญ

แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
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994 0105563078590 บจ.นุทีม เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 82302 ประกอบกิจกำรรับจัดงำนอิเว้นท์ รวมถึง

กำรออกแบบงำน หรือพิธีกำรต่ำงๆ ทุก

ประเภท ท้ังในและต่ำงประเทศ

1  ซอยรำมอินทรำ 5 แยก 47 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

995 0105563078603 บจ.นิว อีวี (ประเทศไทย) จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 46599 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและจัดจ ำหน่ำย 

มอเตอร์ไฟฟ้ำ และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องทุกชนิด

134  ซอยพระรำมท่ี6 ซอย30 ถนน

พระรำมท่ี6

แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400

996 0105563078611 บจ.ยู.ซีโร่ จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 73101 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงและบริกำรท ำส่ือ

โฆษณำท้ังแบบออนไลน์และออฟไลน์

1/341  ซอยวัดเวฬุวนำรำม 21 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

997 0105563078654 บจ.จีเอ็มซี สเปเชียลลิสท์ จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 71101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรออกแบบงำน

สถำปัตยกรรม งำนตกแต่งภำยใน

250/214  ซอยพุทธมณฑลสำย 2 ซอย

 32

แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

998 0105563078662 บจ.ลีฟคลีน เทคโนโลยี จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 46104 ประกอบกิจกำรส่งออก ขำยส่ง ขำยปลีก 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

19/34  ถนนหัวหมำก แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

999 0105563078671 บจ.จักรพรรด์ิพงษ์ เมดิคอลเซน

เตอร์ จ ำกัด

27/5/2563          1,000,000 86201 ประกอบกิจกำรโรคศิลป์ รักษำพยำบำล

คนไข้

5/10  ถนนจักรพรรด์ิพงษ์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย กรุงเทพมหำนคร 10100

1,000 0105563078689 บจ.ทองหล่อ 20 เมดิคอล จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 86201 ประกอบกิจกำรโรคศิลป์ รักษำพยำบำล

คนไข้

69/6  ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

1,001 0105563078697 บจ.บูรพำภิรมย์ เมดิคอล จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 86201 ประกอบกิจกำรโรคศิลป์ รักษำพยำบำล

คนไข้

802-804  ถนนมหำไชย แขวงวังบูรพำภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200

1,002 0105563078727 บจ.ว.ลัดดำ 88 ก่อสร้ำง จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร

พำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำกำร 

โรงงำน

68/433  หมู่บ้ำน อมรทรัพย์ ซอยอยู่

วิทยำ 18

แขวงกระทุ่มรำย เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530

1,003 0105563078751 บจ.เจพี เจนเนอรัล ซัพพลำย จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 52292 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำสินค้ำอุปโภคและ

บริโภคและส่งออกสินค้ำอุปโภคและบริโภค

ทุกชนิด

2  ซอยพุทธมณฑลสำย 2 ซอย7 แขวงบำงแคเหนือ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

1,004 0105563078760 บจ.เทรเชอร์ฮับ จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 46102 ประกอบกิกจำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำ 

ผลิต และจ ำหน่ำนสินค้ำ เช่น อำหำร 

อำหำรส ำเร็จรูป เคร่ืองด่ืม ผลิตภัณฑ์ควำม

งำมทุกประเภท

681/8 ช้ัน 2  ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยำว เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

1,005 0105563078778 บจ.ฟำสท์ แทร็ค บิซิเนส ดีเวลลอป

เม้นต์ จ ำกัด

27/5/2563          1,000,000 70209 ประกอบกิจกำรเป็นท่ีปรึกษำและให้

ค ำแนะน ำด้ำนกำรบริหำรงำนพำณิชยกรรม

 อุตสำหกรรม กำรตลำด และจัดจ ำหน่ำย

45/1  ซอยวัฒนสุขนิเวศน์ แขวงบำงขุนนนท์ เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 10700

1,006 0105563078786 บจ.น้ ำมนต์ ไทยฟรุท (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

27/5/2563          1,000,000 47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ขำยปลีก ขำยส่ง

สินค้ำและผลิตภัณฑ์ทุกชนิดตำม

วัตถุประสงค์ของบริษัท

390/94  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250
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1,007 0105563078794 บจ.ซันไชน์ คอนซัลท์ จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 70209 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ และให้

ค ำปรึกษำเก่ียวกับด้ำนพำณิชยกรรม 

อุตสำหกรรม รวมท้ังปัญหำกำรผลิต 

กำรตลำด และจัดจ ำหน่ำย

22  ซอยนวมินทร์ 86 แยก 2 แขวงรำมอินทรำ เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,008 0105563078808 บจ.สุวรรณคลินิก จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 85496 ประกอบกิจกำรรับสอนนวดแผนไทยโบรำณ

 เพ่ือเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้แก่ชำว

ต่ำงประเทศและบุคคลท่ัวไป

2  ซอยนวมินทร์ 70 แยก 3-1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240

1,009 0105563078816 บจ.เอสพีเค เวิลด์-เอสเตทส์ จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 68103 ประกอบกิจกำรเช่ำและกำรด ำเนินกำร

เก่ียวกับอสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็น ของตนเอง

หรือเช่ำจำกผู้อ่ืนเพ่ือเป็นท่ีพักอำศัย

30  ซอยอำรีย์ 5 ถนนพหลโยธิน แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400

1,010 0105563078824 บจ.นีโอ โซเชียล จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 73101 ประกอบกิจกำรกิจกรรมของบริษัทโฆษณำ 120/325  ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

1,011 0105563078867 บจ.คอมมอนคัพ จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 47595 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ

ชนิดในครัวเรือน

67  ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

1,012 0105563078891 บจ.ดิจิทัล วินน่ิง จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 62021 กิจกรรมกำรให้ค ำปรึกษำทำงด้ำนฮำร์ดแวร์ 289/305  หมู่บ้ำน เพอร์เฟคพำร์ค 

สุวรรณภูมิ ซอยร่มเกล้ำ 6/1 ถนนร่ม

เกล้ำ

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

1,013 0105563078905 บจ.กู๊ดทูซัคเซส จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 47212 จ ำหน่ำยอำหำรทะเล 1044  ซอยสุขุมวิท 101/1 แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

1,014 0105563078913 บจ.แอท ไรซ์ฟิลด์ อินเตอร์ จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 46209 ประกอบกิจกำรส่งออก จ ำหน่ำย ข้ำว ผัก 

สวนผลไม้ และสินค้ำทำงกำรเกษตรทุกชนิด

77/23  ซอยลำดพร้ำว 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

1,015 0105563078921 บจ.กูเพย์ จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 93293 ประกอบกิจกำร เกมส์ออนไลน์ โดยมีช่อง

ทำงกำรช ำระเงิน ท้ังแบบออนไลน์ และ

บัตรต่ำงๆ

1760  ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

1,016 0105563078930 บจ.ซีเอส วัสดุ จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 46634 กำรขำยส่งอุปกรณ์กำรวำงท่อและเคร่ือง

สุขภัณฑ์

26  ซอยพ่ึงมี 48 ถนนสุขุมวิท 93 แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

1,017 0105563078948 บจ.ฮ้ีกับกับ จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 74109 ประกอบธุรกิจให้บริกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ 

ออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ เขียนโปรแกรม กรำฟ

ฟิค มัลติมีเดีย

531  ถนนโกสุมรวมใจ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

1,018 0105563078956 บจ.เอสวี เวลล์เนสแคร์ จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 86909 บริกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี/วินิจฉัยทำง

รังสีวิทยำ-ทำงห้องปฏิบัติกำรฉีดวัคซีน

25/254  ซอยรำมค ำแหง 124 แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

1,019 0105563078964 บจ.ไทย-จีน ทุเรียนพัฒนำ จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 01222 กำรปลูกทุเรียน 1/145  ซอยลำดพร้ำว 7 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

1,020 0105563078972 บจ.พีเอ็น อินเตอร์เนช่ันแนล อิม

พอร์ต โปรดักส์ จ ำกัด

28/5/2563          1,000,000 46434 น ำเข้ำ จ ำหน่ำย ของเล่นเด็ก 42/637  ซอยนิมิตรใหม่ 20 แขวงทรำยกองดิน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510
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1,021 0105563079006 บจ.คัฟเวอร์ ยู จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 22299 ผลิต จ ำหน่ำย แผ่นอะคริลิคแปรรูป ฉำกก้ัน

อะคริลิค แผ่นพลำสติคใส-พลำสวูด วัสดุ 

ช้ินส่วนอุปกรณ์ต่ำงๆทุกชนิดทุกประเภท

388/76  ซอยรำมค ำแหง 53(จันทร์ศรี

ชวำลำ)

แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,022 0105563079014 บจ.ดีลิซิส จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 62012 ประกอบกิจกำรพัฒนำและส่งมอบระบบ

สำรสนเทศ

33/4  ถนนพระรำมท่ี 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,023 0105563079022 บจ.เคซีดับเบ้ิลยูพลัส จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 46510 ประกอบกิจกำรซ้ือมำ ขำยไป น ำเข้ำ

อุปกรณ์จำกต่ำงประเทศ อุปกรณ์ต่อพ่วง

คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค

7/87  ซอยทวีวัฒนำ 24 แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

1,024 0105563079049 บจ.เจ.พี.เอ็ม. คอน. จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 41002 รับเหมำก่อสร้ำง ต่อเติม ซ่อมแซม พร้อมท้ัง

จัดจ ำหน่ำยอุปกรณ์ต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้อง

151  ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบำงบ ำหรุ เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 10700

1,025 0105563079057 บจ.สิริบงกช ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

รวมถึงคนโดยสำร

22/50  หมู่บ้ำน ดำหลำ ถนนประชำ

ร่วมใจ

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510

1,026 0105563079065 บจ.ซุปเปอร์ ทรำนสปอร์ตเทช่ัน 

จ ำกัด

28/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

แหละคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ ท้ังในและต่ำงประเทศ

31/1  ซอยสุขุมวิท 62 แยก 1 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

1,027 0105563079073 บจ.เอ็นบีพีดีวี จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 47712 กำรขำยรองเท้ำสตรี 18/2  ซอยนวมินทร์ 111 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240

1,028 0105563079090 บจ.เอ.วำย.ซี. อินเตอร์ จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 32909 ผลิตและจัดจ ำหน่ำย สินค้ำ ปลีกและส่ง 

สินค้ำอเนกประสงค์ เช่น เส้ือผ้ำและ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

99/80  ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 ถนน

ประเสริฐมนูกิจ

แขวงจรเข้บัว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,029 0105563079111 บจ.แอดเดนด้ำ จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 62022 ให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีเเละพัฒนำซอฟต์

เเวร์

51  ถนนนรำธิวำสรำชนครินทร์ แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,030 0105563079138 บจ.อำร์พี เซอร์วิส (1998) จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 49323 ขนส่ง-ถ่ำยสินค้ำ รวมคนโดยสำร 16  ซอยพัฒนำกำร 105 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

1,031 0105563079146 บจ.เมตตำ โปร เมดิคัล จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 46441 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำยำ วัคซีน เคร่ือง

เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เคร่ืองมือ และวัสดุ

อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์

11/82  หมู่ท่ี 11 แขวงบำงขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

1,032 0105563079154 บจ.ผลำสำร อีทส์ จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร  จ ำหน่ำยและ

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

109/1  ถนนสุทธิสำรวินิจฉัย แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400

1,033 0105563079189 บจ.ฮิวแมน ดีไซน์ สตูดิโอ จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 71101 รับออก/เขียนแบบ ตกแต่งภำยใน 

ออกแบบสถำปัตยกรรม

3/388  หมู่บ้ำน พฤกษำวิลล์ 53/2 

ซอยสะแกงำม 14 แยก 2

แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,034 0105563079197 บจ.โสมณฑำ เฮลธ์ เซอร์วิส จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 96309 ประกอบกิจกำรแนะน ำคนไข้และผู้ช่วย

รวมถึงศัลยกรรมควำมงำมท้ังในและ

ต่ำงประเทศ

118/65  ถนนพัฒนำชนบท 4 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520
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1,035 0105563079201 บจ.สมำร์ท เมดเทค จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 62011 ประกอบกิจกำรจัดท ำโปรแกรมเว็บเพจและ

เครือข่ำยตำมวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

466  ถนนรัชดำภิเษก แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,036 0105563079219 บจ.เวย์ เวลธี จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 82301 ให้บริกำรฝึกอบรมสัมมนำออนไลน์และ

ออฟไลน์ด้ำนบัญชี และภำษีรวมถึงกำรวำง

ระบบบัญชี บริหำรควำมเส่ียง และควบคุม

ภำยใน

110/20  ซอยอินทำมระ 10 ถนนสุทธิ

สำรวินิจฉัย

แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400

1,037 0105563079227 บจ.โมโมทำโร่ พลัส จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 47219 จ ำหน่ำยอำหำรแห้ง อำหำรสด อำหำรแช่

แข็ง และผลผลิตทำงกำรเกษตรกรรมแช่

แข็งทุกชนิด

1325/61  ถนนเอกชัย (หมู่บ้ำนชนิกำ) แขวงบำงบอนใต้ เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,038 0105563079235 บจ.วีพีแมค จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 45302 ประกิบกิจกำรจ ำหน่ำยและให้บริกำร

ซ่อมแซมล้อแม็กซ์ทุกชนิด

71/9  หมู่ท่ี 10 แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

1,039 0105563079243 บจ.เอ็มพีเจ แอร์ดักท์ เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ำกัด

28/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรบริกำรรับเหมำก่อสร้ำง 86  ซอยเพชรเกษม 17 แยก 4 แขวงวัดท่ำพระ เขตบำงกอกใหญ่ กรุงเทพมหำนคร 10600

1,040 0105563079251 บจ.พรีย่ำ เค จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 68104 ให้บริกำรเช่ำพ้ืนท่ีใช้สอยเอนกประสงค์ ทุก

ประเภท

29  ซอยสุขุมวิท 42 (ซอยบำร์โบส 1) แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

1,041 0105563079278 บจ.วิสำร ดิจิตอล ยูสด์ คำร์ จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 45101 ประกอบกิจกำรค้ำยำนยนต์ทุกประเภท 450/12  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงบำงแคเหนือ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

1,042 0105563079316 บจ.เอจีอำร์โอ ไทย จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 46107 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำส่งออก และจ ำหน่ำย

สินค้ำวัสดุก่อสร้ำง

135/71  ซอยลำดพร้ำว 113 (ช่ืนสุข) แขวงคลองจ่ัน เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

1,043 0105563079324 บจ.เอสพีเจ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 

จ ำกัด

28/5/2563          1,000,000 47721 ประกอบกิจกำรค้ำ ยำ เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์

 เคร่ืองมือแพทย์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทำง

วิทยำศำสตร์ ทุกชนิด

418/60  หมู่บ้ำน ฮำบิเทีย ปัญญำ

อินทรำ 2 ถนนปัญญำอินทรำ

แขวงสำมวำตะวันตก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

1,044 0105563079341 บจ.จินตพรรษ จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 74101 ประกอบกิจกำรรับจ้ำง ออกแบบ ผลิต 

ติดต้ัง ผ้ำม่ำน วอลล์เปเปอร์

7/89  ถนนสวัสดิกำร 3 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

1,045 0105563079367 บจ.บิสซิเนส ออน โมบำยล์ จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 20232 ผลิต ขำยส่ง ขำยปลีก น ำเข้ำและส่งออก 

สินค้ำเคร่ืองส ำอำง ผลิตภัณฑ์เพ่ือควำม

สวยงำม

29/69  ซอยบรมรำชชนนี 64 แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

1,046 0105563079375 บจ.เฟรชเลมอน แวร์เรฟเวอร์ จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 47711 จ ำหน่ำย ชุดกีฬำ ชุดออกก ำลังกำย ขำยส่ง 

ขำยปลีก และ ผ่ำนส่ืออินเตอร์เน็ต

2  ซอยจันทน์ 18/7 แยก 19 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

1,047 0105563079391 บจ.เอส.เอส.ที. อิเล็คทริค จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 47595 ประกอบกิจกำรค้ำ เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ อุปกรณ์

ไฟฟ้ำ รวมท้ังอะไหล่

28/20  ซอยยศเส แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย กรุงเทพมหำนคร 10100

1,048 0105563079405 บจ.เอ็ม.เอส.ซี.ออฟฟีเช่ียล จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 73101 ให้บริกำรออกเเบบ ผลิต ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือ

โฆษณำ ส่ือวิทยุเเละโทรทัศน์ ส่ือออนไลน์

22/147  ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250
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1,049 0105563079421 บจ.เออเบินสไตล์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 46104 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำส่งออก จ ำหน่ำย

อุปกรณ์เสริมโทรศัพท์มือถือ

91/1350  ซอยนวลจันทร์ 56 แยก 1 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230

1,050 0105563079448 บจ.อินทริเดีย จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 46900 ประกอบกิจกำร น ำเข้ำสินค้ำ ของเล่น 

เส้ือผ้ำ เคร่ืองแต่งกำย เคร่ืองส ำอำงค์ ยำ

และเวชภัณฑ์

56/303  ซอยพหลโยธิน 59 แยก 3 แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,051 0105563079456 บจ.เอกแสงเทรดด้ิง จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 46593 ค้ำอะไหล่ อุปกรณ์ของใช้ เคร่ืองมือ/ใช้ใน

อุตสำหกรรมทุกประเภท

1283-1285  ถนนทรงวำด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหำนคร 10100

1,052 0105563079464 บจ.อะเมซ ออแกไนเซอร์ จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 56101 ประกอบกิจกำร ร้ำนอำหำร ส่งออก 

จ ำหน่ำย เก่ียวกับ อำหำรทุกชนิด ทุก

ประเภท

123/5  หมู่บ้ำน เศรณี ปำร์ค ซอย

วิภำวดีรังสิต 60 แยก 14

แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210

1,053 0105563079472 บจ.วี แทคซ์ โกร จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 82301 ประกอบกิจกำรจัดฝึกอบรมทำงกำรเงิน 

(เม่ือได้รับอนุญำตจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง)

23  ซอยพระยำสุเรนทร์ 23 แยก 2 แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

1,054 0105563079499 บจ.ไบต์โมช่ัน จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 58202 กำรจัดท ำซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูป 107  ซอยพระรำมท่ี 2 ซอย 69 แยก 2 แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,055 0105563079502 บจ.เวิลด์ คลำส พลำสติก จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 46693 ประกอบกิจกำรค้ำเม็ดพลำสติก พลำสติก 

หรือส่ิงอ่ืนซ่ึงมีลักษณะคล้ำยคลึงกันท้ังท่ีอยู่

ในสภำพวัตถุดิบหรือส ำเร็จรูป

481/54  หมู่บ้ำน ซ่ือตรงพรีเมียม 

ถนนพระรำม 2

แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,056 0105563079529 บจ.ฟอร์มูล่ำ ซิสเต็มส์ อินเตอร์

เนช่ันแนล จ ำกัด

28/5/2563          1,000,000 47412 จ ำหน่ำยซอฟท์แวร์หรือให้เช่ำซอฟท์แวร์ 1213/236  ซอยลำดพร้ำว94(ปัญจมิตร) แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,057 0105563079537 บจ.บองชำ จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 10799 ประกอบธุรกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยอำหำร

ทุกชนิดท้ังภำยในและต่ำงประเทศ รวมถึง

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

419  ถนนจอมทองบูรณะ แขวงบำงปะกอก เขตรำษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหำนคร 10140

1,058 0105563079545 บจ.กัท สเปซ จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 47721 ร้ำนขำยปลีกสินค้ำทำงเภสัชภัณฑ์และ

เวชภัณฑ์

99/63  หมู่ท่ี 10 แขวงล ำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530

1,059 0105563079561 บจ.ฟุ้ง เดอะ ฟอเรสท์ ที จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 56101 กำรบริกำรด้ำนอำหำรในภัตตำคำร/

ร้ำนอำหำร

18/16  หมู่ท่ี 5 ซอยสุขสวัสด์ิ 35 ถนน

สุขสวัสด์ิ

แขวงรำษฎร์บูรณะ เขตรำษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหำนคร 10140

1,060 0105563079570 บจ.เค.เอส.เปเปอร์ ซัพพลำย 2020

 จ ำกัด

28/5/2563          1,000,000 47611 ประกอบกิจกำรค้ำส่ิงพิมพ์ท ำแผ่นพับ

ใบปลิวโฆษณำ จัดท ำส่ิงพิมพ์ทุกประเภท 

รับท ำตรำยำง

7/1  ซอยลำดพร้ำว  101 ซอย 42 แยก

 12 (เทพทวี6)

แขวงคลองจ่ัน เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

1,061 0105563079596 บจ.เอฟ แอนด์ บี เวนเจอร์ จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 56101 ประกอบกิจกำรขำยอำหำรเเละเคร่ืองด่ืม 591  อำคำรสมัชชำวณิช 2 ช้ันท่ี 20 

ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

1,062 0105563079600 บจ.เบสท์เฟรนด์ เจริญรุ่งเรือง จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 86202 ประกอบกิจกำร คลินิก ด้ำนควำมสวยควำม

งำมแบบครบวงจร ท่ีปรึกษำด้ำนควำมงำม

1323  ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110
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1,063 0105563079618 บจ.เยส ไอ โน โซลูช่ัน จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 62011 กิจกรรมกำรจัดท ำโปรแกรมเว็บเพจและ

เครือข่ำยตำมวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

62/1  ซอยอ่อนนุช 48 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

1,064 0105563079626 บจ.เบทเทอร์ แฟมิล่ี จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 46443 ประกอบกิจกำรขำยส่งเคร่ืองส ำอำง 24  ซอยชัยพฤกษ์19 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

1,065 0105563079634 บจ.อำวนิจ้ี (ประเทศไทย) จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 47749 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกสินค้ำใช้แล้ว

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

666/41  ถนนพระยำสุเรนทร์ แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

1,066 0105563079642 บจ.เดอะ บลู อะพำไทต์ จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 52292 ประกอบกิจกำรกิจกรรมของตัวแทนผู้รับ

จัดกำรขนส่งสินค้ำและตัวแทนออกของ

228/3  หมู่บ้ำน เดอะ ริคโค้ ทำวน์ วัช

รพล

แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,067 0105563079651 บจ.เดอะเทควิน วอเตอร์พรู๊ฟ จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร

สถำนท่ีท ำกำรต่ำงๆ งำนสำธำรณูปโภค

ต่ำงๆและงำนโยธำทุกชนิด

166/44  ซอยคู้บอน 27 แยก 11 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,068 0105563079677 บจ.ยูนิโค คอนซัลแทนท์ จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 70209 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ

เก่ียวกับกำรจัดซ้ือ จัดจ้ำง หรือท ำของตำม

วัตถุประสงค์

410/77  ถนนรัชดำภิเษก แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,069 0105563079693 บจ.ไทยทศกัณฐ์ กำรช่ำง จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 22/119  ถนนเพ่ิมสิน แขวงคลองถนน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

1,070 0105563079715 บจ.ชำคำน ฟำร์มแพะ จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 46101 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำย 

แพะ แกะ ม้ำ วัว ควำย เป็ด ไก่ สัตว์ปีก 

สัตว์น้ ำ รวมท้ังสัตว์ มีชีวิต และไม่มีชีวิต

52  ซอยประชำอุทิศ 75 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 10140

1,071 0105563079723 บจ.ตรีมิตร ซัพพลำย จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 46109 ประกอบกิจกำรท ำกำรประมูลเพ่ือขำย

สินค้ำตำมวัตถุท่ีประสงค์ให้แก่บุคคล คณะ

บุคคล นิติบุคคล ส่วนรำชกำรและองค์กำร

ของรัฐท้ังภำยในและภำยนอกประเทศ

82/122  ซอยสุเหร่ำคลองหน่ึง 5 แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

1,072 0105563079766 บจ.ทำโซะ เอ็ดเทค จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 85493 ประกอบกิจกำรกวดวิชำ (เม่ือได้รับอนุญำต

จำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง)

825/749  หมู่ท่ี 1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 10140

1,073 0105563079774 บจ.เฮมพ์เทค จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 21002 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย 

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกสมุนไพรไทยทุกชนิด

1111  ถนนสมเด็จพระเจ้ำตำกสิน แขวงดำวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600

1,074 0105563079782 บจ.บิวต้ี 951 จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 47912 ประกอบกิจกำรค้ำขำยและให้บริกำรผ่ำน

ระบบพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

1521/1  ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

1,075 0105563079791 บจ.ซีตูส ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรรับขนส่งสินค้ำ 20  ซอยเพชรเกษม 96/1 แขวงบำงแคเหนือ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

1,076 0105563079812 บจ.เวลฟิกซ์ อินเตอร์ไรซ์ จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 27103 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย ออกแบบ

และติดต้ัง ตู้ควบคุมไฟฟ้ำ แผงสวิทย์บอร์ด

ทุกชนิด รวมท้ังอะไหล่อุปกรณ์ไฟฟ้ำทุกชนิด

144/171  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงบำงแค เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160
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1,077 0105563079821 บจ.ลิงมดนกยูง จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 90002 ประกอบกิจกำรให้บริกำรพิธีกรเเละงำนโชว์

ท่ัวไป นักร้อง นักเเสดง เพ่ือเเสดงภำพยนต์ 

ร้องเพลง

99/907  ซอยรำษฎร์พัฒนำ 22 แขวงรำษฎร์พัฒนำ เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

1,078 0105563079847 บจ.กรีน แฟคซิลิต้ี เซอร์วิส จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 43210 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงท ำของ ติดต้ังระบบ

ไฟฟ้ำ

164  หมู่ท่ี 7 ซอยร่มร่ืน 2/4 ถนนรำช

พฤกษ์ 28

แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

1,079 0105563079855 บจ.โฟกัส ทูยู จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 46599 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยแบตเตอร่ีทุกชนิด 522/151  ถนนสำธุประดิษฐ์ แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

1,080 0105563079898 บจ.วำสนำ โพล่ี แอนด์ ซัพพลำย 

จ ำกัด

29/5/2563          1,000,000 43309 ประกอบกิจกำรตกแต่งอำคำรให้เสร็จ

สมบูรณ์อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

49/18  หมู่ท่ี 2 แขวงล ำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530

1,081 0105563079901 บจ.โปร มำสเตอร์ เซอร์วิส แอนด์ 

ซัพพลำย จ ำกัด

29/5/2563          1,000,000 47525 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 

ประปำ สี เคร่ืองมือ อุปกรณ์ก่อสร้ำง

5  ซอยจันทน์ 16 แยก 4 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

1,082 0105563079928 บจ.บรัชแอนด์บรูม อินเตอร์เซอร์วิส

เซส จ ำกัด

29/5/2563          1,000,000 81210 ประกอบกิจกำรให้บริกำรท ำควำมสะอำด 

ท้ังภำยนอกเเละภำยใน บ้ำน อำคำร 

ส ำนักงำน โรงงำน สถำนท่ีรำชกำร

731  อำคำรพีเอ็มทำวเวอร์ ช้ันท่ี พีเอ็ม

 ถนนอโศก-ดินเเดน

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

1,083 0105563079944 บจ.ณภณ ค้ำเจริญโชติ จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 46109 ประกอบกิจกำรส่ังเข้ำมำจ ำหน่ำยใน

ประเทศหรือส่งออกไปจ ำหน่ำยยัง

ต่ำงประเทศซ่ึงสินค้ำตำมท่ีก ำหนดไว้ในวัตถุ

ท่ีประสงค์

83/316  ถนนเพชรเกษม แขวงบำงหว้ำ เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160

1,084 0105563079961 บจ.เซ้นส์ อิเล็กทริก พลัส จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 46521 ประกอบกิจกำรค้ำอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 161/33  ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบำงขุนศรี เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 10700

1,085 0105563079995 บจ.เจ.พี. เทรดด้ิงส์ อินเตอร์ จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 46900 ประกอบกิจกำรซ้ือขำย และส่งออกสินค้ำ 

ตำมท่ีระบุไว้ในวัตถุประสงค์

1  อำคำรเอ็มไพร์ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 47 ยู

นิต 4703 ถนนสำทรใต้

แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

1,086 0105563080004 บจ.เพรสทีจ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ัน 

จ ำกัด

29/5/2563          1,000,000 71102 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำ ออกแบบ 

ติดต้ัง ซ่อมแซม พัฒนำ ระบบเครือข่ำยและ

ระบบส่ือสำรทุกชนิด

1  อำคำรเอ็มไพร์ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 47 ยู

นิต 4703 ถนนสำทรใต้

แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

1,087 0105563080021 บจ.ฌย ซักเซส จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 46499 ประกอบกิจกำรขำยส่งสินค้ำในครัวเรือน

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

68  ซอยตำกสิน22 ถนนตำกสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600

1,088 0105563080039 บจ.วี เอส บลูเฮำส์ จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 81210 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงท ำควำมสะอำำด 16  ซอยอ่อนนุช 65 เเยก 3 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

1,089 0105563080047 บจ.คิวำมิ เอเชีย (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

29/5/2563          1,000,000 46319 ประกอบกิจกำร น ำเข้ำเพ่ือจ ำหน่ำย และ

กิจกำรค้ำอำหำรทุกชนิด รวมถึงอำหำรสด 

ผัก ผลไม้

247/20  หมู่บ้ำน วัฒนำ ถนนสำธุ

ประดิษฐ์ 15 แยก 9

แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

1,090 0105563080063 บจ.เคอีที เทรดด้ิง (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

29/5/2563          1,000,000 47219 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกอำหำรอ่ืนๆซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

60/208  ซอยรำมอินทรำ 40 แยก 31 

ถนนรำมอินทรำ

แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230

1,091 0105563080080 บจ.ดูรำซซ่ำ จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 46443 ประกอบกิจกำรค้ำ เคร่ืองส ำอำง อำหำร

เสริม ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภำพ

76  อำคำรเดอะ พำร์ค อีสต์  ห้องเลขท่ี

 407  ช้ัน 4 ซอยสุขุมวิท 101/2

แขวงบำงนำเหนือ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260
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1,092 0105563080101 บจ.เอสเนอร์จี จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 71102 ประกอบกิจกำรออกแบบติดต้ังระบบ

พลังงำนทดแทน

186  ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 ถนน

ประเสริฐมนูกิจ

แขวงจรเข้บัว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,093 0105563080110 บจ.ไทยแสนดีกำรพิมพ์ จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 18119 ประกอบกิจกำรให้บริกำรพิมพ์งำน ส่ิงพิมพ์

 พิมพ์งำนลงในบรรจุภัณฑ์ต่ำงๆ

206  ถนนนรำธิวำสรำชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

1,094 0105563080128 บจ.ลีโอเมดเทค จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 46441 ประกอบกิจกำรขำย น ำเข้ำ วัสดุทำงด้ำน

กำรแพทย์ ซ่อมบ ำรุง บริกำรทำงกำรแพทย์

152/136  หมู่บ้ำน พลัส ซิต้ีพำร์คศรี

นครินทร์ ถนนอุดมสุข

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

1,095 0105563080136 บจ.สเตย์ เซฟ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 46109 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก ซ้ือ ขำย ส่ง 

สินค้ำท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ

211/12  ถนนรำชด ำเนินกลำง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200

1,096 0105563080152 บจ.ไลฟ์ พำร์ทเนอร์ จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 86201 ประกอบกิจกำรกิจกรรมคลินิกโรคท่ัวไป 600/33  ซอยรำมค ำแหง 39 (เทพลีลำ

 1)

แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,097 0105563080161 บจ.โกลเด้น แคคตัส จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 66199 ประกอบธุรกิจบริกำรรับเป็นผู้จัดกำรดูและ

ท่ีปรึกษำให้ค ำแนะน ำปัญญำเก่ียวกับด้ำน

บริหำรงำน

95/41  ถนนปัญญำอินทรำ แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

1,098 0105563080179 บจ.ฟิตฟู้ดส์ ฟอร์ฟัน จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 10799 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย อำหำรสด

 อำหำรแห้ง อำหำรส ำเร็จรูป

58  ช้ัน 2  ซอยเพชรเกษม 41 ถนน

เพชรเกษม

แขวงบำงแค เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

1,099 0105563080195 บจ.บริลเลียนท์ กรุ๊ป เทรดด้ิง จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 46599 ประกอบกิจกำรขำยส่งเคร่ืองจักรและ

อุปกรณ์อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

9/48  ซอยรำมอินทรำ 5 แยก 25 แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,100 0105563080209 บจ.อินฟินิต้ี มัลติมีเดีย สตรีมม่ิง 

จ ำกัด

29/5/2563          1,000,000 90002 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงจัดงำน ออกเเบบจัด

ฉำกเวที ควบคุมระบบเเสงสีเสียงเคร่ือง

ดนตรี งำนมัลติมีเดีย

19/87  ซอยนวลจันทร์ 56 ถนน

นวลจันทร์

แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230

1,101 0105563080217 บจ.ดีบีแลนด์แอนด์เฮ้ำส์ จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 79909 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทนในกำรจัดหำท่ี

พักแบบรำยวัน/เดือน

318/33  ซอยลำดพร้ำว 87 (จันทรำสุข) แขวงคลองเจ้ำคุณสิงห์ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,102 0105563080225 บจ.นำมิอุระ จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 64201 ประกอบกิจกำรกำรลงทุนในหุ้น สินค้ำ 

บริกำรทำงกำรเงิน เเละในอสังหำริมทรัพย์

599/131  ถนนลำดปลำเค้ำ แขวงจรเข้บัว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,103 0105563080233 บจ.เอส เอส โอ เมดิคอล จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 20232 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย น ำเข้ำ 

ส่งออก ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส ำอำง เคร่ืองมือ

อุปกรณ์เสริมควำมงำม

89/139  ถนนกำญจนำภิเษก แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

1,104 0105563080241 บจ.แฟนเดอร์ เฮลเวติค ไทย จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 68101 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย อสังหำริมทรัพย์ท่ี

เป็นของตนเองเพ่ือพักอำศัย

56  ซอยสุขุมวิท 85 แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

1,105 0105563080250 บจ.สหสเต็กแอนด์บุชเชอร์ จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำรเเละเคร่ืองด่ืม 281  ซอยลำดพร้ำว 101 แขวงคลองเจ้ำคุณสิงห์ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,106 0105563080268 บจ.ทีเอ็นเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 46412 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยหมอนน ำเข้ำ 762/163  ซอยพัฒนำกำร 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

1,107 0103563006783 หจ.รัตนประสิทธ์ิ 4529 14/5/2563             800,000 46109 กำรขำยส่งสินค้ำท่ัวไปโดยได้รับ

ค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง

2/90  หมู่บ้ำน ลุมพินีวิลล์ ลำดกระบัง 

ซอยอ่อนนุช 88/3-1

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,108 0105563077763 บจ.อัปเปอร์ คลำส แฮร์ เซ็นเตอร์ 

จ ำกัด

26/5/2563             800,000 47723 จ ำหน่ำยวิกผม-ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม/หนัง

ศรีษะ ครบวงจร

241  หมู่บ้ำน วิเศษสุขนคร ซอย

ประชำอุทิศ 127 ถนนประชำอุทิศ

แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 10140

1,109 0105563079481 บจ.ไอเดีย สแนค จ ำกัด 28/5/2563             800,000 73101 โฆษณำผ่ำนส่ือมัลติมีเดียทุกชนิดและส่ือ

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น โปรแกรมตอบสนอง

กำรใช้งำน (Application) หรือเกม

1/112  ซอยหัวหมำก 23 ถนนกรุงเทพ

กรีฑำ ตัดใหม่

แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

1,110 0103563006481 หจ.ไอ ซี โซล่ำร์ 7/5/2563             500,000 35101 รับเหมำ ติดต้ังอุปกรณ์เก่ียวกับโซล่ำเซลล์ 524  ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 

ถนนประเสริฐมนูกิจ

แขวงจรเข้บัว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,111 0103563006643 หจ.โปรเวิร์คบิซ 12/5/2563             500,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งแลพขนถ่ำยสินค้ำ ท้ัง

ภำยในและนอกประเทศ

49/408  ซอยหทัยรำษฎร์ 37 แขวงสำมวำตะวันตก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

1,112 0103563006767 หจ.ลำกอน สกิน แล็บ 14/5/2563             500,000 47723 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองส ำอำง อุปกรณ์

เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้เสริมควำมงำม

8/41  ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

1,113 0103563006881 หจ.ณัฐและวำส 18/5/2563             500,000 41002 รับเหมำก่อสร้ำง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม

 ทำสี พ่นสี

286  ซอยสุขสวัสด์ิ 26 แขวงบำงมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

1,114 0103563006953 หจ.ยูซีโอ อินเตอร์เทรด 19/5/2563             500,000 46103 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก เพ่ือจัด

จ ำหน่ำย ถุงมือผ้ำ ถุงมือหนัง ถุงมือพลำสติก

73  ซอยสำธุประดิษฐ์ 16 แขวงบำงโคล่ เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร 10120

1,115 0103563007127 หจ.ฟำสเตอร์เอ็กซ์เพรส 2020 22/5/2563             500,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำร

491/27  ถนนบำงแวก แขวงบำงไผ่ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

1,116 0103563007208 หจ.วิมลวัฒน์ เทรดด้ิง 22/5/2563             500,000 47511 ประกอบกิจกำรค้ำ ผ้ำ ผ้ำทอจำกใย

สังเครำะห์ ด้ำย ด้ำยยำงยืด เส้นใยไนล่อน 

ใยสังเครำะห์ ส่ิงทอ

167  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.48 

เเยก 19

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

1,117 0103563007267 หจ.จรัสจิต 25/5/2563             500,000 56101 ประกอบกิจกำรขำยอำหำร 38  ซอยสิทธิชัย แขวงวงศ์สว่ำง เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10800

1,118 0103563007283 หจ.เอ็น.เอฟ แอร์แอนด์เซอร์วิส 25/5/2563             500,000 43223 ประกอบกิจกำร รับจ้ำง ซ่อมเเซม ติดต้ัง

อุปกรณ์เเละวัสดุ ระบบท ำควำมเย็น ระบบ

ไฟฟ้ำ ระบบประปำ

101/929  หมู่ท่ี 7 แขวงล ำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530

1,119 0103563007313 หจ.พ้ืนทอง ร่ ำรวย ม่ังมีทรัพย์ 26/5/2563             500,000 82110 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหำรงำนเก่ียวกับ

ด้ำนพำณิชยกรรม อุตสำหกรรม กำรตลำด 

และกำรจัดจ ำหน่ำย

9/117  ถนนเพ่ิมสิน แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

1,120 0103563007399 หจ.มำริส ดีไซน์ 28/5/2563             500,000 47912 ขำยเส้ือผ้ำทำงออนไลน์ ซ่ึงไม่ใช่ธุรกิจขำย

ตรงเเละตลำดเเบบตรง

20/99  ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

1,121 0103563007402 หจ.เดอะบลิงค์ คลินิก 28/5/2563             500,000 86201 ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำลแบบไม่ค้ำง

คืน จ ำหน่ำย น ำเข้ำ ส่งออก และเป็น

สถำนท่ีเก็บรักษำยำ

1688  ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900
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1,122 0103563007437 หจ.ปัณญ์ 28/5/2563             500,000 10799 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย จัดหำ จัดซ้ือ

 สอนท ำ อำหำร เบเกอร่ี สลัด แซนวิส 

ขนมทุกประเภท เคร่ืองด่ืมต่ำงๆ

21  ซอยโชคชัย 4 ซอย 56 แยก 19 

ถนนโชคชัย 4

แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,123 0105563069744 บจ.บีทูโอ โกลบอลไวส์ จ ำกัด 5/5/2563             500,000 46599 ประกอบกิจกำรขำย บริกำร น ำเข้ำ 

อุปกรณ์กู้ภัยและบรรเทำสำธำรณภัยทุกชนิด

236  ซอยศูนย์วิจัย 4 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,124 0105563069761 บจ.ดีรติ เซอร์วิส จ ำกัด 5/5/2563             500,000 81293 ประกอบกิจกำรให้บริกำรพ่นฆ่ำเช้ือโรคทุก

ประเภท

14  ซอยสุคนธสวัสด์ิ 19 แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,125 0105563069825 บจ.ไฟว์วูด ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด 5/5/2563             500,000 47190 ประกอบกิจกำรซ้ือมำ ขำยไป สินค้ำทุก

ประเภท

236  ซอยศูนย์วิจัย 4 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,126 0105563070017 บจ.พีเค เวิลด์ ซัพพลำย จ ำกัด 7/5/2563             500,000 46900 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำสินค้ำเพ่ือจ ำหน่ำย

ทุกชนิด

49  ซอยเทอดไท 19 ถนนเทอดไท แขวงบำงย่ีเรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600

1,127 0105563070068 บจ.ที. แบงค็อก เวลเนส จ ำกัด 7/5/2563             500,000 70209 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำ และบริหำร

โครงกำรสุขภำพ โรงพยำบำล ท้ังในประเทศ

 และต่ำงประเทศ

66/42  ซอยสุขำภิบำล 2 ซอย 31 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

1,128 0105563070238 บจ.ดีดังรวย จ ำกัด 7/5/2563             500,000 18119 ประกอบกิจกำร ผลิตและรับจ้ำงส่ือส่ิงพิมพ์

ทุกชนิด

812/2  ซอยสุขุมวิทย์ 55(ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

1,129 0105563070483 บจ.อัลริฟ จ ำกัด 8/5/2563             500,000 49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำอ่ืนๆ ทำงถนน

ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

98/196  ซอยหทัยรำษฎร์ 8 แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

1,130 0105563070874 บจ.ทีธรีเอ็ม เวลธิ จ ำกัด 8/5/2563             500,000 46441 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองมือทันตแพทย์ 55/144  ซอยประเสริฐมนูกิจ 42 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240

1,131 0105563071692 บจ.เอเวอร์โกลว์ จ ำกัด 12/5/2563             500,000 64202 ลงทุนในบริษัทอ่ืน 57  อำคำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ 

ช้ัน 18 ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

1,132 0105563072290 บจ.ธ.ศิริเทศ จ ำกัด 14/5/2563             500,000 77305 ประกอบกิจกำรบริกำรให้เช่ำ รถแบคโค รถ

ขุดดิน รถบรรทุก รถเทเลอร์ รถยนต์ทุกชนิด

55/5  หมู่ท่ี 3 แขวงทวีวัฒนำ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

1,133 0105563072877 บจ.โฟตอน คอร์เปอเรช่ัน จ ำกัด 14/5/2563             500,000 82302 กำรจัดแสดงทำงธุรกิจและกำรแสดงสินค้ำ 87/13  ซอยสุขุมวิท 36 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

1,134 0105563073679 บจ.ธนำพลัส ไลฟ์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด 18/5/2563             500,000 86202 ประกอบให้ค ำปรึกษำเเละรักษำโรคเฉพำะ

ทำงด้ำนกระดูกเเละข้อ

38  ซอยรำมค ำเเหง 24 เเยก 14 

(ร่ืนรมย์)

แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

1,135 0105563073997 บจ.แพลนน่ิง พลัส โซลูช่ัน จ ำกัด 18/5/2563             500,000 69200 กิจกรรมกำรบัญชี กำรท ำบัญชี แลพกำร

ตรวจสอบบัญชี

288/34  ซอยพุทธบูชำ 36 แขวงบำงมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 10140

1,136 0105563074446 บจ.มำลีคีรี คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 19/5/2563             500,000 46900 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำเพ่ือจ ำหน่ำยทุกชนิด 1/49  ซอยเทียนทะเล 28 ถนนบำงขุน

เทียน-ชำยทะเล

แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150
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1,137 0105563074489 บจ.พี แพลนเนอร์ เฮ้ำส์ จ ำกัด 19/5/2563             500,000 71101 ประกอบกิจกำรออกแบบงำนด้ำน

สถำปัตยกรรม ตกแต่งภำยในบ้ำน

244/148  ซอยรำมอินทรำ 5 แยก 3 

ถนนรำมอินทรำ

แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,138 0105563074845 บจ.ซีทีที แลนด์ จ ำกัด 19/5/2563             500,000 68201 ประกอบกิจกรรมของตัวแทนและนำยหน้ำ

อสังหำริมทรัพย์โดยได้รับ ค่ำตอบแทนหรือ

ตำมสัญญำจ้ำง

323/235  หมู่บ้ำน กรุงทองธำนี ซอย

สำยไหม 33

แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

1,139 0105563075299 บจ.ครีเอทีฟ แอสเสท จ ำกัด 20/5/2563             500,000 68102 จัดหำ รับ ซ้ือ ขำย เช่ำ ให้เช่ำ เช่ำซ้ือ แบบ

ลิสซ่ิง เช่ำช่วง ให้เช่ำช่วง ถือกรรมสิทธ์ิ 

ครอบครอง

134/1  ซอยพหลโยธิน 2 (ซอย

กำญจนำคม) ถนนพหลโยธิน

แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400

1,140 0105563076414 บจ.ไซแมค เลิร์นน่ิง จ ำกัด 21/5/2563             500,000 85493 ประกอบกิจกำรโรงเรียนกวดวิชำ ผลิตเเละ

จ ำหน่ำยหนังสือ (เม่ือได้รับอนุญำตจำก

หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องเเล้ว)

30/6  หมู่ท่ี 10 แขวงกระทุ่มรำย เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530

1,141 0105563076511 บจ.เฟท เอ็กซ์ตร้ำ (2020) จ ำกัด 22/5/2563             500,000 43210 ประกอบกิจกำรบริกำรซ่อมเเซม ดูเเลระบบ 

ให้ค ำปรึกษำ ตรวจสอบ ติดต้ังเคร่ืองใช้

ส ำนักงำน เคร่ืองมือส่ือสำร เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ

71  ถนนพุทธมณฑลสำย 1 แขวงบำงด้วน เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160

1,142 0105563076694 บจ.เดอะสไตล์ จ ำกัด 22/5/2563             500,000 56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำรภัตตำคำร 750/3  ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

1,143 0105563076864 บจ.ฟู้ด ออเดอร่ี จ ำกัด 22/5/2563             500,000 56299 ประกอบกิจกำรบริกำรรับส่งอำหำร 3/394  ถนนวัชรพล แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,144 0105563077895 บจ.อะมอนดำส จ ำกัด 26/5/2563             500,000 62012 กิจกรรมกำรจัดท ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ตำมวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ (ยกเว้นโปรแกรม

เว็บเพจและเครือข่ำย)

10/88  หมู่บ้ำน สินทรัพย์นครกำร์เด้น

 ถนนกำญจนำภิเษก

แขวงบำงแค เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

1,145 0105563078352 บจ.เอพีจี พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจ

เม้นท์ จ ำกัด

27/5/2563             500,000 68202 ประกอบกิจกำรบริหำรจัดกำรอำคำร 

ส ำนักงำน คอนโดมิเนียม หมู่บ้ำนจัดสรร 

และอสังหำริมทรัพย์

31/3  ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่ำพระ เขตบำงกอกใหญ่ กรุงเทพมหำนคร 10600

1,146 0105563079383 บจ.มังก้ี บูสเตอร์ จ ำกัด 28/5/2563             500,000 43301 กำรติดต้ังส่วนประกอบอำคำรและกำร

ตกแต่งภำยใน

50/69  ซอยสุขำภิบำล 5 ซอย 27 แขวงคลองถนน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

1,147 0105563079880 บจ.ลิเบอรอล เรนเจอร์ จ ำกัด 29/5/2563             500,000 64202 ประกอบกิจกำรลงทุนในบริษัทอ่ืน 57  อำคำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ 

ช้ัน 18 ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

1,148 0103563006392 หจ.พี แอนด์ พี แทคติคอล 1/5/2563             400,000 46696 ค้ำอำวุธปืน กระสุนปืน 119/4  ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพำภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200

1,149 0103563006465 หจ.ทูทวินส์ วงศกร 7/5/2563             400,000 56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืมและอำหำร 48/113  หมู่ท่ี 1 แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

1,150 0103563006511 หจ.เจเอไอ ฟู้ด 7/5/2563             400,000 46318 กำรขำยส่ง กำแฟ ชำ โกโก้ 196/14  ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400

1,151 0103563006741 หจ.เถียงนำ คอฟฟ่ี แอนด์ เบเกอร่ี

 ฟำร์ม

14/5/2563             400,000 56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืม เบเกอร่ี

3/3  ซอยพร้อมศรี แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110
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1,152 0105563075281 บจ.บ้ำนฉัน 888 จ ำกัด 20/5/2563             400,000 46691 ประกอบกิจกำรค้ำผลิต น ำเข้ำ ส่งออก และ

จ ำหน่ำย วัตถุสำรเคมี สำรวัตถุอันตรำย ทุก

ชนิดทุกประเภท

831/15  ถนนลำซำล แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

1,153 0105563077283 บจ.ออซัม โฟโต้ 2020 จ ำกัด 25/5/2563             400,000 74200 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงถ่ำยภำพ 18/27  ซอยประเสริฐมนูกิจ 25 แยก 2

 ถนนประเสริฐมนูกิจ

แขวงจรเข้บัว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,154 0105563079839 บจ.ซำฟำรีโค จ ำกัด 29/5/2563             400,000 46318 ประกอบกิจกำรค้ำเมล็ดโกโก้ ผลิตภัณฑ์จำก

เมล็ดโกโก้ ชำ กำแฟ ตลอดจนอำหำรทำน

เล่น ผลิตภัณฑ์ขนมปัง

99/6  ซอยจตุโชติ 10 แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

1,155 0103563006546 หจ.วำย.ยู.เนอร์สซ่ิง แคร์ 8/5/2563             300,000 86901 ประกอบกิจกรรมด้ำนกำรพยำบำลและผดุง

ครรภ์

166/1  ซอยพระยำสุเรนทร์ 30 ตรอก7 แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

1,156 0103563006694 หจ.เรนเฟอร์เรสแอนด์โค แปซิฟิก 13/5/2563             300,000 47910 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองแต่งกำย 

เส้ือผ้ำ เคร่ืองส ำอำง สินค้ำอุปโภคบริโภค 

ท้ังหน้ำร้ำนและออนไลน์

99/504  หมู่ท่ี 3 แขวงบำงขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

1,157 0105563070467 บจ.วิสก้ี แอนด์ เบเกิล จ ำกัด 8/5/2563             300,000 46103 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก 

เคร่ืองส ำอำงค์

27  ซอยปุณวิถี 12 แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

1,158 0105563077062 บจ.แอดมี มีเดีย จ ำกัด 22/5/2563             300,000 70209 ประกอบกิจกำรให้บริกำรตลำดออนไลน์ 

ออกเเบบเเผนกลยุทธ์ รับสอน อบรมด้ำน

ตลำดออนไลน์ต่ำงๆ

34  ซอยเอกชัย 94 เเยก 5 แขวงบำงบอน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,159 0105563078735 บจ.จี เทค อินโนเวช่ัน จ ำกัด 27/5/2563             300,000 62090 ประกอบกิจกรรมกำรบริกำรเทคโนโลยี

สำรสนเทศและคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ

324/79  หมู่บ้ำน เวิร์ฟ เพชรเกษม 81

 ถนนมำเจริญ

แขวงหนองค้ำงพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

1,160 0103563007097 หจ.อัลเบรอน 21/5/2563             250,000 62022 ประกอบกิจกรรมกำรให้ค ำปรึกษำทำงด้ำน

ซอฟต์แวร์

75 แยก 3-2  หมู่บ้ำน เคหะทอง ซอย

เพชรเกษม 3 ถนนเพชรเกษม

แขวงวัดท่ำพระ เขตบำงกอกใหญ่ กรุงเทพมหำนคร 10600

1,161 0102563000075 หส.ณัฐกชนันท์ 5/5/2563             200,000 69100 ประกอบกิจกำรบริกำรทำงด้ำนกฎหมำย 

ทำงบัญชี

579/481  ซอยพระรำมท่ี 2 ซอย 25 แขวงบำงมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

1,162 0103563006678 หจ.บุญรักษำโฮมแคร์ 13/5/2563             200,000 87301 ประกอบกิจกำรให้บริกำร สถำนพักฟ้ืนดูแล

ผู้ป่วยพักฟ้ืน ดูแลผู้สูงอำยุเนิร์สซ่ิงโฮม

6  ซอยท่ำข้ำม 19 แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,163 0103563006902 หจ.กิตติอิสริยำพล 18/5/2563             200,000 70209 กำรรับเป็นท่ีปรึกษำ รับอบรม ให้ควำมรู้

และค ำแนะน ำด้ำนกำรขำย บริหำรงำน

22/198  ซอยกรุงเทพกรีฑำ 7 แยก 4 

(บ้ำนสวนรำชำ)

แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

1,164 0103563007020 หจ.เจเอซี เซอร์วิส 21/5/2563             200,000 47595 ประกอบกิจกำรค้ำ  จัดจ ำหน่ำยเคร่ืองซักผ้ำ

 อะไหล่เคร่ืองซักผ้ำ รวมท้ังบริกำรล้ำงท ำ

ควำมสะอำดซ่อมบ ำรุง

1097/358  ซอยเพชรเกษม 63 แขวงหลักสอง เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160
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1,165 0103563007101 หจ.ย ำคำเฟ่ 21/5/2563             200,000 56101 ประกอบกิจกำรบริกำรด้ำนอำหำรใน

ภัตตำคำร/ร้ำนอำหำร

875/11  อำคำรรีเจนท์โฮมบำงซ่อน 

ช้ันท่ี 1  ห้องเลขท่ี 11 ซอย23/1 ถนน

กรุงเทพ-นนท์

แขวงบำงซ่ือ เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10800

1,166 0103563007143 หจ.แม็กซ่ี 22/5/2563             200,000 47910 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองแต่งกำย 

เส้ือผ้ำ เคร่ืองส ำอำง สินค้ำอุปโภคบริโภค 

ท้ังหน้ำร้ำนและออนไลน์

141  ซอยลำดพร้ำว134(เทพทวี) แขวงคลองจ่ัน เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

1,167 0105563068951 บจ.ใจรักเนอร์สซ่ิงโฮม จ ำกัด 1/5/2563             200,000 87301 กิจกรรมกำรดูแลรักษำในสถำนท่ีท่ีมีท่ีพัก

และมีคนดูแลประจ ำ ส ำหรับผู้สูงอำยุ

15  ถนนเพชรเกษม แขวงบำงด้วน เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160

1,168 0105563069230 บจ.เจท ฟอร์ซ โฮลด้ิง จ ำกัด 5/5/2563             200,000 64202 ประกอบกิจกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วนจ ำกัดควำม

รับผิดในห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใน

บริษัทจ ำกัดและบริษัทมหำชนจ ำกัด

90  อำคำรซีดับเบ้ิลยู ทำวเวอร์ ยูนิต

A2201-02 อำคำรเอ ช้ันท่ี 22 ถนน

รัชดำภิเษก

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,169 0105563069426 บจ.ซีวิลแมน คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 5/5/2563             200,000 46103 ประกอบกิจกำรขำยส่งส่ิงทอเส้ือผ้ำรองเท้ำ

เคร่ืองหนังและของใช้ในครัวเรือนโดยได้รับ

ค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง

121  ซอยรำมอินทรำ 27 ถนนรำม

อินทรำ

แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,170 0105563070823 บจ.บรำวน์สแควร์ จ ำกัด 8/5/2563             200,000 56101 ประกอบกิจกำรขำยอำหำร เค็ก เบเกอร่ี 

ขนมอบ กำแฟและเคร่ืองด่ืมทุกชนิด

1350/720  อำคำรไทยรงค์ทำวเวอร์ 

ช้ันท่ี 1

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

1,171 0105563071391 บจ.แพน เฟอร์นิเจอร์ ไอดีไซน์ 

จ ำกัด

12/5/2563             200,000 31009 ผลิตเฟอร์นิเจอร์ 20/67  หมู่บ้ำน กิตติชัย วิลล่ำ 11 หมู่

ท่ี 10 ซอยมิตรไมตรี 6/1 ถนนมิตรไมตรี

แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530

1,172 0105563071781 บจ.คอฟฟ่ี ริช 2013 จ ำกัด 13/5/2563             200,000 56302 ประกอบธุรกิจขำยเคร่ืองด่ืมเเละอำหำร 58/1  ซอยบำงนำ-ตรำด 23 ถนนเทพ

รัตน

แขวงบำงนำเหนือ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

1,173 0105563076261 บจ.วิค เรโวลูช่ัน จ ำกัด 21/5/2563             200,000 70209 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำทำงกำรขำย

ผ่ำนส่ืออินเทอร์เน็ต

543/56  ถนนลำซำล แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

1,174 0105563076660 บจ.พอร์เทจ จ ำกัด 22/5/2563             200,000 46209 ประกอบกิจกำรขำยพืชผลทำงกำรเกษตร 700/571  ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

1,175 0105563078531 บจ.พลังงำนชุมชน เวียงกำหลง 

จ ำกัด

27/5/2563             200,000 35101 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำยกระแส-

พลังงำนไฟฟ้ำ

115  อำคำรปรีดำวิวว ซอยโชคชัยจง

จ ำเริญ ถนนพระรำม 3

แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

1,176 0105563078549 บจ.พลังงำนชุมชน แม่สรวย จ ำกัด 27/5/2563             200,000 35101 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำยกระแส/

พลังงำนไฟฟ้ำ

115  อำคำรปรีดำวิว ซอยโชคชัยจง

จ ำเริญ ถนนพระรำม 3

แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

1,177 0105563078620 บจ.พลังงำนชุมชน ห้ำงฉัตร จ ำกัด 27/5/2563             200,000 35101 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำยกระแส/

พลังงำนไฟฟ้ำ

115  อำคำรปรีดำวิว ซอยโชคชัยจง

จ ำเริญ ถนนพระรำม 3

แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

1,178 0105563078638 บจ.พลังงำนชุมชน เชียงดำว จ ำกัด 27/5/2563             200,000 35101 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย กระแส-

พลังงำนไฟฟ้ำ

115  อำคำรปรีดำวิว ซอยโชคชัยจง

จ ำเริญ ถนนพระรำม 3

แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120
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1,179 0105563078701 บจ.พลังงำนชุมชน เถิน จ ำกัด 27/5/2563             200,000 35101 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย กระแส-

พลังงำนไฟฟ้ำ

115  อำคำรปรีดำวิว ซอยโชคชัยจง

จ ำเริญ ถนนพระรำม 3

แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

1,180 0105563078743 บจ.พลังงำนชุมชน แจ้ห่ม จ ำกัด 27/5/2563             200,000 35101 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย กระแส/

พลังงำนไฟฟ้ำ

115  อำคำรปรีดำวิว ซอยโชคชัยจง

จ ำเริญ ถนนพระรำม 3

แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

1,181 0105563079952 บจ.ณัฏฐำ แกลเลอร่ี จ ำกัด 29/5/2563             200,000 47739 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำย

พระพุทธรูป งำนศิลปะ

56/71  ซอยวัดเวฬุวนำรำม 9 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

1,182 0105563079987 บจ.ดิ อำร์ทติสท์ จ ำกัด 29/5/2563             200,000 56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร 28  ซอยเพชรเกษม 48 แยก 41 แขวงบำงด้วน เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160

1,183 0105563076724 บจ.ข้อมูล จ ำกัด 22/5/2563             180,000 69200 ประกอบกิจกำรด้ำนบัญชี กฎหมำย 

วิศวกรรม สถำปัตยกรรม รวมท้ังกิจกำร

โฆษณำ

95/6   ห้องเลขท่ี 95/6 ถนนจรัญสนิท

วงศ์ 94

แขวงบำงอ้อ เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 10700

1,184 0103563006937 หจ.ต้ังตรงดี 19/5/2563             150,000 43210 ประกอบกิจกำรติดต้ังไฟฟ้ำ 258/125  หมู่บ้ำน นิรันดร์วิลล์8 ซอย

เฉลิมพระเกียรติร.9 ซอย 28 แยก4

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

1,185 0103563007305 หจ.วินิจ หนูพิศ รุ่งเรืองทรัพย์ 26/5/2563             150,000 82110 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหำรงำนเก่ียวกับ

ด้ำนพำณิชยกรรม อุตสำหกรรม กำรตลำด

285/78  ถนนนิมิตใหม่ แขวงทรำยกองดิน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

1,186 0103563006732 หจ.เกียรติอุดมคำร์ซีท 14/5/2563             120,000 31009 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงตัดเย็บ เบำะน่ัง

รถยนต์ เบำะน่ังโซฟำ และเบำะน่ังทุกแบบ

ทุกชนิด ตลอดจนรับจ้ำงตัดเย็บส่ง เบำะน่ัง

ตำมประสงค์ของลูกค้ำ

10/58  ซอยรำมอินทรำ 8 แยก 18 

ถนนรำมอินทรำ

แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,187 0103563006422 หจ.เดบิตกำรบัญชี และภำษี 1/5/2563             100,000 69200 บริกำรรับท ำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ให้

ค ำปรึกษำธุรกิจ

51/48  ซอยเคหะร่มเกล้ำ 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

1,188 0103563006554 หจ.คอฟฟ่ีโปรเกรส 8/5/2563             100,000 47595 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยและรับซ่อมเคร่ือง

ชงกำแฟ เคร่ืองบดผสมกำแฟ อุปกรณ์ใน

ร้ำนกำแฟทุกชนิดรวมท้ังจ ำหน่ำยอุปกรณ์

และอะไหล่ของสินค้ำดังกล่ำว

819  ถนนสรงประภำ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

1,189 0103563006589 หจ.แฮปป้ี ฮำร์ท แอนด์ มอร์ 12/5/2563             100,000 47723 ประกอบกิจกำรค้ำปลีกสินค้ำประเภท

เคร่ืองส ำอำง(มิใช่ธุรกิจขำยตรง)

27/36  ซอยศรีบ ำเพ็ญ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

1,190 0103563006686 หจ.เอซ เพำเวอร์ อิเลคทริค เทรดด้ิง 13/5/2563             100,000 47525 ประกอบกิจกำรวัสดุก่อสร้ำงและอุปกรณ์

โรงงำนฮำร์ดแวร์ทุกประเภท

88  ถนนบำงขุนเทียน-ชำยทะเล แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,191 0103563006856 หจ.รวยวิบวับ 18/5/2563             100,000 46109 เป็นนำยหน้ำ ตัวแทน ตัวแทนค้ำต่ำงใน ซ้ือ

มำขำยไป ในกิจกำรและธุรกิจทุกประเภท

ท้ังค้ำปลีกและค้ำส่ง รวมถึงกำรค้ำบน

ออนไลน์ทุประเภท

354/9  ถนนพุทธบูชำ แขวงบำงมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150
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1,192 0103563006911 หจ.พรปิยะ แอดไวเซอร่ี 18/5/2563             100,000 69200 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำ ด้ำนบัญชี 

กำรเงิน เเละภำษี รวมถึงให้บริกำรจัดเตรียม

เอกสำรติดต่อกับหน่ำวยงำนรำชกำรหรือ

หน่วยงำนอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

46/263  หมู่บ้ำน เคซี กำร์เด้นโฮม 

ซอยนิมิตใหม่ 40

แขวงสำมวำตะวันออก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510

1,193 0103563006988 หจ.เปเปอร์ พำร์ทิช่ัน 20/5/2563             100,000 46900 ค้ำขำยสินค้ำอุปโภค บริโภค ซ่ึงก ำหนด

สินค้ำไว้ในวัตถุประสงค์

239/30  ซอยสุขุมวิท 101 แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

1,194 0103563007119 หจ.วี สตำร์ส กรุ๊ป 22/5/2563             100,000 70209 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ ฝึกอบรม

ให้ควำมรู้ และให้ค ำแนะน ำด้ำนกำรขำย 

บริกำรงำนด้ำนประกันภัย

116/15  ถนนรำงน้ ำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

1,195 0103563007151 หจ.เอส เค ไอทีม เฮลต้ี 22/5/2563             100,000 46900 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เอมเวย์ 24  หมู่บ้ำน ธีรินทร์ รำชพฤกษ์ ซอย

รำชพฤกษ์ 14

แขวงบำงระมำด เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

1,196 0103563007160 หจ.เจ วำย เอ็น ไอทีม เฮลต้ี 22/5/2563             100,000 46900 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์แอมเวย์

ทุกชนิด

24  หมู่บ้ำน ธีรินทร์ รำชพฤกษ์ ซอย

รำชพฤกษ์ 14

แขวงบำงระมำด เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

1,197 0103563007330 หจ.ทวีวัฒนำเฮลท์แคร์ 26/5/2563             100,000 87301 สถำนบริกำรดูแลผู้สูงอำยุหรือผู้ป่วยระยะ

พักฟ้ืน

160/5  หมู่ท่ี 1 ถนนทวีวัฒนำ

กำญจนำภิเษก

แขวงทวีวัฒนำ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170

1,198 0103563007411 หจ.สินวรภัทร 28/5/2563             100,000 47411 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยคอมพิวเตอร์ และ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ ำหน่ำยอุปกรณ์ไฟฟ้ำ

341/65  ซอยสุขุมวิท 101/1 แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

1,199 0105563068586 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนเชียงใหม่พัฒนำ

 จ ำกัด

1/5/2563             100,000 35101 โรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี

 7 ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,200 0105563068594 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนอุดรธำนี

ก้ำวหน้ำ จ ำกัด

1/5/2563             100,000 35101 โรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี

 7 ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,201 0105563068608 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนยะลำ จ ำกัด 1/5/2563             100,000 35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ ประกอบกิจกำร

ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ น้ ำเพ่ือกำร

อุตสำหกรรม ไอน้ ำ ข้ีเถ้ำ และ

สำธำรณูปโภคอ่ืนๆ

140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี

 7

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,202 0105563068624 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนศรีสะเกษพัฒนำ

 จ ำกัด

1/5/2563             100,000 35101 โรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี

 7 ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,203 0105563068641 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนอุบลรำชธำนี

พัฒนำ จ ำกัด

1/5/2563             100,000 35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี

 7 ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,204 0105563068659 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนตำก จ ำกัด 1/5/2563             100,000 35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี

 7 ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500
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1,205 0105563068667 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนอุดรรุ่งเรือง 

จ ำกัด

1/5/2563             100,000 35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี

 7 ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,206 0105563068683 บจ.บิวต้ี พลัส ซัพพลำย จ ำกัด 1/5/2563             100,000 47723 ขำยผลิตภัณฑ์เสริมสวยท่ีมีคุณภำพ เป็นท่ี

ยอมรับของตลำด ตำมท่ีลูกค้ำต้องกำร

40/193  ถนนทวีวัฒนำ ซอย ม.สุชำ แขวงหนองค้ำงพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160

1,207 0105563068691 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนก ำแพงเพชร

พัฒนำ จ ำกัด

1/5/2563             100,000 35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี

 7 ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,208 0105563068713 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนอุบลรำชธำนี

ก้ำวหน้ำ จ ำกัด

1/5/2563             100,000 35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี

 7 ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,209 0105563068721 บจ.ควอลิต้ี ลีกัล ทรำนสเลช่ัน 

จ ำกัด

1/5/2563             100,000 74901 กิจกรรมกำรแปล กำรแปลควำมหมำย และ

 ล่ำม

819/74 โครงกำรชีวำ บีซ โฮม  ถนน

เอกชัย

แขวงบำงบอน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,210 0105563068748 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนกำญจนบุรี จ ำกัด 1/5/2563             100,000 35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี

 7 ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,211 0105563068756 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนสุรินทร์ร่วมใจ 

จ ำกัด

1/5/2563             100,000 35101 โรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี

 7 ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,212 0105563068772 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนบุรีรัมย์ร่วมใจ 

จ ำกัด

1/5/2563             100,000 35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ ประกอบกิจกำร

ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ น้ ำเพ่ือกำร

อุตสำหกรรม ไอน้ ำ ข้ีเถ้ำ และ

สำธำรณูปโภคอ่ืนๆ

140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี

 7 ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,213 0105563068781 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนบุรีรัมย์ก้ำวไกล 

จ ำกัด

1/5/2563             100,000 35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ ประกอบกิจกำร

ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ น้ ำเพ่ือกำร

อุตสำหกรรม ไอน้ ำ ข้ีเถ้ำ และ

สำธำรณูปโภคอ่ืนๆ

140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี

 7 ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,214 0105563068811 บจ.ไอ-โบรคเกอร์ส เซอร์วิสเซส 

จ ำกัด

1/5/2563             100,000 82110 ประกอบกิจกำรให้บริกำรสนับสนุนในเร่ือง

กำรบริหำรงำนท่ัวไป กำรวำงแผนธุรกิจ 

กำรประสำนงำนทำงธุรกิจ

2/4  ซอยสุจริต 2 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1,215 0105563068837 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนนครร่วมใจ จ ำกัด 1/5/2563             100,000 35101 โรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี

 7 ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,216 0105563068853 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนสงขลำ จ ำกัด 1/5/2563             100,000 35101 โรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี

 7 ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,217 0105563068918 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนสกลนคร

ก้ำวหน้ำ จ ำกัด

1/5/2563             100,000 35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี

 7 ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,218 0105563068926 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนตำกพัฒนำ จ ำกัด 1/5/2563             100,000 35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี

 7 ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500
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1,219 0105563068969 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนเพชรบูรณ์ร่วมใจ

 จ ำกัด

1/5/2563             100,000 35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี

 7 ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,220 0105563068985 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนนครรำชสีมำ

ก้ำวหน้ำ จ ำกัด

1/5/2563             100,000 35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี

 7 ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,221 0105563069001 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนโครำชรุ่งเรือง 

จ ำกัด

1/5/2563             100,000 35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี

 7 ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,222 0105563069019 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนอุดรก้ำวหน้ำ 

จ ำกัด

1/5/2563             100,000 35101 ประกอบกิจกำรโรงงำนไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี

 7 ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,223 0105563069027 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนเพชรบูรณ์

ก้ำวหน้ำ จ ำกัด

1/5/2563             100,000 35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี

 7 ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,224 0105563069035 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนศรีสะเกษสดใส 

จ ำกัด

1/5/2563             100,000 35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี

 7 ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,225 0105563069043 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนโครำช จ ำกัด 1/5/2563             100,000 35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี

 7 ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,226 0105563069078 บจ.ยัง กู๊ด กัฟเวอร์แนนซ์ จ ำกัด 1/5/2563             100,000 70201 กิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรส่ือสำร

ประชำสัมพันธ์

1112/47  ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

1,227 0105563069264 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนนครสดใส จ ำกัด 5/5/2563             100,000 35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี

 7 ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,228 0105563069272 บจ.โรงไฟฟ้ำชุมชนสุรินทร์พัฒนำ 

จ ำกัด

5/5/2563             100,000 35101 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ 140/6  อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี

 7 ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,229 0105563069833 บจ.โมลำโมล่ำ ฟู้ดส์ จ ำกัด 5/5/2563             100,000 46102 ประกอบกิจกำรขำยส่งอำหำรเคร่ืองด่ืมและ

ยำสูบโดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำ

จ้ำง

9  หมู่บ้ำน พฤกษ์ภิรมย์  สำทร-รำช

พฤกษ์ ซอยรำชพฤกษ์ 16

แขวงบำงระมำด เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

1,230 0105563069957 บจ.แมทช์มูฟ เพย์ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

7/5/2563             100,000 62022 ให้ค ำปรึกษำและพัฒนำซอฟต์แวร์ 1  อำคำรกลำสเฮ้ำส์ ช้ันท่ี พี  ห้อง

เลขท่ี พี01 ซอยสุขุมวิท 25

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

1,231 0105563070301 บจ.ไทย เฟย หง อินเตอร์เนช่ันแนล

 จ ำกัด

7/5/2563             100,000 46593 ประกอบกิจกำรเก่ียวกับกำรน ำเข้ำและ

ส่งออกแบบพิมพ์ข้ึนรูปพลำสติก

725/132  ถนนอนำมัยงำมเจริญ แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

1,232 0105563070963 บจ.เดอะเบสท์ โค้ชซ่ิง จ ำกัด 12/5/2563             100,000 82301 กำรจัดกำรประชุม 776/257  หมู่บ้ำน เดอะคอนเนค ซอย

พัฒนำกำร38 ถนนพัฒนำกำร

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

1,233 0105563071081 บจ.วัชรินทร์ ออนไลน์ ช็อป จ ำกัด 12/5/2563             100,000 47711 ร้ำนขำยปลีกเส้ือผ้ำ 322/174 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

1,234 0105563071099 บจ.ชำลิสำ ออนไลน์ ช็อป จ ำกัด 12/5/2563             100,000 47711 ร้ำนขำยปลีกเส้ือผ้ำ 322/174  ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

1,235 0105563071927 บจ.ซี.ยู.เดนท์ โปรดักส์ จ ำกัด 13/5/2563             100,000 46109 ประกอบกิจกำรเป็นนำยหน้ำ ตัวแทน 

ตัวแทนค้ำต่ำงในกิจกำรและธุรกิจ

34  ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
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1,236 0105563072052 บจ.แอนด์ เอนนีธิง เอลซ์ จ ำกัด 13/5/2563             100,000 70209 ประกอบกิจกำรบริกำรให้ค ำปรึกษำเพ่ือ

พัฒนำธุรกิจด้วยควำมคิดสร้ำงสรรค์

398/388  ถนนรำชพฤกษ์ แขวงบำงแวก เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160

1,237 0105563072168 บจ.เรซโซลูท โฮเต็ลส์ แอนด์ รี

สอร์ทส์ จ ำกัด

13/5/2563             100,000 69200 ประกอบกิจกำรกิจกรรมเก่ียวกับบัญชีกำร

ท ำบัญชีและกำรตรวจสอบบัญชี กำรให้

ค ำปรึกษำด้ำนภำษี

518/5  อำคำรมณียำ เซ็นเตอร์ ช้ันท่ี 

15 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

1,238 0105563072672 บจ.ลำสต์ ไอดอล (ไทยแลนด์) จ ำกัด 14/5/2563             100,000 90002 ประกอบธุรกิจด้ำนบันเทิงประเภท และให้

ค ำปรึกษำ

24  ซอยเจริญนคร 16 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600

1,239 0105563072931 บจ.แบล็คซัน กรุ๊ป จ ำกัด 15/5/2563             100,000 62090 ประกอบกิจกำรกิจกรรมกำรบริกำร

เทคโนโลยีสำรสนเทศและคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ

341/247  หมู่บ้ำน รุ่งเจริญ ซอยวชิร

ธรรมสำธิต 21 ถนนสุขุมวิท 101/1

แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

1,240 0105563073091 บจ.เอเอเอสอีเอส จ ำกัด 15/5/2563             100,000 85500 ประกอบกิจกำรให้ค ำแนะน ำเร่ืองกำร

เตรียมควำมพร้อมและกำรเดินทำงไปศึกษำ

ต่อต่ำงประเทศกับสถำบันท่ีมีช่ือเสียง

358  ซอยอ่อนนุช 40 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

1,241 0105563073831 บจ.เอ็นซีเอ็น 159 จ ำกัด 18/5/2563             100,000 70209 ประกอบกิจกำร บริกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ 

สอน ให้ค ำแนะน ำ วิเครำะห์และวำงแผน

ยุทธศำสตร์องค์กร กำรบริหำรจัดกำร

599/272  หมู่บ้ำน กลำงกรุง เดอะ

รอยัลเวียนนำ รัชวิภำ ถนนรัชดำภิเษก

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

1,242 0105563074322 บจ.อะเดย์ มำเก็ตต้ิง จ ำกัด 18/5/2563             100,000 73101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรมำเก็ตต้ิงเอเจนซี 

ดูแลโฆษณำและส่ือออนไลน์ ตำมท่ีระบุใน

วัตถุประสงค์

1  อำคำรเอ็มไพร์ ทำวเวอร์ ช้ันท่ี 47 ยู

นิต 4703 ถนนสำทรใต้

แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

1,243 0105563074454 บจ.คลีโอเม่ไทยเฮิร์บ จ ำกัด 19/5/2563             100,000 46102 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำย 

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกกำรเกษตร ผลิตภัณฑ์

เกษตรหรือพืชผลทำงเกษตรอ่ืน

78/97  หมู่ท่ี 9 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530

1,244 0105563074900 บจ.โมวัน อีคอมเมิร์ซ อิมปอร์ต 

จ ำกัด

19/5/2563             100,000 47595 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ

ชนิดในครัวเรือน

888/206  ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

1,245 0105563074993 บจ.ยูมิโกะ เดอะ แคท จ ำกัด 20/5/2563             100,000 47734 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย สินค้ำเก่ียวกับสัตว์

เล้ียง รวมถึงอุปกรณ์และอะไหล่ท่ีเก่ียวข้อง

181/166  หมู่บ้ำน มัณฑนำ อ่อนนุช 

วงแหวน 5 ถนนกำญจนำภิเษก

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

1,246 0105563075361 บจ.ครำฟท์แมนชิป อินเตอร์เนช่ัน

แนล (ไทยแลนด์) จ ำกัด

20/5/2563             100,000 47221 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ขำยปลีก ส่ง 

น ำเข้ำ ส่งออก สุรำ ยำสูบ

119/11  ซอยลำดพร้ำว 41 แยก6-7 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

1,247 0105563075710 บจ.บีอำร์พี ไพร์ม แอคเคำน์ต้ิง 

จ ำกัด

21/5/2563             100,000 69200 ประกอบกิจกรรมเก่ียวกับบัญชีกำรท ำบัญชี

และกำรตรวจสอบบัญชี กำรให้ค ำปรึกษำ

ด้ำนภำษี

30/1  ซอยสันทัด ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 10300

1,248 0105563075981 บจ.เจ แอนด์ ดับบลิว กำรบัญชี

และภำษีอำกร จ ำกัด

21/5/2563             100,000 69200 ประกอบกิจกำรให้ค ำแนะน ำปรึกษำ

ทำงด้ำนจัดท ำบัญชีและภำษีอำกร ครว

จสอบบัญชี

38/61  ซอยหทัยรำษฎร์ 39 แขวงสำมวำตะวันตก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510
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1,249 0105563076741 บจ.สมำร์ทบ็อกซ์ คอนซัลต้ิง จ ำกัด 22/5/2563             100,000 62021 กิจกรรมกำรให้ค ำปรึกษำทำงด้ำนฮำร์ดแวร์ 164/82 แขวงบำงหว้ำ เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160

1,250 0105563077313 บจ.สหภัณฑ์โกลบอลแพ็คเกจ จ ำกัด 25/5/2563             100,000 22220 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย บรรจุ

ภัณฑ์

66/70  ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,251 0105563077321 บจ.โก กรีน แพ็คเกจจ้ิง จ ำกัด 25/5/2563             100,000 22220 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยบรรจุภัณฑ์ 66/70  ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,252 0105563077330 บจ.เฮอริเทจสยำม จ ำกัด 25/5/2563             100,000 17020 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย บรรจุ

ภัณฑ์ ผลิตจำกกระดำษ หนัง ไม้ พลำสติก 

อะคริลิค รวมท้ังโลหะชนิดต่ำงๆทุกชนิด

66/70  ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,253 0105563077453 บจ.สุวภัทร (1974) จ ำกัด 25/5/2563             100,000 46109 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำท่ัวไป โดย

ได้รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง

95/33  ถนนลำดปลำเค้ำ แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

1,254 0105563078832 บจ.เฮ้ำส์ เทรทรำ จ ำกัด 27/5/2563             100,000 70209 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำเก่ียวกับกำร

จัดกำรด้ำนกำรตลำด

2024/194  ถนนสุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

1,255 0105563078883 บจ.ไอยำลังก้ำ จ ำกัด 28/5/2563             100,000 47711 ร้ำนขำยปลีกเส้ือผ้ำ 200/91  ซอยนวมินทร์ 42 แยก 27 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240

1,256 0105563078999 บจ.เอเวอร์ฟู้ด จ ำกัด 28/5/2563             100,000 47219 ซ้ือ ขำย ขำยส่ง ขำยปลีก ผลิตภัณฑ์อำหำร

เสริมท่ีท ำจำกธัญพืช จำกสัตว์ จำกผัก และ

ผลิตภัณฑ์อำหำรอ่ืน ๆ

45/2  ซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

1,257 0105563079120 บจ.วอทช์เมคเกอร์ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

28/5/2563             100,000 95291 ประกอบกิจกำร บริกำร ซ่อม บ ำรุงรักษำ 

เปล่ียนถ่ำน ล้ำงนำฬิกำ

593  ซอยกรุงธนบุรี 4 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบำงล ำภูล่ำง เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600

1,258 0105563079286 บจ.ฟำรุก เซอร์วิส จ ำกัด 28/5/2563             100,000 56210 ผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรเคร่ืองด่ืมจัดเล้ียง 26  ซอยนวมินทร์ 163 แยก 9 ถนนนว

มินทร์

แขวงรำมอินทรำ เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

1,259 0105563079359 บจ.ต้นปำล์ม ใบม้ินท์ จ ำกัด 28/5/2563             100,000 82301 ประกอบกิจกำรให้บริกำรจัดประชุมอบรม

สัมมนำธุรกิจเเละกำรจัดเล้ียงในเเละนอก

สถำนท่ี

583  ซอยพัฒนำกำร 74 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

1,260 0105563079685 บจ.ไทยพร้อม จ ำกัด 29/5/2563             100,000 70209 ประกอบกิจกำรกิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำน

กำรบริหำรจัดกำรอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้

ในท่ีอ่ืน

33/50  ซอยประพันธ์ศักด์ิ ถนนนำงล้ินจ่ี แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

1,261 0105563079758 บจ.มำมู จ ำกัด 29/5/2563             100,000 46109 ประกอบกิจกำรเป็นนำยหน้ำในกำรขำย

สินค้ำและบริกำรท่ัวไป รวมถึงกำรขำยและ

บริกำรผ่ำนทำงส่ืออิเล็กทรอนิกส์

152/38  ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

1,262 0105563079936 บจ.ฟอร์ยูช็อป จ ำกัด 29/5/2563             100,000 46411 ประกอบกิจกำรขำยส่งด้ำยและผ้ำ 919  อำคำรชิบูญ่ำ 19 ช้ันท่ี 3  ห้อง

เลขท่ี 3 เอฟ 68-70 ถนนเพชรบุรี

แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

1,263 0105563079979 บจ.ตำฮัก จ ำกัด 29/5/2563             100,000 73101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรโฆษณำ 

ประชำสัมพันธ์ทำงส่ืออิเล็กทรอนิกส์

9/59  ถนนลำดกระบัง แขวงลำดกระบัง เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520
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1,264 0105563080055 บจ.เฮ็ลโล เนเบอร์ จ ำกัด 29/5/2563             100,000 61101 ประกอบกิจกำรด้ำนบริกำรถ่ำยทอดสด

ออนไลน์ทุกประเภท

79  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 92 ถนนจรัญ

สนิทวงศ์

แขวงบำงอ้อ เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 10700

1,265 0105563073423 บจ.เอส เค วำนิช โฮลด้ิง จ ำกัด 15/5/2563              60,000 68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย เเละบริกำร

อสังหำริมทรัพย์ในลักษณะต่ำงๆ

273/85  ซอยพงษ์เพชรนิเวศน์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

1,266 0105563075957 บจ.จิม แลบส์ จ ำกัด 21/5/2563              60,000 82200 ประกอบกิจกำรจัดต้ังคอลเซ็นเตอร์ 30  ซอยสุขุมวิท 61 (เศรษฐบุตร) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

1,267 0103563006520 หจ.หกเหล่ียม 8/5/2563              50,000 47190 ประกอบกิจกำรจัดจ ำหน่ำยซ้ือมำขำยไป

สินค้ำอุปโภค บริโภค ทุกชนิด

52/84  หมู่บ้ำน ศุภำลัย-สวนหลวง 

ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

1,268 0103563007003 หจ.เวลธี ปริม 20/5/2563              50,000 70209 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ ให้ควำมรู้ 

ฝึกอบรม ด้ำนประกันชีวิต (ท้ังน้ีมิใช่ธุรกิจ

ประกันภัย)

113/28  ซอยนำวงประชำพัฒนำ 21 

ถนนนำวงประชำพัฒนำ

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

1,269 0103563007291 หจ.ไทยนุรักษ์ 26/5/2563              50,000 70209 กิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

315/946  ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบำงอ้อ เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 10700

1,270 0103563006899 หจ.วิริยังค์ 18/5/2563              20,000 47592 ร้ำนขำยปลีกเคร่ืองดินเผำเคร่ืองแก้วและ

เคร่ืองครัว

66  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 42 ถนนจรัญ

สนิทวงศ์

แขวงบำงย่ีขัน เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 10700

1,271 0105563068870 บจ.ลิงค์แอกซ์เซีย เน็ตเวิร์คส์ จ ำกัด 1/5/2563              10,000 47413 ให้บริกำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ระบบ

เครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ

87  อำคำรเอ็มไทย ทำวเวอร์ ออล ซี

ซ่ันส์ เพลส ยูนิต เอส-08 ช้ัน 23 ถนน

วิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

1,272 0105563070416 บจ.ทรัพย์ธีรภำพ จ ำกัด 7/5/2563              10,000 68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำยอสังหำริมทรัพย์ท่ี

เป็นของตนเอง ท่ีไม่ใช่เพ่ือเป็นท่ีพักอำศัย

99/58  ซอยรำมค ำแหง 94 แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240

1,273 0105563070599 บจ.เอฟเอส สยำม จ ำกัด 8/5/2563              10,000 66111 ประกอบกิจกำรให้บรกำรระบบครำว์ดฟันดิง 188  อำคำรสปริง ทำวเวอร์  ช้ัน 11 

ถนนพญำไท

แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

1,274 0105563070815 บจ.วิฬำร์สอบบัญชี จ ำกัด 8/5/2563              10,000 69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีกำรท ำบัญชีและกำร

ตรวจสอบบัญชี กำรให้ค ำปรึกษำด้ำนภำษี

12  ซอยอัสสัมชัญ 4 แขวงบำงไผ่ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

1,275 0105563076422 บจ.ซันเดย์ แคร์ จ ำกัด 21/5/2563              10,000 86909 ประกอบกิจกำรด ำเนินธุรกิจให้บริกำรดูแล

สุขภำพแบบออนไลน์และบนแอพพลิเคช่ัน

มือถือ กำรให้ค ำปรึกษำและติดตำมข้ันตอน

กำรรักษำจำกแพทย์

100/25  อำคำรสำธรนคร ทำวเวอร์  

ช้ัน 16 ถนนสำทรเหนือ

แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

1,276 0105563076775 บจ.คอนซัลแทนท์ ออฟ เอชอำร์ 

จ ำกัด

22/5/2563              10,000 70209 กิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

3270/169  ถนนลำดพร้ำว แขวงคลองจ่ัน เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

1,277 0103563006503 หจ.ไปพัก 7/5/2563                2,000 79909 ประกอบกิจกำรบริกำรรับจอง ห้องพัก 

โรงแรม เกสเฮ้ำส์ จัดซ้ือ จัดจ ำหน่ำย บัตร

ก ำนัล ทุกประเภท

19  ซอยอำรีย์สัมพันธ์ 9 ถนนพระรำม

ท่ี 6

แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400

1,278 0115563011371 บจ.เจมินิ เฮำส์ จ ำกัด 28/5/2563        18,000,000 68104 ประกอบกิจกำรให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ 200/104  หมู่บ้ำน วินด์มิลล์ หมู่ท่ี 14 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540
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1,279 0115563010120 บจ.ศรีวรำ เมด แอนด์ อีควิป จ ำกัด 12/5/2563          8,000,000 47721 ประกอบกิจกำรค้ำยำ ยำรักษำโรค เภสัช

ภัณฑ์

128/1  หมู่ท่ี 2 ต.ในคลองบำงปลำกด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

1,280 0115563010103 บจ.สินเจริญ เซอร์วิส แก๊ส จ ำกัด 12/5/2563          7,800,000 47300 ประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรจ ำหน่ำยแก๊ส

ซ่อมและจ ำหน่ำยอุปกรณ์ต่ำงๆ

88/18  หมู่ท่ี 10 ต.บำงปลำ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,281 0115563010774 บจ.มิรำเคิล เทรดด้ิง 2020 จ ำกัด 20/5/2563          5,000,000 46109 ประกอบกิจกำรเป็นนำยหน้ำจัดหำสินค้ำ

อุปโภคบริโภคทุกประเภท

29/80  หมู่บ้ำน บ้ำนกลำงเมือง 

สำทร-สุขสวัสด์ิ หมู่ท่ี 4

ต.บำงพ่ึง อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130

1,282 0115563009938 บจ.เอ็มทูเอ็ม เอนเตอร์ไพรซ์ จ ำกัด 7/5/2563          5,000,000 10619 ผลิต ขำย จ ำหน่ำย สินค้ำผลิตภัณฑ์เสริม

อำหำรท้ีไม่ใช่ธุรกิจขำยตรง หรือตลำดแบบ

ตรง

10 ต.ปำกน้ ำ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,283 0115563010553 บจ.ที เพอร์ซัน แมเนจเม้นท์ จ ำกัด 18/5/2563          5,000,000 55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม คอนโดมิเนียม 

อำคำรชุด อพำรืเมนท์ สถำนท่ีพักอำศัย ให้

เช่ำอสังหำริมทรัพย์ ให้เช่ำท่ีดิน ให้เช่ำพ้ืนท่ี 

เพ่ือกำรพำณิชย์

999  หมู่ท่ี 9 ซอยพัฒนำสุข ถนน

เทพำรักษ์

ต.บำงเมือง อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,284 0115563009822 บจ.วันทนีย์แวร์เฮำส์ จ ำกัด 1/5/2563          5,000,000 68103 ประกอบกิจกำรให้เช่ำท่ีดินบ้ำนอำคำร

พำณิชย์อำคำรท่ีพักอำศัย

478/37  หมู่ท่ี 2 ต.แพรกษำใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

1,285 0115563009857 บจ.89 โกลบอล อินเตอร์เนชันแนล

 จ ำกัด

1/5/2563          5,000,000 46109 น ำเข้ำ ส่งออก ซ่ึงเป็นกำรขำยปลีกและส่ง 

สินค้ำทุกชนิด ทุกประเภท ท้ัง

ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ

59  หมู่ท่ี 2 ถนนเทศบำลบำงปู 2 ต.ท้ำยบ้ำน อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

1,286 0115563010570 บจ.โตคูไท จ ำกัด 18/5/2563          5,000,000 26109 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย ซ้ือมำ ขำยไป

 น ำเข้ำ-ส่งออก อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์

109/732  หมู่ท่ี 2 ต.แพรกษำใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

1,287 0115563011495 บจ.กรวัฒน์ ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 29/5/2563          5,000,000 49323 ประกอบกิจกำรบริกำรขนส่งและขนถ่ำย

สินค้ำ ทำงบก ท้ังภำยในประเทศและ

ระหว่ำงประเทศ

899/405  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

1,288 0115563010791 บจ.บัลมอรัลโชจิ จ ำกัด 20/5/2563          5,000,000 47721 ประกอบกิจกำรค้ำ ยำ ยำรักษำโรค เภสัช

ภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เคร่ืองมือแพทย์ เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช้ทำงวิทยำศำสตร์ ยำบ ำรุงพืชและ

สัตว์

35/22  หมู่ท่ี 8 ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,289 0115563011100 บจ.สุข ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด 25/5/2563          5,000,000 47525 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยปลีก-ส่ง วัสดุ 

อุปกรณ์เคร่ืองมือก่อสร้ำง และสินค้ำ

เก่ียวกับท่ีอยู่อำศัย สินค้ำนวัตกรรม

เทคโนโลยีอันเก่ียวข้องกับอสังหำริมทรัพย์

46/127  หมู่ท่ี 8 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,290 0115563011550 บจ.คิง เคเบิล 2019 จ ำกัด 29/5/2563          5,000,000 62012 ประกอบกิจกำรให้บริกำรให้ค ำปรึกษำ

เทคโนโลยีสำรสนเทศระบบเครือข่ำยส่ือสำร

82/919  หมู่ท่ี 20 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540
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1,291 0115563009954 บจ.เอสพีดี อิเลคทริค ไบซิเคิล 

(ประเทศไทย) จ ำกัด

7/5/2563          5,000,000 46433 น ำเข้ำ ส่งออก ผลิต ประกอบจักรยำนสอง

ล้อ ประเภทอ่ืนๆท่ีไม่ใช้มอเตอร์ ช้ินส่วน 

อุปกรณ์อ่ืน

88/19  หมู่ท่ี 15 ต.บำงเสำธง อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10570

1,292 0115563010189 บจ.พศิน เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพ

พลำย จ ำกัด

12/5/2563          5,000,000 46599 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและจ ำหน่ำย

เคร่ืองจักร

143/222  หมู่ท่ี 2 ต.บำงเสำธง อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10570

1,293 0115563010421 บจ.สยำม เพลทต้ิง แมนูแฟคเจอร่ิง

 จ ำกัด

15/5/2563          5,000,000 25921 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงชุบทองจ ำหน่ำย

เคมีภัณฑ์-เกลือทอง กำรตกแต่งและกำร

เคลือบโลหะ

128/889  หมู่ท่ี 1 ซอยไทยประกัน 1/6

 ถนนเทพำรักษ์

ต.บำงเสำธง อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10570

1,294 0115563010308 บจ.ออล ซีซ่ันส์ คอนซัลต้ิง จ ำกัด 13/5/2563          4,500,000 70209 ประกอบกิจกำรบริกำรฝึกอบรมและให้ค ำ

ปรุกษำด้ำนทรัพยำกรบุคคล

222/85  หมู่ท่ี 10 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,295 0113563002362 หจ.คิว แอนด์ เอ ทรำนสปอร์ต 27/5/2563          4,000,000 49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำทำงถนน 1157  หมู่ท่ี 4 ต.ส ำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,296 0115563010341 บจ.ส ำนักงำนกฎหมำยและกำร

บัญชี แอล แอนด์ เอ จ ำกัด

13/5/2563          4,000,000 68102 ประกอบกิจกำรด ำเนินธุรกิจซ้ือ ขำย 

อสังหำริมทรัพย์ และพัฒนำท่ีดิน

837  หมู่ท่ี 9 ต.เทพำรักษ์ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,297 0115563010839 บจ.ออแดซิต้ี จ ำกัด 21/5/2563          4,000,000 70209 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำเร่ืองแบรนด์

สินค้ำและกำรตลำด

555/339  หมู่ท่ี 12 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,298 0115563010057 บจ.เค แอนด์ พี  ไบโอเทค อินดัสท

ร่ี จ ำกัด

8/5/2563          4,000,000 46441 ประกอบกิจกำรซ้ือมำ ขำยไป น ำเข้ำ 

ส่งออก ผลิตภัณฑ์สุขภำพ เช่น เคร่ืองด่ืมชู

ก ำลัง อำหำรเสริม ยำลดน้ ำหนัก

9/311  หมู่ท่ี 1 ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10570

1,299 0115563010278 บจ.เลค อินดัสทรี (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

13/5/2563          4,000,000 32909 ประกอบกิจกำรผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์

(วัสดุส้ินเปลือง)

88/58-61,88/63-65  หมู่ท่ี 15 ต.บำงเสำธง อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10570

1,300 0115563010961 บจ.แอลทีพี โมลด์ แอนด์ พำร์ท 

จ ำกัด

22/5/2563          3,500,000 28199 ประกอบกิจกำรผลิตจ ำหน่ำยรับจ้ำงท ำ

อะไหล่ช้ินส่วนเก่ียวกับเคร่ืองจักรเคร่ืองยนต์

48/18  หมู่ท่ี 5 ต.แพรกษำ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

1,301 0115563010936 บจ.เอ็มพีเอ็ม เทรดด้ิง จ ำกัด 22/5/2563          3,000,000 46414 ประกอบกิจกำรค้ำผ้ำเส้ือผ้ำส ำเร็จรูป 525/522  หมู่ท่ี 7 ต.ส ำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,302 0115563011266 บจ.อินเตอร์เทคแมค จ ำกัด 27/5/2563          3,000,000 33200 ประกอบกิจกำรให้บริกำรติดต้ัง ซ่อมแซม 

เคร่ืองจักร

998/214 หมู่ท่ี 5  หมู่บ้ำน ทรัพย์

รุ่งเรืองซิต้ี ถนนสุขุมวิท

ต.ท้ำยบ้ำนใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

1,303 0115563011428 บจ.ไอ.ซี.อี. อินเตอร์คูล แอนด์ 

เซอร์วิส จ ำกัด

28/5/2563          3,000,000 71102 ประกอบกิจกำรออกแบบผลิตซ่อมบ ำรุงห้อง

เย็นเคร่ืองท ำควำมเย็นและอุปกรณ์ท่ี

เก่ียวข้องทุกชนิด

300/28  หมู่ท่ี 11 ถนนเทพำรักษ์ ต.บำงปลำ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,304 0115563010162 บจ.เอเคเอ็ม โกลบอล จ ำกัด 12/5/2563          3,000,000 46443 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำเคร่ืองส ำอำงเเละกลุ่ม

เวชภัณฑ์ เเละอุปกรณ์ควำมงำม

9/346  หมู่ท่ี 1 ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10570

1,305 0115563011053 บจ.เอซีซีวำย 9999 จ ำกัด 25/5/2563          3,000,000 45302 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอะไหล่รถยนต์ ชุด

เเต่งรถยนต์ อุปกรณ์ตกเเต่งรถยนต์ ทุกชนิด

 ท้ังขำยส่งเเละขำยปลีก

920  หมู่ท่ี 15 ต.บำงเสำธง อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10570
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1,306 0115563011541 บจ.วงศ์ตะวัน แปลนดีไซน์ จ ำกัด 29/5/2563          3,000,000 71101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรออกแบบงำน

ก่อสร้ำง ให้ค ำปรึกษำทำงสถำปัตยกรรม 

งำนระบบสุขำภิบำล

101/390  หมู่ท่ี 1 ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10570

1,307 0115563009890 บจ.ฮอลบรู๊ค เมนเทนแนนซ์ จ ำกัด 5/5/2563          2,000,000 33121 ประกอบกิจกำรซ่อมเคร่ืองจักรท่ีใช้งำนท่ัวไป 256/3  หมู่ท่ี 1 ต.ส ำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130

1,308 0115563010197 บจ.บี แคร์ จ ำกัด 12/5/2563          2,000,000 46103 เป็นตัวแทนจ ำหน่ำย ปลีกและส่ง น้ ำมันนวด

 น้ ำมันสปำ ครีมนวด น้ ำมันหอม และ

อุปกรณ์เก่ียวกับสปำ

63/43  หมู่บ้ำน บุษบำ 1 ถนนสุขุมวิท ต.ปำกน้ ำ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,309 0115563010201 บจ.เอไอบี.บี.(ไทยแลนด์) จ ำกัด 12/5/2563          2,000,000 68102 กำรซ้ือและกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็น

ของตนเองเพ่ือกำรเก็งก ำไร เช่นบ้ำนพร้อม

ท่ีดิน อำคำรท่ีพักอำศัย และอำคำรชุด เช่น

คอนโดมิเนียม

63/43  หมู่บ้ำน บุษบำ 1 ถนนสุขุมวิท ต.ปำกน้ ำ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,310 0115563010286 บจ.ชัยกัญญำ กำรช่ำง จ ำกัด 13/5/2563          2,000,000 43221 ประกอบธุรกิจบริกำรวำงท่อประปำ วำงท่อ

ระบำยน้ ำ และวำงท่อทุกประเภทตลอดจน

กำรรับจ้ำงแรงงำนทุกชนิด

282/69  หมู่ท่ี 1 ต.บำงปู อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,311 0115563010316 บจ.ศิวกร 361 จ ำกัด 13/5/2563          2,000,000 81300 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงออกเเบบ ตกเเต่ง ดู

เเลรักษำต้นไม้ สนำมหญ้ำเเละสวน

750/361  หมู่ท่ี 9 ซอยสุขุมวิท 107 

ถนนสุขุมวิท

ต.ส ำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,312 0115563010502 บจ.ยู.เค. แอสโซซิเอช่ัน ออฟ โปร

เฟสช่ันแนล จ ำกัด

15/5/2563          2,000,000 85500 ประกอบกิจกำรให้บริกำรให้ค ำปรึกษำ

เก่ียวกับกำรศึกษำต่อต่ำงประเทศ

100/5  หมู่ท่ี 4 ซอยวัดด่ำนส ำโรง 20 ต.ส ำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,313 0115563011231 บจ.นิฮอน อินโนพลัส จ ำกัด 27/5/2563          2,000,000 46622 ประกอบกิจกำรค้ำเหล็กโลหะ กระดำษ 

พลำสติกทุกชนิด

899/29  หมู่ท่ี 2 ซอยเทพำรักษ์ 96 

ถนนเทพำรักษ์

ต.เทพำรักษ์ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,314 0115563011517 บจ.โรงพยำบำลสัตว์ ดีน่ำ จ ำกัด 29/5/2563          2,000,000 75000 ประกอบกิจกำรโรงพยำบำลสัตว์ 100/643  หมู่ท่ี 10 ต.บำงเมือง อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,315 0115563010413 บจ.เฟิร์ส แอนด์ ไอดิน คอร์

ปอเรช่ัน จ ำกัด

14/5/2563          2,000,000 47912 ประกอบกิจกำรบริกำรขำยปลีกทำง

อินเทอร์เน็ต

248/333  หมู่ท่ี 5 ต.แพรกษำ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

1,316 0115563011029 บจ.แคบเต็ก (ไทยแลนด์) จ ำกัด 22/5/2563          2,000,000 46105 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ-ส่งออก ขำยปลีก 

ขำยส่งเคร่ืองจักร ช้ินส่วนเคร่ืองจักร อะไหล่

เคร่ืองจักร

199/510  หมู่บ้ำน พฤกษำ 15 หมู่ท่ี 3 ต.แพรกษำใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

1,317 0115563010456 บจ.แอล แอนด์ ที ฟู้ดส์ เซอร์วิส 

จ ำกัด

15/5/2563          2,000,000 47219 ประกอบกิจกำรค้ำอำหำร เคร่ืองด่ืม 

ไอศกรีมและเค็ก

883/234  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

1,318 0115563010545 บจ.ไบโอ อินโนเวช่ัน (2020) จ ำกัด 18/5/2563          2,000,000 46691 ประกอบกิจกำรค้ำ จ ำหน่ำยสำรจับน้ ำ

ยำงพำรำ น้ ำแร่และผงแร่ก ำจัดกล่ิน

89/18  หมู่ท่ี 15 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,319 0115563010707 บจ.โกกรีน เน็ตเวิร์ค จ ำกัด 19/5/2563          2,000,000 70209 ประกอบกิจกำรเป็นท่ีปรึกษำธุรกิจเก่ียวกับ

พลังงำนทดแทน

90/157  หมู่ท่ี 15 ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540
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1,320 0115563010731 บจ.เอ็ม แมนดำริน จ ำกัด 19/5/2563          2,000,000 62012 ประกอบกิจกำรให้บริกำรพัฒนำและให้ค ำ

ปรึกษด้ำนเทคโนโลยี

333/161  หมู่ท่ี 1 ต.บำงโฉลง อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,321 0115563010740 บจ.ฟอร์เฮ้ำส์ เดคคอเรช่ัน จ ำกัด 19/5/2563          2,000,000 46105 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก และจัด

จ ำหน่ำย สวิตซ์ไฟ ปล้ักไฟ รำงปล้ักไฟ

99/6  หมู่ท่ี 4 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,322 0115563010928 บจ.บิวต้ี รีคอล จ ำกัด 22/5/2563          2,000,000 46103 ประกอบกิจกำร น ำเข้ำ ส่งออก ผลิตและ

จ ำหน่ำย สบู่ เคร่ืองส ำอำงค์

333/88  หมู่ท่ี 19 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,323 0115563011126 บจ.ออรีพ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด 25/5/2563          2,000,000 47612 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ เคร่ืองมือ

ท่ีใช้ในส ำนักงำนทุกประเภท

555/558  หมู่ท่ี 16 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,324 0115563011258 บจ.คังไท่ วัสดุก่อสร้ำง จ ำกัด 27/5/2563          2,000,000 70209 ประกอบกิจกำรให้บริกำรด้ำนกำรให้

ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรธุรกิจบริกำร

819/33  หมู่ท่ี 12 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,325 0115563011339 บจ.ซันน่ี เทคโนโลยี จ ำกัด 28/5/2563          2,000,000 46104 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก ประกอบ 

จ ำหน่ำย แผงพลังงำนแสงอำทิตย์ แผ่นโซ

ล่ำร์เซลล์ (Solar Cell) รวมถึงอะไหล่ และ

อุปกรณ์ต่ำงๆท่ีเก่ียวข้องท้ังหมด

121/80  หมู่ท่ี 11 ซอยถนนธนะสิทธ์ิ 

ถนนเทพำรักษ์ กม.15

ต.บำงปลำ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,326 0115563011363 บจ.เต๋อเซ่ิน เทคโนโลยี จ ำกัด 28/5/2563          2,000,000 68201 เป็นท่ีปรึกษำด้ำนกำรจัดกำร

อสังหำริมทรัพย์ ตัวแทนขำย และให้เช่ำ

อสังหำริมทรัพย์

19/122  หมู่บ้ำน นิรันดร์ วิลล์ 9 หมู่ท่ี

 12

ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,327 0115563010995 บจ.เอส ดี เอส โกลบอล จ ำกัด 22/5/2563          2,000,000 86201 ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำลรับรักษำ

คนไข้และผู้ป่วยเจ็บ

11/11  หมู่ท่ี 7 ต.บำงบ่อ อ.บำงบ่อ จ.สมุทรปรำกำร 10560

1,328 0115563010898 บจ.ฟรี  เพ อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ำกัด

21/5/2563          2,000,000 47912 ประกอบกิจกำร อี-คอมเมิร์ซ พัฒนำวิจัย

ซอฟแวร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงกำร

ส่งเสริมกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี

143/326  หมู่ท่ี 2 ต.บำงเสำธง อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10570

1,329 0113563002371 หจ.รุ่งทวีทรัพย์ 28/5/2563          1,000,000 47190 ขำยปลีก ขำยส่งอำหำรและเคร่ืองด่ืม 

เส้ือผ้ำ เคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองส ำอำง อุปกรณ์

ไฟฟ้ำ เคร่ืองเคหภัณฑ์

12/11  หมู่ท่ี 12 ต.บำงครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130

1,330 0115563009849 บจ.ส ำนักงำนกฏหมำยครอบครัว

อัศวเสมำชัย จ ำกัด

1/5/2563          1,000,000 69100 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับปรึกษำ

ทำงด้ำนกฎหมำยและอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับงำน

ด้ำนกฎหมำย

20/5  หมู่ท่ี 19 ต.บำงหญ้ำแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130

1,331 0115563009903 บจ.เคแอนด์เค พี.อี.ไพ้พ์ ซัพพลำย

 จ ำกัด

5/5/2563          1,000,000 46634 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ประปำ 

ท่อน้ ำประปำ ท่อพีอี วำล์น้ ำ ระบบประปำ 

และบ ำบัด เคร่ืองมือช่ำง

1093  ถนนบ้ำนดัง ต.ตลำด อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130

1,332 0115563010065 บจ.จักษ์ทอง ดิเวลอปเม้นต์ จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 45301 ประกอบกิจกำรขำยส่งและขำยปลีกช้ินส่วน

และอุปกรณ์เสริมใหม่ของยำนยนต์

9/1  หมู่ท่ี 10 ถนนเพชรหึงษ์ ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130
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1,333 0115563010847 บจ.เบสท์ บรำเทอร์ โปรดักท์ ซัพ

พลำย จ ำกัด

21/5/2563          1,000,000 46319 ประกอบกิจกำรส่งออกสินค้ำอุปโภคบริโภค

 อำหำร และพืช ผัก ผลไม้ ทุกชนิด

96  หมู่ท่ี 8 ถนนสุขสวัสด์ิ ต.บำงจำก อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130

1,334 0115563011002 บจ.ย๊ะดำ แอร์ เซอร์วิส จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 43223 ประกอบกิจกำร บริกำรติดต้ัง ล้ำงท ำควำม

สะอำด และซ่อมบ ำรุง ระบบ

เคร่ืองปรับอำกำศทุกชนิด

129/71  หมู่ท่ี 6 ต.บำงจำก อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130

1,335 0115563011088 บจ.ฮินะฮินะ จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 47711 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเส้ือผ้ำ เคร่ืองนุ่งห่ม

 แบบขำยปลีก

127/95  หมู่ท่ี 4 ต.ส ำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130

1,336 0115563011525 บจ.ทนำยควำมมวลชน (1986) 

จ ำกัด

29/5/2563          1,000,000 69100 ประกอบกิจกำรบริกำรทำงด้ำนกฎหมำยรับ

ว่ำควำมท่ัวรำชอำณำจักร

351  หมู่ท่ี 19 ซอยสุขสวัสด์ิ 39 ถนน

สุขสวัสด์ิ

ต.บำงพ่ึง อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130

1,337 0113563002095 หจ.ธนำ เอ็นจิเนียร่ิง 1986 5/5/2563          1,000,000 68201 ประกอบกิจกำรเป็นท่ีปรึกษำด้ำน

อสังหำริมทรัพย์ รับตรวจสอบ

อสังหำริมทรัพย์

129/262  หมู่ท่ี 4 ต.บำงเมือง อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,338 0113563002125 หจ.พอเพียง เฮงเฮง เทอร์รำซโซ 5/5/2563          1,000,000 43302 ประกอบกิจกำรรับเหมำท ำพ้ืน ปูพ้ืน พ้ืนพียู

 หินขัด ทรำยล้ำง มำแบ็ก หินแกรนิตโต้

109/15  หมู่ท่ี 6 ต.บำงเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,339 0113563002320 หจ.ด๊อกเตอร์เน็ต 25/5/2563          1,000,000 47413 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยกล้องซีซีทีวีและ

อุปกรณ์ส่ือสำรทุกประเภท

91  ซอย1 (ศำลเจ้ำพ่อทองค ำ) ถนน

คลองตำเค็ดฝ่ังตะวันตก

ต.ปำกน้ ำ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,340 0113563002354 หจ.เอส ไนน์ เท็น ทรำนสปอร์ต 26/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำท้ัง

ในและนอกประเทศ

67/25  หมู่ท่ี 9 ต.บำงเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,341 0113563002401 หจ.เอสเอสพีซี พรีซิช่ัน 29/5/2563          1,000,000 25922 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงกลึงตัดกัดไสเจียรไวร์

คัดเช่ือมประกอบโลหะทุกชนิด

949/9  หมู่ท่ี 3 ต.เทพำรักษ์ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,342 0115563009946 บจ.แมททีเรียล พอยท์ จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 41002 รับเหมำ ออกแบบ ตกแต่งภำยใน จ ำหน่ำย

วัสดุก่อสร้ำงทุกชนิด

750/344  หมู่ท่ี 9 ต.ส ำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,343 0115563009989 บจ.เอส.เปค โปรดักท์ ซัพพลำย 

จ ำกัด

8/5/2563          1,000,000 46521 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์

ก่อสร้ำงทุกชนิด

5/160  หมู่ท่ี 6 ต.บำงเมือง อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,344 0115563010014 บจ.วีเอ็นเอ็น แปดแปด จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ ท้ังภำยในประเทศและระหว่ำง

ประเทศ

83/489  หมู่ท่ี 5 ต.บำงเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,345 0115563010031 บจ.แม็กซ์โอเช่ียน เวิลด์ จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 47190 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีก-ส่งสินค้ำ

เบ็ดเตล็ดทุกชนิด

281/60  หมู่ท่ี 1 ต.บำงปู อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,346 0115563010138 บจ.เอเอสทูเอ็น จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 47711 จ ำหน่ำยเส้ือผ้ำอุปกรณ์เคร่ืองใช้ของเล่น 1239  หมู่ท่ี 4 ต.ส ำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270
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1,347 0115563010171 บจ.ดีไซน์ บำย สุทธิสำ จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 47711 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยเส้ือผ้ำ กระเป๋ำ 

รองเท้ำ เคร่ืองประดับทุกชนิด

100/45  หมู่ท่ี 4 ต.ส ำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,348 0115563010367 บจ.พันธ์ุพวงพิศ ทัวร์ จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 49329 ประกอบกิจกำรขนส่งคนโดยสำร 99/173  หมู่ท่ี 4 ต.บำงเมือง อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,349 0115563010472 บจ.เคซี กู๊ดส์ จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 47723 ประกอบกิจกำรค้ำ เคร่ืองส ำอำง อุปกรณ์

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้เสริมควำมงำม อำหำร

เสริม เเละสินค้ำอุปโภค บริโภค ทุกชนิด

2/539  หมู่ท่ี 1 ต.บำงเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,350 0115563010511 บจ.กิตติวรำ จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 43210 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ระบบ

ไฟฟ้ำ ระบบประปำ ระบบสุขภิบำล ระบบ

ปรับอำกำศ ระบบโทรศัพท์ ระบบส่ือสำร 

ระบบแจ้งเหตุเพลิงใหม้ ระบบรักษำควำม

ปลอดภัย และรวมถึงท้ังงำนท่ีเก่ียวข้องกับ

งำนระบบสำธำรณูปโภคท้ังหมด

1762  หมู่ท่ี 1 ต.ส ำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,351 0115563010626 บจ.วอช แอนด์ คลีน จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 96202 กำรซักผ้ำโดยเคร่ืองซักผ้ำชนิดหยอดเหรียญ 234/551  หมู่บ้ำน นันทวัน หมู่ท่ี 6 

ซอยนันทสิริ 16 ถนนศรีนครินทร์

ต.บำงเมือง อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,352 0115563010880 บจ.แอมเบอร์ แคปสโตน จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 43301 ประกอบกิจกำรติดต้ังส่วนประกอบอำคำร

และกำรตกแต่งภำยใน

839  หมู่ท่ี 2 ซอยเทพำรักษ์86 ถนน

เทพำรักษ์

ต.เทพำรักษ์ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,353 0115563010910 บจ.อินโนจิเนช่ัน จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 70209 กิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

77/23  อำคำรแคสเซียคอนโดมิเนียม 

ซอยแบร่ิง 1 ถนนสุขุมวิท

ต.ส ำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,354 0115563010944 บจ.เดอะ คอนเนคท์ เอ็ดดูเคช่ัน 

จ ำกัด

22/5/2563          1,000,000 85500 ประกอบกิจกำรบริกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ

วำงแผนและประสำนด้ำนกำรศึกษำต่อใน

ต่ำงประเทศ

9/19  ซอย10 (โรงงำนหลอดไฟ) ถนน

สุขุมวิท

ต.ปำกน้ ำ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,355 0115563011070 บจ.เพลย์โพสต์ จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 58201 ประกอบกิจกำรให้กำรดูแล จัดกิจกรรมให้

กลุ่มสังคมออนไลน์ เกมส์ออนไลน์ และ

ประชำสัมพันธ์เกมส์

633  หมู่ท่ี 10 ต.ส ำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,356 0115563011177 บจ.ซุปเปอร์ บี.พี. จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 46614 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยน้ ำมันหล่อล่ืน 58  ถนนสุขุมวิท ต.ปำกน้ ำ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,357 0115563011576 บจ.ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์

 จ ำกัด

29/5/2563          1,000,000 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำ บริหำรงำน

โครงกำร และควบคุมงำนก่อสร้ำง

496  หมู่ท่ี 9 ต.ส ำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,358 0113563002265 หจ.พี.เค.ทรำนสปอร์ต 2020 20/5/2563          1,000,000 49323 ขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 199/2016  หมู่ท่ี 3 ต.แพรกษำใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

1,359 0113563002290 หจ.พิไลรัตน์ ก่อสร้ำง 22/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 595/71  หมู่ท่ี 4 ต.บำงปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

1,360 0115563010154 บจ.ที เอช บำร์เตอร์ จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 46699 ประกอบธุรกิจส่งออกกรดำษ เคร่ืองเขียน 

แบบพิมพ์ อุปกรณ์กำรพิมพ์

849/22  หมู่ท่ี 6 ต.แพรกษำ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,361 0115563010243 บจ.ไทย เอสทูเอส อินฟินิต้ี รัน 

จ ำกัด

12/5/2563          1,000,000 56103 กำรบริกำรด้ำนอำหำรโดยร้ำนอำหำรแบบ

เคล่ือนท่ี

189/158  หมู่ท่ี 2 ต.แพรกษำใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

1,362 0115563010332 บจ.รณภักตร์ จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 68102 ประกอบกิจกำรด ำเนินธุรกิจซ้ือ-ขำย

อสังหำริมทรัพย์ และพัฒนำท่ีดิน

511  หมู่ท่ี 2 ถนนต ำหรุ ต.แพรกษำใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

1,363 0115563010359 บจ.สดำยุ จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 68102 ประกอบกิจกำรด ำเนินธุรกิจ ซ้ือ ขำย 

อสังหำริมทรัพย์และพัฒนำท่ีดิน

511  หมู่ท่ี 2 ถนนต ำหรุ ต.แพรกษำใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

1,364 0115563010383 บจ.ลีกัลอินโฟ จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 69100 เป็นท่ีปรึกษำและให้ค ำแนะน ำเก่ียวกับ

กฎหมำย เทคโนโลยีสำรสนเทศ ซอฟต์แวร์ 

และดิจิตอล คอนเทนต์

238  หมู่ท่ี 1 ต.แพรกษำ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

1,365 0115563010529 บจ.พีแอนด์เค เอเชีย ซัพพลำย 

จ ำกัด

18/5/2563          1,000,000 10799 กำรผลิตผลิตภัณฑ์อำหำรอ่ืน ๆ ซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

200/366  หมู่ท่ี 5 ต.แพรกษำ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

1,366 0115563010596 บจ.สยำมนวัช จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 45201 ให้บริกำรซ่อมเเซม บ ำรุงรักษำ ตรวจสอบ 

อัดฉีด พ่นน้ ำยำกันสนิมส ำหรับยำนพำหนะ

ทุกประเภท

397/4  หมู่ท่ี 2 ต.แพรกษำใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

1,367 0115563010669 บจ.เจ แอนด์ พี รุ่งเรืองคอน

สตรัคช่ัน จ ำกัด

18/5/2563          1,000,000 47524 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยวัสดุท่ีเก่ียวกับงำน

ก่อสร้ำงทุกชนิด

187/9  หมู่ท่ี 6 ต.แพรกษำ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

1,368 0115563010863 บจ.พี. บิลด้ิง เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 559/99  หมู่ท่ี 2 ซอยเทศบำลบำงปู 

75 ถนนสุขุมวิท

ต.บำงปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

1,369 0115563010979 บจ.แอ๊บโซลูท พร้ินต้ิง จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 18119 ประกอบกิจกำรพิมพ์อ่ืน ๆ ซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

586/172  หมู่ท่ี 2 ต.บำงปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

1,370 0115563011151 บจ.พี เอ็น บี บี  รีสอร์ท จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 55101 ประกอบกิจกำรด้ำนกำรบริกำรโรงแรม รี

สอร์ท ห้องพัก ห้องชุด รวมท้ังบริกำรด้ำน

อำหำรและเคร่ืองด่ืมทุกชนิด

1614/39  หมู่ท่ี 6 ต.ท้ำยบ้ำนใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

1,371 0115563011193 บจ.ที10 เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์เซอร์วิส

 จ ำกัด

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

อำคำรพำณิชย์ และงำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืน

ทุกชนิด รวมท้ังรับท ำงำนโยธำทุกประเภท

189/410  หมู่ท่ี 2 ต.แพรกษำใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

1,372 0115563011355 บจ.ฟอร์เวิร์ด อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต

 จ ำกัด

28/5/2563          1,000,000 47211 จ ำหน่ำยเน้ือไก่สดไก่เน้ือช้ินส่วนไก่แปรรูป

ไก่และสินค้ำทำงกำรเกษตรทุกชนิด

1279/1188  หมู่ท่ี 6 ต.ท้ำยบ้ำนใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

1,373 0115563011398 บจ.พรมำลำ จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 64202 เข้ำร่วมในกิจกำรร่วมค้ำ เข้ำร่วมลงทุนกับ

บุคคลธรรมดำ นิติบุคคลหรือคณะบุคคล 

เข้ำถือหุ้นในบริษัทจ ำกัด

219/3  ซอยมังกรนำคดี ถนนพุทธรักษ์ ต.แพรกษำ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

1,374 0115563011487 บจ.เอสทีเอช พรีซิช่ัน พำร์ท แอนด์

 ซัพพลำย จ ำกัด

29/5/2563          1,000,000 29309 ประกอบกิจกำรผลิตช้ินส่วน อะไหล่ ยำน

ยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

109/1007  หมู่ท่ี 2 ต.แพรกษำใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,375 0115563011568 บจ.บรำโว่ โบรว่ำ จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 74109 ประกอบกิจกำรออกแบบ ผลิต จ ำหน่ำย 

รับจ้ำงท ำของตำมวัตถุประสงค์ท้ังหมด 

ให้แก่ บุคคล คณะบุคคล ส่วนรำชกำร

1279/517  หมู่ท่ี 6 ซอยเทศบำลบำงปู

 47

ต.ท้ำยบ้ำนใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

1,376 0112563000024 หส.สเปเชียล ยูนิต นิวส์ 1/5/2563          1,000,000 63911 ประกอบกิจกำรผลิตข่ำว วิทยุ โทรทัศน์ 

หนังสือ อินเตอร์เน็ต และอ่ืนๆ

451/429  หมู่ท่ี 10 ต.ในคลองบำงปลำกด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

1,377 0113563002214 หจ.ซีวิล โกลด์ ดีเวลลอปเม้นท์ 18/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง

ทุกประเภท

919/130  หมู่ท่ี 10 ต.ในคลองบำงปลำกด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

1,378 0113563002257 หจ.ดับบลิวพีเค แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 19/5/2563          1,000,000 47595 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ติดต้ัง ล้ำง ย้ำย 

ซ่อม ซ่อมแซม แอร์บ้ำน แอร์โรงงำน

789/57  หมู่ท่ี 10 ต.ในคลองบำงปลำกด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

1,379 0113563002303 หจ.แปดสิบแปด สิงหำ 22/5/2563          1,000,000 74101 ประกอบกิจกำรรับเหมำออกแบบตกแต่ง

ภำยในและก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำน รวมถึง

งำนผลิตติดต้ังบูธและงำนอีเว้นท์ประมูลเพ่ือ

รับจ้ำงท ำของตำมวัตถุประสงค์ท้ังหมด

530/59  หมู่ท่ี 10 ต.ในคลองบำงปลำกด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

1,380 0115563009962 บจ.ซีเฟรช แอท โฮม จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 56101 กำรบริกำรด้ำนอำหำรในภัตตำคำร/

ร้ำนอำหำร

711/23  หมู่ท่ี 10 ต.ในคลองบำงปลำกด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

1,381 0115563010022 บจ.เติมสุข คอร์เพอเรช่ัน จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 73101 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงผลิตโฆษณำ

ประชำสัมพันธ์และให้บริกำรจัดงำนอีเว้นท์

85/131  หมู่บ้ำน สินทวีกรีนวิลล์ หมู่ท่ี

 1 ถนนประชำอุทิศ 90-คลองสวน

ต.บ้ำนคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

1,382 0115563010090 บจ.เอส.เอ็น. เอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิส 

แอนด์ ซัพพลำย จ ำกัด

8/5/2563          1,000,000 43210 ประกอบกิจกำรติดต้ัง จัดหำ จ ำหน่ำย 

ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ อุปกรณ์ระบบ

โทรคมนำคม

555/67  ช้ันท่ี 1 หมู่ท่ี 10 ต.ในคลองบำงปลำกด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

1,383 0115563010464 บจ.เคเอสเอ็ม เซอร์วิส จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 33200 ประกอบกิจกำรให้บริกำรติดต้ัง ซ้ือมำ ขำย

ไป จ ำหน่ำย ตู้สวิทช์บอร์ด อุปกรณ์ควบคุม

ไฟฟ้ำแบบครบวงจร

475/173  หมู่ท่ี 10 ต.ในคลองบำงปลำกด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

1,384 0115563010600 บจ.วีเอสจี อิเลคทริคส์ จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 47595 จ ำหน่ำยอุปกรณ์ไฟฟ้ำเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ 98/11  หมู่ท่ี 8 ต.ในคลองบำงปลำกด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

1,385 0115563010723 บจ.ฮีโร่แบ็กส์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 13999 ประกอบกิจกำรผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกระเป๋ำ 

เส้ือ หมวก

899/69  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

1,386 0115563010901 บจ.เอ็นเคเอส1139 จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 43210 ประกอบกิจกำรรับจ้ำง ติดต้ังวำงสำยเคเบ้ิล 

โทรศัพท์ ไฟฟ้ำ เเละระบบโทรคมนำคม 

คอมพิวเตอร์ทุกชนิดรวมท้ังซ่อม

171/4  หมู่ท่ี 3 ต.ปำกคลองบำงปลำกด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

1,387 0115563010987 บจ.ศิวะกิจ จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 47190 ประกอบกิจกำรขำยสินค้ำอุปโภคบริโภค 335/6  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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1,388 0115563011061 บจ.ลองพิมพ์ จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 73101 ประกอบกิจกำรบริกำรผลิต ออกแบบ ส่ือ

โฆษณำ ส่ิงพิมพ์ วำรสำร นิตยสำร สกรีน 

ป้ำยโฆษณำและงำนส่ิงพิมพ์ทุกประเภท

898/225  หมู่ท่ี 10 ต.ในคลองบำงปลำกด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

1,389 0115563011240 บจ.สยำม โปร อินเตอร์ คอน

สตรัคช่ัน จ ำกัด

27/5/2563          1,000,000 43210 ประกอบกิจกำรรับเหมำติดต้ังซ่อมแซม 

บ ำรุงรักษำระบบไฟฟ้ำ

85/64  หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

1,390 0115563011274 บจ.ดีโซแลร์รูฟเซอร์วิส จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 43299 กำรติดต้ังส่ิงก่อสร้ำงอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภท

ไว้ในท่ีอ่ืน

477/108  หมู่บ้ำน วิเศษสุขนคร หมู่ท่ี 

2 ซอยประชำอุทิศ90

ต.บ้ำนคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

1,391 0115563011444 บจ.ไทยเบสท์4289 จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ ท้ังภำยในประเทศ และระหว่ำง

ประเทศ

225/213  หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

1,392 0115563011479 บจ.พี.เค.พลัส เฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 47591 ประกอบกิจกำรขำยเฟอร์นิเจอร์ 76/2  หมู่ท่ี 10 ต.ในคลองบำงปลำกด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

1,393 0113563002087 หจ.ส ำเภำแก้ว ทรำนสปอร์ต 1/5/2563          1,000,000 49339 ขนส่งสินค้ำทำงถนน 222/19  หมู่ท่ี 11 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,394 0113563002109 หจ.นำนำขำยดี 5/5/2563          1,000,000 47711 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเส้ือผ้ำ หมวก 

กระเป๋ำ รองเท้ำ สินค้ำแฟช่ัน

50/115  หมู่ท่ี 2 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,395 0113563002222 หจ.ยอดประเสริฐ 18/5/2563          1,000,000 47219 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเก่ียวกับเคมี

อำหำรทุกประเภท

136/169  หมู่ท่ี 3 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,396 0115563009831 บจ.นีมฟ์ อินเทอร์เทรดส์ จ ำกัด 1/5/2563          1,000,000 46900 ขำยปลีกและขำยส่งสินค้ำอุปโภค บริโภค 159/314  หมู่ท่ี 3 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,397 0115563009865 บจ.นัลต้ี ไลต้ิง ดีไซน์ จ ำกัด 1/5/2563          1,000,000 71101 กิจกำรงำนสถำปัตยกรรมเเละกำรให้

ค ำปรึกษำท่ีเก่ียวข้อง

55/46  หมู่ท่ี 15 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,398 0115563009873 บจ.เอสเอ คอนซัลแตนท์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ำกัด

5/5/2563          1,000,000 33121 ประกอบกิจกำรบริกำร ซ่อมแซม บ ำรุง 

ติดต้ัง เคร่ืองจักร ออกแบบวิศวกรรมทุก

ประเภท

123/258  หมู่ท่ี 3 ต.บำงปลำ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,399 0115563009971 บจ.เอ็มเอสพีดี เทรดด้ิง จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 46694 กำรขำยส่งบรรจุภัณฑ์ชนิดใช้ในทำง

อุตสำหกรรม

9/99  หมู่บ้ำน ธนำซิต้ี หมู่ท่ี 4 ซอยก่ิง

แก้ว 14/1 ถนนก่ิงแก้ว

ต.บำงโฉลง อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,400 0115563010049 บจ.ทองนำรำ สมุนไพร จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 21002 ประกอบกิจกำรกำรสกัดสมุนไพรกำรผลิต

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

88/283  หมู่ท่ี 12 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,401 0115563010081 บจ.เอวำ เฮลท์ พลัส จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 62012 ประกอบกิจกำรออกแบบ พัฒนำ ผลิต 

จ ำหน่ำยติดต้ัง บันทึกข้อมูล ปรับปรุง 

บ ำรุงรักษำ ถ่ำยโอนระบบฐำนข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท

5/418  หมู่ท่ี 23 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540
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1,402 0115563010111 บจ.เจ้ำกวำงน้อย จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 93112 กำรด ำเนินงำนของสถำนท่ีออกก ำลังกำย 168/72  หมู่บ้ำน ชญำดำแอทเวิร์ค 

หมู่ท่ี 12 ซอยวัดคลองปลัดเปรียง ถนน

บัวนครินทร์

ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,403 0115563010227 บจ.ทีดี  ดีเวลลอปเม้นท์ 888 จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 68102 ประกอบธุรกิจซ้ือขำยท่ีดิน อสังหำริมทรัพย์

 จัดสรรท่ีดิน

76  หมู่ท่ี 13 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,404 0115563010235 บจ.ไทย พรีเม่ียม กู๊ดส์ จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 46316 กำรขำยส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ ำมันและ

ไขมันท่ีใช้ในกำรบริโภค

92/75  หมู่บ้ำน พฤกษำวิลล์92 ซอย

ลำดกระบัง14/1

ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,405 0115563010260 บจ.พีเจซี พำณิชย์ จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 46321 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำย สุรำ 

เบียร์ บุหร่ี ท้ังขำยส่งและขำยปลีก

78/86  หมู่ท่ี 5 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,406 0115563010294 บจ.เซนเทค ซิสเท็ม จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 47595 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ

ชนิดในครัวเรือน

188/26  หมู่ท่ี 14 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,407 0115563010324 บจ.เอ็นไทย เซอร์วิส 888 จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 78300 ประกอบธุรกิจจัดหำทรัพยำกรมนุษย์ 19/117  หมู่ท่ี 13 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,408 0115563010375 บจ.บีทีเค แอนด์ พำร์ทเนอร์ส อิน

เตอเนชันแนล จ ำกัด

13/5/2563          1,000,000 46633 ประกอบกิจกำรค้ำสีต่ำงๆ 189/49  ซอยรำชวินิตบำงแก้ว ถนน

บำงนำ-ตรำด

ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,409 0115563010391 บจ.โชติธนินท์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด

14/5/2563          1,000,000 71102 กิจกรรมงำนวิศวกรรมและกำรให้ค ำปรึกษำ

ทำงด้ำนเทคนิค ท่ีเก่ียวข้อง

14/82  หมู่บ้ำน ธัญดำพลัส หมู่ท่ี 23 

ถนนคลองอำเส่ียคลองกันยำ

ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,410 0115563010448 บจ.ไทย ซีทีบีเอส เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 46593 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองจักร วัสดุอุปกรณ์

โรงงำนอุตสำหกรรมทุกชนิด

111/145  หมู่ท่ี 11 ต.บำงปลำ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,411 0115563010481 บจ.เอ.ดี. คลีนน่ิง จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 80100 ประกอบกิจกำรรักษำควำมสะอำด ท ำ

ควำมสะอำด

445/126  หมู่ท่ี 12 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,412 0115563010499 บจ.พีเอสซี อีควิปเมนท์ จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 46521 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและจ ำหน่ำยอุปกรณ์

อิเลคทรอนิกส์

333/278  หมู่ท่ี 11 ซอยก่ิงแก้ว 37 

ถนนก่ิงแก้ว

ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,413 0115563010537 บจ.บิซแพคท์ จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 52292 กิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดกำรขนส่งสินค้ำ

และตัวแทนออกของ (ตัวแทนด ำเนินพิธีกำร

ศุลกำกร)

11/178  หมู่บ้ำน โกเด้นนีโอ บำงนำ-

ก่ิงแก้ว หมู่ท่ี 14 ถนนก่ิงแก้ว

ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,414 0115563010561 บจ.ดิฟ จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 78200 ประกอบกิจกำรบริกำรรับแจกส่ือส่ิงพิมพ์ 

ใบปลิว และสินค้ำตัวอย่ำง

189/65  หมู่ท่ี 8 ซอยโรงเรียนรำชวินิต

บำงแก้ว ถนนบำงนำ-ตรำด

ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,415 0115563010588 บจ.รอยัล เทค ฟอร์คลิฟท์ จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 46599 กำรขำยส่งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์อ่ืนๆซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

333/92  หมู่ท่ี 11 ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,416 0115563010618 บจ.เฮลต้ีวัน เทรดด้ิง จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 46412 ประกอบกิจกำรกิจกำรน ำเข้ำส่งออกผลิต

จำกยำงพำรำและเคร่ืองนอน

12/479  ช้ันท่ี 2  ห้องเลขท่ี 202 หมู่ท่ี

 15

ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,417 0115563010642 บจ.เอสเอสซี แพคเกจจ้ิง แอนด์ 

โปรดักส์ จ ำกัด

18/5/2563          1,000,000 17020 กิจกำรออกแบบผลิตและจัดจ ำหน่ำยกล่อง

พัสดุ

5/151  หมู่ท่ี 16 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540
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1,418 0115563010651 บจ.เจพีพี เทรดด้ิง (2020) จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 47524 ประกอบกิจกำรขำยวัสดุก่อสร้ำงทุกชนิด 334/197  หมู่ท่ี 4 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,419 0115563010685 บจ.สยำม วัฒนำ คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป

 จ ำกัด

19/5/2563          1,000,000 71102 ประกอบธุกิจให้ค ำปรึกษำ ออกแบบติดต้ัง 

และควบคุมระบบงำนวิศวกรรม

89/271  หมู่ท่ี 1 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,420 0115563010693 บจ.เซำเทิร์น สตำร์ 168 จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 46105 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก ขำยปลีก 

ขำยส่ง อะไหล่ยนต์ เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ

ช่ำง และอุปกรณ์ประดับยนต์ทุกชนิด 

อุปกรณ์ไฟฟ้ำ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์

74/242  หมู่ท่ี 3 ต.บำงปลำ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,421 0115563010715 บจ.โปรเวิร์ก บิลด้ิง จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 15/2  หมู่ท่ี 4 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,422 0115563010758 บจ.พำวเวอร์ ลอว์ ลีเก้ิล แอนด์ 

คอนซัลแทนต์ จ ำกัด

19/5/2563          1,000,000 69100 ประกอบกิจกรรมทำงกฎหมำย 6/76  หมู่ท่ี 16 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,423 0115563010804 บจ.เอสทีอำร์ คัทต้ิง แอนด์ ซัพ

พลำย จ ำกัด

20/5/2563          1,000,000 25922 ประกอบกิจกำรโรงงำนผลิตกลึงงำนเหล็ก

งำนโลหะทุกชนิดทุกประเภท

105/10  หมู่ท่ี 12 ต.บำงปลำ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,424 0115563010812 บจ.บีที แอดวำนซ์ จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 46315 กำรขำยส่งข้ำวและผลิตภัณฑ์จำกโรงสีข้ำว 91/10  หมู่ท่ี 15 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,425 0115563010821 บจ.เนเทอรี วัน จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 47190 กำรขำยปลีกสินค้ำอ่ืนๆในร้ำนค้ำท่ัวไป 189/171  หมู่บ้ำน เพอร์เฟคเพลส เฟส
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ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,426 0115563010855 บจ.ทรัพย์หม่ืนล้ำน เรียลเอสเตท 

จ ำกัด

21/5/2563          1,000,000 68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย อสังหำริมทรัพย์ 

ตัวแทน นำยหน้ำ อสังหำริมทรัพย์ และ

ด ำเนินกำรด้ำนอสังหำริมทรัพย์

94/164  หมู่ท่ี 3 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,427 0115563010871 บจ.พลังกรรมฐำน จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 32909 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยเทียนทุก

ชนิด ทุกประเภท รวมถึงค้ำขำยสินค้ำท่ัวไป

50/155  หมู่ท่ี 9 ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,428 0115563011037 บจ.ก้ำว กว้ำง ไกล จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 46900 ประกอบกิจกำรค้ำ ส่งออก สินค้ำอุปโภค 

บริโภค

99/176  หมู่ท่ี 16 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,429 0115563011045 บจ.พรนพเก้ำ ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 52291 ประกอบกิจกำรงำนด้ำนขนส่งและโลจิ

สติกส์ทุกประเภท

101/122  หมู่ท่ี 7 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,430 0115563011096 บจ.เอ.เอฟ.แอล. สมำร์ท เมนทอร์ 

จ ำกัด

25/5/2563          1,000,000 69200 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำ วำงเเผน วำง

ระบบ จัดท ำบัญชี ตรวจสอบบัญชี เเละ

ภำษีอำกร

89/85  หมู่ท่ี 15 ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,431 0115563011134 บจ.โกลบอล รีไลอันซ์ ทรำน

สปอร์ตแอนด์เซอร์วิส จ ำกัด

25/5/2563          1,000,000 52292 ประกอบกิจกำรตัวเเทนขนส่งสินค้ำทำง

อำกำศเเละทำงทะเลระหว่ำงประเทศ

222/86  หมู่บ้ำน อีโคสเปซ (บำงนำ-วง

เเหวน) หมู่ท่ี 10

ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540
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1,432 0115563011142 บจ.ดีบิซ คอนซัลแตนซี จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 70209 ให้บริกำรให้ค ำปรึกษำเก่ียวกับกำรบริกำร

จัดกำรธุรกิจทุกประเภท, บริกำรให้

ค ำปรึกษำ แลพด ำเนินกำรด้ำนวีซ่ำและใบ

อนุญำติท ำงำน

38/63  หมู่ท่ี 13 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,433 0115563011169 บจ.อิน เดอะ มู้ด ออฟ มัม จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 46103 น ำเข้ำ ส่งออก ซ้ือ ขำย สินค้ำเคร่ืองอุปโภค

และบริโภคเก่ียวกับเด็ก สตรีมีครรภ์ เช่น

เส้ือผ้ำ เคร่ืองนุ่งห่ม เป็นต้น

444/93  หมู่ท่ี 12 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,434 0115563011185 บจ.บ้ำนช้ำง (2020) จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 47525 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้

ในกำรก่อสร้ำงทุกชนิด

89/199  หมู่ท่ี 12 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,435 0115563011215 บจ.วี.อำร์.101 สตีล จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 46622 ประกอบกิจกำรขำยส่ง/ปลีก ตะแกรงเหล็ก 

เหล็กเส้น-รูปพรรณ-กล้ำ คอนกรีตผสมเสร็จ

 โลหะทีนอกกลุ่ม

89/310  หมู่ท่ี 8 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,436 0115563011291 บจ.ไบโอ โพลีเทค จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 46108 น ำเข้ำส่งออกเพ่ือจ ำหน่ำยเม็ดพลำสติกและ

ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวกับพลำสติกทุกชนิด

5/383  หมู่ท่ี 19 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,437 0115563011304 บจ.อินเตอร์ เบลท์ จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 46599 ประกอบกิจกำรขำยสำยพำนล ำเลียงทุกชนิด 98/114  หมู่ท่ี 12 ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,438 0115563011347 บจ.เอฟเคที แสงหิรัญภูวรักษ์ จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 46900 ประกอบกิจกำรค้ำส่งค้ำปลีกสินค้ำอุปโภค

บริโภคทุกประเภท

120/149  หมู่ท่ี 6 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,439 0115563011380 บจ.บียอนด์ โลจิสติกส์ จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งเเละขนถ่ำยสินค้ำ 

เเละคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ ท้ังภำยในประเทศเเละ

9/10  หมู่ท่ี 16 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,440 0115563011401 บจ.เจนีโอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 62012 บริกำรจัดท ำและพัฒนำซอฟแวร์ โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ แอปพลิเคช่ัน ตำม

วัตถุประสงค์ของผู้ใช้

68/227  หมู่ท่ี 9 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,441 0115563011436 บจ.ซิกม่ำ สแควร์ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

29/5/2563          1,000,000 32909 ประกอบธุรกิจผลิต น ำเข้ำ เเละจัดจ ำหน่ำย

สินค้ำอุตสำหกรรมทุกประเภท

140/32  หมู่ท่ี 12 ซอย9/1 ถนนก่ิงเเก้ว ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,442 0115563011452 บจ.ดีฟรอสต์ เซอร์วิส จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 46521 ประกอบกิจกำรค้ำอุปกรณ์ไฟฟ้ำ อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองมือส่ือสำร รวมท้ัง

อะไหล่และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง

50/339  หมู่บ้ำน พนำลี 28 หมู่ท่ี 2 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,443 0115563011461 บจ.เวสสุวรรณ ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งทุกชนิด 222/194  หมู่ท่ี 11 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,444 0115563011509 บจ.โฮล ไวด์ แมเนจเมนท์ จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 68201 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทน นำยหน้ำ ซ้ือ 

ขำย ให้เช่ำ อสังหำริมทรัพย์ บ้ำน ทำวน์

เฮ้ำส์ คอนโด ท่ีอยู่อำศัย ฯลฯ

59/190  หมู่ท่ี 4 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,445 0113563002184 หจ.ดวงพุฒ ทรำนสปอร์ต 13/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 161/7  หมู่ท่ี 12 ต.คลองด่ำน อ.บำงบ่อ จ.สมุทรปรำกำร 10550
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1,446 0115563010146 บจ.แอทโมส แอโรสเปซ จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 30300 ประกอบกิจกำรรับเหมำกิจกำรผลิตกำร

รับจ้ำงซ่อมแซมรับจ้ำงช่วง กำรซ้ือขำย

อำกำศยำน เคร่ืองยนต์

777/22  หมู่ท่ี 11 ถนนสุขุมวิท ต.คลองด่ำน อ.บำงบ่อ จ.สมุทรปรำกำร 10550

1,447 0113563002176 หจ.เอสพีเอ็ม เซอร์วิสแอนด์ซัพ

พอร์ท

12/5/2563          1,000,000 43210 บริกำรรับเหมำติดต้ัง ตรวจสอบ ซ่อมแซม 

บ ำรุงรักษำ ระบบไฟฟ้ำ ระบบประปำ ระบบ

เคร่ืองปรับอำกำศ และงำนซ่อมแซม งำน

ติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้ำ ส่ิงก่อสร้ำงและ

อุตสำหกรรม

666/140  หมู่ท่ี 6 ต.บำงเพรียง อ.บำงบ่อ จ.สมุทรปรำกำร 10560

1,448 0115563010219 บจ.เอ็นที ริคโคเทค จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 46593 กำรขำยส่งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์เพ่ือใช้ใน

งำนอุตสำหกรรม

222/693  หมู่ท่ี 9 ต.บำงบ่อ อ.บำงบ่อ จ.สมุทรปรำกำร 10560

1,449 0115563010677 บจ.สยำม เอ็น ที โฟร์คลิฟท์ จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 46599 ประกอบกิจกำรขำยปลีกอะไหล่และรับจ้ำง

ซ่อมบ ำรุงเคร่ืองจักรกล

54/320  หมู่ท่ี 7 ต.บ้ำนระกำศ อ.บำงบ่อ จ.สมุทรปรำกำร 10560

1,450 0115563010766 บจ.วิระพลกรุ๊ป 168 จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 71202 ประกอบกิจกำรตรวจสภำพรถยนต์ 361/5  หมู่ท่ี 1 ต.บำงบ่อ อ.บำงบ่อ จ.สมุทรปรำกำร 10560

1,451 0115563010782 บจ.63บิลด์ จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 70209 ให้ค ำปรึกษำเป็นวิทยำกร ด้ำนวิศวกรรม 155/8  หมู่ท่ี 1 ต.บำงพลีน้อย อ.บำงบ่อ จ.สมุทรปรำกำร 10560

1,452 0115563011312 บจ.ซุปเปอร์  เอ  พลัส จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง และงำน

โยธำทุกประเภท

241/100  หมู่ท่ี 6 ต.บำงเพรียง อ.บำงบ่อ จ.สมุทรปรำกำร 10560

1,453 0113563002206 หจ.แม่พยอมพำณิชย์ 15/5/2563          1,000,000 82110 ประกอบธุรกิจเป็นผู้บริหำรงำนเก่ียวกับ

ด้ำนพำณิชยกรรม อตุสหกรรม กำรตลำด 

และจัดจ ำหน่ำย

192/1  หมู่ท่ี 16 ต.บำงเสำธง อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10570

1,454 0113563002231 หจ.เก้ำมหำบุญ 18/5/2563          1,000,000 74109 ประกอบกิจกำรบริกำรออกแบบและผลิต

สินค้ำแฟช่ัน ประเภท เคร่ืองหนังและ

เคร่ืองนุ่งห่ม

99/601  หมู่บ้ำน ชลลดำ สุวรรณภูมิ 

หมู่ท่ี 1

ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10570

1,455 0115563009881 บจ.ถำวร สตรัคช่ัน แอนด์ เซอร์วิส

 จ ำกัด

5/5/2563          1,000,000 33159 ประกอบกิจกำรให้บริกำรซ่อมแซม

บ ำรุงรักษำตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขตู้คอน

เทนเนอร์

2116/26  หมู่ท่ี 15 ต.บำงเสำธง อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10570

1,456 0115563009920 บจ.รุ่งชัยยะ จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 32909 ประกอบกิจกำรรับขัดตกแต่งผลิตช้ินส่วน

อะไหล่โรงงำน

381/38  หมู่ท่ี 1 ต.บำงเสำธง อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10570

1,457 0115563010073 บจ.ศรีวำรี เดเวลล้อปเมนท์ จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 46900 ประกอบกิจกำรขำยขนม อำหำร กำเเฟ ธูป 

เทียน เคร่ืองสังฆภัณฑ์ทุกชนิด รวมท้ัง

สินค้ำประเภทของช ำ ท้ังขำยส่งเเละขำย

ปลีก ทุกชนิด

5/19  หมู่ท่ี 2 ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10570

1,458 0115563010251 บจ.อะลำดิน ไลฟ์ จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 46109 กำรขำยส่งสินค้ำท่ัวไปโดยได้รับ

ค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง

99/758  หมู่ท่ี 1 ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10570
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1,459 0115563010634 บจ.มีดี ขำยดี จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 20232 ผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำงสินค้ำ

เก่ียวกับควำมงำม

67/12  หมู่ท่ี 3 ต.บำงเสำธง อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10570

1,460 0115563010952 บจ.ซำช่ำ บิซิเนส แอนด์ คอนซัล

แตนท์ จ ำกัด

22/5/2563          1,000,000 20232 ประกอบกิจกำรโรงงำน โรงงำนผลิต

เคร่ืองส ำอำงค์

100/73  หมู่บ้ำน ออคิดวิลล่ำ หมู่ท่ี 8 ต.บำงเสำธง อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10570

1,461 0115563011282 บจ.เอเอชเก้ำศูนย์ จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 41001 รับเหมำก่อสร้ำง อำคำรท่ีพักอำศัย 30/112  หมู่ท่ี 12 ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10570

1,462 0115563011410 บจ.บุญวำรีโพสพเจริญ จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 47219 ประกอบกิจกำรขำย ข้ำวสำร น้ ำมันพืช 

ปลำร้ำ ข้ำวค่ัว พริกแห้ง สินค้ำแปรรูป

86/105  หมู่ท่ี 2 ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10570

1,463 0115563011533 บจ.ซี.โอ.ที. ออร์แกไนซ์ จ ำกัด 29/5/2563             600,000 70209 ประกอบธุรกิจเป็นท่ีปรึกษำด้ำนกำรตลำด

ออนไลน์

389/369  หมู่ท่ี 4 ต.ในคลองบำงปลำกด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

1,464 0115563011223 บจ.โอซิริส อมูเลท จ ำกัด 27/5/2563             500,000 47732 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองประดับ หิน 

อัญมณี และเคร่ืองรำงของขลังทุกชนิด

9/3  หมู่ท่ี 11 ต.บำงครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130

1,465 0113563002389 หจ.คลินิกจุฬำรักษ์สัตวแพทย์ 28/5/2563             500,000 46206 ประกอบกิจกำรขำยส่งอำหำรสัตว์ส ำเร็จรูป

ส ำหรับเล้ียงปศุสัตว์ในฟำร์ม

2055  หมู่ท่ี 1 ต.ส ำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,466 0113563002249 หจ.ศูนย์รวมช่ำงกำรโยธำ 19/5/2563             500,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงโกดังโรงงำน 898/182  หมู่ท่ี 4 ต.ท้ำยบ้ำนใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

1,467 0113563002311 หจ.พีเอสที  เวิลด์ 25/5/2563             500,000 47711 ประกอบกิจกำรขำยปลีกส่งเส้ือผ้ำ กระเป๋ำ 

รองเท้ำ รวมท้ังเคร่ืองนุ่งห่มทุกประเภท

19  หมู่ท่ี 4 ต.แพรกษำใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

1,468 0115563011011 บจ.รุ่งเรือง ซัคเซส จ ำกัด 22/5/2563             500,000 47190 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำเพ่ือจ ำหน่ำยสินค้ำ

ประเภทก๊ิฟช็อปทุกประเภท

187/6  หมู่ท่ี 5 ถนนเทพำรักษ์ ต.แพรกษำ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

1,469 0113563002281 หจ.อนันต์ กำรช่ำง 2020 22/5/2563             500,000 43299 ประกอบกิจกำรบริกำรติดต้ัง กันสำด

อลูมิเนียม มุ้งลวด ผ้ำใบ ประตูม้วน ประตู

ยืด โครงหลังคำ งำนสแตนเลส

531/1  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

1,470 0113563002346 หจ.เอสทีพี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

เซอร์วิส 2020

26/5/2563             500,000 41002 ประอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน

423/88  หมู่ท่ี 1 ต.ปำกคลองบำงปลำกด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

1,471 0113563002133 หจ.แอลเอสพี ลำเบล แอนด์ ซัพ

พลำยส์

5/5/2563             500,000 47612 ประกอบกิจกำรค้ำ ส่ิงพิมพ์ สติกเกอร์ ร้ิ

บบอน กระดำษ ผ้ำหมึก เคร่ืองเขียน 

เคร่ืองพิมพ์ อุปกรณ์กำรพิมพ์ เคร่ืองใช้

ส ำนักงำน

42/45  หมู่ท่ี 11 ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,472 0113563002141 หจ.เอ็น ดี พี เทรดด้ิง 5/5/2563             500,000 46441 ประกอบกิจกำรขำยส่งสินค้ำทำงเภสัชภัณฑ์

และทำงกำรแพทย์

14/439  หมู่ท่ี 8 ต.บำงโฉลง อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,473 0113563002397 หจ.เค เทคโนโลยี ซิสเต็ม แอนด์ 

เน็ตเวิร์ค

28/5/2563             500,000 43210 ประกอบธุรกิจรับบรกำรติดต้ังกล้องวงจร

ปิดและระบบรักษำควำมปลอดภัย

93/420  หมู่ท่ี 9 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540
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1,474 0113563002117 หจ.ปณิธิวัศ 5/5/2563             400,000 47711 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเส้ือผ้ำสินค้ำแฟช่ัน 998/43  หมู่ท่ี 3 ต.แพรกษำ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

1,475 0113563002273 หจ.เอส พี อินฟินิท สไมล์ 22/5/2563             200,000 47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค

บริโภค อำหำรเสริม น้ ำหอม กระเป๋ำ ร้อง

เท้ำ ท้ังหน้ำร้ำนและออนไลน์

166/44  หมู่ท่ี 3 ต.บำงโปรง อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

1,476 0113563002338 หจ.ใหม่เภสัช 25/5/2563             200,000 47721 ประกอบกิจกำรค้ำยำรักษำโรค 1599/48  หมู่ท่ี 6 ต.ท้ำยบ้ำนใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

1,477 0115563009997 บจ.คิวบิทส์ ดิจิทัล จ ำกัด 8/5/2563             200,000 73101 ประกอบกิจกรรมของบริษัทโฆษณำ 14/48  หมู่บ้ำน คำสเคด บำงนำ หมู่ท่ี

 15

ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,478 0115563010006 บจ.ฟอร์เอฟเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน 

จ ำกัด

8/5/2563             200,000 77299 ประกอบกิจกำรให้เช่ำของใช้ส่วนบุคคลและ

ของใช้ในครัวเรือนอ่ืนๆ ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้

ในท่ีอ่ืน

14/48  หมู่บ้ำน คำสเคด บำงนำ หมู่ท่ี

 15

ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,479 0113563002192 หจ.วัชรธำนนท์ 965 14/5/2563             150,000 46900 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค

บริโภค อำหำรเสริม น้ ำหอม กระเป๋ำ 

รองเท้ำ ท้ังหน้ำร้ำนและออนไลน์

202/238  หมู่ท่ี 1 ต.บำงเพรียง อ.บำงบ่อ จ.สมุทรปรำกำร 10560

1,480 0103563006872 หจ.เพ็ชร์เกล้ำ กำรช่ำง 18/5/2563             100,000 33121 กำรซ่อมเคร่ืองจักรท่ีใช้งำนท่ัวไป 39/2  หมู่ท่ี 5 ต.บำงพ่ึง อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130

1,481 0115563011118 บจ.มี แผน จ ำกัด 25/5/2563             100,000 69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีกำรท ำบัญชีและกำร

ตรวจสอบบัญชี กำรให้ค ำปรึกษำด้ำนภำษี

190/67  หมู่ท่ี 8 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,482 0115563011207 บจ.สยำมโมดิช เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 27/5/2563             100,000 46599 ประกอบกิจกำรขำยส่งเคร่ืองจักรและ

อุปกรณ์อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

42/68  หมู่ท่ี 11 ซอยก่ิงแก้ว 37 ถนน

ก่ิงแก้ว

ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,483 0113563002150 หจ.พีโอนี บิวต้ี ซัพพลำย 8/5/2563              50,000 47711 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเส้ือผ้ำแฟช่ัน 8/124  หมู่ท่ี 14 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,484 0113563002168 หจ.เพอลิต้ำ 8/5/2563              50,000 47711 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเส้ือผ้ำแฟช่ัน 8/124  หมู่ท่ี 14 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,485 0115563010405 บจ.รำยัน มอเตอร์สปอร์ต เรสซ่ิง 

จ ำกัด

14/5/2563              50,000 71209 ให้บริกำรออกแบบ ดัดแปลง พัฒนำ ติดต้ัง 

ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ ปรับปรุงเก่ียวกับรถ

โกคำร์ททุกชนิดทุกประเภท

999/87  หมู่ท่ี 20 ซอยบุญมีทรัพย์ 4 

ถนนบำงพลี-ต ำหรุ

ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

1,486 0115563010430 บจ.มอนเต้ โฮลด้ิง จ ำกัด 15/5/2563              10,000 64202 ประกอบกิจกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วนจ ำกัดควำม

รับผิดในห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใน

บริษัทจ ำกัดและบริษัทมหำชนจ ำกัด

55/28  หมู่ท่ี 15 ต.บำงเสำธง อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10570

1,487 0125563012891 บจ.กรีนโนเวช่ัน เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกัด 7/5/2563       120,000,000 35101 ผลิต จ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ จำกก๊ำซชีวภำพ

 ก๊ำซชีวมวล

373  ถนนบอนด์สตรีท ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,488 0125563013226 บจ.แมสค์ 2020 จ ำกัด 12/5/2563        25,000,000 32501 ผู้ผลิตวัตถุดิบเพ่ือใช้ส ำหรับผลิตหน้ำกำก

อนำมัย และหน้ำกำกป้องกันฝุ่นควันทุก

ประเภท

220/10  หมู่ท่ี 3 ต.พิมลรำช อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
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1,489 0125563013668 บจ.คีย์ไซท์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

19/5/2563        18,000,000 46599 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำสินค้ำเพ่ือจ ำหน่ำย

ปลีกและส่งบริกำรให้ค ำปรึกษำ ฝึกอบรม 

ติดต้ัง ซ่อมแซม ทดสอบ และบ ำรุงรักษำ 

จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ทดสอบและอุปกรณ์

ตรวจวัดทำงอิเล็กทรอนิกส์

89  อำคำรคอสโม ออฟฟิศ พำร์ค ช้ัน 6

 ถนนป๊อปปูล่ำ

ต.บ้ำนใหม่ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,490 0125563014435 บจ.อัลไพน์ วอเตอร์ จ ำกัด 26/5/2563        10,000,000 47595 ซ้ือ ขำย ให้เช่ำใช้ ให้เช่ำซ้ือ น ำเข้ำ ประกอบ

 ผลิต เช่ำซ้ือ เคร่ืองท ำน้ ำแข็ง เคร่ืองกรอง

น้ ำ เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ น้ ำด่ืม

43/9  หมู่ท่ี 7 ซอยชูชำติอนุสรณ์ 4 ต.บำงตลำด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,491 0125563012751 บจ.ไวท์ สวอน กรุ๊ป (ประเทศไทย)

 จ ำกัด

5/5/2563          5,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน และงำนก่อสร้ำงอย่ำง

อ่ืนทุกชนิด

114/152  หมู่ท่ี 3 ต.ไทรม้ำ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,492 0125563014508 บจ.สมอล โปรเจคท์ จ ำกัด 26/5/2563          5,000,000 30921 ผลิต จ ำหน่ำยสเก็ตบอร์ด/อุปกรณ์-อะไหล่

ของสินค้ำ

34/3  ถนนบำงศรีเมือง-วัดโบสถ์ ต.บำงศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,493 0125563012858 บจ.เอสเอสซี แคปปิตอล จ ำกัด 7/5/2563          5,000,000 64929 ประกออบกิจกำรรับจ ำน ำ จ ำนอง

อสังหำริมทรัพย์ รับ ฝำก ถอน โอนสินทรัพย์

323/71  หมู่ท่ี 2 ต.บำงบัวทอง อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,494 0125563013064 บจ.901 จ ำกัด 12/5/2563          5,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร

พำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำกำร 

ถนน สะพำน เข่ือน อุโมง

103/229  หมู่ท่ี 6 ต.บำงรักพัฒนำ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,495 0125563013404 บจ.เซเว่นเซฟ เอนเตอร์ไพรส์ จ ำกัด 14/5/2563          5,000,000 20231 กำรผลิตสบู่และสำรซักฟอกผลิตภัณฑ์ท่ีใช้

ในกำรท ำควำมสะอำด และขัดเงำ

15/9  หมู่ท่ี 6 ต.ละหำร อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,496 0123563002125 หจ.ว.เจริญ ออโต้คำร์ 18/5/2563          5,000,000 45101 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย แลกเปล่ียน ขำย

ฝำก จ ำน ำ จ ำนอง รถยนต์และมอเตอร์ไซค์

 มือสอง ทุกชนิด

83/145  หมู่ท่ี 7 ต.ท่ำอิฐ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,497 0123563002184 หจ.ไฟฟ้ำ ย้ิมแย้ม 22/5/2563          5,000,000 27909 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยอุปกรณ์

ไฟฟ้ำทุกชนิด

75/11  หมู่ท่ี 2 ต.บำงพลับ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,498 0125563013641 บจ.คีรีดอร์แอนด์พำเนล จ ำกัด 18/5/2563          5,000,000 25113 ประกอบกิจกำร ผลิต จ ำหน่ำย น ำเข้ำ 

ส่งออก บำนประตู หน้ำไต่ำง วงกบ ไม้ค้ิวส 

ไม้บัว ไม่ฉลุ ไม้เส้นกรอบรูป แกะสลักปำร์เก้

 โมเสด ไม้ประสำนลูกกรง รำวบันได ลูก

บันได ไม้พ้ืนรำงล้ิน

92/15  หมู่บ้ำน เดอะแพลนท์ ซิต้ี หมู่ท่ี

 5

ต.บ้ำนใหม่ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,499 0125563014206 บจ.เอเชีย คันทร่ีส์ คอนสตรัคช่ัน 

จ ำกัด

25/5/2563          5,000,000 41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงบ้ำน 

อำคำร ถนน ท่ำเรือ สะพำน โรงงำน

อุตสำหกรรม ระบบสำธำรณูปโภค

308/123  หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนใหม่ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,500 0125563013510 บจ.เอพี แอนด์ พี ธัญญำ ไร้ซ์ จ ำกัด 15/5/2563          5,000,000 46201 ประกอบกิจกำรขำยส่งข้ำวเปลือกและ

ธัญพืชอ่ืนๆ

333/71  หมู่บ้ำน วิสต้ำ ปำร์ค สำทร-

ป่ินเกล้ำ หมู่ท่ี 2 ถนนรำชพฤกษ์

ต.บำงขุนกอง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,501 0125563013633 บจ.วรรณภพ ไรซ์ มิล จ ำกัด 18/5/2563          5,000,000 10611 ประกอบกิจกำรสีข้ำว นวดข้ำว ปและ

ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตรทุกชนิด

234  ช้ันท่ี 4 หมู่ท่ี 3 ต.บำงคูเวียง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,502 0125563013722 บจ.เอทีเอส เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

โซลูช่ัน จ ำกัด

19/5/2563          5,000,000 46599 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์ 

เคร่ืองมือกล เคร่ืองแรง ยำนพำหนะ เคร่ือง

ก ำเนิดไฟฟ้ำ เคร่ืองสูบน้ ำ เคร่ืองบ ำบัดน้ ำ

เสีย และเคร่ืองก ำจัดขยะ

55/9  หมู่ท่ี 6 ต.มหำสวัสด์ิ อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,503 0125563014486 บจ.ต้นอ้อย เว็นเจอร์ส จ ำกัด 26/5/2563          5,000,000 70202 ประกอบกิจกำรเป็นท่ีปรึกษำ ให้ค ำแนะน ำ 

เก่ียวกับธุรกิจกำรเงิน

42/514  หมู่ท่ี 3 ต.บำงสีทอง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,504 0125563014702 บจ.อ๊ึงหิรัญไพศำล กรุ๊ป จ ำกัด 28/5/2563          5,000,000 52109 ประกอบกิจกำรค้ำ ให้เช่ำโกดัง 66/88  หมู่ท่ี 4 ต.ศำลำกลำง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,505 0125563013188 บจ.ซีเค-วีเก็ท จ ำกัด 12/5/2563          5,000,000 47721 ขำยปลีก ขำยส่ง เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 

อุปกรณ์ต่ำงๆ เคร่ืองเวชภัณฑ์ ในทำง

กำรแพทย์

99/68  หมู่ท่ี 5 ซอยแก้วอินทร์ ถนน

บำงใหญ่-กำญจนำภิเษก

ต.เสำธงหิน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,506 0125563013447 บจ.53 ซีวิล เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 14/5/2563          5,000,000 41002 รับเหมำ ออกแบบ ต่อเติม งำนก่อสร้ำงทุก

ประเภท

9/243  หมู่ท่ี 3 ต.บำงม่วง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,507 0125563014125 บจ.โกร เดอ เพลส จ ำกัด 22/5/2563          5,000,000 68104 ประกอบกิจกำรให้เช่ำท่ีดิน อำคำรและส่ิง

ปลูกสร้ำงอ่ืน

66/16  หมู่ท่ี 5 ต.เสำธงหิน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,508 0125563014851 บจ.เอส.เอส.อลูมิเนียม (ไทยแลนด์)

 จ ำกัด

29/5/2563          5,000,000 46107 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำย

ปลีกส่ง อลูมิเนียม และโลหะอ่ืนท้ังในและ

ต่ำงประเทศ

99/9  หมู่ท่ี 8 ต.บำงม่วง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,509 0125563013811 บจ.ซัน เฮลท์แอนด์บ้ิวต้ี จ ำกัด 20/5/2563          5,000,000 10619 ประกอบกิจกำรโรงงำน รับผลิตและ

จ ำหน่ำยอำหำรเสริม ยำ วิตำมิน สมุนไพร

20/12  หมู่ท่ี 3 ต.คลองขวำง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

1,510 0125563014885 บจ.วัฒนวิญญูขนส่ง จ ำกัด 29/5/2563          5,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 18/5  หมู่ท่ี 4 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

1,511 0125563013111 บจ.โรส จิวเวลร่ี สตูดิโอ จ ำกัด 12/5/2563          4,500,000 32111 ผลิตเคร่ืองประดับจำกอัญมณี 86/36  หมู่ท่ี 2 ถนนรำชพฤกษ์ ต.บำงพลับ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,512 0125563013161 บจ.ในเครือบูรพำกรุ๊ป จ ำกัด 12/5/2563          4,000,000 46900 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค 

บริโภค และเคร่ืองด่ืมทุกประเภท

159/197 คอนโด ริชพำร์ค@เจ้ำพระยำ

  ช้ันท่ี 16 หมู่ท่ี 3

ต.ไทรม้ำ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,513 0125563013978 บจ.ไทยเอนเนอร์ย่ีสตอเรจ จ ำกัด 21/5/2563          4,000,000 72109 ประกอบกิจกำรวิจัย พัฒนำคิดค้น ผลิต 

ประกอบเเบตเตอร่ี

69/187  หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนใหม่ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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1,514 0125563014796 บจ.พร้อมน ำ คอร์ป จ ำกัด 28/5/2563          4,000,000 79909 กิจกรรมบริกำรส ำรองอ่ืนๆและกิจกรรมท่ี

เก่ียวข้องซ่ึงมิได้ จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

53/451  หมู่ท่ี 9 ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,515 0125563013536 บจ.วำรีวิสุทธ์ิ จ ำกัด 15/5/2563          3,000,000 96202 ประกอบกิจกำร กำรซักผ้ำโดยเคร่ืองซักผ้ำ

ชนิดหยอดเหรียญ

3/781  หมู่บ้ำน เศรษฐสิริ ประชำช่ืน 

Residence 5 ถนนประชำช่ืน

ต.ท่ำทรำย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,516 0125563014290 บจ.ฮีโร่ โปรเทคช่ัน จ ำกัด 25/5/2563          3,000,000 81210 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรักษำควำมสะอำด

 ดูแลสวน ก ำจัดแมลงและปลวก

125/11  หมู่ท่ี 5 ต.ปำกเกร็ด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,517 0125563014648 บจ.แอทต้ำ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ 

จ ำกัด

27/5/2563          3,000,000 66222 ประกอบกิจกำรนำยหน้ำประกันวินำศภัย 

ท้ังกำรประกันภัยโดยตรง และประกันภัยต่อ

15/58  หมู่ท่ี 1 ต.ท่ำอิฐ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,518 0125563013595 บจ.บลูวินด์ เซอร์วิส จ ำกัด 18/5/2563          3,000,000 47595 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยและให้บริกำรซ่อม

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

99/56  หมู่ท่ี 11 ต.บำงแม่นำง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,519 0125563013013 บจ.เดียร์ แอล.เอส.เอส (ไทยแลนด์)

 จ ำกัด

8/5/2563          2,000,000 47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยขนม เคร่ืองส ำอำง

 ของใช้ประจ ำวัน

64/54  หมู่ท่ี 1 ต.บำงกร่ำง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,520 0125563013196 บจ.วีคำโบ้ จ ำกัด 12/5/2563          2,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ ท้ังภำยในประเทศและระหว่ำง

ประเทศ

11/1  ซอยประชำรำษฎร์ 14 แยก 1 ต.ตลำดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,521 0125563014231 บจ.เอสที อินเตอร์เทรด แอนด์ ทรำ

เวล จ ำกัด

25/5/2563          2,000,000 79120 ประกอบกิจกำรรับบริกำรน ำเท่ียว รวมถึง

กิจกำรท่ีเก่ียวเน่ือง กับกำรน ำเท่ียว อำทิ

เช่นจัดหำพำหนะและท่ีพักแรม

690/48  หมู่บ้ำน เดอะซิต้ี งำมวงศ์

วำน-รัตนำธิเบศร์ ถนนรัตนำธิเบศร์

ต.บำงกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,522 0125563014788 บจ.รี-โอ-เน พลัส จ ำกัด 28/5/2563          2,000,000 47723 ประกอบกิจกำรค้ำอำหำรเสริม 

เคร่ืองส ำอำง อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้

เสริมควำมงำม

42  หมู่ท่ี 8 ซอยกรุงเทพนนท์ 7แยก 7 ต.บำงเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,523 0125563012661 บจ.ควอตซ์ อำร์คิเทคท์ จ ำกัด 1/5/2563          2,000,000 74101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรออกเเบบตกเเต่ง

ภำยในเเละภำยนอกท่ีพักอำศัย อำคำร 

โรงงำน

59/166  หมู่ท่ี 2 ต.ล ำโพ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,524 0125563012696 บจ.อำมีร2020 จ ำกัด 5/5/2563          2,000,000 47599 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกของใช้อ่ืนๆใน

ครัวเรือนซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

123/2  หมู่ท่ี 14 ต.บำงบัวทอง อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,525 0125563014559 บจ.กรรมกร50 จ ำกัด 27/5/2563          2,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 199/71  หมู่ท่ี 1 ต.พิมลรำช อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,526 0125563014567 บจ.ที.เอ็น.ที. ทรำนสปอร์ต (2020)

 จ ำกัด

27/5/2563          2,000,000 77101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรให้เช่ำรถยนต์ 

ยำนยนต์ชนิดน่ังส่วนบุคคลและรถขนำด

เล็กท่ีคล้ำยกัน รวมถึงบริกำรท่ีเก่ียวข้องทุก

ประเภท

2/80  หมู่ท่ี 13 ต.บำงรักพัฒนำ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
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1,527 0125563013153 บจ.โลนลีโค้ด จ ำกัด 12/5/2563          2,000,000 62022 กิจกรรมกำรให้ค ำปรึกษำทำงด้ำนซอฟต์แวร์ 55/22  หมู่บ้ำน โกลเด้น อเวนิว แจ้ง

วัฒนะ-ติวำนนท์ หมู่ท่ี 3

ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,528 0125563013749 บจ.รำชพฤกษ์ มำร์เก็ต จ ำกัด 19/5/2563          2,000,000 68104 ประกอบกิจกำร ให้เช่ำสถำนท่ีและให้บริกำร

เก่ียวกับสถำนท่ีให้เช่ำ เช่น ค่ำใช้จ่ำย

ส่วนกลำง และ สำณำรณูปโภค

24  หมู่ท่ี 2 ต.อ้อมเกร็ด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,529 0125563013820 บจ.เทรำโอะซัน จ ำกัด 20/5/2563          2,000,000 46599 ประกอบกิจกำรค้ำ จ ำหน่ำย ให้เช่ำ ให้เช่ำ

ซ้ือ ระบบและอุปกรณ์ตรวจจับกระบวนกำร

ผลิต

34/84  หมู่ท่ี 1 ต.คลองเกลือ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,530 0125563014133 บจ.พีเคเอส เทรดด้ิง พลัส จ ำกัด 22/5/2563          2,000,000 47739 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์วัสดุใน

กำรท ำควำมสะอำดและเคลือบเงำ

47/111  ซอยแจ้งวัฒนะ 17 ถนนแจ้ง

วัฒนะ

ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,531 0125563014222 บจ.พรนับพัน เทคโนโลยี จ ำกัด 25/5/2563          2,000,000 43210 ประกอบกิจกำรรับติดต้ังซ่อมบ ำรุง ดูแล 

ออกแบบ รวมท้ังให้ค ำปรึกษำงำนระบบ

ไฟฟ้ำ ประปำ สุขำภิบำล และเคร่ืองกล

68/155  หมู่ท่ี 3 ต.คลองพระอุดม อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,532 0125563012718 บจ.เอ ซี กรุ๊ป อินเตอร์ฟู้ด จ ำกัด 5/5/2563          2,000,000 47190 ประกอบกิจกำรค้ำขนมทุกชนิด ผลไม้แปร

รูป สินค้ำอุปโภค และบริโภค รวมถึง

เคร่ืองด่ืมผง เคร่ืองด่ืมบรรจุพร้อมด่ืมทุกชนิด

161/6  หมู่ท่ี 5 ต.มหำสวัสด์ิ อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,533 0125563013617 บจ.บีเซฟ อินโนเวช่ัน จ ำกัด 18/5/2563          2,000,000 46599 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ส ำหรับตรวจวัดสำรเคมีในกำร

ท ำงำน กำรผจญเพลิง และกู้ภัย

101/59  หมู่ท่ี 3 ต.บำงคูเวียง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,534 0125563014061 บจ.ลมโชย อินเตอร์เทรด จ ำกัด 22/5/2563          2,000,000 46102 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก สินค้ำ

อุปโภคบริโภค เช่น ผลไม้ ผลไม้อบแห้ง น้ ำ

ผลไม้ เคร่ืองด่ืม

55/236  หมู่ท่ี 5 ต.ปลำยบำง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,535 0125563014273 บจ.แอด คอนสตรัคช่ัน(2020) จ ำกัด 25/5/2563          2,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร

พำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำกำร 

ถนน สะพำน เข่ือน

25/15  หมู่ท่ี 1 ต.ปลำยบำง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,536 0125563014893 บจ.อีวำลำวี จ ำกัด 29/5/2563          2,000,000 46443 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองส ำอำง อำหำร

เสริม อุปกรณ์เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้เสริม

ควำมงำม ทุกชนิดทุกประเภท

99/4  หมู่บ้ำน สิริกำนต์-บำงใหญ่

โครงกำร 3 หมู่ท่ี 11 ซอย1

ต.บำงแม่นำง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,537 0125563012912 บจ.ไรเดอร์ แอนด์ เดลิเวอร่ี จ ำกัด 7/5/2563          1,200,000 58202 กำรจัดท ำซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูป (ยกเว้น

ซอฟต์แวร์เกมส ำเร็จรูป)

39/7  หมู่ท่ี 1 ต.บำงบัวทอง อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,538 0125563014338 บจ.ดอกเตอร์เอว่ี จ ำกัด 25/5/2563          1,200,000 82301 ประกอบกิจกำรด้ำนกำรด ำเนินงำน 

ส่งเสริมควำมรู้ กำรฝึกอบรมด้ำนกฎหมำย 

ทำงกำรตลำด ทำงกำรแพทย์

29/17  หมู่ท่ี 10 ต.บำงบัวทอง อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
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1,539 0123563002095 หจ.เอส ที ดี เอ็นจิเนีย 14/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 48/86  ซอยงำมวงศ์วำน 6 แยก 21 ต.บำงเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,540 0123563002320 หจ.ส.สินพันนำ เทรดด้ิง 28/5/2563          1,000,000 47599 กำรขำยปลีกของใช้ในครัวเรือน 32/44  หมู่บ้ำน ทำวน์พลัส เอ็กซ์ 

ประชำช่ืน ซอยสำมัคคี 58/20

ต.ท่ำทรำย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,541 0125563012611 บจ.เอเอส ไฮ โปร (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

1/5/2563          1,000,000 46441 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและจ ำหน่ำยสินค้ำ

และบริกำรทำงกำรแพทย์

84/83  หมู่บ้ำน ลิฟว่ิงปำร์ค หมู่ท่ี 4 ต.บำงศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,542 0125563012637 บจ.ที. โปร คอนเนคท์ จ ำกัด 1/5/2563          1,000,000 27103 กำรผลิตอุปกรณ์ควบคุมและจ่ำยไฟฟ้ำ 104/172  หมู่บ้ำน พฤกษำวิลเลจ18 

หมู่ท่ี 10 ซอย17 ถนนรำชพฤกษ์

ต.บำงกร่ำง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,543 0125563012653 บจ.ดีไอไอ ซัพพลีเมนท์ จ ำกัด 1/5/2563          1,000,000 47721 จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม วิตำมิน 5/206  ซอยงำมวงศ์วำน 25 เเยก 26 ต.บำงเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,544 0125563012742 บจ.วัฒนสัมฤทธ์ิ วิศวกรรม จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ต่อเติม 

ปรับปรุง ซ่อมแซม ตกแต่ง ภำยใน ภำยนอก

79/94  หมู่ท่ี 4 ต.บำงกร่ำง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,545 0125563012769 บจ.อัตต เซอร์วิส แอนด์ คอนซัล

แทนท์ จ ำกัด

5/5/2563          1,000,000 74101 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงออกแบบ และตก

ตแต่งอำคำร ส ำนักงำน ท่ีอยู่อำศัย

103  หมู่บ้ำน ชวนช่ืน แครำย หมู่ท่ี 8 

ซอยนนทบุรี 20 ถนนเล่ียงเมือง

สนำมบินน้ ำ

ต.บำงกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,546 0125563012840 บจ.เทรชเชอร์ เมดดิคอล อินเตอร์ 

จ ำกัด

7/5/2563          1,000,000 46441 น ำเข้ำส่งออกเคร่ืองมือแพทย์ 384/223  หมู่ท่ี 2 ต.บำงเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,547 0125563012866 บจ.เอก สไลด์ออน จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 52214 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับจ้ำงลำกรถ 89/81  หมู่ท่ี 5 ต.บำงศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,548 0125563012939 บจ.ลองเจอเรย์ จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 47912 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำทำงช่องทำง

ออนไลน์ ครีม โลช่ันบ ำรุงผิว เคร่ืองส ำอำง 

(ไม่ใช่ธุรกิจขำยตรงหรือตลำดแบบตรง)

453  ซอยเรวดี 57 ต.ตลำดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,549 0125563012955 บจ.มอร์แดน เอ็ดดูเคช่ัน แอนด์ 

เซอร์วิสเซส จ ำกัด

8/5/2563          1,000,000 85500 ประกอบกิจกำรเพ่ือกำรศึกษำต่ำงประเทศ 

ท่องเท่ียว กำรพัฒนำทักษะต่ำง ๆ ทำง 

offline Online

439 ศุภลัยวิลล์ 23  หมู่ท่ี 8 ถนนติวำ

นนท์

ต.บำงกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,550 0125563012980 บจ.เบร็มดิน อินทีเรียส์ จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร

พำณิชย์

153  ซอยงำมวงศ์วำน 23 แยก 15/1 ต.บำงกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,551 0125563013030 บจ.วิช่ัน เอเอสเอ็น จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 70209 ประกอบกิจกำรบริกำรให้ค ำปรึกษำทำง

ธุรกิจและกำรจัดกำรด้ำนกำรวำงแผนทำง

กำรตลำด กำรประมำณกำรณ์ ทำงด้ำน

รำยได้ และกำรท ำธุรกิจผ่ำนช่องทำงอีคอม

เมิร์ช

16  ซอยประชำช่ืน 9/3 ต.ท่ำทรำย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,552 0125563013099 บจ.มีลักษณ์ จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 47711 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย น ำเข้ำ ส่งออก 

เส้ือผ้ำทุกประเภท เเละจ ำหน่ำยทำง

อินเตอร์เน็ต

99/113  หมู่บ้ำน เพอร์เฟค พำร์ค 

รัตนำธิเบศร์ หมู่ท่ี 6 ถนนรัตนำธิเบศร์

ต.บำงรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
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1,553 0125563013251 บจ.ทีเอ็มซี มิรำเคิล จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 46103 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำย 

อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ เคร่ืองมือแพทย์ ทุก

ชนิดทุกประเภท

4  ซอยสำมัคคี 49 ต.ท่ำทรำย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,554 0125563013307 บจ.วริทธ์ิโชติ จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 92/127  หมู่ท่ี 2 ต.ไทรม้ำ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,555 0125563013315 บจ.เทค คอมเมิร์ซ จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 62012 ประกอบกิจกำรบริกำร ออกแบบ เขียน

โปรแกรม ติดต้ัง พัฒนำ ระบบคอมพิวเตอร์

84/26  หมู่ท่ี 4 ต.บำงศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,556 0125563013323 บจ.ลัทธพล ดีไซน์ จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 74101 บริกำรงำนก่อสร้ำงภำยใน กำรออกแบบ 

กำรผลิต งำนบ้ิวอินทุกประเภท

57  ถนนรัตนำธิเบศร์ ต.บำงกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,557 0125563013358 บจ.ทิพฤำตรี จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 52214 ให้บริกำรรถสไลด์ รถยก 101/1  ซอยสำมัคคี 20 ต.ท่ำทรำย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,558 0125563013366 บจ.เจ็ดสิบเจ็ด มอเตอร์ จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 45101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยรถยนต์ 

จักรยำนยนต์มือสอง

107/147  หมู่ท่ี 10 ต.บำงกร่ำง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,559 0125563013421 บจ.โฮเรก้ำ โซลูช่ัน จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 46441 จ ำหน่ำย น ำเข้ำ ส่งออก อำหำรเสริม 

วิตำมิน สมุนไพร สำรสกัดเคร่ืองบ ำรุง

ร่ำงกำย

134/461  ถนนนนทบุรี ต.ท่ำทรำย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,560 0125563013439 บจ.มุมท ำแบบ จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร

พำณิชย์

106/225  หมู่บ้ำน พฤกษำทำวน์ 2 

ซอย 35 หมู่ท่ี 10

ต.บำงกร่ำง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,561 0125563013609 บจ.ดิน ฟิล์มส์ จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 73101 กิจกรรมของบริษัทโฆษณำ กำรให้บริกำร

โฆษณำอย่ำงเต็มรูปแบบ

99/197  หมู่ท่ี 5 ต.บำงไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,562 0125563013625 บจ.ซุ่นเฮงแพ็กเกจจ้ิง จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 46694 ประกอบกิจกำรซ้ือมำ ขำยไป ขำยปลีก 

ขำยส่ง ขวดเเละผลิตภัณฑ์พลำสติก

114/54  ซอยงำมวงศ์วำน 25 ถนน

งำมวงศ์วำน

ต.บำงเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,563 0125563013676 บจ.พีพี รถสไลด์ จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 52214 ประกอบธุรกิจบริกำรยกรถ ยกของ 

เคร่ืองจักรกล เเละอ่ืนๆท่ีรถสำมำรถ

ให้บริกำรได้ภำยในประเทศไทยเเละ

ต่ำงประเทศ

200/113  หมู่บ้ำน โกลเด้นทำวน์ ไทร

ม้ำ หมู่ท่ี 5 ถนนรัตนำธิเบศร์

ต.ไทรม้ำ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,564 0125563013692 บจ.จีพี คอนซัลแทนท์ จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 70209 ประกอบธุรกิจบริกำรเป็นท่ีปรึกษำและให้

ค ำแนะน ำปัญหำเก่ียวกับด้ำนกำรตลำด

195/4  ซอยนนทบุรี 6 ต.บำงกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,565 0125563013731 บจ.ชัยชนะซำวด์ จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 90002 ประกอบกิจกรรมด้ำนควำมบันเทิง 16  ซอยสำมัคคี30 ต.ท่ำทรำย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,566 0125563013846 บจ.มีเดียโซลูช่ันส์ แอนด์ ทรำนส

เลช่ัน เซอร์วิสเซส จ ำกัด

21/5/2563          1,000,000 74901 ประกอบกิจกำรแปลภำษำ ล่ำม โนตำ

รีพับบลิก

91/1  ซอยสำมัคคี 20 ต.ท่ำทรำย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,567 0125563013889 บจ.อมรชัยเรียลเอสเตท จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 68104 ประกอบกิจกำรให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ 25/108  หมู่ท่ี 4 ต.บำงไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,568 0125563013935 บจ.อะคัพออฟโซล จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 56101 ประกอบกิจกำรบริกำรด้ำนอำหำรใน

ภัตตำคำร/ร้ำนอำหำร

35/9  ช้ันท่ี 1  ห้องเลขท่ี 101 ซอย

พิบูลย์สงครำม 22 แยก 24

ต.บำงเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
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1,569 0125563014052 บจ.เจ พี เอ็น บิสซิเนส คอนซัลต้ิง 

กรุ๊ป จ ำกัด

22/5/2563          1,000,000 70209 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำด ำเนินธุรกิจ 212/93  หมู่ท่ี 1 ต.บำงไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,570 0125563014117 บจ.สยำมอีโคคลีน จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 46499 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ท ำควำม

สะอำด น้ ำยำซักผ้ำ น้ ำยำถูพ้ืน น้ ำยำล้ำง

ห้องน้ ำ น้ ำยำล้ำงจำน

48/60  ซอยเล่ียงเมืองนนทบุรี10 ต.บำงกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,571 0125563014168 บจ.กฎหมำยณัฏฐพงษ์ แอนด์ 

พำร์ทเนอร์ส จ ำกัด

25/5/2563          1,000,000 69100 ประกอบกิจกำรกิจกรรมทำงกฎหมำย 38  ซอยงำมวงศ์วำน23/8 ถนนงำม

วงศ์วำน

ต.บำงเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,572 0125563014214 บจ.รวมสร้ำง โปรเกรส จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย และงำน

ก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนๆทุกชนิด

18  ซอยไทยำนนท์ 3 ต.ท่ำทรำย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,573 0125563014265 บจ.ยูนิฟำยด์ลีฟ จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 46104 ประกอบกิจกำร กำรขำยส่งคอมพิวเตอร์

และซอฟต์แวร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ

เคร่ืองมือส่ือสำรโดยได้รับค่ำตอบแทนหรือ

ตำมสัญญำจ้ำง

119/334  หมู่บ้ำน เพอร์เฟค เพลส 2 

หมู่ท่ี 1 ซอย20

ต.ไทรม้ำ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,574 0125563014311 บจ.มุกดำหำร วู๊ดชิพ จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 46632 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยไม้ท่อน ไม้สับ 

ผลิตภัณฑ์จำกไม้

48  ซอยไทยำนนท์ 16/2 ต.บำงกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,575 0125563014320 บจ.พระเคร่ืองอัมพวำ จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 47739 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย พระเคร่ือง วัตถุ

มงคล เคร่ืองรำงของขลัง

373  ซอยรัตนำธิเบศร์ 38 ถนนรัตนำธิ

เบศร์

ต.บำงกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,576 0125563014397 บจ.อำร์ วี ที เวิร์คเกอร์ กรุ๊ป ดี

เวลลอปเมนต์ จ ำกัด

25/5/2563          1,000,000 82990 ประกอบกิจกำรให้บริกำร รับจ้ำงเหมำ

แรงงำน

123/632  หมู่ท่ี 3 ต.บำงรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,577 0125563014419 บจ.ไตรเวชศำสตร์ จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 47219 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรเสริม อำหำร

เพ่ือสุขภำพทุกชนิด

63/26  หมู่ท่ี 5 ต.บำงกร่ำง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,578 0125563014478 บจ.แมท ซีเล็คช่ัน จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 46108 ประกอบกิจกำร น ำเข้ำ ส่งออก ขำยปลีก 

น้ ำยำท่ีใช้ในกำรก่อสร้ำงทุกชนิด

2/1  ซอยงำมวงศ์วำน 6 แยก 3/3 ต.บำงเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,579 0125563014516 บจ.เจมีน่ี แอนด์ ที จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 47723 ร้ำนขำยปลีกเคร่ืองส ำอำง 169  ถนนติวำนนท์ ต.ตลำดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,580 0125563014575 บจ.พีเอสซี เทรดด้ิง จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 46631 ประกอบกิจกำรขำยส่งอิฐหินปูนทรำยและ

ผลิตภัณฑ์คอนกรีต

92/67  หมู่ท่ี 5 ต.บำงรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,581 0125563014630 บจ.เอสแอล20 วิศวกรรม จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 43210 ประกอบกิจกำรรับเหมำ วำงระบบไฟฟ้ำ 

ติดต้ัง ซ่อมแซม

96  ซอยประชำช่ืนนนทบุรี7แยก3 ต.บำงเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,582 0125563014737 บจ.คำซ่ำ ดิเนโร่ จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 96309 ประกอบกิจกำร กำรบริกำรเติมเงินและ

จ ำหน่ำยบัตรเกมออนไลน์ เกมมือถือ

175  ซอยพิบูลสงครำม 11 ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,583 0125563014745 บจ.ส.สินพนำ เทรดด้ิง จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 47912 กำรขำยปลีกทำงอินเทอร์เน็ต 32/44  หมู่บ้ำน ทำวน์พลัส เอ็กซ์ 

ประชำช่ืน ซอยสำมัคคี 58/20

ต.ท่ำทรำย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
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1,584 0125563014761 บจ.สไมล์ มูฟ ครีเอทีฟ จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 47413 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยโทรศัพท์เล่ือนท่ี 3  ซอยทำนสัมฤทธ์ิ 32 ต.ท่ำทรำย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,585 0125563014869 บจ.ฮักมีอีฟยูแคน จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 70209 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำในด้ำน

กำรตลำด กำรขำยและด้ำนพำณิชยกรรม

3/317  ถนนประชำช่ืน ต.ท่ำทรำย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,586 0123563002052 หจ.บ้ำนจันทร์เพชร 12/5/2563          1,000,000 82110 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหำรงำนเก่ียวกับ

ด้ำนพำณิชยกรรม อุตสำหกรรม กำรตลำด 

และกำรจัดจ ำหน่ำย

300/628  หมู่ท่ี 3 ต.บำงรักพัฒนำ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,587 0123563002222 หจ.หิน ดับบลิว.ที.เค คอนสตรัคช่ัน 22/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัยสถำนท่ีท ำ

กำร ถนน สะพำน อุโมงค์ งำนก่อสร้ำง

อำคำรทุกชนิดและงำนออกแบบทำง

วิศวกรรมและโยธำ ทุกชนิดทุกประเภท

162/309  หมู่ท่ี 3 ต.พิมลรำช อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,588 0123563002290 หจ.ดับเบ้ิลวี อิมพอร์ท แอนด์ ซัพ

พลำย

26/5/2563          1,000,000 47723 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ตกแต่ง

เล็บมือและเล็บเท้ำท้ังหน้ำร้ำนและออนไลน์

127/164  หมู่ท่ี 4 ต.บำงรักพัฒนำ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,589 0123563002311 หจ.อินโฮม ค้ำ วัสดุก่อสร้ำง 27/5/2563          1,000,000 47524 ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุก่อสร้ำง 88/61  หมู่ท่ี 2 ต.ละหำร อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,590 0123563002338 หจ.ดับเบ้ิล เอ ครีเอช่ัน ดีไซน์ 29/5/2563          1,000,000 62011 ประกอบกิจกำรออกแบบเว็บไซต์ ส่ือ

โฆษณำออนไลน์ จดโนเนม โฮลด้ิง งำน

กรำฟฟิค ส่ิงพิมพ์ทุกชนิด งำนสกรีน งำนปัก

9/191  หมู่ท่ี 14 ต.บำงบัวทอง อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,591 0125563012629 บจ.ชญำนิตย์ ซัพพลำย จ ำกัด 1/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร

พำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำกำร

และงำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด

92/177  หมู่ท่ี 6 ต.บำงรักใหญ่ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,592 0125563012700 บจ.เค.เค.เอส.เทรดด้ิง กรุ๊ป จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 47190 ประกอบกิจกำรค้ำขำยเคร่ืองบริโภค 90/315  หมู่ท่ี 6 ต.บำงรักใหญ่ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,593 0125563012777 บจ.พี.เอ็น.ดับบลิว.พอร์ตอินเตอร์ 

จ ำกัด

5/5/2563          1,000,000 46109 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก สินค้ำอุปโภค

 บริโภค

99/10  หมู่ท่ี 3 ต.บำงคูรัด อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,594 0125563012807 บจ.มิสเตอร์ ทูลส์ ฮำร์ดแวร์ จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 47521 ประกอบกิจกำรธุรกิจ ค้ำปลีก ค้ำส่ง สินค้ำ

เคร่ืองมือช่ำงทุกชนิด ทุกประเภท

88/68  หมู่บ้ำน เทรนด้ี ธำรำ บำงใหญ

 หมู่ท่ี 2

ต.บำงคูรัด อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,595 0125563012882 บจ.พิชญ์ชิยำ จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 82199 รับจัดท ำเอกสำร ติดต่อประสำนงำน 

หน่วยงำนรำชกำร

209/658  หมู่ท่ี 3 ต.พิมลรำช อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,596 0125563012904 บจ.นำเวโร จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 46599 ประกอบกิจกำรค้ำอุปกรณ์ และอะไหล่

อิเล็กทรอนิกส์ ของระบบควบคุมบนเรือทุก

ชนิดทุกประเภท รวมท้ัง ออกแบบ ติดต้ัง 

ซ่อมแซม ดัดแปลง บ ำรุงรักษำโครงสร้ำง

เรือทุกประเภท รวมถึงระบบอ ำนวยกำรฯ

90/201  หมู่ท่ี 6 ถนนบำงกรวย-ไทร

น้อย

ต.บำงรักใหญ่ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,597 0125563012921 บจ.สมุนไพร โออีเอ็ม จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 21002 ประกอบกิจกำรธุรกิจผลิตสมุนไพร 90/1  หมู่ท่ี 7 ต.บำงบัวทอง อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,598 0125563012947 บจ.เอส ไอ ไอ จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 64202 ประกอบกิจกำรเข้ำร่วมลงทุน หรือเข้ำซ้ือ

หุ้น หรือเข้ำเป็นหุ้นส่วนในธุรกิจของบุคคล

อ่ืน

14/718  หมู่ท่ี 13 ต.บำงบัวทอง อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,599 0125563012971 บจ.เรดด้ี    เวิลด์   คอร์ปอเรช่ัน 

จ ำกัด

8/5/2563          1,000,000 47912 ประกอบกิจกำรซ้ือ-ขำยออนไลน์ผลิตภัณฑ์

ท ำควำมสะอำดทุกชนิด อุปกรณ์ของเล่นเช่น

 เคร่ืองบินเคร่ืองเล่นบังคับต่ำงๆ

65/157  หมู่ท่ี 5 ต.ล ำโพ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,600 0125563013102 บจ.เมดิก้ำ โปร จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 46530 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและจ ำหน่ำยสินค้ำ

จ ำพวกอุปกรณ์ เคร่ืองมือท ำควำมสะอำด 

เคร่ืองพ่นฉีดล้ำง ฆ่ำเช้ือ

94/369  หมู่ท่ี 11 ต.บำงบัวทอง อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,601 0125563013218 บจ.ทินกร คอนสตรัคช่ัน (2020) 

จ ำกัด

12/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร

พำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำงำน 

และงำนก่อสร้ำงอ่ืนๆทุกชนิด

103/244  หมู่ท่ี 6 ต.บำงรักพัฒนำ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,602 0125563013331 บจ.237 ออโต้ จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 45302 ประกอบกิจกำร ขำยปลีก-ส่ง บริกำรขนส่ง

ประดับยนต์

58/237  หมู่ท่ี 4 ต.พิมลรำช อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,603 0125563013374 บจ.ทีซีเค คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 71102 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงออกแบบ ท่ีปรึกษำ 

ควบคุมงำน รับเหมำก่อสร้ำง งำนระบบ

สำธำรณูปโภค

79/316  หมู่ท่ี 5 ต.บำงคูรัด อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,604 0125563013781 บจ.ยูซ คอร์เปอเรช่ัน จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 74200 กิจกรรมกำรถ่ำยภำพ 75/452  หมู่ท่ี 8 ต.ละหำร อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,605 0125563013838 บจ.แลนด์มำร์ค เทรดด้ิง กรุ๊ป จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 43210 ประกอบกิจกำร บริกำร ติดต้ัง ระบบไฟฟ้ำ 

กล้องวงจรปิด เคร่ืองปรับอำกำศ

7/408  หมู่ท่ี 13 ต.บำงรักพัฒนำ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,606 0125563013901 บจ.บอร์นทูบี เฟรท แอนด์ โลจิ

สติกส์ จ ำกัด

21/5/2563          1,000,000 52292 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทนรับ ส่ง สินค้ำ 

ท้ังน ำเข้ำและส่งออกโดยใช้ช่ืออนุญำตใน

กำรขนส่งสินค้ำในนำมบริษัท

107/204  หมู่บ้ำน นริศำ หมู่ท่ี 3 ต.พิมลรำช อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,607 0125563013951 บจ.แอทแทค ออล อะรำวด์ จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 82990 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงสตรีมงำน งำนรีวิว

เกม แข่งเกมออนไลน์

33/1151  หมู่ท่ี 8 ต.พิมลรำช อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,608 0125563014079 บจ.เอเชีย เลเบอร์ เน็ทเวิร์ค จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 58202 ประกอบกิจกำรให้บริกำรออกแบบและ

พัฒนำแอปพลิเคช่ันบนมือถือ รวมถึงด้ำน

ระบบอิเล็คทรอนิกส์

59/39  หมู่บ้ำน โครงกำร ที 59 เวสต์

เกต หมู่ท่ี 2 ถนนรัตนำธิเบศร์

ต.บำงรักพัฒนำ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,609 0125563014087 บจ.อินเตอร์ ดิเวลลอปเม้นท์ 

(2020) จ ำกัด

22/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ประมูล

งำน ออกแบบ ต่อเติม ตกแต่งภำยใน 

ตกแต่งจัดสวน งำนระบบไฟฟ้ำ งำนประปำ 

รับเหมำ ขุดลอก ฝำยก้ันน ำ้ ประตูก้ันน้ ำ 

ทำงรถไฟ ดูดทรำย

66/263  หมู่ท่ี 5 ต.พิมลรำช อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
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1,610 0125563014281 บจ.แพ็คก้ิงโปรดักท์ จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 82920 ประกอบกิจกำรให้บริกำรบรรจุภัณฑ์ ตำม

ประสงค์ของผู้ว่ำจ้ำง

14/2096  หมู่ท่ี 13 ต.บำงบัวทอง อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,611 0125563014354 บจ.วินเนอร์ เน็ตเวิร์ค จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 43210 ประกอบธุรกิจให้บริกำรติดต้ังและซ่อมแซม

บ ำรุงรักำำโทรศัพท์พ้ืนฐำน

63/565  หมู่ท่ี 7 ต.บำงรักพัฒนำ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,612 0125563014401 บจ.เอ็นไอแซด โซลูช่ันส์ จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 46599 ประกอบกิจกำรจัดจ ำหน่ำย จัดซ้ือ จัดหำ 

วัสดุอุปกรณ์ใช้ในอุตสำหกรรมโลจิสติกส์

55/65  หมู่ท่ี 5 ต.ล ำโพ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,613 0125563014460 บจ.เพ่ือนพิมลรำช ขนส่ง จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ ท้ัง

ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ

14/47  หมู่ท่ี 2 ต.พิมลรำช อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,614 0125563014621 บจ.ดวงธรรุ่งเรือง จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง และงำน

ก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด

119/104  หมู่ท่ี 9 ต.บำงรักพัฒนำ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,615 0125563014672 บจ.888 ริชชิส เทรดด้ิง กรุ๊ป จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 46441 น ำเข้ำส่งออก จ ำหน่ำย อุปกรณ์-เคร่ืองมือ

ทำงกำรแพทย์ ทุกชนิดทุกประเภท

888  หมู่ท่ี 7 ต.ล ำโพ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,616 0125563014699 บจ.เดอะภูเดคคอเรช่ัน จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ออกแบบ 

ตกแต่งภำยใน จัดสวน

89/401  หมู่ท่ี 3 ต.บำงรักพัฒนำ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,617 0125563014711 บจ.ฟำซิลิต้ี เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 46599 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองมือ  อุปกรณ์เซฟต้ี 

เคร่ืองจักร รถยนต์

160/102  หมู่บ้ำน อำรียำโคโม่ วง

แหวน-รำชพฤกษ์ หมู่ท่ี 7

ต.ละหำร อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,618 0125563014800 บจ.เดอะ ทเวนต้ี ดีเซมเบอร์ จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำประเภท

เส้ือผ้ำ ไม้แปรรูป เคร่ืองครัวท่ีผลิตจำกไม้

45/17  หมู่ท่ี 4 ต.พิมลรำช อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,619 0125563014818 บจ.9อมูเลท จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 47739 ประกอบกิจกำรค้ำวัตถุมงคลบูชำ 99  หมู่ท่ี 12 ต.บำงรักพัฒนำ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,620 0125563014826 บจ.คอนเน็คช่ันพำวเวอร์ จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 46900 ประกอบกิจกำรค้ำซ้ือสินค้ำอุปโภค ทุกชนิด 99  หมู่ท่ี 12 ต.บำงรักพัฒนำ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,621 0125563014915 บจ.ภู่พำนิชย์ กำรค้ำ จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 47190 ประกอบกิจกำรซ้ือมำขำยไป สินค้ำทุก

ประเภท

188/11  หมู่บ้ำน เดอะลิฟว่ิง2 ถนน

บ้ำนกล้วยไทรน้อย

ต.พิมลรำช อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,622 0123563002010 หจ.เจซี โมดิฟำย เซอร์วิส 8/5/2563          1,000,000 45201 ประกอบกิจกำรด ำเนินกิจกำรอู่ซ่อมรถยนต์

 ท ำเคร่ืองยนต์ครบวงจร

30/136  หมู่ท่ี 9 ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,623 0123563002079 หจ.ประเสริฐ กำรท่องเท่ียว (2006) 13/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งต่อเน่ืองหลำยรูปแบบ 144/145  หมู่ท่ี 1 ต.ปำกเกร็ด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,624 0123563002117 หจ.วงศกร 18/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ต่อเติม

อำคำร บ้ำนเรือน ส ำนักงำน ท้ังของเอกชน

และส่วนของรำชกำรทุกประเภท

68/174  หมู่บ้ำน พลีโน่ ชัยพฤกษ์-แจ้ง

วัฒนะ หมู่ท่ี 3

ต.คลองพระอุดม อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,625 0123563002303 หจ.สหภำคพำณิชย์ 27/5/2563          1,000,000 31001 ประกอบกิจกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ 57/46  หมู่บ้ำน โชคประชำวิลล่ำ หมู่ท่ี

 8 ซอย3 ถนนประชำช่ืน

ต.บำงตลำด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,626 0125563012670 บจ.พีเอ แมคคำนิคอล จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 33121 ประกอบกิจกำรรับซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ

เคร่ืองจักร ทุกชนิด

15/6  หมู่ท่ี 9 ต.คลองข่อย อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
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1,627 0125563012688 บจ.วีอำร์ พรีคำสท์ จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 23951 ประกอบกิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพ่ือ

ใช้ในงำนก่อสร้ำง

95/21  หมู่ท่ี 1 ซอยอ้อมเกร็ด1 ต.อ้อมเกร็ด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,628 0125563012785 บจ.ลุคซ์เมด โซลูช่ัน จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 46441 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ กำรขำยส่ง 

สินค้ำทำงเภสัชกรรมและทำงกำรแพทย์ 

เคร่ืองหอม

54/184  หมู่บ้ำน โครงกำรบุรำสิริ รำช

พฤกษ์ 345 หมู่ท่ี 3 ถนนรำชพฤกษ์

ต.คลองข่อย อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,629 0125563012815 บจ.บริกำเดียร์ จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 70209 กิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

47/404  หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนใหม่ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,630 0125563012823 บจ.ธนทรัพย์ อินทีเรีย แอนด์ อำร์คิ

เทคท์ จ ำกัด

7/5/2563          1,000,000 74101 ประกอบกิจกำรรับออกแบบตกแต่งภำยใน 

ออกแบบสถำปัตยกรรม ออกแบบกรำฟฟิก

โฆษณำ

4/21  ถนนป๊อปปูล่ำ 6 ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,631 0125563012831 บจ.พร็อพแอนด์เปอร์ สตูดิโอ จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 43309 กำรตกแต่งอำคำรให้เสร็จสมบูรณ์อ่ืนๆซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

98/168  หมู่บ้ำน เดอะทรัสต์ ทำวน์ 

รำชพฤกษ์ รัตนำธิเบศร์ ถนนรำชพฤกษ์

ต.อ้อมเกร็ด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,632 0125563013048 บจ.ห้วยใหญ่ฟำร์มแอนด์ฟอเรสท์ 

จ ำกัด

8/5/2563          1,000,000 01121 ประกอบกิจกำรท ำนำ ท ำสวน ท ำไร่ 91/86  หมู่บ้ำน พำทิโอ หมู่ท่ี 5 ต.บ้ำนใหม่ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,633 0125563013081 บจ.โซรีนิวเฮอเบิลคอมมูนิต้ี จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 46443 กำรขำยส่งเคร่ืองส ำอำง 1/2  หมู่ท่ี 5 ต.ท่ำอิฐ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,634 0125563013269 บจ.บีฟำสท์ เอ็กซ์เพรส จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 96309 ประกอบกิจกำรให้บริกำรจัดหำรถยนต์

รับจ้ำง รถแท็กซ่ี จัดส่งพัสดุเอกสำร อำหำร

และเคร่ืองด่ืม ผ่ำนทำงเว็บไซต์ระบบกำรใช้

โปรแกรมส ำเร็จรูป

92/6  หมู่ท่ี 5 ต.บ้ำนใหม่ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,635 0125563013277 บจ.ลำบนัว สำขำ สยำม จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 47219 ประกอบกิจกำรค้ำปลีกหรือค้ำส่ง เพ่ือขำย

อำหำรท่ีปรุงส ำเร็จให้ผู้ซ้ือสำมำรถบริโภค

ได้ทันที

88/45  หมู่บ้ำน เพอร์เฟค มำสเตอร์พีซ

 หมู่ท่ี 4 ถนนชัยพฤกษ

ต.คลองพระอุดม อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,636 0125563013285 บจ.เออำร์ 24 จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 74101 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงออกแบบตกแต่ง

ภำยในสถำปัตยกรรม จัดสวนผลิตภัณฑ์

และออกแบบอย่ำงอ่ืนทุกชนิด

388/86  หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนใหม่ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,637 0125563013471 บจ.ไมลด์แอนด์ไฮจีนนิก จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 20231 ประกอบกิจกำรกำรผลิตสบู่และสำรซักฟอก

ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในกำรท ำควำมสะอำด และ

ขัดเงำ

90  หมู่ท่ี 1 ต.อ้อมเกร็ด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,638 0125563013498 บจ.ชยวี กรุ๊ปส์ จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 46441 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำย 

เคร่ืองมือแพทย์ อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์

51/17  หมู่ท่ี 9 ต.ท่ำอิฐ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,639 0125563013544 บจ.สุเล สตูดิโอ ดีไซน์ จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 74101 ประกอบกิจกำรออกแบบ ตกแต่งภำนใย 100/9  หมู่ท่ี 2 ต.บำงพลับ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,640 0125563013803 บจ.แสงจรัส ร่วมสร้ำง จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 41001 รับสร้ำงบ้ำนพักอำศัย อำคำร โรงงำน ทุก

ประเภท

5/25  หมู่ท่ี 1 ต.ท่ำอิฐ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
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1,641 0125563013862 บจ.ควอนตัม ดิจิตอล จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 47525 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำงและ

สินค้ำอ่ืนๆ

91/32  หมู่ท่ี 5 ต.บ้ำนใหม่ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,642 0125563013871 บจ.โอกะเนะ กรุ๊ป 789 จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 46206 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรสัตว์ ยำ

รักษำโรค และอุปกรณ์กำรเล้ียงสัตว์ทุกชนิด

25/6  หมู่ท่ี 5 ต.บำงพลับ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,643 0125563013986 บจ.พูเรล สกินแคร์ จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 47912 ประกอบกิจกำรขำยปลีกทำงอินเทอร์เน็ต 98/6  หมู่ท่ี 2 ถนนรำชพฤกษ์ ต.บำงพลับ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,644 0125563014036 บจ.เคทีเอ อินเตอร์เทรด จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 46105 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำย

เคร่ืองจักร และวัตถุดิบในกำรผลิตอำหำร

105/15  หมู่ท่ี 9 ถนนติวำนนท์ ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,645 0125563014184 บจ.ซีลเบอร์เกอร์ จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 73101 ประกอบกิจกำรบริกำรรับโฆษณำทำงส่ือ

กำรใช้คอมพิวเตอร์ระบบต่ำงๆ รวมท้ัง

ระบบอินเตอร์เน็ตเเละทำงส่ือโฆษณำอ่ืนๆ

108/22 ต.ปำกเกร็ด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,646 0125563014249 บจ.บำงกอก บำยแอนด์เซลล์ จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 47411 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกคอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์

90/1073  หมู่ท่ี 5 ต.ท่ำอิฐ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,647 0125563014451 บจ.บริติช สตอร่ี จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 10711 ประกอบกิจกำรผลิตและค้ำขนม เบเกอร่ี 

และเคร่ืองด่ืม

22/106  หมู่ท่ี 2 ต.อ้อมเกร็ด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,648 0125563014583 บจ.โต-เอพีเอ็น. จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 29109 ประกอบกิจกำรผลิตรถยนต์ และ

ส่วนประกอบท่ีเก่ียวข้อง และรับจ้ำง

ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ

96/22  หมู่ท่ี 8 ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,649 0125563014613 บจ.เชด ฟลอร่ิง จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 47525 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์

ก่อสร้ำงทุกชนิด

54/76  หมู่ท่ี 5 ต.บำงพลับ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,650 0125563014656 บจ.เอ็นเทอเพรนเดอ จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 46441 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ผลิตภัณฑ์เสริม

อำหำร ผลิตภัณฑ์บ ำรุงร่ำงกำย ผลิตภัณฑ์

ดูแลบ ำรุงผิว และเสริมควำมงำม ผลิตภัณฑ์

ดูแลสุขภำพ

308/103  หมู่ท่ี 3 ซอยประดับศุข ต.บ้ำนใหม่ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,651 0125563014664 บจ.เอ็นเอส ฟอร์เวิร์ด โซลูช่ัน จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 71102 กิจกรรมงำนวิศวกรรมและกำรให้ค ำปรึกษำ

ทำงด้ำนเทคนิค ท่ีเก่ียวข้อง

78/42  ถนนติวำนนท์ ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,652 0125563014842 บจ.เค.เอส.ที.เอ็ม.ซัพพลำย จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 47190 ประกอบกิจกำรซ้ือมำขำยไปซ่ึงสินค้ำอุปโภค

 บริโภค สินค้ำเบ็ดเตล็ด และสินค้ำอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวข้อง

88  หมู่ท่ี 9 ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,653 0125563014907 บจ.พี แอนด์ พี พร็อพเพอร์ต้ี  หัว

หิน จ ำกัด

29/5/2563          1,000,000 68102 ประกอบกิจกำร ซ้ือ ขำย ให้เช่ำ

อสังหำริมทรัพย์

39/44  หมู่ท่ี 3 ต.บำงตลำด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,654 0123563002150 หจ.เอ็น เอส บ๊ัดด้ี ซัพพลำย 19/5/2563          1,000,000 46441 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย และให้บริกำร 

ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้

อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์

88/222  หมู่ท่ี 9 ถนนบำงกรวย-ไทร

น้อย

ต.บำงกรวย อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130
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1,655 0123563002346 หจ.เอ็มแอนด์เอ็ม แฮปป้ี วอช 29/5/2563          1,000,000 96202 ประกอบกิจกำรให้บริกำรร้ำนสะดวกซักอบ

แบบตู้หยอดเหรียญโดยบริกำรด้วยตนเอง 

25 ช่ัวโมง

57/208  หมู่ท่ี 1 ถนนอัจฉริยะพัฒนำ ต.ศำลำกลำง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,656 0125563013072 บจ.ลิฟว่ิง แคร์ เซอร์วิส จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 68102 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับฝำก-ขำย-ให้

เช่ำ ท่ีดิน,ส่ิงปลูกสร้ำงทุกประเภท

99/41  หมู่ท่ี 8 ต.บำงกรวย อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,657 0125563013129 บจ.ขอให้โชคดี จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 73101 กิจกรรมของบริษัทโฆษณำ 198/138  หมู่บ้ำน ดรีมดีลักซ์ หมู่ท่ี 1 

ซอยสวนผัก32 ถนนรำชพฤกษ์

ต.มหำสวัสด์ิ อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,658 0125563013137 บจ.พีพี อินเตอร์เนช่ันแนล เทรดด้ิง

 แอนด์ ซัพพลำย จ ำกัด

12/5/2563          1,000,000 46622 จ ำหน่ำย ตัวแทนจ ำหน่ำย น ำเข้ำ และ

ส่งออก เหล็กรูปพรรณทุกชนิดท่ีใช้ในงำน

ก่อสร้ำง และในโรงงำน

57/362  หมู่บ้ำน โมดิ วิลล่ำ ป่ินเกล้ำ-

วงแหวน หมู่ท่ี 1

ต.ศำลำกลำง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,659 0125563013293 บจ.ภูวรำชัน จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 31009 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย งำนส่ังท ำ 

เฟอร์นเจอร์ กล่อง ตู้ ช้ันวำงของทุกชนิด

88/202  หมู่บ้ำน กัสโต้-ป่ินเกล้ำ หมู่ท่ี

 2

ต.วัดชลอ อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,660 0125563013528 บจ.เอทูแซด เอ็กซ์เพรส แอนด์ มำร์

เก็ตต้ิง จ ำกัด

15/5/2563          1,000,000 47711 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองแต่งกำย เส้ือ

 รองเท้ำ เคร่ืองส ำอำง ท้ังหน้ำร้ำนและ

ออนไลน์

54/5  หมู่ท่ี 3 ต.ศำลำกลำง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,661 0125563013561 บจ.แสงกำญจน์โชติ จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 47732 ประกอบกิจกำรขำยปลีกและขำยส่ง

เคร่ืองประดับ เช่น ทองค ำแท่ง

11/4  หมู่ท่ี 4 ถนนนครอินทร์ ต.บำงขุนกอง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,662 0125563013650 บจ.กำญจนำภิเษก-นครอินทร์ เดลิ

เวอร่ี จ ำกัด

19/5/2563          1,000,000 53200 ประกอบกิจกำร รับ ส่ง เอกสำร พัสดุ และ

ขนส่งสินค้ำ ท้ังรำยช้ินและเหมำชุด บริกำร

เก็บเงิน ปลำยทำง พร้อมท้ังจ ำหน่ำย กล่อง

 ซอง เอกสำร

88/1  หมู่ท่ี 4 ต.ปลำยบำง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,663 0125563013765 บจ.วำร์ปเซอร์วิส จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 53200 ประกอบกิจกำรรับ ส่งพัสดุ สินค้ำ 9/14  หมู่ท่ี 4 ต.บำงขุนกอง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,664 0125563013897 บจ.บิซบ็อกซ์ อินโนเวช่ัน จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 46599 ประกอบกิจกำรค้ำ ออกแบบ ติดต้ัง บริกำร

ซ่อม บ ำรุงรักษำ ระบบท ำควำมเย็น เคร่ือง

ท ำควำมเย็น เคร่ืองปรับอำกำศ รวมท้ัง

อะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้ำดังกล่ำว

88/119  หมู่ท่ี 8 ต.บำงกรวย อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,665 0125563013927 บจ.ไฮ วีอำร์ คอนเนคท์ จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 62012 ประกอบกิจกรรมกำรจัดท ำโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ตำมวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ 

(ยกเว้นโปรแกรมเว็บเพจและเครือข่ำย)

55/139  หมู่บ้ำน บุรีรมย์ หมู่ท่ี 5 ซอย

วัดพระเงิน

ต.ปลำยบำง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,666 0125563013943 บจ.ลิม ครีเอทีฟ จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 71101 ประกอบกิจกรรมงำนสถำปัตยกรรมและกำร

ให้ค ำปรึกษำท่ีเก่ียวข้อง

55/5  หมู่ท่ี 3 ต.บำงขุนกอง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,667 0125563014001 บจ.ทรีโฟลด์ เอ็ม กรุ๊ป จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 25999 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ผลิต ป้ำยช่ือถนน

 ป้ำยบอกทิศทำง ป้ำยบอกสถำนท่ี 

สัญญำณต่ำงๆ

11/63  หมู่ท่ี 3 ต.วัดชลอ อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,668 0125563014095 บจ.ชำร์ค อลูมิเนียม อินกอด จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 46621 ประกอบกิจกำรขำยอลูมิเนียมส ำเร็จรูป 55/416  หมู่ท่ี 5 ต.ปลำยบำง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,669 0125563014109 บจ.บุญสุขเทเลคอม จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 43210 ประกอบกิจกำรรับเหมำ ออกเเบบ ติดต้ัง 

ซ่อมบ ำรุงรักษำ ระบบอินเตอร์เน็ตไฟเบอร์

ออฟฟิต ระบบไฟฟ้ำ

124/141  หมู่บ้ำน วิลเลตไลท์ (รำช

พฤกษ์-ป่ินเกล้ำ) หมู่ท่ี 2 ถนนสวนผัก 

32

ต.มหำสวัสด์ิ อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,670 0125563014346 บจ.เอ็มยูซี จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 70103 ประกอบกิจกำร ส ำนักงำนปฏิบัติกำรภูมิภำค 95/67  หมู่ท่ี 5 ต.มหำสวัสด์ิ อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,671 0125563014427 บจ.สมรมณ์ คอนซัลแทนท์ จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 70209 บริกำรให้ค ำปรึกษำงำนด้ำนกำรตลำดและ

กำรขำย

199/203  หมู่ท่ี 3 ต.บำงขุนกอง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,672 0125563014443 บจ.เอ็นจีที เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 46599 ประกอบกิจกำรค้ำ เก่ียวกับระบบไฟฟ้ำทุก

ประเภท ระบบปรับอำกำศและระบบอำกำศ

1/175  หมู่ท่ี 7 ต.มหำสวัสด์ิ อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,673 0125563014940 บจ.จิสติกส์ โซลูชันส์ จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 52292 กิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดกำรขนส่งสินค้ำ

และตัวแทนออกของ (ตัวแทนด ำเนินพิธีกำร

ศุลกำกร)

125/72  หมู่ท่ี 3 ถนนบำงม่วง-บำงคูลัด ต.ศำลำกลำง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,674 0125563012726 บจ.เอสบี โพสท์ โปร จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 73101 ประกอบกิจกำรผลิตงำนโปรดักช่ัน เช่นท ำสี 

เรียงภำพ ตัดต่อ ภำพ วีดีโอ แปลงไฟล์ต่ำง ๆ

63/126  หมู่บ้ำน พฤกษำวิลเลจ 10 

หมู่ท่ี 12

ต.บำงแม่นำง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,675 0125563012734 บจ.ลิตเต้ิล ไพรมำร่ี จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 46900 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำออร์แนนิค

ส ำหรับเด็ก  ผู้สูงอำยุ เช่น นมผง ขวดนม 

สบู่ส ำหรับเด็ก ยำสระผม ผ้ำอ้อมผู้ใหญ่ 

อำหำรเสริม

119/70  หมู่ท่ี 9 ต.บำงเลน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,676 0125563012963 บจ.ณนนท์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด

8/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี 

ท ำกำร ถนนสะพำน เข่ือน อุโมงค์ และงำน

ก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด

72/311  หมู่ท่ี 4 ต.บำงแม่นำง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,677 0125563013056 บจ.วิจิตรรุ่งเจริญ จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 46105 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำย ผู้แทน

จ ำหน่ำย รับซ่อม เคร่ืองจักรกล เคร่ืองทุ่น

แรง รถยนต์ รถต่ำงๆ

94/134  หมู่ท่ี 9 ต.บำงเลน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,678 0125563013145 บจ.กฤตดีไซน์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ำกัด

12/5/2563          1,000,000 47524 ประกอบกิจกำรกำรค้ำ วัสดุก่อสร้ำง เคร่ือง

เหล็ก

60/1  หมู่ท่ี 5 ต.บำงม่วง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

1,679 0125563013234 บจ.เลด้ี แลนด์ จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 47912 กำรขำยปลีกทำงอินเทอร์เน็ต 49/68  หมู่ท่ี 6 ต.เสำธงหิน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,680 0125563013242 บจ.แอร์ ดี.ดี. พำร์ท แอนด์ เซอร์วิส

 จ ำกัด

12/5/2563          1,000,000 46599 กำรขำยส่งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์อ่ืนๆซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

41/10  หมู่ท่ี 8 ซอยคลองถนน ต.เสำธงหิน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,681 0125563013340 บจ.เอ็มวำยพีอี จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 71102 ให้บริกำรงำนวิศวกรรม ส ำหรับ

กระบวนกำรผลิตหรือสร้ำง โรงงำน

อุตสำหกรรม หรือ โรงงำนต้นแบบ

63/38  หมู่ท่ี 12 ต.บำงแม่นำง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,682 0125563013391 บจ.โฟร์ซีซ่ัน เคมีภัณฑ์ จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 47721 ประกอบกิจกำรค้ำ ซ้ือขำย ปลีกส่ง น ำเข้ำ 

ส่งออกยำรักษำโรค

58/19  หมู่ท่ี 6 ต.เสำธงหิน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,683 0125563013412 บจ.มอร์ แดน เวลท์ จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 47222 ขำยปลีกเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น 

เคร่ืองด่ืมประเภท ชำ กำแฟฯลฯ

79/70  หมู่บ้ำน ศุภำลัย วงแหวน-

รัตนำธิเบศร์ หมู่ท่ี 10

ต.บำงแม่นำง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,684 0125563013455 บจ.วีอำร์พี ดีเวลลอปเม้นท์ โฮล

ด้ิงส์ จ ำกัด

14/5/2563          1,000,000 27102 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยมำตรำวัด

พลังงำนไฟฟ้ำ มิเตอร์ไฟฟ้ำ หม้อแปลงไฟฟ้ำ

 อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์

98/457  หมู่ท่ี 10 ต.บำงแม่นำง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,685 0125563013463 บจ.แอดวำนซ์ เทคโนโลยี และ 

อิเล็คทรอนิก จ ำกัด

15/5/2563          1,000,000 26511 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยมำตรำวัด

ไฟฟ้ำ อุปกรณ์ไฟฟ้ำทุกชนิด

98/457  หมู่ท่ี 10 ต.บำงแม่นำง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,686 0125563013480 บจ.มีปัญญำธรรม จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร 54/79  หมู่ท่ี 6 ต.บำงเลน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,687 0125563013501 บจ.ห้ำดำว คอสเมติค กำรผลิต 

จ ำกัด

15/5/2563          1,000,000 47723 ประกอบกิจกำรค้ำยำสีฟัน สบู่ ครีมอำบน้ ำ

 น้ ำยำบ้วนปำก เคร่ืองส ำอำง รวมถึงกำร

ผลิต และบรรจุภัณฑ์สินค้ำ

5/22  หมู่ท่ี 10 ต.บำงแม่นำง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,688 0125563013579 บจ.เอซี โลจิสติคแอนด์โซลูช่ัน จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่ง และขนถ่ำยสินค้ำ 

ท้ังภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ

16/7  หมู่ท่ี 5 ต.บำงแม่นำง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,689 0125563013587 บจ.โฮมทู จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 68102 ประกอบกิจกำร บริกำรจัดหำซ้ือ ฝำกขำย 

จ ำนอง ท่ีพักอำศัยและอสังหำริมทรัพย์ทุก

ประเภท

59/89  หมู่ท่ี 4 ต.บำงแม่นำง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,690 0125563013706 บจ.โซล อินเทลลิเจนซ์ จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 46510 ประกอบกำรค้ำ จ ำหน่ำย ออกแบบ ปรึกษำ

 จัดท ำ ระบบคอมพิวเตอร์

102/35  หมู่ท่ี 8 ต.บำงเลน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,691 0125563013773 บจ.ฟินช์ แอดเวนเจอร์ จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 46433 กำรขำยส่งเคร่ืองกีฬำ 63/147  หมู่บ้ำน โครงกำรฮำบิเทียบำง

ใหญ่ หมู่ท่ี 8

ต.เสำธงหิน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,692 0125563013854 บจ.พี.เอ.อี โซลูช่ัน จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 71102 ประกอบกิจกำรให้บริกำร ด้ำนกำรปรึกษำ

เก่ียวกับด้ำนวิศกรรมและทำงเทคโนโลยี

1/175  หมู่บ้ำน แกรนด์พลีโน่ รัตนธิ

เบศร์ หมู่ท่ี 8

ต.บำงเลน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,693 0125563013960 บจ.แคลร์ยู โปรดักช่ัน จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 11041 ประกอบกิจกำรผลิตน้ ำแร่ ผลิตน้ ำแร่พร้อม

ด่ืม ผลิตสเปรย์น้ ำแร่ส ำหรับผิวหน้ำ และผิว

กำย

99/80  หมู่ท่ี 10 ต.บำงเลน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

1,694 0125563013994 บจ.เอเพ็กซ์ วัน จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 90002 ประกอบกิจกำรรับออกแบบตัวละคร วัตถุ 

ฉำก

99/191  หมู่ท่ี 8 ต.บำงเลน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,695 0125563014010 บจ.คอร์ดอล อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ำกัด

21/5/2563          1,000,000 33121 ประกอบกิจกำรให้บริกำรซ่อมแซม 

บ ำรุงรักษำ เคร่ืองอุตสำหกรรม เคร่ืองใช้

ทำงวิทยำศำสตร์

61/7  หมู่ท่ี 4 ต.บำงแม่นำง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,696 0125563014141 บจ.ดิ เอ็มไพร์ 789 จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 46694 จ ำหน่ำยบรรจุภัณฑ์ประเภทกระสอบ 111/101  หมู่ท่ี 6 ต.บำงม่วง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,697 0125563014257 บจ.วิว พลัส แปดแปด จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 43210 ประกอบกิจกำรติดต้ังไฟฟ้ำ 9/122  หมู่ท่ี 4 ต.บำงแม่นำง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,698 0125563014494 บจ.อมำลี เทรดด้ิง จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 47190 กำรขำยปลีกสินค้ำอ่ืนๆในร้ำนค้ำท่ัวไป 104/5  หมู่ท่ี 3 ซอยกันตนำ ถนน

กำญจนำภิเษก

ต.บำงม่วง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,699 0125563014532 บจ.ซิลำ สไตล์ จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 46414 ประกอบกิจกำร ขำยส่ง ขำยปลีก น ำเข้ำ

และส่งออก เส้ือผ้ำ กระเป๋ำ สินค้ำแฟช่ัน

ทุกชนิด

63/254  หมู่ท่ี 6 ต.เสำธงหิน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,700 0125563014591 บจ.ฟิลิปปินส์-ไทย คอนสตรัคช่ัน 

จ ำกัด

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

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน

1/27  หมู่บ้ำน พฤกษำ 37 หมู่ท่ี 15 ต.บำงแม่นำง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,701 0125563014605 บจ.พงศ์ฐิติพร ก่อสร้ำง จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน

70/134  หมู่บ้ำน พฤกษำไลท์ รัตนำธิ

เบศร์ หมู่ท่ี 2

ต.เสำธงหิน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,702 0125563014834 บจ.กำลเก้ือกูล จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 46900 กำรขำยส่งสินค้ำท่ัวไป 70/26  หมู่ท่ี 10 ต.บำงแม่นำง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,703 0123563002273 หจ.บลู ไดมอนด์ ทรัค เซอร์วิส 26/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำร ขนส่งสินค้ำทุกชนิดทุก

ประเภท ท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำงอำกำศ ท้ัง

ภำยในประเทศ

88/16  หมู่ท่ี 9 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

1,704 0125563013552 บจ.วีรดำ คอมแพ็คท์ จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย และงำน

ก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกนิด

79/255  หมู่ท่ี 3 หมู่บ้ำนนันทิชำ 4 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

1,705 0125563014371 บจ.ไทยเจริญกิจเมล็ดพันธ์ุข้ำว 

จ ำกัด

25/5/2563          1,000,000 46205 ประกอบกิจกำรซ้ือ-ขำย เมล็ดพันธ์ุข้ำวและ

พืชพันธ์ุทำงเกษตร

7/1  หมู่ท่ี 1 ต.คลองขวำง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

1,706 0125563014681 บจ.ดี เอส วี จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 47524 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง อิฐ 

หิน ดิน ทรำย

34  หมู่ท่ี 6 ต.ทวีวัฒนำ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

1,707 0125563014753 บจ.สยำม ฟรุ๊ท เทรดด้ิง จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 46102 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำส่งออก ได้แก่ กำร

ขำยผัก ผลไม้ และถ่ัวเปลือกแข็ง ท้ังชนิดสด

 แช่เย็นหรือแช่แข็ง

95/122  หมู่ท่ี 3 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,708 0125563014770 บจ.มิสเตอร์ไรโน จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 47525 ประกบกิจกำรจ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง วัสดุ

เคร่ืองใช้ในครัวเรือน รวมท้ังอะไหล่และ

อุปกรณ์ของสินค้ำดังกล่ำวและอ่ืนๆทุก

ประเภท

44/1  หมู่ท่ี 1 ต.รำษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

1,709 0123563002249 หจ.ทูพี อินฟินิต้ี 22/5/2563             900,000 47912 กำรขำยปลีกทำงอินเทอร์เน็ต 200/194  หมู่ท่ี 6 ต.ไทรม้ำ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,710 0123563002001 หจ.ประไพ คอนสตรัคช่ัน 7/5/2563             500,000 41001 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 16  ซอยประชำนิเวศน์ 3  ซอย1/4 ต.ท่ำทรำย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,711 0123563002176 หจ.ซูม่ำ เซอร์วิส ซัพพลำย 21/5/2563             500,000 46594 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ให้เช่ำ เคร่ืองถ่ำย

เอกสำร

130/19  ซอยนนทบุรี 6 ต.ตลำดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,712 0123563002257 หจ.บี เฟรช แมชชีน (ไทยแลนด์) 25/5/2563             500,000 96202 ประกอบกิจกำร กำรซักผ้ำโดยเคร่ืองซักผ้ำ

ชนิดหยอดเหรียญ

109  ซอยทำนสัมฤทธ์ิ 21/3 ต.ท่ำทรำย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,713 0125563012645 บจ.ซี.เค.เอซ กำรบัญชี จ ำกัด 1/5/2563             500,000 69200 จดทะเบียนบริษัท บริกำรท ำบัญชี ปรึกษำ

บัญชีและภำษีอำกร และวำงระบบบัญชี

489/4  ถนนนนทบุรี ต.ท่ำทรำย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,714 0125563013790 บจ.สุนทรี อำร์ต สตูดิโอ จ ำกัด 20/5/2563             500,000 90001 กำรออกแบบทำงด้ำนศิลปะ ท่ีปรึกษำทำง

ศิลปะ สร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปะ ออกแบบ

และท ำต้นแบบงำนศิลปะ ประติมำกรรม

และของประดับตกแต่งทุกชนิด

17/4  หมู่ท่ี 1 ถนนรัตนำธิเบศร์ ต.ไทรม้ำ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,715 0125563014028 บจ.ณ นนท์ คอฟฟ่ี จ ำกัด 21/5/2563             500,000 56302 ประกอบกิจกำรบริกำรเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอ

ลกฮอล์เป็นหลักในร้ำน แบบพร้อมบริโภค 

เช่น คอฟฟ่ีช็อป ร้ำนกำแฟ

245  ถนนรัตนำธิเบศร์ ต.บำงกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,716 0125563014044 บจ.อีทีซี. ครีเอทีฟ จ ำกัด 22/5/2563             500,000 74101 ประกอบกิจกำรบริกำรรับออกแบบและให้

ค ำปรึกษำงำนก่อสร้ำง ตกแต่งภำยใน

111/203  หมู่ท่ี 3 ซอยท่ำอิฐ ถนน

รัตนำธิเบศร์

ต.บำงรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,717 0123563002214 หจ.ดีฟำสท์เซอร์เวย์ 22/5/2563             500,000 66210 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงส ำรวจอุบัติเหตุ

รถยนต์ รถจักรยำนยนต์และทรัพย์สินทุก

ชนิด

212/133  หมู่ท่ี 7 ต.พิมลรำช อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,718 0125563013714 บจ.กรีนวูด อินดัสเทรียล จ ำกัด 19/5/2563             500,000 46900 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย น ำเข้ำ ส่งออก 

ตัวแทนจ ำหน่ำย ผลิต ผลิตภัณฑ์ใช้ส ำหรับ

โรงแรม

54/95  ถนนบำงบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.ละหำร อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,719 0125563012874 บจ.จำง ไทย ไท่ จ ำกัด 7/5/2563             500,000 47711 ประกอบกิจกำรขำยเคร่ืองแต่งกำย เส้ือ 

รองเท้ำ เคร่ืองส ำอำง ท้ังหน้ำร้ำนและ

ออนไลน์

90/948  หมู่บ้ำน เดอะวิลล่ำรัตนำธิ

เบศร์-รำชพฤกษ์ หมู่ท่ี 5

ต.ท่ำอิฐ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,720 0125563013684 บจ.เคซี.แอคเคำท์ แอนด์ เซอร์วิส 

จ ำกัด

19/5/2563             500,000 69200 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับท ำบัญชี วำง

ระบบัญชี ให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำเก่ียวกับ

ระบบบริหำรจัดกำรทำงบัญชีและภำษีอำกร

72/152  หมู่ท่ี 4 ต.คลองพระอุดม อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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ไปรษณีย์

1,721 0125563014362 บจ.พีเอส โปรดักช่ัน เฮำส์ จ ำกัด 25/5/2563             500,000 73101 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงบริกำรงำน ผลิตและ

ถ่ำยท ำ งำนโฆษณำ ตัดต่อ ส่ือมีเดีย วีดีโอ

น ำเสนอ

99/220  หมู่ท่ี 6 ต.บ้ำนใหม่ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,722 0125563014389 บจ.กรีน ดีเอส 99 จ ำกัด 25/5/2563             500,000 73101 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงบริกำรงำน ผลิตและ

ถ่ำยท ำ งำนโฆษณำ ตัดต่อ ส่ือมีเดีย วีดีโอ

น ำเสนอ

99/220  หมู่ท่ี 6 ต.บ้ำนใหม่ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,723 0123563002028 หจ.คลีนมำสเตอร์2020 8/5/2563             500,000 47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง 

อะไหล่เคร่ืองยนต์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ

153/41  หมู่ท่ี 5 ซอยบำงกรวย-ไทร

น้อย 9

ต.บำงกรวย อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,724 0125563014150 บจ.ชัยพร สโตร์ โฮลด้ิง จ ำกัด 25/5/2563             500,000 46109 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ และส่งออกเพ่ือกำร

จ ำหน่ำยสินค้ำ

87/1  หมู่ท่ี 2 ต.บำงขุนกอง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,725 0125563014923 บจ.นนนที ซัพพลำย จ ำกัด 29/5/2563             500,000 47612 ประกอบกิจกำรค้ำอุปกรณ์กำรเรียนกำร

สอน เคร่ืองค ำนวณ อุปกรณ์กำรพิมพ์ 

ส่ิงพิมพ์ เคร่ืองใช้ส ำนักงำน

46  หมู่ท่ี 3 ต.ศำลำกลำง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,726 0125563013757 บจ.ไอคอนิก เทรนน่ิง แอนด์ คอน

ซัลต้ิง จ ำกัด

19/5/2563             500,000 70209 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ 

จัดกำรฝึกอบรม ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

อุตสำหกรรม

27/1  หมู่ท่ี 5 ซอยบำงใหญ่-บำงคูลัด4

 ถนนกำญจนำภิเษก

ต.บำงม่วง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,727 0125563014192 บจ.กู๊ด เทสท์ มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด 25/5/2563             500,000 46900 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย สินค้ำอุปโภค 

สินค้ำบริโภค ทุกชนิด

98/42  หมู่ท่ี 10 ต.บำงแม่นำง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,728 0125563014524 บจ.เซเว่น แอนด์ ทู จ ำกัด 26/5/2563             500,000 47912 ขำยสินค้ำประเภทเคร่ืองส ำอำง ผ่ำนเว็บไซต์ 59/69  หมู่ท่ี 9 ต.บำงแม่นำง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,729 0123563002141 หจ.ลูซ่ีแคร์79 19/5/2563             400,000 46441 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและจ ำหน่ำยอุปกรณ์

ทำงกำรแพทย์

46/885  หมู่ท่ี 5 ต.บำงคูรัด อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,730 0123563002265 หจ.พรดี อิศรำ 25/5/2563             300,000 68102 ประกอบกิจกำร ซ้ือ รับ จัดหำ จ ำหน่ำย เช่ำ

 ให้เช่ำ เช่ำซ้ือ ขำยฝำก จ ำนอง 

อสังหำริมทรัพย์

35  ซอยกรุงเทพนนท์ 14 ต.บำงเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,731 0125563014729 บจ.เจแอนด์เค เก้ำเก้ำเก้ำ โกลด์ 

จ ำกัด

28/5/2563             300,000 47711 ประกอบกิจกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำประเภท

เส้ือผ้ำ เคร่ืองแต่งกำย เคร่ืองประดับ 

กระเป๋ำ รองเท้ำ สินค้ำแฟช่ัน

90/195  หมู่ท่ี 5 ต.บำงรักพัฒนำ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,732 0123563002206 หจ.ภัทรรังสิมันต์ 22/5/2563             300,000 70209 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำให้ควำมรู้ 

อบรม และพัฒนำบุคลำกรขำย ให้

ค ำแนะน ำด้ำนกำรขำย บริหำรงำนขำยและ

ส่งเสริมกำรขำย

58/12  หมู่ท่ี 14 ต.บำงม่วง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,733 0123563002109 หจ.เอ็มทูเอ็ม เอ็กซ์เซลเลนซ์ 15/5/2563             200,000 62022 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนซอฟแวร์ 

บริกำรสนับสนุนทำงเทคนิค

33/21  หมู่บ้ำน พฤกษำวิลล์ 63/2 

หมู่ท่ี 4

ต.บำงไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
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1,734 0125563014541 บจ.ไซเฟอร์.ฟิล์ม จ ำกัด 27/5/2563             200,000 73101 ประกอบกิจกรรมของบริษัทโฆษณำ 27/2  หมู่ท่ี 4 ถนนเทศบำล15 ต.โสนลอย อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,735 0123563002231 หจ.เพชรคลังทอง 22/5/2563             200,000 70209 ประกอบกิจกำรเป็นท่ีปรึกษำให้ควำมรู้ 

อบรม และพัฒนำบุคลำกรขำย ให้

ค ำแนะน ำด้ำนกำรขำย

80/16  หมู่ท่ี 3 ต.บำงตลำด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,736 0125563013170 บจ.น้ ำข้ึน จ ำกัด 12/5/2563             200,000 70209 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ ให้

ค ำแนะน ำด้ำนกำรขำย และรับจ้ำงขยำย

งำนขำย

95/511  หมู่ท่ี 10 ต.บำงแม่นำง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,737 0125563013005 บจ.เฮลธ์ต้ี ไชน์ จ ำกัด 8/5/2563             200,000 46443 ประกอบกิจกำรค้ำ ขำยส่ง ขำยปลีก เจ

ลดับกล่ินและน้ ำยำดับกล่ิน น้ ำยำเทท่อเพ่ือ

ดับกล่ิน น้ ำยำเทท่อเพ่ือดับกล่ิน สบู่ ส่ิง

เสริมควำมงำม สบู่ อำหำรเสริม และ

ผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ

100/11  หมู่ท่ี 1 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

1,738 0123563002061 หจ.พิชญุตม์เทรดด้ิง 12/5/2563             150,000 82110 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหำรงำนเก่ียวกับ

ด้ำนพำณิชยกรรม กำรตลำด อุตสำหกรรม

200/1109  หมู่ท่ี 1 ต.บำงตลำด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,739 0123563002168 หจ.ซีพีอำร์ มำร์เก็ตต้ิง 20/5/2563             110,000 70209 ประกอบกิจกำร รับเป็นท่ีปรึกษำ ให้ควำมรู้

 และให้ค ำแนะน ำด้ำนกำรขำย บริหำรงำน

และพัฒนำคุณภำพบุคลำกรขำย กำร

ส่งเสริมกำรขำย กำรรับจ้ำงบริหำรงำนขำย 

และกำรรับจ้ำงขยำยงำน

124/30  หมู่ท่ี 2 ต.บำงสีทอง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,740 0123563002036 หจ.ไทยอินฟรำ 8/5/2563             100,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 33/109  หมู่บ้ำน พนำลี 26 หมู่ท่ี 4 ต.บำงไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,741 0123563002044 หจ.บี.เอ.เอ็น. คลีน 8/5/2563             100,000 81210 ประกอบกิจกำรบริกำรท ำควำมสะอำด ท ำ

ควำมสะอำดพ้ืน

38  หมู่ท่ี 4 ซอยนนทบุรี 29 ต.ท่ำทรำย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,742 0125563012998 บจ.อำร์เคน แคปปิตอล จ ำกัด 8/5/2563             100,000 70209 ประกอบธุรกิจบริกำรรับเป็นท่ีปรึกษำและ

ให้ค ำแนะน ำปัญหำเก่ียวกับกำรด ำเนินธุรกิจ

 กำรวำงแผนทำงกำรเงิน และกำรจัดหำ

เงินทุน

9/1  ซอยติวำนนท์ 44 ต.ท่ำทรำย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,743 0125563013200 บจ.ศำลำยำไทย 2020 จ ำกัด 12/5/2563             100,000 96101 ประกอบกิจกำรเก่ียวกับนวดไทย รวมถึง

ผลิตและจ ำหน่ำย น ำเข้ำ-ส่งออก เคร่ืองมือ

และอุปกรณ์เก่ียวกับกำรนวด

26/66  ซอยงำมวงศ์วำน 6 ต.บำงเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,744 0125563013919 บจ.ลิตำ ซัพพลำย จ ำกัด 21/5/2563             100,000 74109 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงและออกแบบสินค้ำ

กำรเกษตร อุปกรณ์ไฟฟ้ำ หลอดไฟ 

เคร่ืองประดับ

48/137  หมู่บ้ำน โกลเด้นทำวน์ งำม

วงศ์วำน-ประชำช่ืน ซอยงำมวงศ์วำน 6

 แยก 21

ต.บำงเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
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1,745 0125563014931 บจ.อรยำ เฮงเฮง รวยรวย จ ำกัด 29/5/2563             100,000 70209 ประกอบกิจกำรเป็นท่ีปรึกษำให้ควำมรู้ด้ำน

กำรขำย คุณภำพกำรขำย กำรส่งเสริมกำร

ขำย

106/49  หมู่บ้ำน พฤกษำทำว์ 2 หมู่ท่ี 

10

ต.บำงกร่ำง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1,746 0123563001994 หจ.หญิงวำเลน 7/5/2563             100,000 46492 ขำยส่งปลีก น ำเข้ำส่งออกและผลิต

เคร่ืองประดับ

109/381  หมู่ท่ี 5 ซอยล ำโพ ต.ล ำโพ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,747 0123563002087 หจ.แด ฟอร์ สตำร์ร่ี 14/5/2563             100,000 73101 รับออกแบบ ผลิตส่ือโฆษณำ ส่ิงพิมพ์ 

สินค้ำ-ผลิตภัณฑ์ต่ำงๆแบบครบวงจร

90/410  หมู่ท่ี 6 ต.บำงบัวทอง อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

1,748 0123563002192 หจ.ละเมำะดีไซน์ 22/5/2563             100,000 14112 ประกอบกิจกำรผลิตเส้ือผ้ำช้ันนอก 89/37  หมู่บ้ำน ศุภำลัยกำร์เด้นวิลล์ 

หมู่ท่ี 1 ซอย3

ต.ศำลำกลำง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,749 0125563012793 บจ.รักษำควำมปลอดภัย บี.เอส. 

อินเตอร์ กำร์ด จ ำกัด

5/5/2563             100,000 80100 ประกอบกิจกรรมกำรรักษำควำมปลอดภัย

ส่วนบุคคล

124/19  หมู่ท่ี 2 ต.มหำสวัสด์ิ อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

1,750 0125563013382 บจ.ดำร์ลิง ชิง ชิง จ ำกัด 14/5/2563             100,000 46594 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองพิมพ์ อุปกรณ์กำร

พิมพ์ และส่ิงพิมพ์

82/404  หมู่ท่ี 6 ถนนกำญจนำภิเษก ต.เสำธงหิน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,751 0125563014303 บจ.กลิสเท็น ดีไซน์ จ ำกัด 25/5/2563             100,000 47591 ประกอบกิจกำรขำยสินค้ำไลฟ์สไตล์ ของ

ตกแต่งบ้ำนและรับจ้ำงออกแบบ

34/14  หมู่ท่ี 15 ต.บำงแม่นำง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

1,752 0123563001986 หจ.อิสรำ พำร์ท แอนด์ เซอร์วิส 7/5/2563             100,000 82990 ประกอบกิจกำรบริกำรรับท ำหรือประกอบ

ช้ินงำนตำมแบบ

15/1  หมู่ท่ี 6 ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

1,753 0125563014176 บจ.ซิส ออฟฟิเชียล จ ำกัด 25/5/2563              40,000 77299 ประกอบกิจกำรให้เช่ำของใช้ส่วนบุคคลและ

ของใช้ในครัวเรือนอ่ืนๆ ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้

ในท่ีอ่ืน

70/28  หมู่บ้ำน เมทโทร บิชทำวน์ 

แจ้งวัฒนะ 2 หมู่ท่ี 4 ถนนหอกำรค้ำไทย

ต.คลองพระอุดม อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

1,754 0135563010189 บจ.เอไอไนน์ จ ำกัด 5/5/2563        20,000,000 58202 ประกอบกิจกำรให้บริกำรโปรแกรม

ส ำเร็จรูปและให้บริกำรซอฟแวร์คอมพิวเตอร์

89/241  หมู่บ้ำน เดอะพำลำซเซตโต้ 

คลองหลวง หมู่ท่ี 6

ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,755 0135563011274 บจ.โกลด์ โคเกียว (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

22/5/2563        14,000,000 22299 ออกแบบ ผลิต แปรรูป จ ำหน่ำย น ำเข้ำ

และส่งออกผลิตภัณฑ์พลำสติกส ำหรับ

อุตสำหกรรม ครัวเรือน

56/18  หมู่ท่ี 20 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,756 0135563011801 บจ.เจเอฟที จ ำกัด 28/5/2563        10,000,000 45102 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและจัดจ ำหน่ำย รถ

หุ้มเกรำะกันกระสุน เส้ือเกรำะกันกระสุน

180  ซอยรังสิต-นครนำยก 31 ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

1,757 0135563010413 บจ.เชำว์ เร้นท์ อะ คำร์ จ ำกัด 8/5/2563          5,000,000 77101 ประกอบกิจกำร ให้เช่ำ ดูแล บ ำรุงรักษำ 

ตรวจสอบและซ่อมแซม ส ำหรับ

ยำนพำหนะทุกประเภท

5/5  หมู่ท่ี 7 ต.บำงคูวัด อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,758 0135563011606 บจ.ซีนเนอร่ี พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด 27/5/2563          5,000,000 68102 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยท่ีดินหรือพร้อมส่ิง

ปลูกสร้ำง

41  หมู่ท่ี 3 ถนนติวำนนท์ ต.บ้ำนใหม่ อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000
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1,759 0135563011673 บจ.โชว์อำร์ จ ำกัด 27/5/2563          5,000,000 46443 ประกอบกิจกำร ขำย จ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง

 อุปกรณ์เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้เสริมควำม

งำมทุกชนิด

111/28  หมู่ท่ี 7 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,760 0135563011703 บจ.ทีแอนด์พี เวิลด์ เฟรช มำร์เก็ต 

จ ำกัด

28/5/2563          5,000,000 47219 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรสด แห้ง 

อำหำรแปรรูป อำหำรก่ึงส ำเร็จรูป ผลไม้ 

เน้ือสัตว์ และเคร่ืองปรุง

88/124  หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนใหม่ อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,761 0135563011045 บจ.กู๊ด ดรำม่ำ จ ำกัด 20/5/2563          5,000,000 68104 ให้เช่ำสตูดิโอ ถ่ำยภำพน่ิง หรือวิดีโอ 

อุปกรณ์ประกอบฉำก ให้เช่ำรถโดยสำร เรือ

 อสังหำริมทรัพย์

168/2  หมู่ท่ี 1 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110

1,762 0135563010049 บจ.บีทีอำร์ เซอร์วิสบีเค จ ำกัด 1/5/2563          5,000,000 46599 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย และติดต้ัง ซ่อม

เคร่ืองจักรและมอเตอร์และระบบงำนไฟฟ้ำ

อุตสำหกรรม

38/8  หมู่ท่ี 1 ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,763 0135563010634 บจ.ดวงดำรำ 888 จ ำกัด 13/5/2563          5,000,000 46318 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยกำแฟส ำเร็จรูป 

และสินค้ำอุปโภค-บริโภคทุกชนิด

55/13,55/14  หมู่บ้ำน บ้ำนพฤกษำ 

40 หมู่ท่ี 3 ถนนเลียบคลองสำม

ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,764 0135563011576 บจ.บิวต้ี แอนด์ ริชช่ี กรุ๊ป จ ำกัด 26/5/2563          5,000,000 47711 ประกอบกิจกำรค้ำ เส้ือผ้ำส ำเร็จรูป เคร่ือง

แต่งกำย รองเท้ำ

45/6  หมู่ท่ี 4 ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,765 0135563011738 บจ.ซี.เอช. แมททีเรียล แอนด์ เด

เวลลอปเม้นท์ จ ำกัด

28/5/2563          5,000,000 46109 ท ำกำรประมูลเพ่ือขำยสินค้ำตำม

วัตถุประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติ

บุคคล ส่วนรำชกำรฯ

111/6  หมู่ท่ี 10 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,766 0133563002231 หจ.เคพี. คอนซัลท์ แอนด์ เซอร์วิส 25/5/2563          5,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร

291  ซอยรังสิต-นครนำยก 44 ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

1,767 0135563011371 บจ.ปิติ โภคภัณฑ์ จ ำกัด 25/5/2563          5,000,000 46311 ประกอบกิจกำรค้ำเน้ือสัตว์ช ำแหละและ

เน้ือสัตว์แช่แข็ง

2/301  หมู่ท่ี 6 ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

1,768 0135563011533 บจ.ดีดีดี เฮ้ำส์ จ ำกัด 26/5/2563          5,000,000 43309 ประกอบกิจกำรให้บริกำรตกแต่งอำคำร ท้ัง

ภำยในอำคำรและภำยนอกอำคำร

77/73  หมู่ท่ี 3 ต.คลองพระอุดม อ.ลำดหลุมแก้ว จ.ปทุมธำนี 12140

1,769 0133563002044 หจ.ไฮเทค2493 เอ็นจิเนียร่ิง 15/5/2563          5,000,000 43210 ประกอบกิจกำรบริกำร รับเหมำ ติดต้ัง 

ระบบไฟฟ้ำ ระบบกำรส่ือสำร ระบบ

เคร่ืองปรับอำกำศ ระบบไฟเบอร์ ออฟติก 

ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ

71/21  หมู่ท่ี 7 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,770 0135563010081 บจ.พัฒนำเฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด 1/5/2563          5,000,000 46103 น ำเข้ำ ส่งออก ซ้ือมำ ขำยไป เคร่ืองใช้

เฟอร์นิเจอร์

26/24  หมู่ท่ี 3 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,771 0135563010481 บจ.บ้ำนนำยเอสเตท จ ำกัด 12/5/2563          5,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง และงำน

เฟอร์นิเจอร์

100/80  หมู่ท่ี 6 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,772 0135563010715 บจ.เอส.อำร์.ไอ เดคอเรช่ัน จ ำกัด 14/5/2563          5,000,000 74101 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงออกแบบ ตกแต่ง 

อำคำร ท่ีพักอำศัย และสถำนท่ีต่ำงๆ ทุกชนิด

27/4  หมู่ท่ี 7 ต.บึงค ำพร้อย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,773 0135563010979 บจ.เอสเอสพี โปรเฟสช่ันแนล ทริค

 จ ำกัด

19/5/2563          5,000,000 43210 ประกอบกิจกำรรับเหมำงำนเดินระบบไฟฟ้ำ

 ระบบประปำ ระบบเคร่ืองปรับอำกำศ 

ระบบเครือข่ำยโทรคมนำคม ระบบ

อินเตอร์เน็ต ระบบกล้องวงจรปิด ระบบ

เคเบ้ิลทีวี

55/117  หมู่ท่ี 1 ต.ล ำลูกกำ อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,774 0135563010359 บจ.เอส.เจ.มำร์เก็ตต้ิง แอนด์ แมนู

แฟคเจอร่ิง จ ำกัด

7/5/2563          5,000,000 20231 ประกอบกิจกำรผลิต จัดจ ำหน่ำย 

ผลิตภัณฑ์น้ ำยำท ำควำมสะอำดทุกประเภท

57  หมู่ท่ี 1 ต.บำงกระบือ อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี 12160

1,775 0135563011568 บจ.มลิวรรณ กรุ๊ป 2020 จ ำกัด 26/5/2563          3,000,000 47711 ประกอบกิจกำรขำยเคร่ืองแต่งกำย เส้ือ 

รองเท้ำ เคร่ืองส ำอำง ท้ังหน้ำร้ำนและ

ออนไลน์

3/12  หมู่ท่ี 3 ต.บำงขะแยง อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,776 0135563010910 บจ.โอพีเอ็ม องครักษ์ จ ำกัด 18/5/2563          3,000,000 68103 ประกอบกิจกำรให้เช่ำ  อำคำรห้องพัก  บ้ำน

  อำคำรชุด  อพำร์ตเมนต์ หรือสถำนท่ีพัก

อำศัยท่ีเรียกช่ืออ่ืน

58/259  หมู่บ้ำน ซ่ือตรง ชมสวน หมู่ท่ี

 6

ต.บึงน้ ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110

1,777 0135563010308 บจ.ต้นดวงธรรม จ ำกัด 7/5/2563          3,000,000 28199 ผลิตเคร่ืองจักร 99/45  หมู่ท่ี 9 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,778 0135563010251 บจ.ซันเดย์ แฮร์ คัลเลอร์ส จ ำกัด 7/5/2563          3,000,000 96104 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำ ตัด แต่ง 

ตกแต่ง บ ำรุงเส้นผม รวมถึงกำรจ ำหน่ำย

ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม

99/4  หมู่ท่ี 8 ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

1,779 0133563001935 หจ.เดอะฟู้ดไลฟ์ 7/5/2563          3,000,000 10132 ประกอบกิจกำรผลิต และจ ำหน่ำยเฟรนไชส์

 ลูกช้ิน น้ ำจ้ิม และผลิตภัณฑ์ท่ีคล้ำยกันท่ี

ท ำจำกเน้ือสัตว์

88/94  หมู่ท่ี 17 ต.บึงค ำพร้อย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,780 0135563011282 บจ.เอสวีจี ซิลเวอร์โกลด์ กรุ๊ป จ ำกัด 22/5/2563          2,000,000 11041 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย น้ ำและ

เคร่ืองด่ืม กำแฟ ท้ังในประเทศและ

ต่ำงประเทศ

55/471  หมู่ท่ี 5 ต.บำงคูวัด อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,781 0135563010260 บจ.โซล่ำร์ ไฮบริด แอนด์ รูฟท็อป 

จ ำกัด

7/5/2563          2,000,000 35101 ประกอบกิจกำรผลิตติดต้ังและจ ำหน่ำย

โซลำร์เซลส์

53/199  หมู่ท่ี 1 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110

1,782 0135563010316 บจ.วำย อำร์ ซี อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ำกัด

7/5/2563          2,000,000 46102 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ-ส่งออก เก่ียวกับ

เกษตร จ ำพวกพืช ผัก ผลไม้ อำหำรแห้ง 

อำหำรสด จ ำพวกแป้ง เคร่ืองเทศทุกชนิด

15/12-13  หมู่ท่ี 9 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,783 0135563010707 บจ.โจว ไท่ ซำน อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกัด 14/5/2563          2,000,000 46441 ประกอบกิจกำร หน้ำกำกอนำมัย เจลล้ำง

มือ น้ ำยำฆ่ำเช้ือ ฯ

9/335  หมู่ท่ี 10 ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

1,784 0135563010499 บจ.อัลตร้ำ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

เซอร์วิส จ ำกัด

12/5/2563          2,000,000 28199 ผลิต จัดจ ำหน่ำยอุปกรณ์เคร่ืองจักร 48/94  หมู่ท่ี 5 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,785 0135563010952 บจ.พีเอ็นเอ็น.ออกแบบและ

ก่อสร้ำง จ ำกัด

19/5/2563          1,500,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน

99/88  หมู่ท่ี 4 ต.ล ำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110

1,786 0133563002117 หจ.แอร์พีเอส22 19/5/2563          1,000,000 45302 ประกอบกิจกำรขำย ซ่อมระบบปรับอำกำศ

รถยนต์ เคร่ืองจักรกล

299/57  หมู่บ้ำน ศุภำลัยวิลล์ หมู่ท่ี 4 ต.บำงเด่ือ อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,787 0133563002150 หจ.ทีวำยเอ็นเค ริช 21/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงและงำน

โยธำทุกประเภท

51/312  หมู่บ้ำน เมืองเอก หมู่ท่ี 7 

ซอยเอกทักษิณ 3

ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,788 0133563002249 หจ.จตุโชค ทรำนสปอร์ต 25/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งเเละขนถ่ำยสินค้ำ 

เเละคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ ท้ังภำยในประเทศ

99/2  หมู่ท่ี 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,789 0133563002311 หจ.ณลดำ พำณิชย์ 29/5/2563          1,000,000 47739 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองหมำยปักทุก

ชนิด รวมท้ังประมูลงำน จัดซ้ือจัดจ้ำงกับ

หน่วยงำนภำครัฐ

10/152  หมู่ท่ี 3 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,790 0133563002371 หจ.แมททีเรียล 2020 29/5/2563          1,000,000 ประกอบกิจกำรผลิต รับจ้ำงผลิต ผลิตภัณฑ์

พลำสติกทุกชนิด และเม็ดพลำสติกรีไซเคิล

151/11  หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนกลำง อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,791 0135563010022 บจ.เวิร์ค คอนสตรัคช่ัน 2020 จ ำกัด 1/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัยและ

ก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด

62/51  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนฉำง อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,792 0135563010073 บจ.สุวรรณบรรลือ ขนส่ง จ ำกัด 1/5/2563          1,000,000 49201 ประกอบกิจกำรขนส่ง บริกำรรถตู้ รับ-ส่ง 

ผู้โดยสำร ท้ังประจ ำและไม่ประจ ำทำง

48/345 หมู่ท่ี 3  หมู่บ้ำน พฤกษำ 46 ต.บ้ำนใหม่ อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,793 0135563010561 บจ.คำนำ อินเตอร์ ซัพพลำย จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 78200 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงท ำของ ตำมวัตถุท่ี

ประสงค์ท้ังหมดให้แก่บุคคล นิติบุคคล 

รำชกำร องค์กำรของรัฐ

8/4  หมู่ท่ี 7 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,794 0135563010847 บจ.ปันสุข555 จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 47219 ค้ำประเภทอำหำรส ำเร็จรูป ซิมโทรศัพท์

อำหำรเสริมสุขภำพ เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภำพ 

ผลิตภัณฑ์เสริมควำมงำม

199/54  หมู่ท่ี 4 ต.บำงเด่ือ อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,795 0135563010936 บจ.ทิป ที.ไอ.พี. จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 90002 ประกอบกิจกำรให้บริกำรด้ำนกำรแสดง 

พิธีกร และถ่ำยโฆษณำทุกชนิด

67/86  หมู่ท่ี 3 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,796 0135563011053 บจ.เอ็นเอสเอ็ม แล็บ แอนนิมอล 

เซอร์วิส แอนด์ อินสทรูเม้นท์ 

(ประเทศไทย) จ ำกัด

20/5/2563          1,000,000 46204 ประกอบกิจกำรค้ำสัตว์ทดลอง ส่ิงมีชีวิต 

อำหำรสัตว์ เคร่ืองเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ วัสดุ

อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ทำงวิทยำศสำตร์

1047  หมู่ท่ี 3 ถนนรังสิต-บำงพูน ต.บำงพูน อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,797 0135563011266 บจ.เอ็นจอยมอร์ จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 47912 ประกอบกิจกำรด้ำนอีคอมเมิร์ซขำยของใช้

อุปโภคบริโภค

111/4  หมู่ท่ี 7 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,798 0135563011444 บจ.สกิลอัพฟุตบอล จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 46103 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทน น ำเข้ำ ส่งออก

จัดหำและจ ำหน่ำยอุปกรณ์กีฬำฟุตบอลแก่

ภำครัฐและเอกชน

222/417  หมู่บ้ำน ฮำบิเทีย บอนด์ 

รำชพฤกษ์

ต.บำงคูวัด อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,799 0135563011452 บจ.บุ๊ค เอ็กซ์เพรส โลจิสติก แอนด์

 แพ็คเกจจ้ิง จ ำกัด

25/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำและ

คนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำงอำกำศ 

ท้ังภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ

78/64  หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนฉำง อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,800 0135563011495 บจ.ทีเอ็มที เวิลด์ จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 63113 ประกอบกิจกำรเก่ียวกับตลำดออนไลน์ 

เครือข่ำยโทรศัพท์ และเว็บไซต์ แบรนเนอร์

ต่ำงๆ ไม่ใช่ธุรกิจขำยตรง

115/203  หมู่บ้ำน เป่ียมสุขเอสเกต

กรุงเทพฯปทุมธำนี หมู่ท่ี 3

ต.บำงเด่ือ อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,801 0135563011657 บจ.วนิดำ เรียล เอสเตท จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 68102 ประกอบกิจกำรค้ำทำงด้ำนธุรกิจ

อสังหำริมทรัพย์

97/19  หมู่ท่ี 2 ต.บำงหลวง อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,802 0135563011665 บจ.มิลเล่ียนบิลเล่ียน เอ็นเตอร์

ไพรส์ จ ำกัด

27/5/2563          1,000,000 10799 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย ผัก ผลไม้ 

อำหำรแปรรูป เน้ือสัตว์ เคร่ืองเทศ อำหำร

ส ำเร็จรูป อำหำรก่ึงส ำเร็จรูป

55/249  หมู่บ้ำน เมืองเอก หมู่ท่ี 7 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,803 0135563011789 บจ.ริชธำรำ พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกประเภท 88/38  หมู่ท่ี 2 ต.บำงเด่ือ อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,804 0135563011860 บจ.เอ็ม.วำย.ซิสส์ เฮอร์เบิล จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 20232 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย

เคร่ืองส ำอำง

146/35  หมู่บ้ำน เมืองประชำ หมู่ท่ี 10

 ซอย15 ถนนกรุงเทพ-ปทุมธำนี

ต.บำงคูวัด อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,805 0135563011886 บจ.เฟิร์สโนเวมเบอร์ จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 14113 ประกอบกิจกำรผลิตชุดช้ันในและชุดนอน 432/266  หมู่ท่ี 4 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,806 0133563001943 หจ.ภูฤทธ์ิ ซัพพลำย 8/5/2563          1,000,000 47711 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองแบบ รปภ.

อุปกรณ์ส ำหรับรักษำควำมปลอดภัย(รปภ)

อุปกรณ์เซฟต้ีทุกชนิด

99/606  หมู่บ้ำน พฤกษำ 2 หมู่ท่ี 1 ต.ล ำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110

1,807 0133563002176 หจ.เซรำมิกมือสองญ่ีปุ่น 22/5/2563          1,000,000 47749 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก เพ่ือจ ำหน่ำย

 เซลำมิกซ์ มือสอง

37/13  หมู่ท่ี 5 ต.บึงน้ ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110

1,808 0133563002184 หจ.ไทยแอร์ 2528 22/5/2563          1,000,000 47595 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย เคร่ืองปรับอำกำศ

 อะไหล่และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องทุกชนิด 

รวมท้ังให้บริกำร

190/1060  หมู่ท่ี 1 ถนนรังสิต-

นครนำยก

ต.ล ำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110
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1,809 0135563010090 บจ.วินเทรด ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 1/5/2563          1,000,000 49339 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

ขยะในโรงงำนอุตสำหกรรม

88/167  หมู่ท่ี 3 ถนนรังสิต-นครนำยก ต.ล ำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110

1,810 0135563010138 บจ.คิน เจนนูอีน พำร์ทส์ จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 45301 ประกอบกิจกำรขำยส่งช้ินส่วนและ

อุปกรณ์เสริมใหม่ของยำนยนต์

49/402  หมู่บ้ำน พรพิมำนวิลล์ หมู่ท่ี 1

 ซอย20/1 ถนนรังสิต-นครนำยก

ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110

1,811 0135563010324 บจ.วิช่ัน แอ๊คทีฟ กรุ๊ป (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

7/5/2563          1,000,000 47595 ประกอบกิจกำรซ้ือมำ ขำยไป เช่น 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ แผงโซล่ำเซลส์ และ

ผลิตภัณฑ์ด้ำนพลังงำน

199/137  หมู่ท่ี 4 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110

1,812 0135563010341 บจ.เอ้ือ ออโตเมช่ัน จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 20221 ประกอบกิจกำรผลิต ผสม เคลือบ บด พ่น 

อบ อัด สีทุกประเภท และอุปกรณ์ในกำร

ผสมสี

199/100  หมู่บ้ำน เบญจทรัพย์ หมู่ท่ี 4 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110

1,813 0135563010375 บจ.บี แอนด์ ที กรุ๊ป อินเตอร์เทรด

 จ ำกัด

7/5/2563          1,000,000 20232 ผลิตเคร่ืองส ำอำง 109/999  หมู่ท่ี 1 ต.ล ำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110

1,814 0135563010545 บจ.ศรีทันดร กรุ๊ป 999 จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 78200 ประกอบกิจกำรเพ่ือรับจ้ำงท ำของ ตำม

วัตถุประสงค์ท้ังหมด ให้แก่บุคคล และ 

หน่วยงำนรำชกำร

250/36  หมู่บ้ำน ธรำดลบุรี หมู่ท่ี 1 ต.ล ำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110

1,815 0135563010901 บจ.วี.ไอ.พี. เอเชีย อินเตอร์กรุ๊ป 

จ ำกัด

18/5/2563          1,000,000 46499 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก ผลิตและ

จ ำหน่ำย น้ ำยำท ำควำมสะอำดเคมีภัณฑ์ 

อุปกรณ์ท ำควำมสะอำด

177/32  หมู่ท่ี 4 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110

1,816 0135563010928 บจ.เอ็นเคเค โปรเกรส จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 46691 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย เคมีภัณฑ์ 

เคร่ืองมืออุปกรณ์ทุกชนิดท่ีใช้ในโรงงำน

อุตสำหกรรม เกษตรกรรม

261/147  หมู่บ้ำน ซ่ือตรง หมู่ท่ี 4 

ซอย14 ถนนรังสิต-นครนำยก

ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110

1,817 0135563011363 บจ.คีย์มอลล์ รีเทล จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 47912 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำย จ ำหน่ำยออนไลน์

 ขนม ของกิน ของกินเล่น ของเล่น ถ่ัว

31/586  หมู่ท่ี 1 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110

1,818 0135563011592 บจ.เงินคูณพูลทรัพย์ จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 99/361  หมู่ท่ี 1 ต.บึงน้ ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110

1,819 0133563001901 หจ.ใหม่กระเป๋ำหนัง 1/5/2563          1,000,000 15121 ประกอบกิจกำรผลิตส่งออก จ ำหน่ำยขำย

ปลีก-ขำยส่ง กระเป๋ำหนัง

20/125  หมู่ท่ี 5 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,820 0133563001960 หจ.ฐิติ หลังคำ 8/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 43/3  หมู่ท่ี 4 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,821 0133563002052 หจ.เอ็นเอ็นซี กำรบัญชี 15/5/2563          1,000,000 69200 ให้บริกำรรับท ำบัญชี และตรวจสอบบัญชี 

ให้กับทุกหน่วยงำน

54/15  หมู่ท่ี 3 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,822 0133563002087 หจ.ส.พรหมเดช รีไซเคิล 19/5/2563          1,000,000 46695 ประกอบกิจกำรรับซ้ือเก่ียวกับ ของเก่ำ 

พลำสติกรีไซเคิล หลอม รีดและตัดเป็นเม็ด

พลำสติกทุกชนิด

25/12  หมู่ท่ี 16 ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120
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1,823 0133563002109 หจ.ธนภูมิ เอ็นจิเนียร่ิง 2020 19/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน

54/153  หมู่ท่ี 4 ต.คลองส่ี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,824 0133563002125 หจ.ปุ๊กก้ำ เกมม่ิง ช็อป 20/5/2563          1,000,000 96309 กิจกรรมกำรบริกำรอ่ืน ๆ ส่วนบุคคลซ่ึงมิได้

จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

23/173  หมู่ท่ี 11 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,825 0133563002192 หจ.โอ.เอ็น. ทรำนส์ แอนด์ เซอร์วิส 22/5/2563          1,000,000 49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำทุกประเภททำง

ถนนโดยยำนพำหนะ

30/23  หมู่ท่ี 13 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,826 0133563002214 หจ.ศุภวิชญ์ กำรำจ แอนด์ เซอร์วิส 25/5/2563          1,000,000 45201 ประกอบกิจกำรให้บริกำรซ่อม บ ำรุงรักษำ 

ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นสี ตัด ปะ เคำะ 

ดัดแปลง รถยนต์ทุกประเภท

1/9  หมู่ท่ี 5 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,827 0135563010031 บจ.แฮนด์ ทีม เซอร์วิส จ ำกัด 1/5/2563          1,000,000 27103 ประกอบกิจกำรรับผลิตและจ ำหน่ำยตู้

สวิทซ์บอร์ดไฟฟ้ำ ติดต้ังงำนระบบไฟฟ้ำ 

ประปำ เคร่ืองปรับอำกำศ

5/10  หมู่ท่ี 11 ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,828 0135563010111 บจ.อนุรักษ์กฎหมำย และ ธุรกิจ 

จ ำกัด

1/5/2563          1,000,000 69100 รับปรึกษำอรรคดี และรับว่ำควำมท่ัว

รำชอำณำจักรในประเทศ

69/12  หมู่ท่ี 12 ซอยคลองหลวง 12 

ถนนพหลโยธิน

ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,829 0135563010171 บจ.ตรีนิรมิต จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 46691 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์

ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ เคมีท่ีใช้ในงำนก่อสร้ำง

51/153  หมู่ท่ี 5 ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,830 0135563010243 บจ.พี.เอ็น. เอฟ แอร์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ำกัด

7/5/2563          1,000,000 47595 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำประเภท แอร์

 และเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำทุกชนิด พร้อมติดต้ัง

59/246  หมู่บ้ำน เพอร์เฟคโซน หมู่ท่ี 6 ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,831 0135563010286 บจ.ดีพร้อม2020 จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 47525 ร้ำนขำยปลีกวัสดุก่อสร้ำงหลำยชนิดรวมถึง

วัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือชนิดน ำไปใช้

ท ำงำนได้ด้วยตัวเอง

36/109  หมู่ท่ี 12 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,832 0135563010383 บจ.จ.เจริญทรัพย์พำณิชย์ จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 46319 ประกอบกิจกำรค้ำและประมูลอำหำรสด 

อำหำรแห้ง พืช ผัก ผลไม้ เน้ือสัตว์ ข้ำว น้ ำ

ด่ืม

60  หมู่ท่ี 9 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,833 0135563010421 บจ.ไทย เมด ซัพพลำย จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 46319 ประกอบกิจกำรกำรค้ำอำหำร อำหำรแปร

รูป และเคร่ืองด่ืมทุกชนิด

8/88  หมู่ท่ี 3 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,834 0135563010464 บจ.ยูเอสเอส ซัพพลำย แอนด์ 

เซอร์วิส จ ำกัด

8/5/2563          1,000,000 45302 ประกอบกิจกำรขำยอะไหล่รถยนต์ รถยนต์

บรรทุก และเคร่ืองจักร

38/29  หมู่บ้ำน พฤกษำ 123 หมู่ท่ี 12 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,835 0135563010502 บจ.สวนทัยพลัส จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง รับจัดสวน

 ตกแต่งสวน ดูแลสวน ปรับภูมิทัศน์

88/53  หมู่ท่ี 9 ต.คลองห้ำ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,836 0135563010553 บจ.เอม คอนซูเมอร์ โปรดิวส์ จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 46105 น ำเข้ำ ส่งออก ผลิต และจ ำหน่ำย

เคร่ืองจักรและผลิตภัณฑ์ท่ีได้จำกพลำสติก

86/59-60  ช้ันท่ี 2 หมู่ท่ี 10 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)
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รหัส

ไปรษณีย์

1,837 0135563010570 บจ.นิวแพลน บี จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 41002 รับเหมำก่อสร้ำง ออกแบบ ตกแต่ง รวมถึง

จัดหำ จ ำหน่ำยและให้บริกำรติดต้ังระบบ

เคร่ืองกล ระบบไฟฟ้ำ

72/26  หมู่บ้ำน เซ็นโทร พหลโยธิน - 

วิภำวดี หมู่ท่ี 1

ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,838 0135563010677 บจ.ชีวำ นำนำภัณฑ์ จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 47190 กำรขำยปลีกสินค้ำอ่ืนๆในร้ำนค้ำท่ัวไป 31/794  หมู่ท่ี 2 ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,839 0135563010685 บจ.ที เค เจริญกิจ จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 41002 รับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด 40/3541  หมู่ท่ี 4 ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,840 0135563010839 บจ.เบสท์พ้อยท์ เมเนจเม้นท์ จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 49339 ประกอบกิจกำรบริกำรขนส่งส่ิงปฏิกูลหรือ

วัสดุท่ีไม่ใช้แล้วจำกโรงงำนอุตสำหกรรม

72/48  หมู่ท่ี 1 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,841 0135563010898 บจ.ฟู๊ดแคร์ คอสเมด จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 46443 กำรขำยส่งเคร่ืองส ำอำง 62  หมู่ท่ี 2 ซอยคลองหกตะวันตก 3 

ถนนเลียบคลองหก

ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,842 0135563010944 บจ.เค พลัส แอตติจูด เอ็นเตอร์

ไพรส์ จ ำกัด

19/5/2563          1,000,000 20232 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย

เคร่ืองส ำอำงท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ

99/471  หมู่ท่ี 3 ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,843 0135563011002 บจ.คันเซย์ ซูชิ จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 77400 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเฟรนไซน์และ

วัตถุดิบ ซูชิ

61/10  หมู่ท่ี 7 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,844 0135563011134 บจ.โฮมเฟิร์ส จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 47912 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย น็อต สกรู ซิลิโคน 

แปหลังคำ และวัสดุก่อสร้ำงอ่ืนๆผ่ำนระบบ

อินเตอร์เน็ต

51  หมู่ท่ี 4 ต.คลองห้ำ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,845 0135563011142 บจ.บี.เอ.บำร์โค้ด เทคโนโลยี จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 33121 ประกอบกิจกำรให้บริกำรซ่อมแซม 

บ ำรุงรักษำ ตรวจสอบ เคร่ืองจักรและ

เคร่ืองพิมพ์ทุกประเภทรวมท้ังบริกำร

44/64  หมู่ท่ี 3 ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,846 0135563011169 บจ.กำรุณย์อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 46443 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย สบู่ เคร่ืองส ำอำงค์

 เวชส ำอำงค์ เคร่ืองหอม เคร่ืองประทินผิว 

เวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์หรือสินค้ำเพ่ือสุขภำพ

5/3  หมู่ท่ี 2 ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,847 0135563011231 บจ.บุญวัลย์รีเสิร์ชแอนด์คอนซัล

แทนท์ จ ำกัด

22/5/2563          1,000,000 70209 กิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

26/97  หมู่บ้ำน เดอะวิลล์ รังสิต-คลอง

สอง หมู่ท่ี 1

ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,848 0135563011258 บจ.เอสซี ครีเอท จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ซ่อมเเซม 

ตกเเต่งภำยใน อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพัก

อำศัย ทำวน์เฮ้ำส์

46/240  หมู่ท่ี 4 ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,849 0135563011291 บจ.เจ.เอฟ. เทรดด้ิง จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 47524 ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุก่อสร้ำง 122/1-122/4  หมู่ท่ี 7 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,850 0135563011321 บจ.โก เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 46900 ประกอบกิจกำรขำยส่ง ขำยปลีก สินค้ำ

อุปโภคบริโภคทุกชนิด

101/91  หมู่ท่ี 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,851 0135563011461 บจ.ชำญธนำนันท์ จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 42201 ประกอบกิจกำรรับเหมำขุดเจำะบ่อน้ ำ

บำดำล พร้อมจัดหำเคร่ืองสูบป๊ัมน้ ำบำดำล

4/22-23  หมู่ท่ี 3 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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1,852 0135563011479 บจ.เอ็น เอส เอ็น เอ็นจิเนียร่ิง พรี

ซิช่ัน จ ำกัด

25/5/2563          1,000,000 25922 ประกอบกิจกำรให้บริกำรข้ึนรูปโลหะแผ่น 

เช่ือม ประกอบ กลึง กัด ไส เจียร งำนตำม

แบบทุกชนิด

19/36  หมู่ท่ี 5 ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,853 0135563011541 บจ.เอ็นพีอำร์ เอ็นจิเนียร่ิง 2020 

จ ำกัด

26/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง งำนบริกำร

เก่ียวกับงำนช่ำงทุกชนิด ซ้ือขำยเคร่ืองมือ

ช่ำง เคร่ืองจักร

83/11  หมู่ท่ี 19 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,854 0135563011614 บจ.วินเทจ เอรำวัณ จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 11041 ประกอบกิจกำรโรงงำนผลิตน้ ำด่ืม บรรจุน้ ำ

ด่ืมใส่ขวด ใส่ถัง และบรรจุภัณฑ์อ่ืน ขำยส่ง

 ปลีก

11/18  หมู่ท่ี 14 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,855 0135563011631 บจ.โตริ ชำ กรุ๊ป จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 77400 ประกอบกิจกำรขำยแฟรนไซส์ชำไข่มุก 45/53  หมู่บ้ำน พฤกษำ D (เกสร 2) 

หมู่ท่ี 4

ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,856 0135563011711 บจ.วีไอพี คิทเช่นแวร์ จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 47525 ประกอบกิจกำรค้ำ เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำใน

ครัวเรือน

48/422  หมู่ท่ี 4 ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,857 0135563011762 บจ.ท ำดี รวมช่ำง จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงรวมถึงงำน

โครงสร้ำง อำคำร คอนโด ท่ีอยู่อำศัย ทุก

ประเภท

37/3614  หมู่ท่ี 4 ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,858 0135563011771 บจ.อัลเธอร์เทค พรีซิช่ัน จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 25922 ให้บริกำรข้ึนรูปโลหะแผ่น เช่ือม ประกอบ 

กลึง กัด ไส เจียร งำนตำมแบบทุกชนิด

5/22  หมู่ท่ี 15 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,859 0135563011835 บจ.นำรี กำรบัญชี จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 69100 ประกอบกิจกำรบริกำรทำงด้ำนกฎหมำย

และทำงบัญชี

53/10  หมู่บ้ำน ทรัพย์มณี หมู่ท่ี 10 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,860 0135563011878 บจ.เค-ศิริ กรุ๊ป เซอร์วิส จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 45202 ประกอบกิจกำรบริกำรท ำสีรถยนต์และ

ตัวถังรถยนต์ รถโดยสำร รถบรรทุกและ

ช้ินส่วนรถยนต์

40/43  หมู่ท่ี 1 ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,861 0133563001927 หจ.พีอินสเปค คอนสตรัคช่ัน 5/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรบริกำรรับเหมำก่อสร้ำง 

รับเหมำระบบงำน รับเหมำติดต้ังโครงสร้ำง 

รับเหมำตกแต่งต่อเติมทุกประเภท

93/99  หมู่บ้ำน สินทรัพย์ 2 หมู่ท่ี 3 ต.บึงย่ีโถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

1,862 0133563002028 หจ.ชลณัฏฐ์ กำรช่ำง 14/5/2563          1,000,000 42201 กำรก่อสร้ำงโครงกำรสำธำรณูปโภค

เก่ียวกับน้ ำน้ ำมันและก๊ำซ

26/36  หมู่ท่ี 17 ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

1,863 0133563002141 หจ.ทีซีเค ก่อสร้ำงและรีโนเวท 21/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน

69/292  หมู่ท่ี 3 ต.บึงย่ีโถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130
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1,864 0135563010057 บจ.เอ็มแอลเค อกรีเทค จ ำกัด 1/5/2563          1,000,000 01302 ให้ค ำเเนะน ำในกำรเพำะปลูกพืชท่ีใช้

พลังงำน เช่น หญ้ำเนเปียร์ หรือ พืชอ่ืนๆ ท่ี

ใช้เป็นพืชพลังงำนได้

69  ซอยรังสิต-นครนำยก 52 ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

1,865 0135563010065 บจ.สมโพธิเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 1/5/2563          1,000,000 43210 ประกอบกิจกำรรับเหมำติดต้ังงำนระบบ

ไฟฟ้ำ ระบบสุขำภิบำล ระบบดับเพลิง 

ระบบปรับอำกำศ

967/376  ถนนรังสิต-นครนำยก ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

1,866 0135563010146 บจ.บี.เอส. แอนด์ วี.เอส. จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 35101 ประกอบกิจกำรด้ำนพลังงำนทดแทน 

พลังงำนแสงอำทิตย์

969/17  หมู่บ้ำน ภัสสร 4 ซอย 4 

ถนนรังสิต-นครนำยก

ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

1,867 0135563010154 บจ.ปันนำอินเตอร์ไรซ์ จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 46209 ประดอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำทำงกำร

เกษตร ผลผลิตแปรรูปสินค้ำกำรเกษตรทุก

ชนิด

124/2  หมู่ท่ี 1 ต.บึงย่ีโถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

1,868 0135563010162 บจ.ออฟฟิศวิทคิวบี จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 85499 ประกอบกิจกำรสอนออนไลน์เก่ียวกับ

โปรแกรมบัญชี กำรจัดเอกสำรมทำงบัญชี 

กำรวำงระบบเอกสำรภำยใน

80/65  หมู่ท่ี 3 ต.บึงย่ีโถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

1,869 0135563010227 บจ.รักษำควำมปลอดภัยเจซีจีกำร์ด

 จ ำกัด

5/5/2563          1,000,000 80100 ประกอบธุรกิจ บริกำรรักษำควำมปลอดภัย

ในชุมชน นิติบุคคล โครงกำรหมู่บ้ำนจัดสรร

 คอนโดมิเนียม บริษัท

2/799  หมู่ท่ี 6 ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

1,870 0135563010235 บจ.กู๊ด ทู เกรท พลัส จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 46599 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองฟอกอำกำศ 

เคร่ืองกรองน้ ำ

60/95  หมู่ท่ี 18 ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

1,871 0135563010294 บจ.มำยด์ ดีไซน์แอนด์คอนซัล

แทนท์ จ ำกัด

7/5/2563          1,000,000 71101 ประกอบกิจกำรบริกำร รับออกแบบงำน

สถำปัตยกรรม งำนตกแต่งภำยใน งำน

วิศวกรรม

8/147  ซอยรังสิต-นครนำยก 28/1 ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

1,872 0135563010456 บจ.กู๊ดวิว อินเตอร์ อีเอ็กซ์พี จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 47733 ประกอบกิจกำรขำยต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ

 พืชผลทำงกำรเกษตร เฟอร์นิเจอร์จำกไม้

เก่ำ ขำยดินปลูก อุปกรณ์สปำ

199/315  หมู่ท่ี 1 ต.บึงย่ีโถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

1,873 0135563010529 บจ.สยำม อินเตอร์เนช่ันแนล ดำต้ำ

 เทคโนโลยี จ ำกัด

12/5/2563          1,000,000 70209 ประกอบกิจกำร ให้บริกำรท่ีปรึกษำ วำง

เเผนกำรตลำด ท ำกำรตลำดออนไลน์

50/234  หมู่ท่ี 2 ถนนรังสิต-นครนำยก ต.บึงย่ีโถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

1,874 0135563010537 บจ.ทีซี โทเทิล โซลูช่ัน จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 97/451  หมู่ท่ี 1 ต.บึงย่ีโถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

1,875 0135563010588 บจ.อดัม แอนด์ โค จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 79120 ประกอบกิจกำรทัวร์ น ำเท่ียว ท้ังในและ

ต่ำงประเทศ

711/264  ถนนรังสิต-นครนำยก ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

1,876 0135563010642 บจ.เคนโซ่ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 46499 ประกอบกิจกำรขำยพลำสติก ขำยส่งและ

ขำยปลีกได้แก่ ถุงพลำสติก ถุงขยะพลำสติก

11/100  หมู่ท่ี 5 ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130
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1,877 0135563010651 บจ.เจที คอนสตรัคช่ัน 888 จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน อุโมงค์ และ

งำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับ

ท ำงำนโยธำทุกประเภท

504/320  หมู่ท่ี 3 ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

1,878 0135563010669 บจ.โค้ช พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ คลีน 

เซอร์วิส จ ำกัด

14/5/2563          1,000,000 80100 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรักษำควำม

ปลอดภัยให้หน่วยงำนต่ำงๆท้ังภำครัฐ 

ภำคเอกชน รวมถึงบุคคล นิติบุคคล

99/37  หมู่บ้ำน เดอะเฟิร์สโฮมรังสิต-

ล ำลูกกำ หมู่ท่ี 1

ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

1,879 0135563010693 บจ.เบนจำมิน คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 41001 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 25  หมู่ท่ี 4 ซอยพหลโยธิน 62 ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

1,880 0135563010723 บจ.ชัยวุธ เซอร์วิส จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 96309 ประกอบกิจกำรให้บริกำรน ำพำพิสูจน์

สัญชำติ ตรวจโรค รับจัดท ำเอกสำรกำร

ท ำงำนของแรงงำนต่ำงด้ำว

803/206  หมู่ท่ี 8 ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

1,881 0135563010731 บจ.บลิงค์ ทรำนสปอร์ตเทช่ัน จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 52292 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทนผู้รับจัดกำร

ขนส่งสินค้ำภำยในประเทศ

628/3  ถนนเลียบคลองรังสิต ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

1,882 0135563010758 บจ.ไอซี คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำร รับเหมำก่อสร้ำง อำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน และงำนก่อสร้ำงอ่ืนๆ

49/10  หมู่ท่ี 6 ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

1,883 0135563010791 บจ.อร่อยเฮียร์เฮียร์ จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 56101 กำรบริกำรด้ำนอำหำรในภัตตำคำร/

ร้ำนอำหำร

978/200  ถนนเลียบคลองรังสิต ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

1,884 0135563010804 บจ.เบ็ญจำ ฟำร์ม (2020) จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 01450 รับจ้ำงเล้ียงสุกร 189  หมู่ท่ี 4 ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

1,885 0135563010855 บจ.ปันรักษ์ 2020 จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 33121 กำรซ่อมเคร่ืองจักรท่ีใช้งำนท่ัวไป 600/1383  หมู่ท่ี 14 ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

1,886 0135563010961 บจ.คลองหน่ึงคัลเลอร์ไกด์ จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 46691 ประกอบกิจกำรขำยส่งเคมีภัณฑ์ทำง

อุตสำหกรรม

49/70  หมู่ท่ี 7 ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

1,887 0135563010987 บจ.ภำตำ เมดดิคอล จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 46441 ประกอบกิจกำรขำยอุปกรณ์และเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ทำงกำรแพทย์

12/672  หมู่ท่ี 4 ต.บึงย่ีโถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

1,888 0135563011011 บจ.ซี.เอ.เอส ทูล โซลูช่ัน จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 28230 ประกอบกิจกำรผลิตและซ่อมแม่พิมพ์โลหะ 

และแม่พิมพ์พลำสติก รวมท้ังผลิตอุปกรณ์

จับยืดช้ินส่วน

438  ซอยรังสิต-ปทุมธำนี 2 ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

1,889 0135563011029 บจ.ท่ีดีนะ จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 68104 ประกอบกิจกำรให้เช่ำพ้ืนท่ีปล่ำ เช่ำอำคำร 

เช่ำส่ิงปลูกสร้ำง

125/1  ซอยรังสิต - นครนำยก 67 ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

1,890 0135563011096 บจ.ไบโอ เอ็นไวรอนเมนทอล โปร

เทคช่ัน จ ำกัด

20/5/2563          1,000,000 37000 ประกอบกิจกำรโรงงำนบ ำบัดน้ ำเสีย 55/6  หมู่ท่ี 1 ถนนรังสิต-นครนำยก ต.บึงย่ีโถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

1,891 0135563011100 บจ.มหำกำฬ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด 103  ซอยรังสิต-นครนำยก 47 ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130
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1,892 0135563011126 บจ.639 มำสเตอร์พีซ จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 82302 ประกอบกิจกำรจัดกิจกรรมกำรตลำด แบบ

ครบวงจร ดูแลและบริหำรจัดกำรงำนได้

อย่ำงครอบคลุม  เช่น งำนออกบูท

515/209  หมู่ท่ี 2 ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

1,893 0135563011177 บจ.ซีพี เวลต้ี จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 47723 ประกอบกิจกำรค้ำอำหำรเสริม 

เคร่ืองส ำอำง และเวชภัณฑ์

909/159  ถนนรังสิต-นครนำยก ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

1,894 0135563011185 บจ.ดีซัมมิท พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 1068/95  ถนนเลียบคลองรังสิต ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

1,895 0135563011193 บจ.สำมมิตร (1968) จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 47595 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ อุปกรณ์

ไฟฟ้ำ โคมไฟ ประปำ เคร่ืองเรือนทุกชนิด 

ตลอดจนรับติดต้ัง ฯลฯ

50/206  หมู่ท่ี 3 ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

1,896 0135563011240 บจ.เอเอ ออโต้ เรซซ่ิง จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 45302 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยและให้บริกำร

ติดต้ังล้อแม็กซ์และยำงรถยนต์ อะไหล่

รถยนต์

20/65  หมู่ท่ี 18 ถนนล ำลูกกำ ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

1,897 0135563011347 บจ.เถำเซ่ียวเอ้อร์ คอนซัลต้ิง เมเนจ

เม้นต์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด

25/5/2563          1,000,000 46900 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย น ำเข้ำ ส่งออก 

เป็นตัวแทนนำยหน้ำ จ ำหน่ำย สินค้ำอุปโภค

 บริโภคทุกชนิดตำมท่ีกฎหมำยอนุญำต

807/125  หมู่ท่ี 8 ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

1,898 0135563011487 บจ.ซิสเทค โซลูช่ัน 2020 จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 28199 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย บริกำร

เก่ียวกับ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์ 

ระบบไฟฟ้ำ ท้ังซอฟต์แวร์ ฮำร์ดแวร์ ส ำหรับ

งำนอุตสำหกรรมทุกประเภท

967/333  ถนนรังสิต-นครนำยก ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

1,899 0135563011509 บจ.บ้ำนอรุณ กำรบันเทิง จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 59112 ผลิตและให้บริกำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์ ส่ือ

โทรทัศน์ ส่ือโฆษณำ ส่ืออนไลน์ภำพน่ึง 

ภำพเคล่ือนไหว

98/288  หมู่ท่ี 1 ต.บึงย่ีโถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

1,900 0135563011681 บจ.ทีพีดี คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำนและงำนก่อสร้ำงอย่ำง

อ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับท ำงำนโยธำทุกประเภท

50/1030  หมู่ท่ี 2 ต.บึงย่ีโถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

1,901 0135563011720 บจ.เอ็ม.ที.พี.ซับคอนแทรคท์ จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 1214/185  ถนนเลียบคลองรังสิต ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

1,902 0135563011746 บจ.เมดิคลีน จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 46699 จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์กระดำษเปียก กระดำษ

ช ำระ

1222/58  ถนนเลียบคลองรังสิต ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

1,903 0135563011754 บจ.จูว่ี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 20232 ผลิตพร้อมบรรจุและจ ำหน่ำยสินค้ำประเภท

เสริมควำมงำมและสุขภำพ

111/124  หมู่ท่ี 4 ต.บึงย่ีโถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

1,904 0135563011843 บจ.ครีเอทีฟ ฮับ จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 45302 ประกอบกิจกำรกำรค้ำ ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษำ

รถยนต์

50/346  หมู่ท่ี 2 ต.บึงย่ีโถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

1,905 0135563011851 บจ.สยำม เอ็นเนอร์ย่ี เซฟว่ิง 2020

 จ ำกัด

29/5/2563          1,000,000 25121 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยทรัพย์สิน

ทำงปัญญำอุปกรณ์ระบำยควำมร้อนของ

คอยล์ร้อนโดยใช้น้ ำท่ีกล่ันจำกกระบวนกำร

ควบแน่นของคอยล์เย็น

1/700  หมู่ท่ี 17 ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

1,906 0135563010618 บจ.เทพน้ ำหวำน จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 11042 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำหวำน

สูตรเข้มข้นบรรจุขวด เคร่ืองด่ืมสมุนไพร

เพ่ือสุขภำพทุกชนิด

73  หมู่ท่ี 12 ต.คูบำงหลวง อ.ลำดหลุมแก้ว จ.ปทุมธำนี 12140

1,907 0135563010766 บจ.เอสดับบลิว ศิวภรณ์ จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 47222 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย เคร่ืองด่ืม ชำไข่มุก

 และผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง

8/2  หมู่ท่ี 7 ต.คูบำงหลวง อ.ลำดหลุมแก้ว จ.ปทุมธำนี 12140

1,908 0135563010863 บจ.9หลักน ำชัย จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 47525 ประกอบกิจกำรค้ำ วัสดุก่อสร้ำง อุปกรณ์

เเละเคร่ืองมือใช้ในกำรก่อสร้ำง เคร่ืองมือ

ช่ำงทุกประเภท สี

49/13  หมู่ท่ี 7 ต.หน้ำไม้ อ.ลำดหลุมแก้ว จ.ปทุมธำนี 12140

1,909 0135563010871 บจ.ศรัณรักษ์ กำรช่ำง จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน

58/505  หมู่บ้ำน ขจีนุช หมู่ท่ี 7 ซอย4 ต.คลองพระอุดม อ.ลำดหลุมแก้ว จ.ปทุมธำนี 12140

1,910 0135563011304 บจ.ปุ้ยรุ่งเรืองเครน จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 77305 ประกอบกิจกำรบริกำรรถเครนให้เช่ำ 1/3  หมู่ท่ี 2 ต.คลองพระอุดม อ.ลำดหลุมแก้ว จ.ปทุมธำนี 12140

1,911 0133563002001 หจ.มำส ำรำญ กำรโยธำ 13/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 60/501  หมู่บ้ำน บ้ำนพฤกษำ7 หมู่ท่ี 7 ต.ล ำลูกกำ อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,912 0133563002010 หจ.ร้อยล้ำนกำรโยธำ 2020 13/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 60/501  หมู่บ้ำน พฤกษำ7 หมู่ท่ี 7 ต.ล ำลูกกำ อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,913 0133563002206 หจ.นนท์ กำรโยธำ 25/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 55/114  หมู่ท่ี 1 ต.ล ำลูกกำ อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,914 0133563002354 หจ.เค.แอล.ดี. ทรำนสปอร์ต 29/5/2563          1,000,000 49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำทุกประเภททำง

ถนนโดยยำนพำหนะ

60/223  หมู่ท่ี 7 ต.ล ำลูกกำ อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,915 0135563010197 บจ.ครัวอินด้ี 2020 จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืมท่ัวไป รวมท้ังเคร่ืองด่ืมท่ีที

แอลกอฮอล์

25/2  หมู่ท่ี 12 ต.บึงค ำพร้อย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,916 0135563010278 บจ.ฮอว์ค อำยส์ โซลูช่ัน จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 47723 จัดหำ จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภำพ 

อำหำรเสริม ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปำก 

ผลิตภัณฑ์เสริมควำม เคร่ืองส ำอำง

38/31  หมู่ท่ี 14 ต.บึงค ำพร้อย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,917 0135563010332 บจ.ฮัก รีโวลูช่ัน จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 46622 ประกอบกิจกำรซ้ือและขำยผลิตภัณฑ์ท่ี

เก่ียวข้องกับเหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม 

สังกะสี ทองแดง ทองเหลือง

39/259  หมู่ท่ี 4 ต.บึงค ำพร้อย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150
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1,918 0135563010405 บจ.บดินทร พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 68102 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยท่ีดิน ท่ีดินพร้อมส่ิง

ปลูกสร้ำง

5/3  หมู่ท่ี 1 ต.บึงค ำพร้อย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,919 0135563010430 บจ.ทิว แอนด์ พี อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 46109 ประกอบกิจกำรขำยส่งสินค้ำโดยได้รับ

ค่ำตอบแทนตำมสัญญำจ้ำง และกำรขำยส่ง

ทำงอินเตอร์เน็ต

42/12  หมู่บ้ำน อิงลดำ รังสิต หมู่ท่ี 5 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,920 0135563010511 บจ.เมำเทน บอย จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 73101 พิมพ์จ ำหน่ำยหรือเผยแพร่งำนอ่ืนๆ งำน

โฆษณำ ประชำสัมพันธ์ กิจกรรมต่ำงๆ

26/864  หมู่ท่ี 10 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,921 0135563010596 บจ.ซีจี ทูธ ทู เฟซ เดนทัลคลินิก 

จ ำกัด

13/5/2563          1,000,000 86203 ประกอบกิจกำรให้บริกำรทำงทันตกรรมทุก

ประเภท

74  หมู่ท่ี 5 ต.บึงค ำพร้อย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,922 0135563010600 บจ.โกรว์อ้ิง คอร์ป จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 46599 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยและส่ังเข้ำอะไหล่

ช้ินส่วนเคร่ืองจักรโรงงำน

56/18  หมู่ท่ี 4 ต.บึงค ำพร้อย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,923 0135563010782 บจ.มหำศำลสตีล รีไซเคิล จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 46695 ประกอบกิจกำรรับซ้ือขำยของเก่ำทุก

ประเภทให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล 

ส่วนรำชกำรและองค์กรของรัฐ

5/6  หมู่ท่ี 2 ต.พืชอุดม อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,924 0135563010821 บจ.ออลล์ ไทย ออแกไนซ์ จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 46109 ประกอบกิจกำร น ำเข้ำ ส่งออก ซ้ือ ขำย 

สินค้ำ ทุกชนิด ทุกประเภท

36/44  หมู่ท่ี 10 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,925 0135563010880 บจ.บีจี ไฮจีนิค โปรดักท์ จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 32501 โรงงำนผลิตหน้ำกำกอนำมัย 55/45  หมู่บ้ำน บ๊ิกเกอร์แลนด์ หมู่ท่ี 3 ต.ล ำลูกกำ อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,926 0135563010995 บจ.จีทูแคช แคปปิตอล จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 64929 ประกอบกิจกำรให้บริกำรสินเช่ือทุกประเภท

 ยกเว้นท่ีเข้ำข่ำยต้องขออนุญำตและรำยงำน

43/46 หมู่ท่ี 16 หมู่บ้ำนเดอะแกลเลอร่ี

 & เนเชอร่ำ เทรนด์

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

1,927 0135563011037 บจ.ชญำ เอสเค กรุ๊ป จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 73101 บริกำรด้ำนกำรตลำดออนไลน์ กำรโฆษณำ 115/182  หมู่ท่ี 4 ต.บึงค ำพร้อย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,928 0135563011061 บจ.เพอร์เฟคท์ แพดส์ ออนไลน์ 

จ ำกัด

20/5/2563          1,000,000 31003 ผลิต จ ำหน่ำย ท่ีนอนทุกชนิด เคร่ืองเรือน 

เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองเคหะภัณฑ์ อะไหล่

17/2  หมู่ท่ี 14 ต.ล ำลูกกำ อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,929 0135563011070 บจ.เกม อินไซด์ จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 58202 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำ ออกแบบ 

พัฒนำ ปรับปรุง แก้ไข แอพพลิเคช่ันต่ำงๆ 

บนมือถือ

4/69  หมู่บ้ำน มนชญำ 3 หมู่ท่ี 11 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,930 0135563011118 บจ.จัดคิวดอทคอม จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 96309 ประกอบกิจกำรให้บริกำรจัดคิวผู้มำใช้

บริกำรเก่ียวกับส่วนงำยรำชกำร

55/6  หมู่ท่ี 11 ต.บึงค ำพร้อย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,931 0135563011151 บจ.เน็กซ์คอร์ จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 79120 ประกอบกิจกำรเก่ียวกับกำรท่องเท่ียวและ

น ำเท่ียว

59/607  หมู่ท่ี 5 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,932 0135563011215 บจ.ค้ำไม้ วังวิเศษ จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 10611 ประกอบกิจกำรโรงสี 48/23  หมู่ท่ี 11 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150
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1,933 0135563011223 บจ.ณรงค์กิตต์  ดีเวลลอปเม้นท์ 

จ ำกัด

22/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร 

บ้ำนท่ีพักอำศัย รวมท้ังงำนก่อสร้ำงอ่ืนทุก

ชนิด

95/163  หมู่ท่ี 17 ต.บึงค ำพร้อย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,934 0135563011312 บจ.เคสแอลเอ็นดับเบ้ิลยู จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 47912 กำรขำยปลีกทำงอินเทอร์เน็ต 80/199  หมู่บ้ำน เอสวิลล์ หมู่ท่ี 6 

ถนนพระองค์เจ้ำสำยคลองส่ี

ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,935 0135563011339 บจ.เค.ซี.เอส.เน็ตเวิร์คแอนด์เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ำกัด

25/5/2563          1,000,000 43210 ประกอบกิจกำรติดต้ังไฟฟ้ำ 87/272  หมู่บ้ำน เดอะ โฟริเอช รังสิต 

คลอง 4 ถนนไสวประชำรำษฎร์

ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,936 0135563011355 บจ.แก้วทองค ำ เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จ ำกัด

25/5/2563          1,000,000 11041 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำด่ืมใน

ประเทศ,ผลิตน้ ำด่ืมตำมควำมต้องกำรของ

ลูกค้ำ

81/226  หมู่บ้ำน บ้ำนฟ้ำปิยรมย์ นีวำ 

เฟส 14 หมู่ท่ี 4

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

1,937 0135563011380 บจ.ดี.เอ็น.เอ็ม 79 จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ ท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำกำร 

งำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด

31/79  หมู่ท่ี 4 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,938 0135563011398 บจ.บีอีเอส เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

เซอร์วิส จ ำกัด

25/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อุโมงค์ ระบบเก่ียวกับรถไฟฟ้ำรวมท้ัง

รับเหมำก่อสร้ำงอ่ืนๆ

78/224  หมู่ท่ี 6 ต.บึงค ำพร้อย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,939 0135563011436 บจ.เน็ตเวิร์ค แอนด์ คอนสตรัคช่ัน 

เซอร์วิส จ ำกัด

25/5/2563          1,000,000 47411 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ติดต้ัง วำงระบบ 

ซ่อมบ ำรุง คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ มือถือ อะไหล่ อุปกรณ์ไอที

87/5  หมู่ท่ี 5 ต.บึงค ำพร้อย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,940 0135563011517 บจ.เอเพ็กซ์ อินโนเวช่ัน จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 46521 ขำยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ฆ่ำเช้ือ

โรค เคร่ืองจักรอุตสำหกรรม คอมพิวเตอร์ 

ซอร์ฟแวร์ ฮำร์ดแวร์

44/47  หมู่ท่ี 8 ต.ล ำลูกกำ อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,941 0135563011622 บจ.ทีที แอนด์ ทอม จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 90002 ประกอบกิจกำรรับงำนพิธีกร ถ่ำยแบบ ท้ัง

เบ้ืองหน้ำและเบ้ียงหลัง

81/149  หมู่บ้ำน บ้ำนฟ้ำปิยรมย์ นีวำ 

เฟส 14 หมู่ท่ี 4

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

1,942 0135563011649 บจ.โลคอล สยำม ทรำเวล จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 47912 ประกอบกิจกำรขำยปลีกทำงอินเทอร์เน็ต 18/59  หมู่ท่ี 9 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,943 0135563011797 บจ.ทเวนต้ี เอท กรีน แคร์ จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 81210 ประกอบกิจกำรให้บริกำรดูแลท ำควำม

สะอำด และดูแลรักษำงำนศิลปกรรม 

ภำยในและภำยนอกอำคำร

59/24  หมู่ท่ี 5 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,944 0135563011819 บจ.อมอร์ ฟำติ จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 46900 กำรขำยส่งสินค้ำท่ัวไป 61/179  หมู่ท่ี 6 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,945 0133563002257 หจ.พีพีเอ็มเค ทรำนสปอร์ต 26/5/2563          1,000,000 49323 ขนส่งสินค้ำและพัสดุต่ำงๆ 77/14  หมู่ท่ี 6 ต.บ้ำนปทุม อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี 12160

1,946 0133563002338 หจ.ภิรำณัฏ วิศวกรรม 29/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 78/4  หมู่ท่ี 2 ต.บำงเตย อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี 12160

1,947 0133563002346 หจ.สยำม ยูเค ซัพพลำย เคมิคอล 29/5/2563          1,000,000 46691 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสำรพำรำฟิน ไม

โครแวกซ์ และสำรเคมีอ่ืนๆทุกชนิด

23/71  หมู่ท่ี 1 ต.ท้ำยเกำะ อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี 12160



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี
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รหัส

ไปรษณีย์

1,948 0135563010120 บจ.ศิวำ เฟอร์นิช จ ำกัด 1/5/2563          1,000,000 31009 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย เฟอร์นิเจอร์ 

โซฟำ

37/14  หมู่ท่ี 4 ต.ท้ำยเกำะ อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี 12160

1,949 0135563010219 บจ.ชินกำญจน์ จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 46631 ประกอบกิจกำรค้ำอิฐ หิน ปูน ทรำย และ

ผลิตภัณฑ์คอนกรีต

111/56  หมู่ท่ี 1 ต.สำมโคก อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี 12160

1,950 0135563010740 บจ.นำวำเนอร์ จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ ท้ังภำยใน ประเทศ

10/2  หมู่ท่ี 4 ต.สำมโคก อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี 12160

1,951 0135563011207 บจ.บี.บี แอนด์ เซอร์วิสปทุมธำนี 

จ ำกัด

22/5/2563          1,000,000 46593 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ผลิต ประกอบ 

ซ่อมแซม หรือดัดแปลงเคร่ืองมือเคร่ืองวัด

อุตสำหกรรม

49/91  หมู่บ้ำน ฉัตรหลวง 13 หมู่ท่ี 4 ต.สำมโคก อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี 12160

1,952 0135563011428 บจ.เอ็มดับเบ้ิลยูพี คอนเวเยอร์

แอนด์พำร์ท จ ำกัด

25/5/2563          1,000,000 28160 ประกอบกิจกำร กำรผลิตอุปกรณ์ท่ีใช้

ส ำหรับยกและขนย้ำย

39/442  หมู่ท่ี 4 ต.สำมโคก อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี 12160

1,953 0133563002036 หจ.ซี.วำย.ดี.คอนสตรัคช่ัน 14/5/2563          1,000,000 43223 ประกอบกิจกำรเก่ียวกับระบบ

เคร่ืองปรับอำกำศ และระบำยควำมร้อน

18  หมู่ท่ี 4 ต.บึงบำ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธำนี 12170

1,954 0133563002133 หจ.สไมล์โฮม คอนสตรัคช่ันแอนด์รี

โนเวท

20/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร

พำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำกำร 

ถนน สะพำน เข่ือน

46/6  หมู่ท่ี 7 ต.หนองสำมวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธำนี 12170

1,955 0133563002061 หจ.พิลล่ำ คอนซัลแทนท์แอนด์รี

โนเวช่ัน

15/5/2563             800,000 71102 ประกอบกิจกำรบริหำรและควบคุมงำน

ก่อสร้ำง

51/1283  หมู่ท่ี 2 ซอยล ำลูกกำ 13 

ถนนล ำลูกกำ

ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

1,956 0133563002290 หจ.เอส.ซี.39 คอนสตรัคช่ัน แอนด์ 

เซอร์วิส

28/5/2563             500,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงและท่ี

เก่ียวข้องอย่ำงอ่ืนทุกชนิดรวมท้ังรับท ำงำน

โยธำทุกประเภท

89/1  หมู่ท่ี 6 ต.บ้ำนใหม่ อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,957 0133563001994 หจ.เอสแอนด์พี 2020 เอ็นจิเนียร่ิง 12/5/2563             500,000 41002 รับเหมำก่อสร้ำง 88/216  หมู่ท่ี 4 ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,958 0133563002222 หจ.เป็ดน้อยโลจิสติกส์ 25/5/2563             500,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ ท้ังภำยในประเทศและระหว่ำง

ประเทศ

16/00716  หมู่บ้ำน โครงกำรบ้ำนเอ้ือ

อำทร หมู่ท่ี 10

ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,959 0133563002273 หจ.เจนภพ คอนสตรัคช่ัน 28/5/2563             500,000 41002 รับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด 44/373  หมู่ท่ี 4 ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,960 0135563011550 บจ.เอ็นเอส อินฟินิต้ี กำรบัญชี 

จ ำกัด

26/5/2563             500,000 69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีกำรท ำบัญชีและกำร

ตรวจสอบบัญชี กำรให้ค ำปรึกษำด้ำนภำษี

37/136  หมู่ท่ี 3 ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,961 0135563010626 บจ.พีเอส สโตร์ จ ำกัด 13/5/2563             500,000 47190 ประกอบกิจกำรขำยเคร่ืองแต่งกำย เส้ือ 

รองเท้ำ เคร่ืองส ำอำงท้ังหน้ำร้อนและ

ออนไลน์

51/63  หมู่ท่ี 5 ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130
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1,962 0135563011827 บจ.โทนีโก้ จ ำกัด 28/5/2563             500,000 56101 กำรบริกำรด้ำนอำหำรในภัตตำคำร/

ร้ำนอำหำร

111/249  หมู่บ้ำน อยู่เจริญ หมู่ท่ี 1 ต.บึงย่ีโถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

1,963 0133563002095 หจ.เอ็น.เค.ที.ที เอ็นเตอร์ไพรส์ 19/5/2563             500,000 46599 ประกอบกิจกำรกำรค้ำ ขำยส่ง ขำยปลีก 

เคร่ืองเช่ือม เคร่ืองตัด เคร่ืองจักร และ

อุปกรณ์อะไหล่ทุกชนิด

41/1  หมู่ท่ี 1 ต.คูขวำง อ.ลำดหลุมแก้ว จ.ปทุมธำนี 12140

1,964 0133563002362 หจ.พงษ์เจริญชัยฟำร์ม 29/5/2563             500,000 01450 ประกอบกิจกำรเล้ียงสุกร 34/4  หมู่ท่ี 2 ถนนบำงบัวทอง-

สุพรรณบุรี

ต.หน้ำไม้ อ.ลำดหลุมแก้ว จ.ปทุมธำนี 12140

1,965 0135563010103 บจ.วอช พลัส จ ำกัด 1/5/2563             480,000 46421 น ำเข้ำและจัดจ ำหน่ำยเคร่ืองซักผ้ำ 

เคร่ืองอบผ้ำ ตลอดจนอุปกรณ์อ่ืนๆท่ี

เก่ียวข้อง

33/168  หมู่ท่ี 10 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,966 0133563002303 หจ.บีพี แทรกเตอร์ แมชชีน เซอร์วิส 29/5/2563             300,000 77305 ประกอบกิจกำรบริกำรให้เช่ำเคร่ืองจักร

ประเภท รถแบคโฮ รับเหมำงำน เป็นต้น

99/143  หมู่ท่ี 3 ถนนรังสิต-นครนำยก ต.ล ำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110

1,967 0133563001951 หจ.เจริญไฟฟ้ำ เทรดด้ิง 8/5/2563             300,000 43210 ประกอบกิจกำรวำงระบบไฟฟ้ำ ตำมอำคำร

 ท่ีพักอำศัย สถำนท่ีรำชกำรและสถำนท่ีต่ำงๆ

36/266  หมู่ท่ี 6 ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

1,968 0135563011690 บจ.เอ พี เค มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด 27/5/2563             300,000 46594 ประกอบกิจกำรค้ำ ซ่อมแซม ติดต้ัง 

บ ำรุงรักษำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร อะไหล่เคร่ือง

ถ่ำยเอกสำรและอุปกรณ์ท่ีใช้กับเคร่ืองถ่ำย

เอกสำรทุกชนิด

93/67  หมู่ท่ี 3 ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

1,969 0135563011088 บจ.เสริมศิริ ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 20/5/2563             300,000 49323 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงขนส่งสินค้ำ

ภำยในประเทศ

3/1  หมู่ท่ี 1 ต.ลำดหลุมแก้ว อ.ลำดหลุมแก้ว จ.ปทุมธำนี 12140

1,970 0135563011584 บจ.อวดดี ดีไซน์ สตูดิโอ จ ำกัด 27/5/2563             200,000 74109 ประกอบกิจกำรรับออกแบบผลิตภัณฑ์/

บรรจุภัณฑ์ รับออกแบบส่ิงของเคร่ืองใช้ 

เฟอร์นิเจอร์

21/70  หมู่บ้ำน พฤกษำ รังสิต-คลอง 7

 หมู่ท่ี 3

ต.ล ำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110

1,971 0135563010448 บจ.ยูไนเต็ด กำรช่ำง จ ำกัด 8/5/2563             200,000 77309 ประกอบกิจกำรให้เช่ำเคร่ืองจักร 46/7  หมู่ท่ี 16 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,972 0135563011401 บจ.กินดี-จัง จ ำกัด 25/5/2563             200,000 46319 ประกอบกิจกำรค้ำ อำหำรแห้ง อำหำร

ส ำเร็จรูป อำหำรแปรรูป ขนมแปรรูป 

เคร่ืองปรุงอำหำร เคร่ืองด่ืมผงชำส ำเร็จรูป

พร้อมด่ืม

20/219  หมู่บ้ำน ศุชญำ หมู่ท่ี 4 ถนน

รังสิต-นครนำยก

ต.บึงย่ีโถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

1,973 0133563001919 หจ.ธรรมเจริญ พฤกษำแอร์เซอร์วิส 1/5/2563             200,000 47595 จ ำหน่ำยเคร่ืองปรับอำกำศ 60/155  หมู่บ้ำน พฤกษำ 7 หมู่ท่ี 7 

ซอย18

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

1,974 0133563002168 หจ.เลอ มิสท์ (ประเทศไทย) 21/5/2563             200,000 46443 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองส ำอำง อุปกรณ์

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้เสริมควำมงำม

68/174  ถนนไสว์ประรำษฎร์ ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

1,975 0133563002265 หจ.ณิชำกร คอนสตรัคช่ัน 27/5/2563             200,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน

59/579  หมู่บ้ำน สวนทองวิลล่ำ 7 หมู่

ท่ี 4 ถนนไสวประชำรำษฎร์

ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,976 0133563002281 หจ.บี แอนด์ พี แมชชีนเนอร่ี 28/5/2563             100,000 46530 จ ำหน่ำยวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ เคร่ืองจักร

กำรเกษตรทุกชนิด

40/2  หมู่ท่ี 2 ถนนติวำนนท์ ต.บ้ำนใหม่ อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

1,977 0135563010472 บจ.ปำนำช โพสต์ โปรดักช่ัน จ ำกัด 8/5/2563             100,000 59121 ประกอบกิจกำรบริกำรตัดต่อภำพและเสียง 123/61  หมู่บ้ำน ภูมิภิรมย์ หมู่ท่ี 1 

ซอย3

ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110

1,978 0133563002320 หจ.เคเอ็มบัญชีแอนด์ภำษี 29/5/2563             100,000 69200 ประกอบกิจกำรบริกำรรับท ำบัญชี รำยเดือน

 และรำยปี บริกำรตรวจสอบและวำงแผน

ภำษี

12/150  หมู่บ้ำน พฤกษำวิลเลจ 12 

หมู่ท่ี 1

ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,979 0135563010391 บจ.คิมล่ี (ประเทศไทย) จ ำกัด 8/5/2563             100,000 56101 ประกอบกิจกำรบริกำรด้ำนอำหำรใน

ภัตตำคำร/ร้ำนอำหำร

118/19  หมู่ท่ี 18 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,980 0135563011525 บจ.วิภำยำ คอนซัลแทนท์ จ ำกัด 26/5/2563             100,000 70209 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำให้ควำมรู้

ฝึกอบรมด้ำนกำรขำย

40/2717  หมู่ท่ี 4 ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

1,981 0133563001986 หจ.เอแอนด์จี โปรเกรส 789 12/5/2563             100,000 68201 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทนและนำยหน้ำ 

ซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ท่ีดิน อสังหำริมทรัพย์ ท้ังน้ี

รวมท้ังกำรด ำเนินงำนด้ำนอสังหำริทรัพย์

23  ซอยพหลโยธิน 87 ซอย 6 แยก 3/7 ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

1,982 0135563011410 บจ.ศรัญญ์ แอนด์ ยู คอนซัลแทนซ่ี

 จ ำกัด

25/5/2563             100,000 69100 ประกอบกิจกำรเป็นท่ีปรึกษำด้ำนกฎหมำย 

กำรเงิน

97/262  หมู่ท่ี 1 ถนนรังสิต-นครนำยก ต.บึงย่ีโถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

1,983 0133563001978 หจ.เอเค กำรช่ำง 8/5/2563             100,000 25119 ประกอบกิจกำรรับท ำ ออกแบบ ติดต้ังงำน

เหล็ก อลูมิเนียมและสแตนเลสทุกชนิด

20/11  หมู่ท่ี 11 ต.คูบำงหลวง อ.ลำดหลุมแก้ว จ.ปทุมธำนี 12140

1,984 0135563010201 บจ.เพ่ือนเด็ก จ ำกัด 5/5/2563             100,000 47190 ประกอบกิจกำรขำยปลีกสินค้ำอ่ืนๆใน

ร้ำนค้ำท่ัวไป

42/242  หมู่บ้ำน ทัศนีย์ 2 ลำดหลุม

แก้ว หมู่ท่ี 10

ต.คูบำงหลวง อ.ลำดหลุมแก้ว จ.ปทุมธำนี 12140

1,985 0135563010367 บจ.โมโน63พลัส จ ำกัด 7/5/2563             100,000 46443 ประกอบกิจกำรค้ำเก่ียวกับเคร่ืองส ำอำง 

กำรผลิตเคร่ืองส ำอำง ผลิตน้ ำหอม เคร่ือง

หอม และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ ำ

20/83  หมู่ท่ี 6 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

1,986 0133563002079 หจ.สยำม เอส. พี. เมด 18/5/2563              50,000 47721 ประกอบกิจกำรค้ำ ยำ ยำรักษำโรค เภสัช

ภัณฑ์ เคมีภัณฑ์เคร่ืองมือแพทย์ เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ทำงวิทยำศำสตร์ ปุ๋ย ยำปรำบ

ศัตรูพืช ยำบ ำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด

51/679  หมู่ท่ี 7 ซอยเอกบูรพำ 3 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส
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1,987 0145563001830 บจ.ยนต์ตระกำร ลีสซ่ิง จ ำกัด 1/5/2563        50,000,000 68102 ซ้ือ จัดหำ รับ เช่ำ เช่ำซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ 

ครอบครอง ปรับปรุง ใช้และจัดกำรโดย

ประกำรอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอก

ผลของทรัพย์สินน้ัน

71  หมู่ท่ี 8 ต.เชียงรำกน้อย อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 13160

1,988 0145563002089 บจ.ชัยมงคลกำรเกษตร จ ำกัด 28/5/2563          5,000,000 01462 ท ำฟำร์มเล้ียงไก่ ไก่เน้ือ 51/339  หมู่ท่ี 1 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000

1,989 0145563002062 บจ.เอส.พี.อำร์. ซีวิล แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน จ ำกัด

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

อำคำรพำณิชย์ งำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด

 รวมท้ังรับท ำงำนโยธำทุกประเภท

15  หมู่ท่ี 7 ต.พระขำว อ.บำงบำล จ.พระนครศรีอยุธยำ 13250

1,990 0145563002071 บจ.สอนสอำด6159 จ ำกัด 28/5/2563          2,500,000 41001 บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง 55  หมู่ท่ี 2 ต.ตล่ิงชัน อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 13160

1,991 0143563000921 หจ.101 ไทยคอนสทรัคช่ัน 26/5/2563          2,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 19/55  หมู่ท่ี 7 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยำ จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000

1,992 0145563002020 บจ.เอ็นเอส ออกแบบและ

นวัตกรรม จ ำกัด

22/5/2563          2,000,000 74109 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงออกแบบบรรจุภัณฑ์

 ส่ือโฆษณำ ฉลำกทุกชนิด

18/101  หมู่ท่ี 16 ต.บำงกระส้ัน อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 13160

1,993 0143563000874 หจ.ปิยะพรชัย ทรำนสปอร์ต 12/5/2563          2,000,000 49323 รับจ้ำงขนส่ง ขนถ่ำยสินค้ำและคนโดยสำร 223/245  หมู่ท่ี 1 ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยำ 13170

1,994 0145563001872 บจ.ดิเอ้ก ไทยฟู้ดส์ จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 47219 ค้ำปลีก ค้ำส่งเพ่ือกำรขำยอำหำรปรุงส ำเร็จ 17/5  หมู่ท่ี 4 ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยำ จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000

1,995 0145563001929 บจ.ฉัตรกิจวำณิช 888 จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 47595 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ 25/83  หมู่ท่ี 10 ต.ข้ำวเม่ำ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000

1,996 0145563001945 บจ.มิสเตอร์ ทอมม่ี ช๊อป จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 47912 ประกอบกิจกำรค้ำปลีกและส่งน้ ำหอมผ่ำน

ทำงออนไลน์

155/82  หมู่ท่ี 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยำ จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000

1,997 0145563001970 บจ.ก๊อต ยุดยำ จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 45103 ประกอบกิจกำรเต้นท์รถ ซ้ือ ขำย รถยนต์

ทุกชนิด

109  หมู่ท่ี 10 ต.บ้ำนป้อม อ.พระนครศรีอยุธยำ จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000

1,998 0145563001996 บจ.ส.นับเงิน จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 37000 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงดูดส่ิงปฏิกูล จัดกำร

น้ ำเสียและของเสีย

32/2  ถนนอู่ทอง(ก) ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยำ จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000

1,999 0145563002003 บจ.อริสำ พร็อพเพอร์ต้ี  แมเนจ

เม้นท์ จ ำกัด

22/5/2563          1,000,000 68202 ประกอบกิจกำรรับบริหำรจัดกำรหมู่บ้ำน

จัดสรร อำคำรชุด คอนโดมิเนียม นิติบุคคล

อำคำรชุด นิติบุคคลคอนโดมิเนียมและงำน

อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

95/112  หมู่บ้ำน วิลลำจจิโอ เกำะ

เรียน หมู่ท่ี 6

ต.เกำะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยำ จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000

2,000 0145563002038 บจ.หล่ันชี จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 46109 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก สินค้ำ 

บริโภค อุปโภค

165/16  หมู่ท่ี 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยำ จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000

2,001 0145563001864 บจ.วศิน คอนกรีต จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 23953 ประกอบกิจกำรโรงงำน ผลิตและจ ำหน่ำย

คอนกรีตผสมเสร็จ

121  หมู่ท่ี 7 ต.เจ้ำเจ็ด อ.เสนำ จ.พระนครศรีอยุธยำ 13110

2,002 0143563000858 หจ.บ๊ิก แบล็ค โลจิสติค 2020 1/5/2563          1,000,000 52291 ขนส่งสินค้ำ ขนย้ำยจัดเก็บ สถำนท่ีเก็บสินค้ำ 65/4  หมู่ท่ี 1 ต.พระแก้ว อ.ภำชี จ.พระนครศรีอยุธยำ 13140

2,003 0145563001848 บจ.เอสเคพี พำเลท จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 16230 ประกอบกิจกำรผลิต พำเลทไม้ ลังไม้ 111  หมู่ท่ี 3 ต.กระจิว อ.ภำชี จ.พระนครศรีอยุธยำ 13140

2,004 0145563001856 บจ.พีทีอี พลัส เอ็ดดูเคช่ัน จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 82301 จัดอบรมสัมนำเพ่ือพัฒนำทำงด้ำนกำรศึกษำ 114/1  หมู่ท่ี 6 ต.เชียงรำกน้อย อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 13160
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2,005 0145563001961 บจ.บ๊ิก มหำยนต์ กรุ๊ป จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำร

35/9  หมู่ท่ี 11 ต.บ้ำนเลน อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 13160

2,006 0145563002011 บจ.เอ็นดับเบ้ิลยู วินซ์ จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 46900 ประกอบกิจกำรค้ำส่งและค้ำปลีกอุปโภค 

บริโภค สินค้ำเกษตรกรรมฯ ทุกชนิด ทุก

ประเภท

89/140  หมู่ท่ี 7 ต.บ้ำนกรด อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 13160

2,007 0145563002046 บจ.ฐำนชีวำ จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 85101 ประกอบกิจกำรโรงเรียน สถำนศึกษำใน

ระดับประถมศึกษำ

122  หมู่ท่ี 3 ต.เชียงรำกน้อย อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 13160

2,008 0145563002054 บจ.ทูลส์ เซอร์เคิล จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 28199 ผลิต ซ้ือขำยช้ินส่วนเคร่ืองกล 60  หมู่ท่ี 12 ต.เชียงรำกน้อย อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 13160

2,009 0145563002097 บจ.เอส เอส ที เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 46521 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ จ ำหน่ำย อุปกรณ์

ไฟฟ้ำ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

66/240  หมู่ท่ี 6 ต.บ้ำนกรด อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 13160

2,010 0145563002119 บจ.อินดัคช่ัน ฮีท เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 43210 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงติดต้ังระบบไฟฟ้ำ 89/95  หมู่ท่ี 6 ต.สำมเรือน อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 13160

2,011 0145563001881 บจ.เอส1968 จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 78200 รับจ้ำงเหมำแรงงำน เพ่ือเข้ำท ำงำนใน

สถำนประกอบกำร

83/3  หมู่ท่ี 10 ต.บ่อตำโล่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยำ 13170

2,012 0145563001899 บจ.เอ็นเอ็นที โกลฟส์ จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 46108 ขำยสินค้ำและของใช้อ่ืนๆในโรงงำน

อุตสำหกรรม

160/267  หมู่ท่ี 5 ต.ล ำตำเสำ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยำ 13170

2,013 0145563002101 บจ.แบร์บ้ี แบรนด์ จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 46414 ประกอบกิจกำรค้ำ เคร่ืองนุ่งห่ม เส้ือผ้ำ

ส ำเร็จรูป เคร่ืองแต่งกำย

134  หมู่ท่ี 5 ต.บ้ำนสร้ำง อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 13170

2,014 0145563001953 บจ.เอจีอี ไทย จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 24202 ประกอบกิจกำรผลิตอะลูมิเนียมและ

ผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม

244/301  หมู่ท่ี 4 ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยำ 13180

2,015 0145563001902 บจ.ใจดี มีเดีย 149 จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 18119 ประกอบกิจกำรพิมพ์อ่ืน ๆ ซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

25  หมู่ท่ี 10 ต.ไม้ตรำ อ.บำงไทร จ.พระนครศรีอยุธยำ 13190

2,016 0145563001937 บจ.พิมพำ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 43210 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงไฟฟ้ำ 

ส่ือสำร ประปำ แอร์ สำธำณูปโภค ก่อสร้ำง

 อำคำรพำณิชย์ ท่ีพักอำศัย

32/20  หมู่ท่ี 4 ต.บ้ำนม้ำ อ.บำงไทร จ.พระนครศรีอยุธยำ 13190

2,017 0143563000882 หจ.ทีเอ็นพี ชัยกิจ 13/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน

69/12  หมู่ท่ี 4 ต.คำนหำม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยำ 13210

2,018 0145563001988 บจ.สันธรำกำศ จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 62/2  หมู่ท่ี 7 ต.หันสัง อ.บำงปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยำ 13220

2,019 0143563000947 หจ.พิมค้ำอิฐ 2020 29/5/2563          1,000,000 47524 ประกอบกิจกำรค้ำอิฐ รับซ้ือและขำยอิฐ 52/1  หมู่ท่ี 10 ต.มหำพรำหมณ์ อ.บำงบำล จ.พระนครศรีอยุธยำ 13250

2,020 0145563001911 บจ.อยุธยำ คอนซัลเทช่ัน จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 70209 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำและแนะน ำ

เก่ียวกับกำรตลำด อุตสำหกรรม และพำณิช

ยกรรม

70  หมู่ท่ี 2 ต.ช้ำงใหญ่ อ.บำงไทร จ.พระนครศรีอยุธยำ 13290



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,021 0143563000912 หจ.พี แอนด์ เค ถังทอง คอน

สตรัคช่ัน

25/5/2563             500,000 43909 ประกอบกิจกรรมกำรก่อสร้ำงเฉพำะด้ำน

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

137/25  หมู่ท่ี 7 ต.เชียงรำกน้อย อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 13160

2,022 0143563000866 หจ.เอ็ม5 ทรำนสปอร์ต 8/5/2563             300,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 501/2  หมู่ท่ี 5 ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยำ 13180

2,023 0143563000939 หจ.ส.สุทิน ขนส่ง 29/5/2563             300,000 49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำอ่ืนๆทำงถนน

ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

53  หมู่ท่ี 3 ต.รำชครำม อ.บำงไทร จ.พระนครศรีอยุธยำ 13290

2,024 0143563000904 หจ.บำลทิพย์กุล 21/5/2563             200,000 49329 ประกอบกิจกำรขนส่ง โดยรถตู้ 31/1  หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนกุ่ม อ.บำงบำล จ.พระนครศรีอยุธยำ 13250

2,025 0143563000891 หจ.เจริญธนกฤตกำรบัญชี 21/5/2563             100,000 69200 ประกอบกิจกำรรับท ำบัญชี ตรวจสอบบัญชี 

ให้บริกำรเตรียมเอกสำรเพ่ือย่ืนขอจด

ทะเบียนบริษัท/ห้ำงหุ้นส่วน

888/2  หมู่ท่ี 4 ต.ล ำตำเสำ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยำ 13170

2,026 0155563000272 บจ.ฟอร์เอฟเวอร์ โกลด์ 19 จ ำกัด 26/5/2563          2,000,000 47732 รับซ้ือ แลกเปล่ียน นำก เงิน ทอง พลอย 

อัญมณีอ่ืน วัตถุท ำเทียม

108  หมู่ท่ี 5 ต.บ้ำนแห อ.เมืองอ่ำงทอง จ.อ่ำงทอง 14000

2,027 0155563000230 บจ.แอ๊พแมนเดลิเวอร่ี จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 53200 ประกอบกิจกำรจัดส่งสินค้ำอำหำรปรุงสุก 

อำหำรส ำเร็จรูป

54/12,13  หมู่ท่ี 2 ต.ศำลำแดง อ.เมืองอ่ำงทอง จ.อ่ำงทอง 14000

2,028 0155563000248 บจ.โกลด์ เมำน์เทน พลัส จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 47219 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยคลอโรฟิลล์ อำหำร

เสริมทุกชนิด สมุนไพรต่ำงๆ จ ำหน่ำย

เคร่ืองส ำอำงค์ทุกชนิด

46/14  ถนนเทศบำล 1 ต.บำงแก้ว อ.เมืองอ่ำงทอง จ.อ่ำงทอง 14000

2,029 0155563000256 บจ.เกรท เวย์ 2020 จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 47219 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย คลอโรฟิลล์ 

อำหำรเสริมทุกชนิด

51  ถนนอยุธยำ-อ่ำงทอง ต.บำงแก้ว อ.เมืองอ่ำงทอง จ.อ่ำงทอง 14000

2,030 0155563000264 บจ.เจ ที ที คอนสตรัคช่ัน พำร์ท

เนอร์ จ ำกัด

21/5/2563          1,000,000 74101 ประกอบกิจกำรรับออกแบบ ตกแต่ง สร้ำง

บ้ำน อำคำรพำณิชย์

8  หมู่ท่ี 5 ต.บ้ำนอิฐ อ.เมืองอ่ำงทอง จ.อ่ำงทอง 14000

2,031 0165563000710 บจ.ป๊อกกะเป้ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 20/5/2563        20,000,000 43120 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับเหมำขุดลอก

คลอง และรับเหมำก่อสร้ำงท่ัวไป

37  หมู่ท่ี 2 ต.หินปัก อ.บ้ำนหม่ี จ.ลพบุรี 15110

2,032 0165563000680 บจ.เอสทู แคร์ ฟำร์มำ จ ำกัด 12/5/2563          5,000,000 47721 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยปลีก สินค้ำทำง

เภสัชภัณฑ์ เวชภัณฑ์ และสินค้ำอ่ืนท่ี

เก่ียวข้อง

229/57-58  ถนนนำรำยณ์มหำรำช ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

2,033 0163563000521 หจ.ลูกชำวนำ ฟำร์ม (8) 12/5/2563          5,000,000 01499 ประกอบกิจกำร รับจ้ำงเล้ียงสัตว์ทุกชนิด 222/2  หมู่ท่ี 2 ต.เพนียด อ.โคกส ำโรง จ.ลพบุรี 15120

2,034 0165563000736 บจ.ห้ำงทองชัยธำนี 2 (เจียระ

สุวรรณ) จ ำกัด

28/5/2563          5,000,000 47732 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยทองรูปพรรณ 

ทองค ำแท่ง และสินค้ำอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

7  หมู่ท่ี 4 ต.ล ำนำรำยณ์ อ.ชัยบำดำล จ.ลพบุรี 15130

2,035 0165563000744 บจ.บ้ำนดี รับสร้ำงบ้ำน จ ำกัด 28/5/2563          2,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 45/6  หมู่ท่ี 8 ต.กกโก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

2,036 0163563000564 หจ.ธนกร2526 18/5/2563          1,000,000 41002 รับเหมำก่อสร้ำง 219/37  หมู่บ้ำน สิรัญญำซัมเมอร์ฮิลล์

 หมู่ท่ี 3

ต.ถนนใหญ่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,037 0163563000611 หจ.เอ็นพีอำร์ คอนสตรัคช่ัน พลัส 26/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน อุโมงค์ และ

งำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับ

ท ำงำนโยธำทุกประเภท

105  หมู่ท่ี 2 ต.ท่ำศำลำ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

2,038 0165563000647 บจ.หนุมำน คอนซัลแทนท์ จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 68201 ประกอบกิจกำร ประเมิน ท่ีดิน พร้อมส่ิง

ปลูกสร้ำง และอสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

82/10  หมู่ท่ี 9 ต.นิคมสร้ำงตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

2,039 0165563000655 บจ.เอ แอนด์ ที ประทีป คอน

สตรัคช่ัน  (2020) จ ำกัด

7/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ทุกชนิด 142/629  หมู่ท่ี 2 ต.กกโก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

2,040 0165563000701 บจ.เอ็นเอส.เพอร์เฟคช่ัน จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 47190 ประกอบกิจกำรค้ำสินค้ำ OTOP อำหำรสด

 อำหำรแห้ง เคร่ืองด่ืม เส้ือผ้ำ ของใช้ 

เคร่ืองประดับ ของท่ีระลึก

203/74  ซอยหมู่บ้ำนลพบุรีวิลล์ แยก 6 ต.เขำสำมยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

2,041 0165563000752 บจ.วิงค์ไวท์บำยส้ม-แจน จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 46443 ประกอบกิจกำรขำยเคร่ืองส ำอำง ผลิตภัณฑ์

เสริมควำมงำม ผลิตภัณฑ์บ ำรุงผิวและเส้น

ผม อำหำรเสริมทุกประเภท

73/29  หมู่ท่ี 1 ต.ท่ำศำลำ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

2,042 0163563000602 หจ.สยำม แทคติคอล อินเตอร์ลอว์ 25/5/2563          1,000,000 69100 ประกอบกิจกรรมทำงกฎหมำย 281 ต.สนำมแจง อ.บ้ำนหม่ี จ.ลพบุรี 15110

2,043 0163563000505 หจ.บ๊ิกโตเกียว 2020 8/5/2563          1,000,000 77400 ประกอบกิจกำรขำยแฟรนไชส์ขนมโตเกียว 151  หมู่ท่ี 4 ต.มะนำวหวำน อ.พัฒนำนิคม จ.ลพบุรี 15140

2,044 0165563000671 บจ.มหำรำช ฟำร์ม 2492 จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 01499 ประกอบกิจกำรเล้ียงสัตว์ 180  หมู่ท่ี 4 ต.ชอนน้อย อ.พัฒนำนิคม จ.ลพบุรี 15140

2,045 0163563000513 หจ.กุลธรำมินิมำร์ท 1 12/5/2563          1,000,000 82110 ประกอบกิจกำรรับเป็นผู้บริหำรงำน

เก่ียวกับด้ำนพำณิชยกรรม อุตสำหกรรม 

กำรตลำด และกำรจัดจ ำหน่ำย

279/1  หมู่ท่ี 1 ต.ท่ำวุ้ง อ.ท่ำวุ้ง จ.ลพบุรี 15150

2,046 0165563000728 บจ.บีเอ็มเค พร็อพเพอร์ต้ี โซลูช่ัน 

จ ำกัด

25/5/2563          1,000,000 41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 36/2  หมู่ท่ี 8 ต.ช่องสำริกำ อ.พัฒนำนิคม จ.ลพบุรี 15220

2,047 0163563000629 หจ.ไนซ์ แอนด์ เนเน่ ชอป 28/5/2563             550,000 47711 เส้ือผ้ำส ำเร็จรูป เคร่ืองแต่งกำย 234/418  หมู่บ้ำน ธำรำทิพย์ หมู่ท่ี 1 ต.ถนนใหญ่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

2,048 0165563000698 บจ.ดีดับเบ้ิลยู เซอร์วิส จ ำกัด 15/5/2563             500,000 14120 ประกอบกิจกำรตัดเย็บเส้ือผ้ำตำมค ำส่ังลูกค้ำ 15  ถนนคูเมือง ต.ท่ำหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

2,049 0163563000581 หจ.เก้ำไกล 2020 20/5/2563             500,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน

102/1  หมู่ท่ี 13 ต.หนองแขม อ.โคกส ำโรง จ.ลพบุรี 15120

2,050 0163563000556 หจ.นัฐจิรำ กำรค้ำ 15/5/2563             200,000 47612 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองเขียน และ

เคร่ืองใช้ส ำนักงำนทุกชนิด

219/22  หมู่ท่ี 3 ต.ถนนใหญ่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

2,051 0163563000599 หจ.โอ่งเงินโอ่งทอง 22/5/2563             200,000 11011 ผลิตและจ ำหน่ำย น ำเข้ำส่งออกสุรำกล่ัน

ชุมชน เบียน์ แป้งข้ำวหมำก ผัก ผลไม้ 

พริกไทย พืชสวน อำหำรแห้ง อำหำร

ส ำเร็จรูป

2/7  หมู่ท่ี 6 ต.โคกสลุง อ.พัฒนำนิคม จ.ลพบุรี 15140

2,052 0163563000572 หจ.พีเจ ไซเลจ 19/5/2563             150,000 46209 ประกอบกิจกำรค้ำพืชผลทำงกำรเกษตรอ่ืน

ทุกชนิด

108  หมู่ท่ี 1 ต.ห้วยขุนรำม อ.พัฒนำนิคม จ.ลพบุรี 15140

2,053 0163563000530 หจ.นวลนภำช็อป 13/5/2563             100,000 47711 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยเส้ือผ้ำส ำเร็จรูป 10/4  หมู่ท่ี 7 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210

2,054 0163563000548 หจ.เมย์ช็อป 13/5/2563             100,000 47711 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยเส้ือผ้ำส ำเร็จรูป 10/4  หมู่ท่ี 7 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210

2,055 0165563000663 บจ.อัลไล คอนกลอมเมอเรทส์ 

มำร์ท เอมไพร์ แอนด์ อินเตอร์เทรด

 จ ำกัด

8/5/2563              50,000 46103 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก เวชภัณฑ์

และสินค้ำทำงกำรแพทย์

125  หมู่ท่ี 8 ต.ท่ำศำลำ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

2,056 0175563000272 บจ.เดชรุ่งเรือง เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 18/5/2563          2,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน

92/1  หมู่ท่ี 2 ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16160

2,057 0175563000264 บจ.เมชนำ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 95220 ประกอบกิจกำรซ่อมเคร่ืองใช้ในครัวเรือน

และอุปกรณ์ส ำหรับบ้ำนและสวน

55/1  หมู่ท่ี 6 ต.ต้นโพธ์ิ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000

2,058 0173563000114 หจ.เจบี ไทยแท้ 12/5/2563          1,000,000 47524 ร้ำนขำยปลีกวัสดุก่อสร้ำงอ่ืน ๆ 33/4  หมู่ท่ี 10 ต.ไม้ดัด อ.บำงระจัน จ.สิงห์บุรี 16130

2,059 0175563000281 บจ.ทศกัณฑ์ 2020 จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 43210 ประกอบกิจกำร กำรติดต้ังไฟฟ้ำ 15/14  หมู่ท่ี 8 ต.โพชนไก่ อ.บำงระจัน จ.สิงห์บุรี 16130

2,060 0173563000122 หจ.วันชัย สติกเกอร์ 25/5/2563             300,000 46599 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองตัดสติกเกอร์

มือสอง และเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยเคร่ืองตัด

สติกเกอร์

75/53  หมู่ท่ี 10 ต.ต้นโพธ์ิ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000

2,061 0183563000262 หจ.สมชำติกำรโยธำ898 21/5/2563          5,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน

181  หมู่ท่ี 4 ต.กุดจอก อ.หนองมะโมง จ.ชัยนำท 17120

2,062 0183563000271 หจ.สำมรุ่งเรืองกำรโยธำ 21/5/2563          5,000,000 41002 ประกอบกิจกำรค้ำรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน

91  หมู่ท่ี 6 ต.หนองขุ่น อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนำท 17120

2,063 0185563000124 บจ.ฮันน่ี ดี ดี จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 10305 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์

แยมผลไม้

147  หมู่ท่ี 11 ต.วังไก่เถ่ือน อ.หันคำ จ.ชัยนำท 17130

2,064 0183563000246 หจ.มำยด์มะลิ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) 19/5/2563          1,000,000 11041 ประกอบกิจกำรบริกำรผลิตน้ ำด่ืม รับสร้ำง

แบรนด์น้ ำด่ืม บรรจุขวดพร้อมติดฉลำก

26  หมู่ท่ี 15 ต.แพรกศรีรำชำ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนำท 17140



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส
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2,065 0183563000254 หจ.เคที99 21/5/2563             500,000 81293 ประกอบกิจกำรรับบริกำรก ำจัดปลวกให้แก่

บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนรำชกำร

และองค์กรของรัฐ

306  หมู่ท่ี 1 ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนำท 17140

2,066 0185563000132 บจ.สตอร์ม 2020 จ ำกัด 22/5/2563             100,000 47912 ประกอบกิจกำรขำยสินค้ำผ่ำนทำง

อินเตอร์เน็ต

109/1  หมู่ท่ี 7 ต.บำงหลวง อ.สรรพยำ จ.ชัยนำท 17150

2,067 0193563000921 หจ.จี.เอ็น.เอ็น ขนส่ง 13/5/2563          5,000,000 49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำทุกประเภททำง

ถนนโดยยำนพำหนะ

1/33  หมู่ท่ี 2 ต.หนองไข่น้ ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140

2,068 0195563001104 บจ.วรำพัฒน์กำรโยธำ จ ำกัด 15/5/2563          5,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 40/13  หมู่ท่ี 1 ต.สวนดอกไม้ อ.เสำไห้ จ.สระบุรี 18160

2,069 0195563001112 บจ.บีดี แดร่ีแลนด์ จ ำกัด 15/5/2563          5,000,000 10509 ประกอบกิจกำรผลิตและแปรรูปจำกนมโค 

ไปเป็นผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ

45  หมู่ท่ี 5 ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18220

2,070 0195563001171 บจ.เหล่ำจันทำพืชผล จ ำกัด 21/5/2563          5,000,000 46209 ประกอบกิจกำรรับซ้ือและจ ำหน่ำยพืชไร่ 88  หมู่ท่ี 7 ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18220

2,071 0195563001210 บจ.ทีพีซี เอ็นจิเนียร่ิง ซัพพลำย

เออร์ จ ำกัด

26/5/2563          2,000,000 33200 ประกอบกิจกำรให้บริกำรติดต้ังเคร่ืองป้๊ัมน้ ำ 

เคร่ืองจักรกลเก่ียวกับโรงงำนอุตสำหกรรม

ทุกชนิด

6/3  หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนธำตุ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

2,072 0193563000904 หจ.พีพี เซอร์วิส 1991 12/5/2563          1,000,000 95220 ประกอบกิจกำรซ่อมบ ำรุงแอร์ เคร่ืองท ำ

ควำมเย็น จ ำหน่ำย เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ

11  หมู่ท่ี 4 ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

2,073 0195563001082 บจ.เอ็นเจบี เมอร์แชนท์ จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 96201 ประกอบกิจกำรบริกำร กำรซักผ้ำและอบผ้ำ

แห้ง

2/438  ถนนพหลโยธิน ต.ปำกเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

2,074 0195563001201 บจ.โอคำซุ กรุ๊ป จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 46101 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยอำหำรญ่ีปุ่น 

เคร่ืองด่ืม และอำหำรประเภทอ่ืนท้ังน่ังทำน

ในร้ำนและน ำกลับบ้ำน

99  หมู่ท่ี 7 ต.ตล่ิงชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

2,075 0195563001236 บจ.พี แอนด์ พี ทเวนต้ี จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 47525 ประกอบกิจกำรค้ำ วัสดุ อุปกรณ์ ก่อสร้ำง 

ทุกชนิด

297  หมู่ท่ี 1 ต.หนองปลำไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

2,076 0193563000912 หจ.ทรัพย์อนันต์ สโตร์ 12/5/2563          1,000,000 46639 ค้ำส่งวัสดุก่อสร้ำง และเคหภัณฑ์ 34/26  หมู่บ้ำน สุขอนันต์ หมู่ท่ี 7 ต.ตำลเด่ียว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

2,077 0193563000939 หจ.โชคสุกฤตำ 13/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ ท้ังภำยในประเทศฯ

400/1038  หมู่ท่ี 9 ต.ตำลเด่ียว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

2,078 0195563001091 บจ.สวนลุงแพร แลนด์สเคป ดีไซน์ 

จ ำกัด

12/5/2563          1,000,000 81300 ประกอบกิจกำรรับออกแบบ จัดสวน และ

ดูแลสวน

2/1  หมู่ท่ี 5 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

2,079 0193563000955 หจ.บ๊ิกไอซ์ 1999 19/5/2563          1,000,000 10795 ประกอบกิจกำรโรงน้ ำแข็ง ผลิตและ

จ ำหน่ำยน้ ำแข็งเพ่ือกำรบริโภค

49  หมู่ท่ี 7 ต.เขำวง อ.พระพุทธบำท จ.สระบุรี 18120

2,080 0195563001121 บจ.ฮำธี ซีเมนต์ บล็อก จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 23921 กำรผลิตอิฐ  กำรผลิตอิฐชนิดไม่ทนไฟแบบ

ต่ำงๆ เช่น อิฐมอญ อิฐก่อสร้ำง ฯลฯ

55/1  หมู่ท่ี 2 ต.พุกร่ำง อ.พระพุทธบำท จ.สระบุรี 18120
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2,081 0193563000947 หจ.แสนแสบ ส. สำยบุญเรือน โลจิ

สติกส์

14/5/2563          1,000,000 49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำ รถร่วมขนส่ง

ส่ิงของและเอกสำร

65  หมู่ท่ี 3 ต.สร่ำงโศก อ.บ้ำนหมอ จ.สระบุรี 18130

2,082 0195563001163 บจ.ไจแอนท์ 888 ทรำนสปอร์ต 

จ ำกัด

21/5/2563          1,000,000 49339 ประกอบกิจกำรขนส่งให้กับบริษัทกลำงใน

กำรส่งสินค้ำ รับจ้ำงขนส่งสินค้ำท่ัวไป ย้ำย

ของย้ำยบ้ำนหอพัก

138  หมู่บ้ำน ม่ันคงเฉลิมพระเกียรติ 

หมู่ท่ี 2

ต.สร่ำงโศก อ.บ้ำนหมอ จ.สระบุรี 18130

2,083 0195563001180 บจ.ทเวนต้ีวัน แพคเกจจ้ิง จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 22220 ประกอบกิจกำรผลิต และจัดจ ำหน่ำยบรรจุ

ภัณฑ์ทุกชนิด

38/42  หมู่ท่ี 6 ต.ไผ่ต่ ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140

2,084 0195563001139 บจ.พีเค ฟู้ดส์ โฮลด้ิง จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 10139 ประกอบกิจกำร กำรผลิต กำรแปรรูป และ

กำรเก็บถนอมเน้ือสัตว์และผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์

51  หมู่ท่ี 1 ต.วิหำรแดง อ.วิหำรแดง จ.สระบุรี 18150

2,085 0193563000971 หจ.อรุณรัตณ์ มหำกิจ 20/5/2563          1,000,000 41001 ก่อสร้ำงอำคำรท่ีเป็นท่ีพักอำศัยทุกประเภท 321/9  หมู่ท่ี 3 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180

2,086 0195563001155 บจ.ซีบีเค โลจิสติกส์ จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงขนส่งและขนถ่ำย

สินค้ำ

109/14  หมู่ท่ี 1 ต.ห้วยทรำย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230

2,087 0195563001228 บจ.ฮ่ันโหย่ว ไชนีส บุ๊ค จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 47611 ประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยหนังสือส่ือกำรเรียน

กำรสอนภำษำจีน แบบเรียนภำษำจีน 

หนังสือสอบวัดระดับภำษำจีน

88/53  หมู่บ้ำน เดอะริชทำวน์ หมู่ท่ี 7 ต.ห้วยทรำย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230

2,088 0193563000963 หจ.ก ำใล รีไซเคิล 89 20/5/2563          1,000,000 46695 ประกอบกิจกำรรับ ซ้ือ ขำย ผลิต แปรรูป 

ขยะรีไซเคิลทุกชนิด

122  หมู่ท่ี 6 ต.เขำดินพัฒนำ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240

2,089 0193563000980 หจ.เดอะ ทรีเฮ้ำส์ 99 22/5/2563             500,000 41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีเป็นท่ีพัก

อำศัยทุกประเภท

73  หมู่ท่ี 8 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180

2,090 0195563001147 บจ.บุษบำ ลิทเต้ิล ฟำร์ม จ ำกัด 20/5/2563             100,000 47219 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ในกำร

ประกอบอำหำร และอำหำรปรุงสุก

9/1  หมู่ท่ี 8 ต.โคกสว่ำง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

2,091 0195563001198 บจ.กุนทน โกลบอล จ ำกัด 25/5/2563             100,000 47222 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกเคร่ืองด่ืมท่ีไม่

มีแอลกอฮอล์

333/23  หมู่ท่ี 10 ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18220

2,092 0203563002311 หจ.สุรัก รับเหมำก่อสร้ำง 28/5/2563          5,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร

45/21  หมู่ท่ี 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

2,093 0205563017131 บจ.เจ เอ เอ็น ซี คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 28/5/2563          5,000,000 82990 เป็นตัวแทน นำยหน้ำ และท่ีปรึกษำ

โครงกำรของภำครัฐ บุคคลธรรมดำ คณะ

บุคคล กิจกำรร่วมค้ำและนิติบุคคล

177/1  หมู่ท่ี 1 ต.คลองต ำหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

2,094 0205563014906 บจ.กรกฤต โลจิสติกส์ จ ำกัด 5/5/2563          5,000,000 52291 ประกอบกิจกรรมบริหำรจัดกำรด้ำนกำร

ขนส่งสินค้ำ

298/15  หมู่ท่ี 1 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,095 0205563015856 บจ.สุพรีมคำลิเบรช่ันแอนด์เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ำกัด

15/5/2563          5,000,000 71209 ประกอบกิจกำรให้บริกำรสอบเทียบ 

ซ่อมแซม เคร่ืองมือวัดอุตสำหกรรม ทุกชนิด

930/105  หมู่ท่ี 10 ต.เขำคันทรง อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

2,096 0205563016607 บจ.เอสพี แลนด์ 2020 จ ำกัด 22/5/2563          5,000,000 68102 ประกอบกิจกำรค้ำอสังหำริมทรัพย์ ซ้ือขำย

ท่ีดิน จัดหำ ซ้ือ รับโอน เช่ำ เช่ำซ้ือ ครอง

ครองเข้ำถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน

188/67  หมู่ท่ี 3 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

2,097 0205563016739 บจ.รักษำควำมปลอดภัย ดีเอ็น 

กำร์ด จ ำกัด

25/5/2563          5,000,000 80100 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรักษำควำม

ปลอดภัยสถำนท่ี ของทำงรำชกำร 

รัฐวิสำหกิจ เอกชน ท่ีพักอำศัยและโครงกำร

อสังหำริมทรัพย์ต่ำงๆ เม่ือได้รับอนุญำต

จำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องแล้ว

124/2  หมู่ท่ี 7 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

2,098 0205563016771 บจ.ก.พัฒนสิน เอสเตท จ ำกัด 25/5/2563          5,000,000 68102 ประกอบกิจกำรรับจัดสรรท่ีดินเป็นแปลงๆ

พร้อมส่ิงปลูกสร้ำง เพ่ือจ ำหน่ำย

74/46  หมู่ท่ี 1 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

2,099 0205563017328 บจ.ที.เอ็น.บี. เอ็นริช เฮ้ำส์ จ ำกัด 29/5/2563          5,000,000 68102 ประกอบกิจกำรค้ำท่ีดิน จัดสรรท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้ำงบนท่ีดินน้ันเพ่ือเป็นท่ีอย้่อำศัย

99/52  หมู่ท่ี 1 ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

2,100 0205563014949 บจ.อีอีซี เรียล เอสเตท กรุ๊ป จ ำกัด 7/5/2563          5,000,000 68201 ให้ค ำปรึกษำด้ำนธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ 195/26  หมู่ท่ี 11 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,101 0205563014957 บจ.แคลซำดิลล่ำ จ ำกัด 7/5/2563          5,000,000 68201 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำด้ำนบริหำร

 ผลิต กำรตลำด และจัดจ ำหน่ำย

สังหำริมทรัพย์และอสังหำริมทรัพย์

236/704  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,102 0205563015058 บจ.กัลยำนี โอเวอร์ซีส จ ำกัด 7/5/2563          5,000,000 68102 ซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ทำงด้ำนอสังหำริมทรัพย์ทุก

ชนิด

247/83-84  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,103 0205563015104 บจ.นิว ซิลค์ โรด (2020) จ ำกัด 8/5/2563          5,000,000 68201 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนธุรกิจ

อสังหำริมทรัพย์

68/9  หมู่ท่ี 6 ต.ห้วยใหญ่ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,104 0205563015210 บจ.อลิบำบำบำ จ ำกัด 12/5/2563          5,000,000 68201 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนธุรกิจ

อสังหำริมทรัพย์

195/26  หมู่ท่ี 11 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,105 0205563015287 บจ.ทูแมน  คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 12/5/2563          5,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน

87/88  หมู่ท่ี 2 ต.หนองปลำไหล อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,106 0205563015392 บจ.สมำร์ท โฮม เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 12/5/2563          5,000,000 68201 ประกอบกิจกำรนำยหน้ำ เป็นตัวแทน เช่ำ 

ให้เช่ำ ซ้ือ ขำย อสังหำริมทรัพย์และ

สังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

202/88  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,107 0205563015422 บจ.เจีย ฮุย จ ำกัด 13/5/2563          5,000,000 68201 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนธุรกิจ

อสังหำริมทรัพย์

195/26  หมู่ท่ี 11 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,108 0205563015996 บจ.ไวท์ คลำวด์ 15 จ ำกัด 15/5/2563          5,000,000 68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ทำงด้ำน

อสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

445/681  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,109 0205563016216 บจ.อำร์ แอนด์ ที เทรด จ ำกัด 19/5/2563          5,000,000 46521 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ จ ำหน่ำยอุปกรณ์

ไฟฟ้ำ

195/26  หมู่ท่ี 11 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,110 0205563016224 บจ.เล เชง 2020 จ ำกัด 19/5/2563          5,000,000 46521 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก อุปกรณ์ไฟฟ้ำ 195/26  หมู่ท่ี 11 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,111 0205563016470 บจ.มำ อัมเบย์ อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ำกัด

21/5/2563          5,000,000 56101 ประกอบกิจกำรบริกำรด้ำนอำหำรใน

ภัตตำคำร/ร้ำนอำหำร

333  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,112 0205563016496 บจ.แก้วมงคล เฮลท์ โซลูช่ัน จ ำกัด 21/5/2563          5,000,000 46441 ประกอบกิจกำรผลิตภัณฑ์ด้ำนสุขภำพ 330  หมู่ท่ี 2 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,113 0205563017239 บจ.ทรัพย์มี จ ำกัด 29/5/2563          5,000,000 46313 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยผลไม้แปรรูป ผลไม้

อบแห้ง ผลไม้แปรรูปทุกชนิด

78/57  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,114 0205563017247 บจ.ค ำคูณดี จ ำกัด 29/5/2563          5,000,000 46313 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยผลไม้ ผลไม้อบแห้ง

 ผลไม้แปรรูปทุกชนิด

245/59  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,115 0205563017255 บจ.นำเดียส เอ็กซ์เพ็ท เอสเซ็น

เทียลส์ จ ำกัด

29/5/2563          5,000,000 46109 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก สินค้ำ

อุปโภคบริโภค

4/1  หมู่ท่ี 11 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,116 0205563015970 บจ.บี ที ริชเชอร์ คอร์ปอเรท จ ำกัด 15/5/2563          5,000,000 49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำทุกประเภททำง

ถนนโดยยำนพำหนะ

95/25  หมู่บ้ำน คำซ่ำเลเจ้นด์บ้ำนบึง 

ซอยวิฑูรย์ด ำริ 1/1 ถนนวิฑูรย์ด ำริ

ต.บ้ำนบึง อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20170

2,117 0205563016402 บจ.ยูเอ็มเค จ ำกัด 20/5/2563          5,000,000 46101 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ-ส่งออก ซ้ือ-ขำย 

สัตว์มีชีวิต เน้ือสัตว์ช ำแหละ แช่แข็ง และ

เน้ือสัตว์และเน้ือสัตว์บรรจุกระป๋อง ท่ัว

รำชอำณำจักร ท้ังในประเทศและนอก

ประเทศ

158  หมู่ท่ี 2 ต.มำบไผ่ อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20170

2,118 0205563014817 บจ.ไทย เฟง เทคโนโลยี จ ำกัด 1/5/2563          5,000,000 35101 กำรติดต้ังและบ ำรุงรักษำ โรงไฟฟ้ำพลังงำน

แสงอำทิตย์

47/1  หมู่ท่ี 7 ต.คลองก่ิว อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20220

2,119 0205563016895 บจ.จินหัว ซิงค์ เทคโนโลยี (ไทย

แลนด์) จ ำกัด

26/5/2563          5,000,000 20299 ประกอบกิจกำรผลิต เป็นตัวแทน และ

น ำเข้ำส่งออกผลิตภัณฑ์เคมีประเภทต่ำงๆ 

เช่น ซิงค์ออกไซด์

475/3  หมู่ท่ี 7 ต.คลองก่ิว อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20220

2,120 0205563016631 บจ.เดอะ พ้อยท์ พระต ำหนัก 1402

 จ ำกัด

22/5/2563          4,300,000 66199 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้จัดกำรและดูแล

ผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดกำร

ทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืน

378/704  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,121 0205563015775 บจ.เดอะ พ้อยท์ พระต ำหนัก 1202

 จ ำกัด

14/5/2563          4,200,000 66199 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้จัดกำรและดูแล

ผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดกำร

ทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืน

378/692  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,122 0205563016275 บจ.เดอะ พ้อยท์ พระต ำหนัก 312 

จ ำกัด

19/5/2563          4,200,000 66199 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้จัดกำรและดูแล

ผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดกำร

ทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืน

378/618  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,123 0205563015350 บจ.วำ ไท พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด 12/5/2563          4,000,000 68102 บริกำร ซ้ือ ขำย เช่ำ ท่ีดิน บ้ำน คอนโด 

และอสังหำริมทรัพย์

10/12  หมู่ท่ี 6 ต.โป่ง อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,124 0205563015473 บจ.เดอะ พ้อยท์ พระต ำหนัก 413 

จ ำกัด

13/5/2563          4,000,000 66199 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้จัดกำรและดูแล

ผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดกำร

ทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืน

378/631  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,125 0205563017263 บจ.เดอะ พ้อยท์ พระต ำหนัก 702 

จ ำกัด

29/5/2563          4,000,000 66199 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้จัดกำรและดูแล

ผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดกำร

ทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืน

378/655  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,126 0205563015899 บจ.เจซี บอนด์ จ ำกัด 15/5/2563          3,500,000 56302 ประกอบกิจกำรให้บริกำรร้ำนกำแฟ ขำย

กำแฟ เบเกอร่ีและขนมทุกชนิด

165/39-40  ช้ันท่ี 4/1 หมู่ท่ี 10 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

2,127 0205563014868 บจ.เดอะ พ้อยท์ พระต ำหนัก 1403

 จ ำกัด

5/5/2563          3,500,000 66199 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้จัดกำรและดูแล

ผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดกำร

ทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืน

378/705  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,128 0205563014876 บจ.เดอะ พ้อยท์ พระต ำหนัก 1203

เอ จ ำกัด

5/5/2563          3,500,000 66199 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้จัดกำรและดูแล

ผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดกำร

ทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืน

378/699  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,129 0205563015180 บจ.ซันไชน์ ซีเอ็ม จ ำกัด 12/5/2563          3,500,000 68104 กำรเช่ำและกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับ

อสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของ ตนเองหรือเช่ำ

จำกผู้อ่ืนท่ีไม่ใช่เพ่ือเป็นท่ีพักอำศัย

159/190  หมู่ท่ี 5 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,130 0205563015228 บจ.ยันชิฝำง จ ำกัด 12/5/2563          3,500,000 68104 กำรเช่ำและกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับ

อสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของ ตนเองหรือเช่ำ

จำกผู้อ่ืนท่ีไม่ใช่เพ่ือเป็นท่ีพักอำศัย

159/190  หมู่ท่ี 5 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,131 0205563015236 บจ.วอร์ม สไมล์ จ ำกัด 12/5/2563          3,500,000 68104 กำรเช่ำและกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับ

อสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของ ตนเองหรือเช่ำ

จำกผู้อ่ืนท่ีไม่ใช่เพ่ือเป็นท่ีพักอำศัย

159/190  หมู่ท่ี 5 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,132 0205563015414 บจ.ไห่ หนำน เชียงใหม่ หงเป่ำ 

จ ำกัด

13/5/2563          3,500,000 68104 ประกอบกิจกำรเช่ำและกำรด ำเนินกำร

เก่ียวกับอสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของ ตนเอง

หรือเช่ำจำกผู้อ่ืนท่ีไม่ใช่เพ่ือเป็นท่ีพักอำศัย

159/190  หมู่ท่ี 5 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,133 0205563016003 บจ.ไวท์ คลำวด์ 14 จ ำกัด 15/5/2563          3,500,000 68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ทำงด้ำน

อสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

445/674  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,134 0205563016950 บจ.ยุ่ยหยีซังเม่ำ จ ำกัด 27/5/2563          3,500,000 68201 ประกอบกิจกำรซ้ือ จัดหำ รับ เช่ำ เช่ำซ้ือ 

ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และ

จัดกำรโดยประกำรอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

159/190  หมู่ท่ี 5 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,135 0205563016879 บจ.ยูนิกซ์ 1531 จ ำกัด 26/5/2563          3,300,000 66199 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้จัดกำรและดูแล

ผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดกำร

ทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืน

163/376  หมู่ท่ี 12 ซอย1 ถนนพระ

ต ำหนัก

ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,136 0203563002043 หจ.หยี ป้ัน หวำ 13/5/2563          3,000,000 96202 ประกอบกิจกำรให้บริกำร ซัก อบ ด้วย

เคร่ืองอัตโนมัติ

12/26  หมู่ท่ี 2 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

2,137 0205563016372 บจ.จีดีทีบี25 จ ำกัด 20/5/2563          3,000,000 68102 ประกอบกิจกำร ซ้ือขำย ให้เช่ำ พัฒนำ และ

กำรจัดกำรอ่ืนๆ ซ่ึงอสังหำริมทรัพย์

346/5ง  ซอยกลป้อมค่ำย ต.บำงปลำสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

2,138 0205563016381 บจ.จีดีทีบี23 จ ำกัด 20/5/2563          3,000,000 68102 ประกอบกิจกำร ซ้ือ ขำย ให้เช่ำ พัฒนำ 

และกำรจัดกำรอ่ืนๆ ซ่ึงอสังหำริมทรัพย์

346/5ง  ซอยกลป้อมค่ำย ต.บำงปลำสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

2,139 0205563016437 บจ.จีดีทีบี37 จ ำกัด 20/5/2563          3,000,000 68102 ประกอบกิจกำร ซ้ือ ขำย ให้เช่ำ พัฒนำ 

และกำรจัดกำรอ่ืนๆ ซ่ึงอสังหำริมทรัพย์

346/5ง  ซอยกลป้อมค่ำย ต.บำงปลำสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

2,140 0205563016445 บจ.มังกรทวีทรัพย์ เทรดด้ิง พำร์ท 

จ ำกัด

20/5/2563          3,000,000 47599 ประกอบกิจกำรค้ำพลำสติก หรือส่ิงท่ี

คล้ำยคลึงกันท้ังท่ีอยู่ในสภำพวัตถุดิบหรือ

ส ำเร็จรูป

112/71  หมู่ท่ี 1 ถนนพระยำสัจจำ ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

2,141 0205563017069 บจ.เอสเอ็นพี ฟู๊ด 2021 จ ำกัด 27/5/2563          3,000,000 10799 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย ผลิตภัณฑ์

อำหำรต่ำงๆทุกชนิด ทุกประเภท

55/75  ถนนเนตรดี ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

2,142 0205563015023 บจ.เดอะ พ้อยท์ พระต ำหนัก 306 

จ ำกัด

7/5/2563          3,000,000 66199 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้จัดกำรและดูแล

ผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดกำร

ทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืน

378/612  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,143 0205563015031 บจ.เค7 พร็อพเพอร์ต้ีส์ จ ำกัด 7/5/2563          3,000,000 68102 ซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ทำงด้ำนอสังหำริมทรัพย์ทุก

ชนิด

678/44  หมู่ท่ี 5 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,144 0205563015147 บจ.อลิสำซำเมียร์ลีออนแฟมิล่ีบิส

ซิเนส จ ำกัด

8/5/2563          3,000,000 68201 ประกอบกิจกำรนำยหน้ำ เป็นตัวแทน เช่ำ 

ให้เช่ำ ซ้ือ ขำย อสังหำริมทรัพย์และ

สังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

236/657  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,145 0205563015449 บจ.เดอะ พ้อยท์ พระต ำหนัก 706 

จ ำกัด

13/5/2563          3,000,000 66199 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้จัดกำรและดูแล

ผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดกำร

ทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืน

378/659  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,146 0205563015597 บจ.อักษรลำภ จ ำกัด 13/5/2563          3,000,000 68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ทำงด้ำน

อสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

138/73  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

2,147 0205563015724 บจ.ไวท์ คลำวด์ 3 จ ำกัด 14/5/2563          3,000,000 68102 ซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ทำงด้ำนอสังหำริมทรัพย์ทุก

ชนิด

445/574  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,148 0205563015732 บจ.ไวท์ คลำวด์ 4 จ ำกัด 14/5/2563          3,000,000 68102 ซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ทำงด้ำนอสังหำริมทรัพย์ทุก

ชนิด

445/582  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,149 0205563015741 บจ.ไวท์ คลำวด์ 5 จ ำกัด 14/5/2563          3,000,000 68102 ซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ทำงด้ำนอสังหำริมทรัพย์ทุก

ชนิด

445/590  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,150 0205563015929 บจ.ทีโทร โฮลด้ิงส์ จ ำกัด 15/5/2563          3,000,000 68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ทำงด้ำน

อสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

236/786  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,151 0205563016232 บจ.คล็อด แอท สยำม จ ำกัด 19/5/2563          3,000,000 68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ทำงด้ำน

อสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

165/585  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,152 0205563016259 บจ.อีสคอร์ แมชชินนำร่ี จ ำกัด 19/5/2563          3,000,000 68201 ประกอบกิจกำรซ้ือ จัดหำ รับ เช่ำ เช่ำซ้ือ 

ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และ

จัดกำรโดยประกำรอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

65/32  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,153 0205563016780 บจ.มำสเตอร์ ฮอลล์ จ ำกัด 25/5/2563          3,000,000 68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ พัฒนำ

อสังหำริมทรัพย์

999/115  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,154 0205563016925 บจ.สือไท่เชียงฟงก๋อจ้ีเม่ำย่ี จ ำกัด 27/5/2563          3,000,000 68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ทำงด้ำน

อสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

159/190  หมู่ท่ี 5 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,155 0205563016933 บจ.ลี ออน น่ำ จ ำกัด 27/5/2563          3,000,000 68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ทำงด้ำน

อสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

159/190  หมู่ท่ี 5 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,156 0205563016992 บจ.ซอยบรอดเวย์ จ ำกัด 27/5/2563          3,000,000 68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ทำงด้ำน

อสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

52/299  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,157 0205563017115 บจ.ยูนิกซ์ คอนโด จ ำกัด 28/5/2563          3,000,000 66199 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้จัดกำรและดูแล

ผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดกำร

ทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืน

189/87  หมู่ท่ี 11 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,158 0205563017271 บจ.เดอะ พ้อยท์ พระต ำหนัก 604 

จ ำกัด

29/5/2563          3,000,000 66199 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้จัดกำรและดูแล

ผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดกำร

ทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืน

378/644  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,159 0205563017310 บจ.เอเชีย อีเลฟเฟนท์ จ ำกัด 29/5/2563          3,000,000 68101 ประกอบกิจกำรซ้ือและขำยอสังหำริมทรัพย์

ท่ีเป็นของตนเองเพ่ือกำรพักอำศัย

352/313  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,160 0205563016208 บจ.สมำร์ท คอนแทคท์ ซัพพลำย

เออร์ จ ำกัด

18/5/2563          3,000,000 78200 ประกอบกิจกำร รับเหมำค่ำแรงประเภท

กิจกำรกับโรงงำนอุตสำหกรรมทุกประเภท

129/4  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนเก่ำ อ.พำนทอง จ.ชลบุรี 20160



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส
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2,161 0205563015007 บจ.เดอะ พ้อยท์ พระต ำหนัก 310 

จ ำกัด

7/5/2563          2,500,000 66199 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้จัดกำรและดูแล

ผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดกำร

ทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืน

378/616  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,162 0205563015988 บจ.ไวท์ คลำวด์ 16 จ ำกัด 15/5/2563          2,500,000 68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ทำงด้ำน

อสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

445/692  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,163 0205563016518 บจ.มำแคด เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 21/5/2563          2,500,000 71102 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนเทคนิค

วิศวกรรม

678/44  หมู่ท่ี 5 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,164 0203563002060 หจ.พรวดี 2539 เซอร์วิส ซัพพลำย

 กรุ๊ป

13/5/2563          2,500,000 47190 ประกอบกิจกำร ซ้ือมำ-ขำยไป เก่ียวกับ

สินค้ำอุปโภคและสินค้ำบริโภคทุกประเภท

89/15  หมู่ท่ี 7 ต.หนองต ำลึง อ.พำนทอง จ.ชลบุรี 20160

2,165 0205563016011 บจ.คลังเหล็ก ชลบุรี จ ำกัด 15/5/2563          2,400,000 47525 ประกอบกิจกำรค้ำ วัสดุก่อสร้ำง อุปกรณ์

และเคร่ืองมือใช้ในกำรก่อสร้ำง สี เคร่ือง

เหล็ก อุปกรณ์ประปำ

114/2  หมู่ท่ี 1 ถนนสุขประยูร 

(ชลบุรี-พนัสนิคม)

ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

2,166 0205563015503 บจ.วำย.เอช. เซอร์วิส แอนด์ ซัพ

พลำย จ ำกัด

13/5/2563          2,000,000 46593 ประกอบกิจกำร กำรขำยส่งเคร่ืองจักรและ

อุปกรณ์เพ่ือใช้ในงำนอุตสำหกรรม

139/60  หมู่ท่ี 1 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

2,167 0205563017298 บจ.บี โฟร์ สเต็กเฮำส์ จ ำกัด 29/5/2563          2,000,000 56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

178/45  หมู่ท่ี 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

2,168 0205563014981 บจ.บีเค เทค (ไทยแลนด์) จ ำกัด 7/5/2563          2,000,000 46105 ประกอบกิจกำร น ำเข้ำ-ส่งออก  วัสดุ 

อุปกรณ์ อะไหล่ เคร่ืองมือ ของแม่พิมพ์ ใน

โรงงำน

198/61  หมู่ท่ี 3 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

2,169 0205563015295 บจ.เต็กย้ง 9 เจริญ จ ำกัด 12/5/2563          2,000,000 47300 ประกอบกิจกำรขำยปลีก-ขำยส่ง น้ ำมัน

เช้ือเพลิง น้ ำมันหล่อล่ืน ทุกชนิด แก๊ส

รถยนต์ ทุกชนิด

123/21  หมู่ท่ี 9 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

2,170 0205563015406 บจ.อีแอนด์บี บิซิเนส โซลูช่ัน จ ำกัด 12/5/2563          2,000,000 47412 จ ำหน่ำย ซอฟต์แวร์ต่ำงๆบนมือถือ 

คอมพิวเตอร์ บนระบบแอนดรอยดืและไอโอ

เอส

165/110  หมู่บ้ำน โกลเด้นซิต้ี หมู่ท่ี 10 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

2,171 0205563015953 บจ.เอสไอซี เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 15/5/2563          2,000,000 46593 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำส ำเร็จรูป 

อุปกรณ์ เคร่ืองจักร อะไหล่ วัสดุอุปกรณ์ใช้

ในโรงงำนอุตสำหกรรม

123/32  หมู่ท่ี 2 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

2,172 0205563016453 บจ.ศิริสมบูรณ์โชค จ ำกัด 20/5/2563          2,000,000 64925 โรงรับจ ำน ำ 289/2  ถนนเจิมจอมพล ต.ศรีรำชำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

2,173 0205563016623 บจ.รอดจันทร์ เข็มเจำะ คอน

สตรัคช่ัน จ ำกัด

22/5/2563          2,000,000 43901 ประกอบกิจกำรบริกำรรับขุดเจำะเสำเข็ม 

กิจกรรมสร้ำงรำกฐำน กำรตอดเสำเข็ม ถอน

เสำเข็ม

554/7  หมู่ท่ี 11 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส
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2,174 0203563001934 หจ.หมูเดินสะดวก อินเตอร์ฟู้ด 1/5/2563          2,000,000 10139 กำรผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จำกเน้ือสัตว์และ

เน้ือสัตว์ปีกซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

5  หมู่ท่ี 5 ถนนข้ำวหลำม ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

2,175 0205563016976 บจ.วีแอนด์เอ็น มำนูแฟคเจอร่ิง 

(ประเทศไทย) จ ำกัด

27/5/2563          2,000,000 29309 ประกอบกิจกำรผลิตช้ินส่วนยำนยนต์ 119/28  หมู่ท่ี 1 ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

2,176 0205563015945 บจ.หมิงฟำ พลำสติก จ ำกัด 15/5/2563          2,000,000 17012 ประกอบกิจกำรโรงงำนผลิต น ำเข้ำ ซ้ือมำ 

ขำยไป กระดำษ เม็ดพลำสติก

102  หมู่ท่ี 10 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

2,177 0205563016305 บจ.สเตช่ัน 2020 จ ำกัด 19/5/2563          2,000,000 46521 ประกอบกิจกำร ซ้ือมำ ขำยไป เก่ียวกับ

อุปกรณ์ไฟฟ้ำทุกประเภท รวมท้ังอ่ืนๆท่ี

เก่ียวข้อง

13  หมู่ท่ี 4 ต.บ้ำนเซิด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

2,178 0203563002027 หจ.สินค้ำเบ็ดเตล็ด 12/5/2563          2,000,000 47190 จ ำหน่ำยอุปกรณ์ สินค้ำเบ็ดเตล็ดท่ัวไปทุก

ชนิด

565/102  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,179 0205563015198 บจ.แบท วันวันไฟว์ จ ำกัด 12/5/2563          2,000,000 68201 ประกอบกิจกำรนำยหน้ำ เป็นตัวแทน เช่ำ 

ให้เช่ำ ซ้ือ ขำย อสังหำริมทรัพย์และ

สังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

27/6  หมู่ท่ี 4 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,180 0205563015309 บจ.เมก้ำ วันไลฟ์ จ ำกัด 12/5/2563          2,000,000 46521 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ติดต้ัง ซ่อมแซม 

อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ทุกชนิด

3/75  หมู่ท่ี 11 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,181 0205563015333 บจ.เอสแซด บีช โฮลด้ิงส์ จ ำกัด 12/5/2563          2,000,000 68102 ซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ทำงด้ำนอสังหำริมทรัพย์ทุก

ชนิด

26/104  หมู่ท่ี 4 ต.ห้วยใหญ่ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,182 0205563015384 บจ.อีสำมำโท จ ำกัด 12/5/2563          2,000,000 47219 ประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์อำหำร

เสริมสุขภำพ

202/88  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,183 0205563015465 บจ.สมำร์ท เดเวล๊อปเม้นท์ แอนด์ 

ทัวริซึม จ ำกัด

13/5/2563          2,000,000 68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ทำงด้ำน

อสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

70/28  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,184 0205563015678 บจ.เอ็นวีโอ ไทย จ ำกัด 14/5/2563          2,000,000 81293 ประกอบกิจกำรรับก ำจัดปลวก มด แมลง

ต่ำงๆท้ังในและนอกสถำนท่ี

67  หมู่ท่ี 3 ต.โป่ง อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,185 0205563016038 บจ.อะเมซอน 1 ยูนิต 524 จ ำกัด 15/5/2563          2,000,000 68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ทำงด้ำน

อสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

77/625  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,186 0205563016119 บจ.เอเชียเน็คซ์ ทรำเวลเวิลด์ จ ำกัด 18/5/2563          2,000,000 79120 ประกอบกิจกำรน ำเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับกำรน ำเท่ียวทุกชนิด

202/254  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,187 0205563016135 บจ.สแกนดินำเวียน อินเตอร์เนช่ัน

แนล จ ำกัด

18/5/2563          2,000,000 68102 ซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ทำงด้ำนอสังหำริมทรัพย์ทุก

ชนิด

202/237  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,188 0205563016283 บจ.บ้ำนล่ำง เรียล เอสเตท จ ำกัด 19/5/2563          2,000,000 68201 ประกอบกิจกำรซ้ือ จัดหำ รับ เช่ำ เช่ำซ้ือ 

ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และ

จัดกำรโดยประกำรอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

10/5  หมู่ท่ี 7 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150
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2,189 0205563016356 บจ.มินโซกชน จ ำกัด 20/5/2563          2,000,000 56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำรเพ่ือจ ำหน่ำย

อำหำรเกำหลี และอำหำรและเคร่ืองด่ืม

อ่ืนๆทุกชนิด

97/3-4  หมู่ท่ี 6 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,190 0205563016364 บจ.179-28 พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด 20/5/2563          2,000,000 68201 ประกอบกิจกำรนำยหน้ำ เป็นตัวแทน เช่ำ 

ให้เช่ำ ซ้ือ ขำย อสังหำริมทรัพย์และ

สังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

179/28  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,191 0205563016488 บจ.ออสซ่ี ท็อป 1 จ ำกัด 21/5/2563          2,000,000 68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ เป็น

นำยหน้ำ ตัวแทนค้ำ ด ำเนินกำรเก่ียวกับ

อสังหำริมทรัพย์

183/14  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,192 0205563016500 บจ.ออสซ่ี ท็อป 2 จ ำกัด 21/5/2563          2,000,000 68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ทำงด้ำน

อสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

183/14  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,193 0205563016526 บจ.365 อี คอมเมิร์ส จ ำกัด 21/5/2563          2,000,000 47912 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยสินค้ำออนไลน์ 354/28  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,194 0205563016534 บจ.อะเมซอน บี 2 ยูนิต 818 จ ำกัด 21/5/2563          2,000,000 68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ทำงด้ำน

อสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

77/875  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,195 0205563016593 บจ.จอมเทียน คอนซัลต้ิง จ ำกัด 22/5/2563          2,000,000 56101 ประกอบกิจกำรร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

352/329  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,196 0205563016615 บจ.สกำย คลีน จ ำกัด 22/5/2563          2,000,000 81210 ประกอบกิจกำรให้บริกำรท ำควำมสะอำด

ตำมท่ีพักอำศัย ร้ำนค้ำ ห้ำงสรรพสินค้ำและ

สถำนท่ีอำคำรทุกชนิด

315/85  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,197 0205563016640 บจ.ไลอ้อน ดิจิตอล มำร์เก็ตต้ิง 

จ ำกัด

22/5/2563          2,000,000 47412 ประกอบกิจกำรจัดจ ำหน่ำยซอฟต์แวร์และ

ท ำกำรตลำดออนไลน์

244/127-128  ช้ันท่ี 3 ห้อง A หมู่ท่ี 6 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,198 0205563016658 บจ.เรียล ลีออน จ ำกัด 22/5/2563          2,000,000 96303 เป็นนำยหน้ำเป็นธุระจัดหำ พำไป ช้ีช่อง

จัดกำรให้ซ่ึงชำยหรือหญิงเพ่ือได้

ท ำศัลยกรรมเสริมควำมงำม

352/336  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,199 0205563016674 บจ.ซัน อิมปอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต บิส

ซิเนส จ ำกัด

22/5/2563          2,000,000 46102 ส่ังเข้ำ ส่งออก สินค้ำอุปโภคบริโภค เช่น 

เคร่ืองด่ืมเกลือแร่ น้ ำผลไม้ นม น้ ำอัดลม 

ผลไม้อบแห้ง

161/91  หมู่บ้ำน เอกมงคล 8 หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,200 0205563016704 บจ.น้ ำทะเล 412 จ ำกัด 22/5/2563          2,000,000 68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ทำงด้ำน

สังหำริมทรัพย์และอสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

4/20  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,201 0205563016721 บจ.ไทย เจ็ท อินฟอร์เมช่ัน 

เทคโนโลยี จ ำกัด

22/5/2563          2,000,000 96309 รับท ำวีซ่ำ 247/87-88  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150
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2,202 0205563016747 บจ.เบสท์ พอสสิเบิล ไลฟ์ จ ำกัด 25/5/2563          2,000,000 46321 ประกอบกิจกำรค้ำ สุรำ เคร่ืองด่ืมท่ีแต่งกล่ิน

 สี รสชำติ น้ ำผลไม้ไวน์ แชมเปญ เคร่ืองด่ืม

ท่ีมีแอลกฮอล์และไม่มีแอลกออล์ รวมท้ัง

อำหำรและเคร่ืองด่ืม

519/163-164  หมู่ท่ี 6 ซอยสยำมคันท

รีคลับ

ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,203 0205563016917 บจ.ต ำนำนโป่ง จ ำกัด 27/5/2563          2,000,000 56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำรไทย จ ำหน่ำย

อำหำรและเคร่ืองด่ืมทุกชนิด

111  หมู่ท่ี 1 ต.โป่ง อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,204 0205563017077 บจ.สไมล์ พร็อพเพอร์ต้ีส์ เอเชีย 

จ ำกัด

27/5/2563          2,000,000 68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ทำงด้ำน

อสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

170/22  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,205 0205563017123 บจ.เอ็มเอส เวิลด์ คอนเนคช่ัน จ ำกัด 28/5/2563          2,000,000 46109 น ำเข้ำ ส่งออก ซ้ือ ขำย สินค้ำทุกประเภท 

และโฆษณำผ่ำนส่ืออิเลคทรอนิกส์ (อีคอ

เมิร์ช)

131/165  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,206 0205563017166 บจ.ลำ คอสต้ำ พัทยำ จ ำกัด 28/5/2563          2,000,000 56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืมทุกประเภท

5/46  หมู่ท่ี 7 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,207 0205563016330 บจ.ดรีม คอนโด จ ำกัด 20/5/2563          2,000,000 68102 ซ้ือ จัดหำ รับ เช่ำ เช่ำซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ 

ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดกำรโดย

ประกำรอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

235/14  หมู่ท่ี 6 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

2,208 0205563015554 บจ.ชำง หง จ ำกัด 13/5/2563          2,000,000 38300 ประกอบกิจกำรท ำโรงงำนรีไซเคิลพลำสติก 742/1  หมู่ท่ี 1 ต.คลองก่ิว อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20220

2,209 0205563015961 บจ.ฮิปโป เทรดด้ิง (โคเรีย) จ ำกัด 15/5/2563          2,000,000 47190 ประกอบกิจกำร ซ้ือมำ-ขำยไป เก่ียวกับ

สินค้ำอุปโภค บริโภค ยำรักษำโรค เคร่ืองใช้ 

เคร่ืองส ำอำงค์ ฯลฯ

279/1  หมู่ท่ี 11 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

2,210 0205563015589 บจ.เจดีมอโตส จ ำกัด 13/5/2563          2,000,000 68104 ประกอบกิจกำรให้เช่ำ ซ้ือ ขำย 

อสังหำริมทรัพย์และสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

108/21  อำคำรบำงเสร่บีช รีสอร์ท 

หมู่ท่ี 2

ต.บำงเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

2,211 0205563017034 บจ.ไทย บลู ดีไซน์ จ ำกัด 27/5/2563          2,000,000 68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ทำงด้ำน

อสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

185/95  หมู่ท่ี 6 ต.บำงเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

2,212 0205563017301 บจ.คำร์ลตัน พร็อพเพอร์ต้ี (ไทย

แลนด์) จ ำกัด

29/5/2563          2,000,000 68201 ประกอบกิจกำรนำยหน้ำ เป็นตัวแทน เช่ำ 

ให้เช่ำ ซ้ือ ขำย อสังหำริมทรัพย์และ

สังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

222/27  หมู่ท่ี 1 ต.นำจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

2,213 0205563015767 บจ.จอย คอนโดมิเนียม จ ำกัด 14/5/2563          1,200,000 66199 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้จัดกำรและดูแล

ผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดกำร

ทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืน

162/800  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,214 0203563002094 หจ.เคโอเจ 15/5/2563          1,000,000 45201 ประกอบกิจกำรให้บริกำรติดต้ังฟิลม์กรอง

แสง และประดับยนต์

31/55  หมู่ท่ี 8 ต.บ้ำนสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
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2,215 0205563014752 บจ.ส.เข็มทอง ทรำนสปอร์ท จ ำกัด 1/5/2563          1,000,000 49323 ขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำและคนโดยสำร ท้ัง

ทำงบก ทำงน้ ำ ทำงอำกำศ ท้ัง

ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ

62/3  หมู่ท่ี 7 ต.หนองข้ำงคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

2,216 0205563014787 บจ.อินเตอร์ เวิร์คเกอร์ จ ำกัด 1/5/2563          1,000,000 78200 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงท ำของรับจ้ำงผลิต

ช้ินงำน งำนประกอบช้ินงำน ด้ำน

อิเล็กทรอนิกส์ ท ำงำนตำมค ำส่ัง

98/66  หมู่ท่ี 3 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

2,217 0205563014809 บจ.เร้นท์ คอร์ปอเรช่ัน2020(ไทย

แลนด์) จ ำกัด

1/5/2563          1,000,000 77305 ประกอบกิจกำรเช่ำ ให้เช่ำ เคร่ืองจักร 

เคร่ืองมือ อุปกรณ์ก่อสร้ำง เคร่ืองจักรกล

หนักส ำหรับงำนก่อสร้ำง และงำนโยธำทุก

ชนิด ทุกประเภท

23/148  หมู่ท่ี 2 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

2,218 0205563014841 บจ.ดับเบ้ิลยู เค เอ็น เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ำกัด

5/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรควบคุมงำนรวมถึงติดต้ัง ต่อ

เติม ปรับปรุง ซ่อมแซม อำคำร โรงงำน

99/470  หมู่ท่ี 12 ต.นำป่ำ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

2,219 0205563014922 บจ.เวิร์คอำร์ท แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 73101 ประกอบกิจกำรบริกำรออกแบบ ผลิต ติดต้ัง

 และจ ำหน่ำย ป้ำยโฆษณำ ส่ือโฆษณำทุก

ชนิด

40/10  หมู่ท่ี 1 ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

2,220 0205563014973 บจ.บีพี ไทย ซัพพลำย จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 46105 กำรขำยส่งเคร่ืองจักรอุตสำหกรรมโดยได้รับ

ค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง

10/131  หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

2,221 0205563015112 บจ.จี จี แอนด์ ที แลนด์ จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 36002 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยน้ ำบำดำล น้ ำดิบ 40/231  หมู่ท่ี 9 ต.นำป่ำ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

2,222 0205563015139 บจ.กู๊ดเกรด อินเตอร์เทรด จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 46599 ประกอบกิจกำรค้ำ เป็นตัวแทนซ้ือขำยสินค้ำ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่ำงๆ ในโรงงำน

179/75  หมู่ท่ี 5 ต.บ้ำนสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

2,223 0205563015163 บจ.อำนันท์ณกร จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 71102 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับจ้ำงจัดกำร 

ปรับปรุง ติดต้ัง แก้ไข ให้ค ำปรึกษำเก่ียวกับ

กำรอนุรักษ์พลังงำน

88/50  หมู่ท่ี 4 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

2,224 0205563015201 บจ.ดิ อำร์โรซ เพลส จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 68102 ขำย โอน จ ำน ำ แลกเปล่ียน และจ ำหน่ำย

ทรัพย์สินโดยประกำรอ่ืน

20/5  หมู่ท่ี 7 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

2,225 0205563015244 บจ.ไม้แก้ว โฮม จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 41001 ประกอบกิจกำรสร้ำงบ้ำนขำย รับเหมำ

ก่อสร้ำง

101/241  หมู่ท่ี 12 ต.นำป่ำ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

2,226 0205563015325 บจ.เรล์ม คอมโพสิท จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน อุโมงค์ และ

งำนก่อสร้ำง อย่ำงอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับ

ท ำงำนโยธำทุกประเภท

1/95  หมู่ท่ี 1 ต.นำป่ำ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
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2,227 0205563015341 บจ.สยำมทรินิต้ี ออดิท จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีกำรท ำบัญชีและกำร

ตรวจสอบบัญชี กำรให้ค ำปรึกษำด้ำนภำษี

16/1  หมู่ท่ี 3 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

2,228 0205563015457 บจ.จีเอส เวิลด์ จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 47219 ประกอบกิจกำรขำยปลีก ขำยส่ง อำหำร

เสริม

41/26  หมู่ท่ี 2 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

2,229 0205563015520 บจ.ไฮเออร์ พรอสเพอริต้ี กรุ๊ป 

จ ำกัด

13/5/2563          1,000,000 62012 ประกอบกิจกำรให้บริกำรออกแบบ เขียน 

ติดต้ัง ให้ค ำปรึกษำ เก่ียวกับงำนโปรแกรม

แพลตฟอร์มทุกรูปแบบ

18/5  หมู่ท่ี 4 ต.บ้ำนสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

2,230 0205563015759 บจ.โปรแมน อินเตอร์ แมเนจ จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 96309 ประกอบกิจกำรให้บริกำรด้ำนแรงงำน

สัมพันธ์ เป็นท่ีปรึกษำด้ำนแรงงำนต่ำงด้ำว

159/26  หมู่ท่ี 6 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

2,231 0205563015911 บจ.ไอคำร์ ดีลเลอร์ จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 45101 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย แลกเปล่ียน 

รถยนต์ใหม่ รถยนต์ใช้แล้ว ทุกประเภท

103/26  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

2,232 0205563016020 บจ.รำชำพรนิมิต จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 47413 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองมือส่ือสำร 

และอุปกรณ์โทรคมนำคม พร้อม

อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์ตกแต่งทุกชนิด

6/11  หมู่ท่ี 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

2,233 0205563016054 บจ.เดอะ ไทรฟ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 41002 รับเหมำก่อสร้ำง 56/31  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

2,234 0205563016071 บจ.เอ็น ซี พี เอ็นจิเนียร่ิง 2020 

จ ำกัด

18/5/2563          1,000,000 43210 ประกอบกิจกำรรับเหมำ ออกแบบ ติดต้ัง 

ซ่อมบ ำรุง ตรวจสอบ ระบบไฟฟ้ำ ระบบ

ประปำ ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย

86/83  หมู่ท่ี 12 ต.นำป่ำ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

2,235 0205563016097 บจ.บิลด์ แมชชีน แอนด์ เซอร์วิส 

จ ำกัด

18/5/2563          1,000,000 46530 ซ้ือมำขำยไปติดต้ังซ่อมบ ำรุง เคร่ืองจักรทำง

กำรเกษตร ช้ินส่วนเคร่ืองจักรกล รวมท้ัง

กำรบริกำรหลังกำรขำย

136/30  หมู่ท่ี 2 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

2,236 0205563016194 บจ.สินธำดำ  ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 49339 ให้บริกำรขนส่งสินค้ำอ่ืนๆ ทำงถนนซ่ึงมิได้

จัดประเภทหว้ในท่ีอ่ืน

15/117  หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

2,237 0205563016411 บจ.ศูนย์แพทย์กุลบุตร จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 86101 ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล 209/7  หมู่ท่ี 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

2,238 0205563016461 บจ.เปมเปม ฟำร์ม จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 01121 ประกอบกิจกำรท ำนำสวนท ำนำเกลือท ำป่ำ

ไม้ท ำสวนยำง เล้ียงสัตว์ และกิจกำรคอกปศุ

สัตว์

59/1  หมู่ท่ี 5 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

2,239 0205563016542 บจ.โอเค 168 จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 52241 ประกอบกิจกำรขนถ่ำยสินค้ำ โดย 

รถบรรทุก ขนำดเล็ก และขนำดใหญ่

168/141  หมู่ท่ี 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

2,240 0205563016836 บจ.นิว  เดอะวัน  ทรำนสปอร์ต 

จ ำกัด

25/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำและ

คนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำงอำกำศท้ัง

ในประเทศและต่ำงประเทศ

26/268  หมู่ท่ี 1 ต.นำป่ำ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,241 0205563016844 บจ.ไพบูลย์พัฒนำ แอสเสท จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 82199 ประกอบกิจกำรรับจัดกำรเก่ียวกับธุรกรรม

ทำงเอกสำรต่ำงๆ ทุกชนิด

8/24  หมู่ท่ี 2 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

2,242 0205563016984 บจ.ออริจินอล สกิน จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 10619 ประกอบกิจกำรผลิต น ำเข้ำ จ ำหน่ำยและ

ส่งผลิตภัณฑ์ อำหำรเสริมเพ่ือสุขภำพและ

ควำมงำม

11/11  หมู่ท่ี 1 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

2,243 0205563017000 บจ.เพ่ิม พูน ผล รีไซเคิล จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 46695 ประกอบกิจกำรรับซ้ือ จ ำหน่ำย เศษวัสดุ

เหลือใช้ประเภท กระดำษ เศษเหล็ก เศษ

พลำสติก รวมท้ังเศษวัสดุอ่ืนๆ ท้ังท่ีเป็น

โลหะทุกชนิดทุกประเภท

29  หมู่ท่ี 5 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

2,244 0205563017026 บจ.เพำเวอร์เน็กซ์ คอนสตรัคช่ัน 

จ ำกัด

27/5/2563          1,000,000 43210 ประกอบกิจกำรติดต้ังไฟฟ้ำ 168/222  หมู่ท่ี 3 ถนนพระยำสัจจำ ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

2,245 0205563017336 บจ.ไทย โปรดักท์ โซลูช่ันส์ จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 46593 ประกอบกิจกำรขำยส่งเคร่ืองจักรและ

อุปกรณ์เพ่ือใช้ในงำนอุตสำหกรรม

134/11  หมู่ท่ี 4 ต.นำป่ำ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

2,246 0203563002175 หจ.ห้ำงทองเกรียงชัย ธนสมบูรณ์ 21/5/2563          1,000,000 47732 ประกอบกิจกำรค้ำ เพชร พลอย เงิน นำก 

ทองรูปพรรณ ทองแท่ง อัญมณีอ่ืน รวมท้ัง

วัตถุท ำเทียมดังกล่ำว

599/7  หมู่ท่ี 11 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

2,247 0203563002302 หจ.คุณ นุช มำรีน เซอร์วิส แอนด์ 

ซัพพลำย

28/5/2563          1,000,000 46900 ซ้ือมำ ขำยไป สินค้ำทุกประเภท ซ่ึงก ำหนด

ไว้ในวัตถุประสงค์ หรือตำมค ำส่ังซ้ือของผู้

ว่ำจ้ำง

149/119  หมู่ท่ี 2 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

2,248 0205563014825 บจ.บีพี โพรเฟสช่ัน จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 82110 ประกอบกิจกรรมบริกำรเพ่ือกำรบริหำร

ส ำนักงำนแบบเบ็ดเสร็จ

340/10  หมู่บ้ำน สวนเสือปำล์มฮิลล์ 

หมู่ท่ี 6

ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

2,249 0205563015261 บจ.ยู กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 63113 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเป็นตัวกลำงใน

กำรซ้ือ ขำย สินค้ำและบริกำร โดยวิธีใช้ส่ือ

อิเล็คทรอนิกส์ผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเตอรื

เน็ต

165/68  หมู่ท่ี 10 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

2,250 0205563015317 บจ.โนว่ำ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 25922 ประกอบกิจกำรรับเหมำงำนเช่ือมทุกชนิด 234/69  หมู่ท่ี 11 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

2,251 0205563015881 บจ.รักษำควำมปลอดภัย จรัญ 

2948 จ ำกัด

15/5/2563          1,000,000 80100 ประกอบกิจกำรบริกำรรักษำควำมปลอดภัย 154/30  หมู่ท่ี 1 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

2,252 0205563016755 บจ.ลี แอนด์ ต่อ ออโต้สไลด์ จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 52214 ประกอบกิจกำรบริกำร รถยก รถสไลด์ รถ

ลำกจูง บริกำรเคล่ือนย้ำยรถ บริกำรยกรถ 

กรณีรถเสีย รถเกิดอุบัติเกตุ ไม่สำมำรถ

เคล่ือนย้ำยรถได้

286/10  หมู่ท่ี 8 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,253 0205563016763 บจ.ดับเบิลยู.เอส.เอส.เอ อินดัสทรี 

เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด

25/5/2563          1,000,000 43210 ประกอบกิจกำรติดต้ังระบบไฟฟ้ำ ระบบแอร์

 ระบบดับเพลิง ระบบระบำยอำกำศ

88/183  หมู่ท่ี 9 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

2,254 0205563016861 บจ.ไทย เอ-เทค เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 41001 รับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด ออกแบบ ต่อเติม

อำคำร ตกแต่ง บ้ำน คอนโด ส่ิงปลูกสร้ำง

503/176  หมู่ท่ี 3 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

2,255 0205563016887 บจ.สยำมเซโค จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 47190 กำรขำยปลีกสินค้ำอ่ืนๆในร้ำนค้ำท่ัวไป 20/68  หมู่ท่ี 1 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

2,256 0205563017158 บจ.ป๊อป คอนเทนเนอร์ จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำและ

คนโดยสำรทำงบก ทำงน้ ำ ทำงอำกำศ

299/37  หมู่ท่ี 1 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

2,257 0203563001977 หจ.สโตนเฮนจ์ ซัพพอร์ต 5/5/2563          1,000,000 46692 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์น้ ำยำ

เคมีภัณฑ์ทุกชนิดท่ีใช้ในกำรก ำจัดปลวก 

แมลง เข้ำร่วมกำรประมูลรำคำ

33/122  หมู่ท่ี 4 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

2,258 0203563002019 หจ.เอ.เค.อี.เทรดด้ิง แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน

12/5/2563          1,000,000 46699 ประกอบกิจกำรด้ำนส่งออก ส่งออกกระดำษ 214/1  ถนนสันติเกษม ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

2,259 0203563002221 หจ.ชำติอำชำไนย 25/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำทุกชนิด 600/76  ซอยสุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

2,260 0203563002248 หจ.ดี.เดย์ 1986 26/5/2563          1,000,000 46319 จ ำหน่ำยเน้ือย่ำง อำหำรประเภทป้ิงย่ำง รวม

ไปถึงกำรจ ำหน่ำยชุดแฟรนไชส์ส ำหรับกำร

ป้ิงย่ำงทุกชนิด

23/6  หมู่ท่ี 6 ต.บ้ำนปึก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

2,261 0205563014931 บจ.ไอวิน พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 68101 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย เช่ำ ให้เช่ำ เช่ำซ้ือ 

ขำยฝำก ฝำกขำยและจ ำนอง บ้ำน ท่ีพัก

อำศัย ท่ีดิน อำคำร โรงงำน หรือ 

อสังหำริมทรัพย์อ่ืนรวมท้ังกำรซ้ือขำย ให้เช่ำ

 เช่ำซ้ือ ขำยฝำกจ ำน ำและรับจ ำน ำและ

พัฒนำอสังหำริมทรัพย์

114/152  หมู่ท่ี 4 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

2,262 0205563015074 บจ.ควำมส ำเร็จ จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 70209 ประกอบกิจกำร รับเป็นท่ีปรึกษำให้

ค ำแนะน ำเก่ียวกับปัญหำด้ำนบริหำร

79  ถนนข้ำวหลำม ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

2,263 0205563015091 บจ.เกรท อิสเทิร์น เซอร์วิส แอนด์ 

ซัพพลำย จ ำกัด

7/5/2563          1,000,000 46411 ประกอบกิจกำรค้ำอุปกรณ์ส้ินเปลืองถุงมือ

ผ้ำ ผ้ำปิดจมูก ฟิล์มส ำหรับห่อของ เศษผ้ำ

เช็ดเคร่ืองจักร รวมท้ังวัสดุส้ินเปลืองอ่ืนให

แก่โรงงำนอุตสำหกรรม คณะบุคคล นิติ

บุคคล ส่วนรำชกำรและองค์กำรของรัฐ

16/394  หมู่ท่ี 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

2,264 0205563015511 บจ.จรูญรัตน์ พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 68104 ประกอบกิจกำรให้เช่ำ ให้เช่ำช่วง ท่ีดิน 

และหรือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง กำร

ด ำเนินกำรเก่ียวกับอสังหำริมทรัพย์

146/197  ถนนบำงแสนสำย 1 ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

2,265 0205563015643 บจ.เปเปอร์ เพลน มีเดีย จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 73101 กิจกรรมของบริษัทโฆษณำ 77/1  ถนนสุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,266 0205563016046 บจ.เอ-อินโนเวช่ัน พลัส จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 71102 ประกอบกิจกำรรับจ้ำง ออกแบบช้ินส่วน

เคร่ืองจักร แม่พิมพ์ อะไหล่ของยำนพำหนะ

ทุกชนิด

88/100  หมู่ท่ี 4 ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

2,267 0205563016127 บจ.ทองธนทรัพย์ เซอร์วิส จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำและ

คนโดยสำรทำงบก ทำงน้ ำ ทำงอำกำร 

ภำยในและระหว่ำงประเทศ

121/102  หมู่ท่ี 3 ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

2,268 0205563016186 บจ.เอ็มเอสเค เอ็กซ์เพรส จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่ง และขนถ่ำยสินค้ำ 

จำกจุดรับพัสดุไปจุดคัดแยก

5/8  ซอย3 (ถนนบำงแสนล่ำง) ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

2,269 0205563016291 บจ.สตีม ออฟ ธิงส์ จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 62021 ประกอบกิจกำร รับเป็นท่ีปรึกษำด้ำน

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร

15/2  ถนนบำงแสนสำย 2 ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

2,270 0205563016321 บจ.เอ็นทีอำร์ แอดวำนซ์ จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 45302 ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุและอุปกรณ์ต่ำงๆ ท่ี

ใช้ในกำรตกแต่งเก่ียวกับประดับยนต์ทุกชนิด

130/61  หมู่ท่ี 5 ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

2,271 0205563016348 บจ.มำรูติน จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 47219 ประกอบกิจกำร ขำย อำหำรเสริมเพ่ือ

สุขภำพ และเป็นเจ้ำของ แบรนด์อำหำร

เสริมเพ่ือสุขภำพ

16/374  หมู่ท่ี 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

2,272 0205563016429 บจ.เวอร์โก้ จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 47723 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองส ำอำง อำหำร

เสริม ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยี

ทำงกำรแพทย์

65/4  ถนนเนตรดี ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

2,273 0205563016551 บจ.เอ็นทีเค พลัส โซลูช่ัน จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 47411 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำย ขำยส่ง

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด

73/83  หมู่ท่ี 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

2,274 0205563016909 บจ.แฮนด้ีแมน เคเค  แอร์ 

คอนดิช่ัน จ ำกัด

26/5/2563          1,000,000 95220 ประกอบกิจกำรให้บริกำร ซ่อมแซม 

ตรวจสอบ เคร่ืองปรับอำกำศทุกประเภท

รวมถึงบริกำรติดต้ัง ตรวจสอบ และแก้ไข

อุปกรณ์ เคร่ืองปรับอำกำศทุกประเภท

219  ถนนเทศบำลพัฒนำ 1 ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

2,275 0205563017051 บจ.ดิอินฟินิทไลฟ์ จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 47912 ประกอบกิจกำรขำยปลีก ขำยส่ง และขำย

สินค้ำออนไลน์ สินค้ำเก่ียวกับแฟช่ัน ทุก

ชนิดทุกประเภท

166/62  หมู่ท่ี 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

2,276 0205563017085 บจ.บิซีโม่ จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 71102 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ ออกแบบ 

ตรวจสอบ ควบคุมและให้ค ำแนะน ำในธุรกิจ

งำนก่อสร้ำงทุกชนิด

66/25  หมู่ท่ี 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

2,277 0205563016151 บจ.ไอเอ็น คอนสตรัคช่ัน แอนด์ 

ซัพพลำย จ ำกัด

18/5/2563          1,000,000 43901 ประกอบกิจกำรรับเหมำตอกเสำเข็ม 21/3  ถนนเซียนซือ ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,278 0205563016798 บจ.พงษ์ดี เทรดด้ิง จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 46411 ประกอบกิจกำรซ้ือและจ ำหน่ำย ผ้ำ ตัด 

เย็บผ้ำ และอ่ืนๆ

64/6  หมู่ท่ี 7 ต.บ้ำนเซิด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

2,279 0205563017018 บจ.ไฮ คลำส เซอร์วิส เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ำกัด

27/5/2563          1,000,000 28229 ประกอบกิจกำรออกแบบ ผลิตและจ ำหน่ำย

 อุปกรณ์จับยึด ( ่jig) เคร่ืองจักร อุปกรณ์

ประกอบยำนยนต์

23/5-23/6  ถนนเทศบำลพัฒนำ ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

2,280 0205563017107 บจ.สยำมแอทไซเอนซ์ จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 46900 จ ำหน่ำยสินค้ำ น ำเข้ำส่งออกสินค้ำอุปโภค

บริโภคทุกชนิด เช่น ยำสมุนไพร อำหำร

เสริม เคร่ืองส ำอำง กำแฟ

473/5  ถนนศรีกุญชร ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

2,281 0203563001993 หจ.หนองอุ่นเซอร์วิส 7/5/2563          1,000,000 45201 ประกอบกิจกำรให้บริกำรซ่อมแซม 

บ ำรุงรักษำ ตรวจสอบยำนพำหนะทุก

ประเภท

68/2  หมู่ท่ี 9 ต.โป่ง อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,282 0203563002001 หจ.เรือนสมบูรณ์ 12/5/2563          1,000,000 11041 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย น้ ำด่ืม

บริสุทธ์ิและน ำแร่บรรจุขวด

42  หมู่ท่ี 2 ต.โป่ง อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,283 0203563002256 หจ.บีคอม เน็ตเวิร์ค โซลูช่ัน 26/5/2563          1,000,000 43210 ให้บริกำรติดต้ังกล้องวงจรปิด ระบบเคเบ้ิล

ทีวี จำนดำวเทียม

24/20  หมู่ท่ี 1 ถนนชัยพรวิถี ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,284 0205563014744 บจ.อีซ่ีทัวร์แอนด์ทรำเวล จ ำกัด 1/5/2563          1,000,000 79110 ตัวแทนธุรกิจกำรเดินทำง 194/29  หมู่ท่ี 10 ซอย15 ถนนสำยสอง ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,285 0205563014779 บจ.พินพอยต์ แมนเนจเม้นท์ จ ำกัด 1/5/2563          1,000,000 68102 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ 3/247  หมู่ท่ี 6 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,286 0205563014892 บจ.เอสเอ็ม พัทยำ จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ทำงด้ำน

อสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

163/19  หมู่ท่ี 6 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,287 0205563015015 บจ.วันเจด จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 68102 ซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ทำงด้ำนอสังหำริมทรัพย์ทุก

ชนิด

369/26  หมู่ท่ี 5 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,288 0205563015082 บจ.กีรูวำลังกำ ฟู๊ด โปรดักส์ (ไทย

แลนด์) จ ำกัด

7/5/2563          1,000,000 46319 ประกอบกิจกำรส่งออกอำหำรทะเลตำกแห้ง

 และอำหำรแห้งทุกชนิด

50/764  หมู่บ้ำน พัทยำรุ่งเรือง หมู่ท่ี 5 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,289 0205563015155 บจ.เคพีเอ  เทย์เลอร์21  เอ็นจิ

เนียร่ิง  เซอร์วิส จ ำกัด

8/5/2563          1,000,000 43210 ประกอบกิจกำรรับเหมำท ำไฟฟ้ำและ

อิเลคทรอนิกส์ ให้กับโรงงำน

3/100  หมู่ท่ี 2 ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,290 0205563015171 บจ.โกลบอลไลซ์ เรียลเอสเตท จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 68201 ประกอบกิจกำรนำยหน้ำ เป็นตัวแทน เช่ำ 

ให้เช่ำ ซ้ือ ขำย อสังหำริมทรัพย์และ

สังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

483/365  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,291 0205563015481 บจ.คิงส์ โกลบอล อินเตอร์เนช่ัน

แนล จ ำกัด

13/5/2563          1,000,000 68201 ประกอบกิจกำรนำยหน้ำ เป็นตัวแทน เช่ำ 

ให้เช่ำ ซ้ือ ขำย อสังหำริมทรัพย์และ

สังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

56/6  หมู่ท่ี 3 ต.ห้วยใหญ่ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,292 0205563015490 บจ.โกลด์ พรีมำ โกลด์ จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 46492 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก ซ้ือขำย 

แลกเปล่ียน จ ำน ำ ขำยฝำก ทองค ำแท่ง 

ทองรูปพรรณ นำก เงิน เพชร พลอย

และอัญมณีอ่ืนทุกชนิด

268/922  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,293 0205563015546 บจ.เจอำร์ ฟู๊ดแอนด์ฟำร์ม (188) 

จ ำกัด

13/5/2563          1,000,000 20121 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำ

ประเภทปุ๋ย เกษตรเคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์

ทำงกำรเกษตรทุกชนิด

16/18  หมู่ท่ี 2 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,294 0205563015562 บจ.เอ็กซ์เพิร์ท พัทยำ พลัส จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 68201 ประกอบธุรกิจเป็นนำยหน้ำ ตัวแทนค้ำท่ีดิน

 อำคำรชุด บ้ำน โรงงำน และ

อสังหำริมทรัพย์

38/224  หมู่ท่ี 5 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,295 0205563015601 บจ.ฟลูเอนซ่ี ไดนำมิคส์ จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 33132 ประกอบกิจกำรซ่อมและบ ำรุงรักษำเคร่ือง

ฉำยรังสีและเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ทำง

กำรแพทย์และทำงกำรบ ำบัดรักษำ

484/299  อำคำรอเวนิว เรสิเด้น  ห้อง

เลขท่ี 304 หมู่ท่ี 10 ซอย15 ถนนสำย

สอง

ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,296 0205563015619 บจ.อินฟินิต้ี โกลด์ จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 46103 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก ซ้ือขำย 

แลกเปล่ียน จ ำน ำ ขำยฝำก ทองค ำแท่ง 

ทองรูปพรรณ นำก เงิน เพชร พลอย 

และอัญมณีอ่ืนทุกชนิด

268/844  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,297 0205563015627 บจ.เดอะเบสท์ โกลด์ 1 จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 46103 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก ซ้ือขำย 

แลกเปล่ียน จ ำน ำ ขำยฝำก ทองค ำแท่ง 

ทองรูปพรรณ นำก เงิน เพชร พลอย 

และอัญมณีอ่ืนทุกชนิด

268/922  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,298 0205563015635 บจ.แฮปป้ี มันน่ี พำวเวอร์ จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 68201 ประกอบกิจกำรนำยหน้ำ เป็นตัวแทน เช่ำ 

ให้เช่ำ ซ้ือ ขำย อสังหำริมทรัพย์และ

สังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

22/13  หมู่ท่ี 13 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,299 0205563015651 บจ.พินนำเคิล เดเวลล็อปเม้นท์ 

คอนซัลแทนซี จ ำกัด

14/5/2563          1,000,000 68102 ประกอบกิจกำร จัดสรร พัฒนำ ซ้ือ ขำย ให้

เช่ำ เป็นท่ีปรึกษำและกำรจัดกำรอ่ืนๆซ่ึง

ท่ีดินและอสังหำริมทรัพย์

99/1075  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,300 0205563015686 บจ.โกลเด้นโกลด์ 2020 จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 46103 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก ซ้ือขำย 

แลกเปล่ียน จ ำน ำ ขำยฝำก ทองค ำแท่ง 

ทองรูปพรรณ นำก เงิน เพชร พลอย 

และอัญมณีอ่ืนทุกชนิด

858/106  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,301 0205563015694 บจ.ลัคก้ี โกลด์ 888 จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 46103 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก ซ้ือขำย 

แลกเปล่ียน จ ำน ำ ขำยฝำก ทองค ำแท่ง 

ทองรูปพรรณ นำก เงิน เพชร พลอย 

และอัญมณีอ่ืนทุกชนิด

268/844  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,302 0205563015708 บจ.โกลด์ ดรำก้อน โกลด์ จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 46103 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก ซ้ือขำย 

แลกเปล่ียน จ ำน ำ ขำยฝำก ทองค ำแท่ง 

ทองรูปพรรณ นำก เงิน เพชร พลอย 

และอัญมณีอ่ืนทุกชนิด

820/107  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,303 0205563015716 บจ.ทีซำร์ ขนส่งด่วน จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำและ

คนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำงอำกำศ 

ทำงระบบรำง ท้ังภำยในประเทศ ระหว่ำง

ประเทศ

188/2  หมู่ท่ี 8 ต.บำงละมุง อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,304 0205563015791 บจ.ไดมอนด์ โกลด์ จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 46103 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก ซ้ือขำย 

แลกเปล่ียน จ ำน ำ ขำยฝำก ทองค ำแท่ง 

ทองรูปพรรณ นำก เงิน เพชร พลอย 

และอัญมณีอ่ืนทุกชนิด

820/107  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,305 0205563015805 บจ.ไพพ์ไลน์อินเตอร์เนช่ัน

แนลคอนซัลแทนท์ จ ำกัด

15/5/2563          1,000,000 42201 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงโครงกำร

สำธำรณูปโภคเก่ียวกับน้ ำน้ ำมันและก๊ำซ

315/341  หมู่ท่ี 12 ซอย12 ถนนเทพ

ประสิทธ์ิ

ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,306 0205563015813 บจ.ซิลเวอร์ ไดมอนด์ โกลด์ จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 46103 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก ซ้ือขำย 

แลกเปล่ียน จ ำน ำ ขำยฝำก ทองค ำแท่ง 

ทองรูปพรรณ นำก เงิน เพชร พลอย 

และอัญมณีอ่ืนทุกชนิด

268/922  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,307 0205563015821 บจ.บิวต้ีแคร์ คอสเมติก จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 46103 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก ซ้ือขำย 

เคร่ืองส ำอำง เคร่ืองตกแต่งควำมงำม ครีม

บ ำรุงผิว เวชภัณฑ์ควำมงำม อำหำรเสริม 

อำหำรบ ำรุงผิว เคร่ืองหอม เซร่ัมบ ำรุง

ผิวหน้ำและผิวกำย และท่ีเก่ียวข้องกับควำม

งำมทุกประเภท

268/844  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,308 0205563015830 บจ.บิวต้ีฟูล พิงค์  คอสเมติก จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 46103 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก ซ้ือขำย 

เคร่ืองส ำอำง เคร่ืองตกแต่งควำมงำม ครีม

บ ำรุงผิว เวชภัณฑ์ควำมงำม อำหำรเสริม 

อำหำรบ ำรุงผิว เคร่ืองหอม เซร่ัมบ ำรุง

ผิวหน้ำและผิวกำย และท่ีเก่ียวข้องกับควำม

งำมทุกประเภท

858/106  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,309 0205563015872 บจ.เดอะ วิลลำส วรำกุล เรียล 

เอสเตท พัทยำ จ ำกัด

15/5/2563          1,000,000 68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ทำงด้ำน

อสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

189/141  หมู่ท่ี 11 ต.ห้วยใหญ่ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,310 0205563015902 บจ.สยำม ทริปเป้ิล เอส ทรำน

สปอร์ต จ ำกัด

15/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรรับขนส่งสินค้ำทุกชนิด 96/27  หมู่ท่ี 4 ต.บำงละมุง อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,311 0205563015937 บจ.จุนไต เทรดด้ิง 2020 (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

15/5/2563          1,000,000 47591 ประกอบกิจกำรขำยเคร่ืองใช้เฟอร์นิเจอร์ทุก

ชนิด

18/11  หมู่ท่ี 1 ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,312 0205563016101 บจ.ไลฟ์ มำสเตอร่ี จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 82301 ประกอบกิจกำรบริกำรอบรมฝึกสอน จัด

ประชุม สัมมนำ ให้แก่องค์กรของรัฐและ

เอกชน

244/127-128  หมู่ท่ี 6 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,313 0205563016267 บจ.ทีเอชเอ็มเซอร์วิส จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 33151 ประกอบกิจกำรให้บริกำรซ่อมเคร่ืองยนต์เรือ 306/81  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,314 0205563016399 บจ.ไทย วี แคร์ จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 70209 ประกอบธุรกิจให้ค ำปรึกษำ แนะแนวและ

ช่วยเหลือในกำรด ำเนินงำนเก่ียวกับกำร

วำงแผนกลยุทธ์ิธุรกิจ

450/26  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,315 0205563016585 บจ.พี.พี.ซี.ที. โฮม แอนด์ 

คอนสทรัคช่ัน จ ำกัด

21/5/2563          1,000,000 41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 113/16  หมู่ท่ี 1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,316 0205563016666 บจ.พีเอ็นบี อินดัสทรี พำร์ท จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 47595 ประกอบกิจกำรซ้ือมำ ขำยไป ช้ินส่วนแอร์ 

อะไหล่แอร์ ท่อแอร์

4/96  หมู่ท่ี 2 ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,317 0205563016712 บจ.น้ ำทะเล 508 จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ทำงด้ำน

สังหำริมทรัพย์และอสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

4/20  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,318 0205563016801 บจ.คลีนโปร พัทยำ จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 81210 ประกอบกิจกำรให้บริกำรท ำควำมสะอำด

ครบวงจรและกิจกำรท่ีเก่ียวกับกำรท ำควำม

สะอำด

83/45  หมู่ท่ี 3 ต.ห้วยใหญ่ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,319 0205563017174 บจ.จ๋ิวแต่แจ๋ว จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 68104 ประกอบกิจกำรให้เช่ำ ให้เช่ำช่วง 

อสังหำริมทรัพย์

188/5  หมู่ท่ี 1 ต.เขำไม้แก้ว อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,320 0205563017182 บจ.ธำรำ คอร์ท อพำร์ทเม้นท์ จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 68102 ประกอบกิจกำรซ้ือขำย ให้เช่ำ ขำยฝำก 

จ ำนอง ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้ำงและ

อสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

338/42  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,321 0205563017191 บจ.บ้ำนม่ังมีพร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 68102 ซ้ือ จัดหำ รับ เช่ำ เช่ำซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ 

ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดกำรโดย

ประกำรอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

26/185  หมู่ท่ี 4 ต.ห้วยใหญ่ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,322 0203563002035 หจ.พีเอสโก โลจิสติกส์(ไทยแลนด์) 12/5/2563          1,000,000 49323 บริกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำและคน

โดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำงอำกำศ ท้ัง

ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ และ

กำรจัดระวำงกำรขนส่งทุกชนิด

209/119  หมู่บ้ำน เดอะโฮมพำร์ค หมู่

ท่ี 10

ต.พำนทอง อ.พำนทอง จ.ชลบุรี 20160

2,323 0203563002281 หจ.อีโมน่ำ 89 27/5/2563          1,000,000 31009 ประกอบกิจกำรผลิต และประกอบ 

เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ตกแต่งบ้ำน ส ำนักงำน

ท่ัวไป

160/89  หมู่ท่ี 2 ต.หนองหงษ์ อ.พำนทอง จ.ชลบุรี 20160

2,324 0205563014965 บจ.เทคโนโลยีพลังงำนทดแทน

(ประเทศไทย) จ ำกัด

7/5/2563          1,000,000 35101 กำรผลิตและกำรส่งไฟฟ้ำ 110/8  หมู่ท่ี 4 ต.หนองหงษ์ อ.พำนทอง จ.ชลบุรี 20160

2,325 0205563014990 บจ.พีพี แอนด์ พี ซัพพลำย (99) 

จ ำกัด

7/5/2563          1,000,000 56101 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยและบริกำรอำหำร

และเคร่ืองด่ืมทุกชนิด

125/8  หมู่ท่ี 7 ต.บ้ำนเก่ำ อ.พำนทอง จ.ชลบุรี 20160

2,326 0205563015066 บจ.ร่ ำรวยกำรช่ำง 2020 จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 46109 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก สินค้ำอุปโภค

 บริโภค

71/1  หมู่ท่ี 10 ต.พำนทอง อ.พำนทอง จ.ชลบุรี 20160

2,327 0205563016178 บจ.ทีเอชเอ็นที โลจิสติกส์ จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรรับขนส่งขนถ่ำยสินค้ำไป

ตำมสถำนท่ีต่ำงๆ

1/65  หมู่ท่ี 2 ต.หนองกะขะ อ.พำนทอง จ.ชลบุรี 20160

2,328 0205563016577 บจ.เอเคพี ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรบริกำรด้ำนกำรขนส่งและ

ขนถ่ำยสินค้ำและคนโดยสำรท้ัง

ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ

18/1  หมู่ท่ี 2 ต.มำบโป่ง อ.พำนทอง จ.ชลบุรี 20160

2,329 0205563017042 บจ.ภูวิช สตีลคอน จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 35101 ประกอบธุรกิจติดต้ัง ซ่อมบ ำรุง ด ำเนินกำร

เก่ียวกับพลังงำนหมุนเวียน พลังงำนทดแทน

ในกำรผลิตไฟฟ้ำ

71  หมู่ท่ี 3 ต.พำนทอง อ.พำนทอง จ.ชลบุรี 20160

2,330 0205563014795 บจ.เจ อำร์ ดับบลิว เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ำกัด

1/5/2563          1,000,000 25922 ประกอบกิจกำรธุรกิจประเภทโรงกลึง ผลิต

ช้ินส่วนอะไหล่ งำนตำมแบบอะไหล่

เคร่ืองจักร อุตสำหกรรมผลิตและลับคม

ใบมีดโรงงำนอุตสำหกรรมทุกชนิด

7/2  ถนนชลบุรี-บ้ำนบึง ต.บ้ำนบึง อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20170

2,331 0205563015376 บจ.ปรีณำภัณฑ์ จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 46530 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรใช้

แปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร รวมท้ัง

อะไหล่และอุปกรณ์

8/31  หมู่ท่ี 2 ต.หนองชำก อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20170



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,332 0205563015538 บจ.ควอลิต้ี วัน คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 68102 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยท่ีดิน แลกเปล่ียน 

เช่ำซ้ือ ขำยฝำก เช่ำช่วง จัดสรรท่ีดิน 

อสังหำริมทรัพย์ทุกประเภทตำมท่ีกฏหมำย

ก ำหนด

999/135  หมู่บ้ำน พี วิลเลจ ต.หนองชำก อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20170

2,333 0205563015660 บจ.ณัฏฐพงษ์ ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 49339 ประกอบกิจกำรว่ิงรถขนส่งสินค้ำ 80/26  หมู่ท่ี 5 ต.บ้ำนบึง อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20170

2,334 0205563015864 บจ.ไปทุกท่ีท่ีเงินดีดี (ประเทศไทย)

 จ ำกัด

15/5/2563          1,000,000 43901 ประกอบกิจกำรรับตอกเสำเข็ม 49/1  หมู่ท่ี 5 ต.บ้ำนบึง อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20170

2,335 0205563016160 บจ.สยำมรัตนวำรี อิมเม็กซ์ จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 45402 กำรขำยส่งและขำยปลีก อะไหล่รถจักรยนต์

 และส่งออก

25/4 หมู่ท่ี 2หมู่บ้ำนพฤษำวิลล่ำร์ ต.หนองชำก อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20170

2,336 0205563016691 บจ.ที ที เอ อินเตอร์เคม จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 46599 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองจักร รวมถึง

ช้ินส่วนอะไหล่ของเคร่ืองจักร

46/225  หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนบึง อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20170

2,337 0205563016941 บจ.ไฟน์เทิร์ฟ จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 46692 ประกอบกิจกำรค้ำส่งและค้ำปลีกผลิตภัณฑ์

ปุ๋ยทุกชนิด

889/173  หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนบึง อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20170

2,338 0205563017204 บจ.ไอ.เอ็น.เอ็น.พร๊อพเพอร์ต้ี จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 68201 กิจกรรมของตัวแทนและนำยหน้ำ

อสังหำริมทรัพย์โดยได้รับ ค่ำตอบแทนหรือ

ตำมสัญญำจ้ำง

91/86  หมู่ท่ี 1 ต.หนองซ้ ำซำก อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20170

2,339 0203563002132 หจ.ธำรธิกำ เทรดด้ิง 20/5/2563          1,000,000 46443 ขำยส่ง ขำยปลีก เคร่ืองส ำอำง สบู่กระชำย

ธำรธิกำ ครีม

128/84  หมู่ท่ี 4 ต.พลูตำหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

2,340 0203563002159 หจ.มำยด์เวย์ วันเดอร์ฟูล เวิลด์ 21/5/2563          1,000,000 46443 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองส ำอำง อุปกรณ์

เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้เสริมควำมงำม

129/59  หมู่ท่ี 9 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

2,341 0203563002183 หจ.ป๊อปอำย รถตู้ ทรำนสปอร์ต 21/5/2563          1,000,000 49329 ประกอบกิจกำรให้เช่ำยำนพำหนะขนส่ง

สินค้ำพร้อมคนขับ

2234/1183  หมู่ท่ี 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

2,342 0205563015121 บจ.อินฟินิทโฟล คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 32501 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย น ำเข้ำ 

ส่งออก วัสดุทำงกำรแพทย์ อุปกรณ์เคร่ือง

มทอทำงกำรแพทย์

208/376  หมู่ท่ี 7 ต.พลูตำหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

2,343 0205563015431 บจ.ประสิทธ์ิศรี ซัพพลำย จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ซ่อมแซม 

บ ำรุงรักษำ ต่อเติม ปรับปรุง บ้ำน อำคำร 

หมู่บ้ำนจัดสรร ส ำนักงำน ฯลฯ

52/7  หมู่ท่ี 3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

2,344 0205563016682 บจ.เอ็ม 789 จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำต่อเติม ซ่อมแซม 

บ ำรุงรักษำ ท่ีพักอำศัย อำคำรพำณิชย์ 

โรงงำน สถำนท่ีท ำกำรทุกประเภท

53/72  หมู่ท่ี 8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,345 0205563016828 บจ.ภูดิศ พลัส จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 20232 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย

เคร่ืองส ำอำง อำหำรเสริมประเภทบ ำรุง

ร่ำงกำย ผิวพรรรณ

211/71  หมู่ท่ี 7 ต.พลูตำหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

2,346 0205563017280 บจ.ศรีสุข ชิน จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร

101  หมู่ท่ี 4 ต.หนองเสือช้ำง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190

2,347 0205563016062 บจ.ฟำสท์ เทค 63 เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ำกัด

18/5/2563          1,000,000 43223 ประกอบกิจกำร รับออกแบบ ติดต้ัง 

ซ่อมแซม แอร์ เคร่ืองปรับอำกำศ งำนระบบ

ไฟฟ้ำ งำนระบบประปำ งำนวำงระบบใน

และนอกอำคำรและงำนก่อสร้ำงทุกประเภท

399/35  หมู่ท่ี 10 ต.บำงพระ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20210

2,348 0203563001951 หจ.เอสเอส คอนเทนเนอร์ ซัพพลำย 5/5/2563          1,000,000 46591 ประกอบกิจกำร ซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ตู้คอนเทน

เนอร์ ทุกประเภท

99/453  หมู่ท่ี 1 ต.บึง อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

2,349 0203563002078 หจ.บุญธงไท ทรำนสปอร์ต 14/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำและ

คนโดยสำรทำงบก ทำงน้ ำ ทำงอำกำศ

110/163  หมู่ท่ี 5 ต.บึง อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

2,350 0203563002124 หจ.ตะวัน พรอสเพอรัส 19/5/2563          1,000,000 46443 ประกอบกิจกำรขำยส่งเคร่ืองส ำอำง 108/4  หมู่ท่ี 10 ต.บึง อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

2,351 0203563002191 หจ.ร่ ำรวยถำวร 21/5/2563          1,000,000 96202 ประกอบกิจกำรซักผ้ำโดยเคร่ืองซักผ้ำชนิด

หยอดเหรียญ

206/21  หมู่ท่ี 8 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

2,352 0203563002299 หจ.นิยมเหมำะ ทรำนสปอร์ต 28/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ ท้ังภำยในประเทศและระหว่ำง

ประเทศ

65/56  หมู่ท่ี 4 ต.บ่อวิน อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

2,353 0205563014761 บจ.789 อินโนเวช่ัน จ ำกัด 1/5/2563          1,000,000 43210 ประกอบกิจกำรเป็นงำนติดต้ังงำนบริกำร

เก่ียวกับโทรคมนำคมและส่ือสำร

4/20  หมู่ท่ี 10 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

2,354 0205563014833 บจ.เจเอสที ออล เซอร์วิส จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 46695 ประกอบกิจกำร ซ้ือ-ขำย วัสดุท่ีใช้แล้วหรือ

วัสดุรีไซเคิล ทุกประเภท

1  หมู่ท่ี 1 ต.บึง อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

2,355 0205563014884 บจ.เอส เอ็น เอ็นจิเนียร่ิง 1979 

จ ำกัด

5/5/2563          1,000,000 47413 ประกอบกิจกำรซ้ือ-ขำย ติดต้ัง ซ่อมบ ำรุง 

ออกแบบระบบ วำงระบบเครือข่ำย

อินเตอร์เน็ต กล้องวงจรปิด

100/27  หมู่ท่ี 5 ต.บ่อวิน อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

2,356 0205563014914 บจ.ทิพย์มณี ชิปป้ิง จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 52292 ประกอบกิจกำรรับบริกำรส่งออกสินค้ำ 

กำรน ำเข้ำสินค้ำ ได้แก่ กำรจัดน ำของออก

จำกท่ำเรือ ท่ำอำกำศยำน ไปรษณีย์ 

ตัวแทนด ำเนินพิธีกำรศุลกำกร

106/8  หมู่ท่ี 9 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,357 0205563015040 บจ.เจ้ำพระยำ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 46599 กำรขำยส่งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์อ่ืนๆซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

275/30  หมู่ท่ี 1 ต.บ่อวิน อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

2,358 0205563015368 บจ.บุญมำก โลจิสติกส์ จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 52291 กิจกรรมกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรขนส่ง

และสถำนท่ีเก็บสินค้ำ

204/317  หมู่บ้ำน เซนสิริทำวน์ เฟส 2

 หมู่ท่ี 6

ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

2,359 0205563015571 บจ.พีเอชเอ็กซ์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 28230 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยแม่พิมพ์

ส ำหรับรถยนต์

919/230  หมู่ท่ี 12 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

2,360 0205563016089 บจ.ภรณ์นำรำพัฒน์ จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 46612 จ ำหน่ำยน้ ำมันเช้ือเพลิงและบ่อพักน้ ำมัน 22/645  หมู่ท่ี 4 ต.บึง อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

2,361 0205563016569 บจ.ส. บุญจันทร์ย่ิงเจริญกำรช่ำง 

จ ำกัด

21/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ตึก อำคำร

 บ้ำนท่ีพักอำศัย ถนน อุโมงค์

131/234  หมู่บ้ำน ชำญสมร ฮิลล์ หมู่ท่ี

 3

ต.บ่อวิน อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

2,362 0205563016810 บจ.อีสเทิร์น มำรีน เซอร์เว จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 71209 ประกอบกิจกำรให้บริกำรตรวจสภำพตัวเรือ 

โครงสร้ำงเรือ เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ต่ำงๆ

 ท่ีเก่ียวกับเรือทุกประเภท

777/19  หมู่ท่ี 7 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

2,363 0205563016852 บจ.เทค กรุ๊ป อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ำกัด

26/5/2563          1,000,000 71102 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำและให้บริกำร

ติดต้ัง ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำลิฟต์และบันได

เล่ือน

22/388  หมู่ท่ี 4 ต.บึง อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

2,364 0205563017093 บจ.ฝู โซลูช่ัน จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 46109 กำรขำยส่งสินค้ำท่ัวไปโดยได้รับ

ค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง

326/94  หมู่ท่ี 6 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

2,365 0205563017140 บจ.ชอมเบอร่ี จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 86203 กิจกรรมทำงทันตกรรม 285/129  หมู่ท่ี 6 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

2,366 0205563017212 บจ.ไลฟ์ อิส ซิมพลี จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 47731 ร้ำนขำยปลีกนำฬิกำแว่นตำและอุปกรณ์

ถ่ำยภำพ

199/166  หมู่ท่ี 6 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

2,367 0205563016241 บจ.ทรัพย์ศิริ ทรำนสปอร์ต (2563)

 จ ำกัด

19/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่ง ขนถ่ำยสินค้ำ คน

โดยสำรท้ังภำยใน-ระหว่ำงประเทศ

84/2  หมู่ท่ี 2 ต.เกำะจันทร์ อ.เกำะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240

2,368 0203563002272 หจ.เค ที เนวี ซีเคียวริต้ี เซอร์วิส 27/5/2563          1,000,000 78200 ประกอบกิจกำรรับเหมำจ้ำงแรงงำนใน

กิจกำรทุกประเภท

222/152  หมู่บ้ำน อิสติน่ีพำร์ค 5 หมู่ท่ี

 10 ถนนสำย 332

ต.บำงเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

2,369 0205563015848 บจ.ใช้ เดอะ เครน แมชชีน จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 77305 บริกำรให้เช่ำเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ท่ีใช้ใน

กำรก่อสร้ำงและงำนวิศวกรรมโยธำ

188/31  หมู่ท่ี 8 ต.บำงเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

2,370 0205563017221 บจ.อีสท์ คลีนน่ิง พูล พัทยำ จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 43909 ประกอบกิจกำรรับติดต้ังอุปกรณ์ สระว่ำยน้ ำ 11/10  หมู่ท่ี 3 ต.บำงเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

2,371 0203563002108 หจ.โชคทรัพย์สมศักด์ิ 18/5/2563          1,000,000 49339 ประกอบกิจกำรรับเหมำ ขนย้ำย ถมทรำย 

ดินและหินทุกชนิดทุกประเภท

259  หมู่ท่ี 1 ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

2,372 0205563015252 บจ.เครซ่ีเอ็นจิเนียร์ ทรำนสปอร์ต 

จ ำกัด

12/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ  ท้ังภำยในประเทศและระหว่ำง

ประเทศ

71  หมู่ท่ี 1 ต.วัดสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270

2,373 0205563015783 บจ.ภูภูมิ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 71102 ประกอบกิจกำรบริกำรทำงวิศวกรรม ทำง

สถำปัตยกรรม

139  หมู่ท่ี 5 ต.บ่อกวำงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270

2,374 0205563016143 บจ.บ่อทองฮับ จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 82301 ประกอบกิจกำรให้บริกำรฝึกอบรมและ

สัมมนำ สำธิตสินค้ำแก่บุคคลท่ัวไปในด้ำน

ธุรกิจ รวมท้ังหำท่ีพัก อำหำร

1  หมู่ท่ี 1 ถนนสุขพันธ์ถำวร 2 ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270

2,375 0203563001942 หจ.วินลักษ์ 1/5/2563             800,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ ท่ีพักอำศัย และงำน

ก่อสร้ำงทุกชนิด

324/1  หมู่ท่ี 5 ต.ธำตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270

2,376 0203563002213 หจ.ตระกูลจัน ซับพลำย 25/5/2563             700,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 9/43  หมู่ท่ี 9 ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

2,377 0203563002337 หจ.พีบี ไพร์ม พร็อพเพอร์ต้ี 29/5/2563             600,000 68201 ประกอบธุรกิจนำยหน้ำค้ำอสังหำริมทรัพย์ 3/110  หมู่ท่ี 11 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,378 0205563016313 บจ.สยำมทุ่งทอง จ ำกัด 19/5/2563             500,000 46599 ประกอบกิจกำรค้ำ ตู้น้ ำด่ืมหยอดเหรียญ 

เคร่ืองซักผ้ำหยอดเหรียญ เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ

และติดต้ัง ซ่อมแซม

99/1063  หมู่ท่ี 12 ต.นำป่ำ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

2,379 0203563001969 หจ.บีโอ 2023 5/5/2563             500,000 46443 ประกอบกิจกำรขำยอำหำรเสริม 

เคร่ืองส ำอำง

53/8  หมู่ท่ี 11 ต.หมอนนำง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

2,380 0205563016968 บจ.เนินโมก มหำนคร จ ำกัด 27/5/2563             500,000 45201 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับจ้ำงซ่อมรถทุก

ชนิดและงำนรับจ้ำงท่ัวไปทุกประเภท

155/10  หมู่ท่ี 8 ต.หนองอิรุณ อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20220

2,381 0203563002205 หจ.โอเดอร์ 2020 22/5/2563             500,000 46442 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ จ ำหน่ำย น้ ำหอม หัว

เช้ือน้ ำหอม เคร่ืองหอม ทุกชนิด ทุกประเภท

290/105  หมู่ท่ี 7 ต.บึง อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

2,382 0203563002141 หจ.บอย บีฟ เน้ือไทย-ฝร่ังเศส 20/5/2563             400,000 46311 ประกอบกิจกำร น ำเข้ำ จ ำหน่ำย เน้ือวัว 

เน้ือสัตว์ทุกชนิด

9/236  หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

2,383 0205563014850 บจ.บีบีเฮลท์แอนด์แคร์ จ ำกัด 5/5/2563             400,000 47190 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและจ ำหน่ำย สินค้ำ

อุปกรณ์เด็กอ่อน เช่น ขวดนม จุกดูดนม ผ้ำ

ห่อเด็ก กระเป๋ำอุ้มเด็ก

139/82  หมู่ท่ี 4 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

2,384 0203563001985 หจ.ญำรฎำ ซัพพลำย 7/5/2563             300,000 46593 ขำยส่งวัสดุส้ินเปลือง อุปกรณ์เพ่ือควำม

ปลอดภัยท่ีใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรม

483/166  หมู่บ้ำน เฮ้ำส์ออฟเดอะคำ

นำร่ี หมู่ท่ี 3

ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

2,385 0203563002264 หจ.จรูญ แกรนด์ กำร์เด้น 26/5/2563             300,000 81300 รับจัดสวนสำธำรณะ 99/8  หมู่ท่ี 3 ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,386 0203563002051 หจ.ชลนรำ ขนส่ง 13/5/2563             200,000 49323 ประกอบกิจกำร ขนส่ง สินค้ำ ทุกชนิด 7/6  หมู่ท่ี 7 ต.หนองข้ำงคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส
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2,387 0203563002116 หจ.เพชรสมพงษ์ โลจิสติกส์ 18/5/2563             200,000 49323 ประกอบกิจกำร ขนส่ง ทุกชนิด 7/7  หมู่ท่ี 7 ต.หนองข้ำงคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

2,388 0205563015279 บจ.พัฒนำชล2020 จ ำกัด 12/5/2563             200,000 82110 บริหำรจัดกำรเดินรถร่วม บขส.ตำมเส้นทำง

ท่ีเช่ำสัมปทำน และรับจ้ำงบริหำรจัดกำร

เดินรถ

149/25  หมู่ท่ี 2 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

2,389 0203563002167 หจ.ทรัพย์ทวีคูณไพศำล 21/5/2563             200,000 11011 ประกอบกิจกำรสุรำกล่ันชุมชน 140  หมู่บ้ำน เฉลิมลำภ หมู่ท่ี 5 ต.หนองเสือช้ำง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190

2,390 0203563002230 หจ.ทีเอ็มพี ทรำนสปอร์ต 26/5/2563             100,000 49323 ขนส่ง-ถ่ำยสินค้ำ คนโดยสำรท้ังทำงบก น้ ำ 

อำกำศ

12/12  หมู่ท่ี 7 ต.บ้ำนช้ำง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

2,391 0203563002086 หจ.เบสท์ ฮิวแมน เซอร์วิส 14/5/2563             100,000 41002 รับเหมำก่อสร้ำง 17/6  ช้ันท่ี 1 หมู่ท่ี 5 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,392 0203563002329 หจ.สยำม มอเตอร์ พำร์ท 28/5/2563             100,000 45403 จ ำหน่ำย น ำเข้ำ ส่งออก แบตเตอร์ร่ีและ

อะไหล่รถจักรยำนยนต์ ปลีกและส่ง

17/5  ช้ันท่ี 2 หมู่ท่ี 5 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

2,393 0215563004226 บจ.ศิลำธำรำ จ ำกัด 29/5/2563        12,000,000 23961 ประกอบกิจกำรโรงงำนโม่ บดหิน และย่อย

หิน น ำเข้ำหรือส่งออก ซ้ือขำยสินค้ำ หรือแร่

8899  หมู่ท่ี 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

2,394 0215563004030 บจ.ทีเอส เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เมน

เทนแนนซ์ จ ำกัด

20/5/2563          5,000,000 41002 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำง ต่อเติม ซ่อมแซม 

อำคำรโรงงำนทุกชนิด

1/87  หมู่ท่ี 1 ต.พลำ อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130

2,395 0213563001144 หจ.นิวออร์ลีน ทรำนสปอร์ต แอนด์

 ซัพพลำย

14/5/2563          5,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ

111/1296  หมู่ท่ี 4 ต.มำบยำงพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

2,396 0215563003793 บจ.พีค วิว อิเล็กทรอนิก แมทที

เรียล จ ำกัด

12/5/2563          5,000,000 20299 ประกอบกิจกำรผลิตสำรเคมีต่ำงๆ เช่น กรด

ไฮโดรฟลูออริก (HF) กรดไนตริก (HNO3) 

โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์

458  หมู่ท่ี 3 ต.แม่น้ ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

2,397 0215563003807 บจ.ยู.พี. โปรเฟสช่ันแนล คลีนน่ิง 

แอนด์ เซอร์วิส 2006 จ ำกัด

13/5/2563          5,000,000 81210 ประกอบกิจกำรให้บริกำรท ำควำมสะอำดแก่

โรงงำนอุตสำหกรรมรวมท้ังอำคำร 

ส ำนักงำน บริษัท ห้ำงร้ำน

182/4-5  หมู่ท่ี 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

2,398 0215563003751 บจ.แอมป์ อินสทรูเม้นท์ เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ำกัด

7/5/2563          5,000,000 46593 น ำเข้ำและจ ำหน่ำยสินค้ำอุตสำหกรรมทุก

ชนิด รับจ้ำงออกแบบ ปรึกษำงำน วำง

ระบบงำนก่อสร้ำงทำงวิศวกรรมและรับ

ติดต้ังทำงวิศวกรรมรวมท้ังอะไหล่อุปกรณ์ท่ี

เก่ียวข้อง

2/8  ซอยแหลมพยอม ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

2,399 0215563004129 บจ.ไท่ เหอ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 26/5/2563          4,000,000 46599 ประกอบกิจกำรค้ำ เคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์ 

เคร่ืองมือกล เคร่ืองทุ่นแรง ยำนพำหนะ

เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ เคร่ืองสูบน้ ำ

898/22  หมู่ท่ี 4 ต.มำบยำงพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
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2,400 0215563004005 บจ.ซีเอส คอนสตรัคช่ัน แอนด์ 

ทรำนสปอร์ต จ ำกัด

19/5/2563          3,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกประเภท 79/3  ถนนจันทอุดม ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

2,401 0215563003734 บจ.เคอำร์ 888 เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จ ำกัด

7/5/2563          3,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน

70/18  หมู่ท่ี 2 ต.วังหว้ำ อ.แกลง จ.ระยอง 21110

2,402 0215563003769 บจ.เอสซีเคที อินเตอร์เทค จ ำกัด 8/5/2563          3,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร

พำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำกำร

และงำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด

64/35  ถนนมำบยำ ต.มำบตำพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

2,403 0215563003726 บจ.โรงน้ ำปลำ ต้ัง ซ่ง จ้ัว จ ำกัด 5/5/2563          2,000,000 46319 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยน้ ำปลำ ซีอ้ิว ซอส 

น้ ำส้มสำยชู น้ ำจ้ิมปรุงรส กะปิ กำกปลำ 

เคร่ืองแกง เคร่ืองเทศ เคร่ืองเทศทุกชนิด 

ทุกประเภท

147/5  หมู่ท่ี 16 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

2,404 0215563003831 บจ.ฟีฟ่ีฟู๊ด จ ำกัด 13/5/2563          2,000,000 10799 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยอำหำร

ส ำเร็จรูป

66/33  หมู่ท่ี 5 ต.บ้ำนฉำง อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130

2,405 0215563003980 บจ.เอสดับเบ้ิลยูซี อีแอนด์ไอ คอน

สตรัคช่ัน เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด

19/5/2563          2,000,000 78200 ประกอบกิจกำรรับเหมำค่ำแรง 166  หมู่ท่ี 5 ต.บ้ำนฉำง อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130

2,406 0215563003815 บจ.แอมโก้ 6 จ ำกัด 13/5/2563          2,000,000 28191 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย ติดต้ัง 

ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ เคร่ืองปรับอำกำศ/ท ำ

ควำมเย็น/ใช่ไฟฟ้ำ รวมถึงท่อแอร์ดักท์ หัว

จ่ำยแอร์/ลม ช้ินส่วน วัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่

613/1  หมู่ท่ี 5 ต.แม่น้ ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

2,407 0215563003912 บจ.พี.ซี.พี. ออร์แกนิค (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

18/5/2563          1,500,000 20121 กำรท ำดินหมัก ดินปลูก หมักจุลลินทรีย์ 

ฮอร์โมนน้ ำหมักชีวภำพ บ ำรุงใบ บ ำรุงดิน

81/57  หมู่ท่ี 12 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

2,408 0215563004013 บจ.ปลวกแดงกอล์ฟ จ ำกัด 19/5/2563          1,500,000 73102 ประกอบกิจกำรให้เช่ำพ้ืนท่ีส ำหรับโฆษณำ

และพ้ืนท่ีส ำหรับกิจกำรค้ำขำย

232/2  หมู่ท่ี 1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

2,409 0213563001152 หจ.เรือทองก่อสร้ำง แอนด์ ซัพ

พลำย

19/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน

105/38  หมู่ท่ี 1 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

2,410 0213563001225 หจ.อำร์เอ็ม โฮม ดีไซน์ แอนด์ 

คอนสตรัคช่ัน

29/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน

861  ถนนสุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,411 0215563003645 บจ.นำวำภัทร จ ำกัด 1/5/2563          1,000,000 71102 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำ ให้เช่ำ 

ออกแบบติดต้ัง ซ่อมบ ำรุง ปรับเทียบ ตรวจ

สอบะบบเคร่ืองมือทำงวิศวกรรม

44/15  หมู่ท่ี 5 ต.ทับมำ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

2,412 0215563003823 บจ.ซีเอสอำร์ ออล กำร์เม้นท์ จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 46659 ประกอบกิจกำร ซ้ือ ขำยชุดดับเพลิง และ

รวมถึงชุดยูนิฟอร์มทุกชนิด

203/2  หมู่ท่ี 7 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

2,413 0215563003840 บจ.เอสเอสพี ซัพพลำย เซอร์วิส 

แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด

14/5/2563          1,000,000 46900 ประกอบกิจกำรซ้ือและจัดจ ำหน่ำยวัสดุ

ส้ินเปลือง supplyes สินค้ำอุปกรณ์

ส้ินเปลือง consumer

76/1  หมู่ท่ี 4 ต.ทับมำ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

2,414 0215563003866 บจ.พีอำร์เอส คอนซัลท์แอนด์

เซอร์วิส จ ำกัด

14/5/2563          1,000,000 96309 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับท ำวีซ่ำ ต่ออำยุ

หนังสือเดินทำง พิสูจน์สัญชำติงำนต่ำงด้ำว 

ใบอนุญำตท ำงำน

2/6  ถนนข้ำง น.ป.พ ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

2,415 0215563003904 บจ.เฮิร์บไทยจง อินเตอร์เทรด จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 46443 กำรขำยส่งเคร่ืองส ำอำง 39/384  หมู่ท่ี 4 ต.ทับมำ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

2,416 0215563003947 บจ.ทีทีเค ฟิลเตอร์ซัพพลำย จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 13992 ผลิตและจ ำหน่ำยไส้กรองอุตสำหกรรมทุก

ชนิด ไส้กรองส่ังท ำตำมแบบ ไส้กรองอำกำศ

 ไส้กรองน้ ำมัน

888/235  หมู่ท่ี 4 ต.น้ ำคอก อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

2,417 0215563003955 บจ.ซิสเตอร์ บิวต้ี บำร์ จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 96104 ให้บริกำร เสริมควำมงำมต่ำง ๆ สักค้ิว สัก

ปำก ท ำเล็บ แต่งหน้ำ

6/31  ถนนสุขุมวิท ต.ท่ำประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

2,418 0215563004102 บจ.ซีแนนบลู จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรบริกำรขนส่ง ขนถ่ำยสินค้ำ

ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ บริกำรน ำ

ของออกจำกท่ำเรือตำมพิธีศุลกำกร

176/2  หมู่ท่ี 6 ต.บ้ำนแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

2,419 0215563004145 บจ.รดำ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส์ จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 42909 ประกอบกิจกำรรับเหมำท่ัวไป ออกแบบ

และก่อสร้ำงทำงวิศวกรรม ทุกประเภท

71/20  หมู่ท่ี 8 ต.ทับมำ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

2,420 0215563004161 บจ.เดอะ สตอร่ีส์ ดี ดี จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด

กำรจัดท่ีพักแรมแบบให้เช่ำเป็นรำยวันหรือ

รำยสัปดำห์

111/42  หมู่ท่ี 5 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

2,421 0215563004200 บจ.ศิลำวงษ์ เทรดด้ิง แอนด์ ซัพ

พลำย จ ำกัด

29/5/2563          1,000,000 46599 ประกอบกิจกำรค้ำ อุปกรณ์เคร่ืองมือวัด 

อุปกรณ์เซฟต้ี วัสดุส้ินเปลืองในโรงงำน

อุตสำหกรรมทกุชนิด

101/36  หมู่ท่ี 3 ต.ทับมำ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

2,422 0215563003653 บจ.เอเอ็มเค ดีไลท์กู๊ดส์ จ ำกัด 1/5/2563          1,000,000 20232 กำรผลิตเคร่ืองหอม เคร่ืองส ำอำง และ

ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ ำ

14/12-13  ถนนแหลมยำง ต.ทำงเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,423 0213563001136 หจ.ใยแก้วทรำยทอง 12/5/2563          1,000,000 47524 ประกอบกิจกำรซ้ือกำรและจ ำหน่ำยทรำย

แก้วทุกชนิด

56/2  หมู่ท่ี 8 ต.หนองละลอก อ.บ้ำนค่ำย จ.ระยอง 21120

2,424 0213563001179 หจ.ชูไสว เอ็นเนอยี 20/5/2563          1,000,000 46612 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยน้ ำมันเช้ือเพลิง 105  หมู่ท่ี 9 ต.ชำกบก อ.บ้ำนค่ำย จ.ระยอง 21120

2,425 0213563001187 หจ.เลเซอร์  เอนเกรฟ  เซอร์วิส 

(ไทยแลนด์)

21/5/2563          1,000,000 73101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย รับจ้ำง และผลิต 

งำนส่ืองำนโฆษณำ งำนป้ำย งำนโล่รำงวัล 

ส่ือส่ิงพิมพ์อิงเจท และงำนพิมพ์ยูวี

5/14  หมู่ท่ี 5 ต.ตำขัน อ.บ้ำนค่ำย จ.ระยอง 21120

2,426 0215563003891 บจ.เอ็นเคเค ช้อปป้ิง แอนด์ เทรด

ด้ิง จ ำกัด

15/5/2563          1,000,000 46109 ประกอบกิจกำรจัดซ้ือ จัดหำ จ ำหน่ำย 

สินค้ำ อุปโภค บริโภค ขำยปลีก ขำยส่ง 

และทำงออนไลน์

111/46  หมู่ท่ี 6 ต.ตำขัน อ.บ้ำนค่ำย จ.ระยอง 21120

2,427 0215563003963 บจ.สวนผักนำยนัท จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 01121 ประกอบกิจกำรท ำนำ ท ำสวน ท ำไร่ 195/64  หมู่ท่ี 9 ต.หนองละลอก อ.บ้ำนค่ำย จ.ระยอง 21120

2,428 0215563004072 บจ.รักษำควำมปลอดภัย บีเค 

แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด

21/5/2563          1,000,000 80100 ประกอบธุรกิจกำรให้บริกำรรักษำควำม

ปลอดภัยทุกประเภท

79  หมู่ท่ี 3 ต.ชำกบก อ.บ้ำนค่ำย จ.ระยอง 21120

2,429 0215563003777 บจ.วิมลพรรณ ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำทุกประเภททำง

ถนนโดยยำนพำหนะ

129/31  หมู่ท่ี 6 ต.บ้ำนฉำง อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130

2,430 0215563003971 บจ.สโตรฮำล คอนซัลต้ิง จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 66191 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรลงทุน

ท ำธุรกิจ กำรลงทุนระหว่ำงประเทศ

122/1  หมู่ท่ี 7 ต.ส ำนักท้อน อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130

2,431 0215563004064 บจ.อัลกลอร่ี จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 62011 กิจกรรมกำรจัดท ำโปรแกรมเว็บเพจและ

เครือข่ำยตำมวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

61/56  หมู่ท่ี 3 ซอยเทศบำล 27 ถนน

สุขุมวิท

ต.บ้ำนฉำง อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130

2,432 0215563004137 บจ.เบลล่ำ แบรนด์เนม แอนด์ 

เจมส์ จ ำกัด

26/5/2563          1,000,000 47713 ประกอบกิจกำรขำยปลีก เคร่ืองหนัง เช่น

กระเป๋ำถือ กระเป๋ำใส่เงินและอ่ืนๆ

92/11  หมู่ท่ี 2 ต.พลำ อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130

2,433 0213563001098 หจ.รัฐศำสตร์ กำรแพทย์ 1/5/2563          1,000,000 86202 คลินิกเฉพำะทำงกระดูกและข้อ 260  หมู่ท่ี 6 ต.มำบยำงพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

2,434 0213563001101 หจ.ป.เหล็กค้ ำคูณวัสดุ 5/5/2563          1,000,000 24109 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย เหล็ก 

เหล็กแปรรูป ไม้ ไม้แปรรูป เสำเข็มไม้ 

เสำเข็มปูน และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องทุกชนิด

789  หมู่ท่ี 5 ต.แม่น้ ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

2,435 0213563001161 หจ.พีเจโฮม ดีไซน์ 20/5/2563          1,000,000 41001 ประกอบกิจกำรรับงำนต่อเติม ต่อครัวหลัง

บ้ำน ต่อเติมหน้ำ-หลัง-ข้ำงบ้ำนรีโนเวทบ้ำน

267  หมู่ท่ี 3 ต.มำบยำงพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

2,436 0215563003661 บจ.บี.เอ็ม. เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอน

สตรัคช่ัน จ ำกัด

1/5/2563          1,000,000 41002 รับเหมำก่อสร้ำงอำคำร อำคำรพำณิชย์ 

อำคำรท่ีพักอำสัย สถำนท่ีท ำกำร ถนน 

สะพำน

637/178  หมู่ท่ี 5 ต.แม่น้ ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

2,437 0215563003718 บจ.ดับบลิว อำร์ ที ออโต้พำร์ท 

แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด

5/5/2563          1,000,000 29309 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย วัสดุ 

อุปกรณ์ ช้ินส่วน ยำนยนต์เคร่ืองจักรกลใน

โรงงำนอุตสำหกรรมทุกประเภท

998/446  หมู่ท่ี 4 ต.มำบยำงพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,438 0215563003858 บจ.เอสเค บันเทิง รีไซเคิล จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 46695 ประกอบกิจกำรรับซ้ือไม้แผ่น ไม้พำเลท เศษ

ไม้ เศษวัสดุเพ่ือน ำกลับมำใช้ใหม่

118  หมู่ท่ี 6 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

2,439 0215563003874 บจ.พรพรหมมงคล จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 49339 ประกอบกิจกำรขนส่งรถบรรทุก หัวลำก 

และหำงลำก

171/104  หมู่ท่ี 6 ต.มำบยำงพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

2,440 0215563004021 บจ.แสนดี ดีเค จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 47524 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยวัสดุก่อสร้ำงทุกชนิด 

เช่น อิฐ ท่อ

232/2  หมู่ท่ี 1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

2,441 0215563004048 บจ.ไมล์สโตน เคมเทรด จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 46691 ประกอบกิจกำรขำยส่ง-ปลีก เคมีภัณฑ์ทำง

อุตสำหกรรม

969/41  หมู่ท่ี 1 ต.มำบยำงพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

2,442 0215563004170 บจ.ฉิงเทียน แคทเทอร่ิง (ไทย

แลนด์) จ ำกัด

28/5/2563          1,000,000 46102 ประกอบกิจกำร น ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำย

อำหำรและผลิตภัณฑ์อำหำรทุกชนิด

9/17  หมู่ท่ี 4 ต.มำบยำงพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

2,443 0213563001110 หจ.2020 เซอร์วิส 7/5/2563          1,000,000 47595 ประกอบกิจกำร จัดซ้ือ ประมูล จ ำหน่ำย 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ และอุปกรณ์อิเล้ก

ทรอนิคส์ ทุกชนิด

6/9  ซอยร้่งเรือง ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

2,444 0215563003696 บจ.เจ แอนด์ ที อิเลคทริคคอล 

เซอร์วิส จ ำกัด

5/5/2563          1,000,000 43210 ประกอบกิจกำรติดต้ังตู้คอนโทรล เดิน

สำยไฟ ระบบไฟฟ้ำ รวมถึงซ่อมบ ำรุง

127/81  ถนนสุขุมวิท ต.มำบตำพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

2,445 0215563003700 บจ.สำมธอ ก่อสร้ำง จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 47525 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกวัสดุก่อสร้ำง

หลำยชนิดรวมถึงวัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือ

ชนิดน ำไปใช้ท ำงำนได้ด้วยตัวเอง

45/50  ซอยเนินพระ2 ถนนกรอกยำย

ชำ

ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

2,446 0215563003742 บจ.พรหมเจริญกำรโยธำ (2006) 

จ ำกัด

7/5/2563          1,000,000 74101 ประกอบกิจกำรรับตกแต่งภำยนอกและ

ภำยในอำคำรโรงงำนอุตสำหกรรม อำคำร

บ้ำนเรือน

77/5  ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

2,447 0215563003785 บจ.เพ่ิมทอง คอนสตรัคช่ัน แอนด์ 

ซัพพลำย จ ำกัด

12/5/2563          1,000,000 43909 ประกอบกิจกำรให้บริกำร ติดต้ัง ร้ือถอน

และให้เช่ำน่ังร้ำน

42/15  ซอยเนินพระ 2 ถนนกรอกยำย

ชำ

ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

2,448 0215563003882 บจ.อีท แอพพลิเคช่ัน ฟู๊ดส์ จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 46900 ประกอบกิจกำรขำยส่งและขำยปลีก สินค้ำ

อุปโภคและบริโภค

95  ถนนชำกกลำง-มิตรประชำ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

2,449 0215563003998 บจ.บอร์นฟอร์คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 55  ซอยประปำ 2 ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

2,450 0215563004099 บจ.แซดเซฟ จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 46109 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก ผลิต ซ้ือขำย

 อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

13  ถนนทำงหลวงสำย 3191 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

2,451 0215563004111 บจ.ระยองอักษรโลหะ จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 25999 ประกอบกิจกำรออกแบบ ติดต้ัง อักษรโลหะ

 กล่องไฟ ตู้ไฟ ป้ำยโฆษณำ ป้ำยเตือน ป้ำย

จรำจร ป้ำยร้ำน ป้ำยแสดง โครงสร้ำง ทุก

ประเภท รวมท้ังจัดหำและจ ำหน่ำยอะไหล่

และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องข้ำงต้น

29  ซอยน้ ำเย็น ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,452 0215563004153 บจ.เอนริช แมคคำนิค จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 33141 ประกอบกิจกำรบริกำรซ่อมบ ำรุง ป้ัม 

มอเตอร์ เคร่ืองจักรหมุนเวียนในอุตสำหกรรม

299/23  ถนนเนินพยอม ต.มำบตำพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

2,453 0215563004196 บจ.ใหญ่ คลีนน่ิง เซอร์วิส 1981 

จ ำกัด

28/5/2563          1,000,000 81210 ประกอบกิจกำรให้บริกำรท ำควำมสะอำด

ท่ัวไป ของตัวอำคำรและภำยนอกอำคำร 

เช่น ส ำนักงำน บ้ำนเรือนหรือ ห้องเช่ำ 

โรงงำน ร้ำนค้ำสถำบันท่ัวไป

8/108  ซอยแหลมพยอม ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

2,454 0215563004218 บจ.เค โปร ซีเคียวริต้ี ซีซีทีวี จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 43210 ประกอบกิจกำรติดต้ัง ซ่อมบ ำรุง ดูแลรักษำ

กล้องวงจรปิด คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ 

ตู้สำขำโทรศัพท์

198/4  หมู่ท่ี 4 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

2,455 0215563003670 บจ.แกงครัวไทย จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 10799 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย อำหำรสด 

อำหำรแห้ง อำหำรส ำเร็รรูป ผลิตภัณฑ์

อำหำรทุกประเภทรวมถึงสินค้ำจ ำพวก

เคร่ืองด่ืม

102/5,102/6  ถนนทำงหลวงระยอง-

สำย3191

ต.มำบข่ำ อ.นิคมพัฒนำ จ.ระยอง 21180

2,456 0215563003688 บจ.ลักก้ี แอนด์ ริช ซัพพลำย จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 46599 ประกอบกิจกำรค้ำ เคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์ 

เคร่ืองมือกล เคร่ืองทุ่นแรง ยำนพำหนะ 

เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ

38/1  หมู่ท่ี 1 ต.นิคมพัฒนำ อ.นิคมพัฒนำ จ.ระยอง 21180

2,457 0215563003921 บจ.ชัยชนะ เซอร์วิส คอมมูนิเคช่ัน 

จ ำกัด

18/5/2563          1,000,000 43210 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงเดินสำยเคเบิล 

สำยไฟฟ้ำ และสำยโทรทัพท์

94  หมู่ท่ี 1 ต.นิคมพัฒนำ อ.นิคมพัฒนำ จ.ระยอง 21180

2,458 0215563003939 บจ.ดับบลิว เอส พี เอ็นจิเนียร่ิง 

แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด

18/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรท่ีพักอำศัย อำคำรพำณิชย์ อำคำร

สถำนท่ี

55/309  หมู่ท่ี 2 ต.นิคมพัฒนำ อ.นิคมพัฒนำ จ.ระยอง 21180

2,459 0215563004056 บจ.ดี.อำร์.อินเตอร์เทรด แอนด์ 

เซอร์วิส จ ำกัด

21/5/2563          1,000,000 46599 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองจักรใหม่ 

เคร่ืงจักรกล อะไหล่ อุปกรณ์เคร่ืองจักรกล

333/91  หมู่ท่ี 4 ต.นิคมพัฒนำ อ.นิคมพัฒนำ จ.ระยอง 21180

2,460 0215563004081 บจ.จันทร์สว่ำง 2020 จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 47524 ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุก่อสร้ำง อุปกรณ์ 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในกำรก่อสร้ำง เช่น กรวด

 อิฐ หิน ดิน ทรำย เป็นต้น

22  หมู่ท่ี 6 ต.นิคมพัฒนำ อ.นิคมพัฒนำ จ.ระยอง 21180

2,461 0215563004188 บจ.พรีเม่ียม ดี จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 43210 ประกอบกิจกำรรับออกแบบและติดต้ังระบบ

ไฟฟ้ำ ส ำหรับโรงงำนอุตสำหกรรม 

ครัวเรือนและหน่วยงของรัฐ

189/1  หมู่ท่ี 3 ต.พนำนิคม อ.นิคมพัฒนำ จ.ระยอง 21180

2,462 0213563001217 หจ.สุชำติ เอส.ซี. คอนสตรัคช่ัน 26/5/2563             800,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน

94/2  หมู่ท่ี 2 ต.พลำ อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

2,463 0213563001209 หจ.พรแม่พิณทรำนสปอร์ต 25/5/2563             210,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำและ

คนโดยสำรท้ังทำงบกและทำงน้ ำ ทำงอำกำศ

264/27  หมู่บ้ำน ปำร์คฮิลล์ หมู่ท่ี 1 ต.มะขำมคู่ อ.นิคมพัฒนำ จ.ระยอง 21180

2,464 0213563001080 หจ.สุทธิชัย เจริญทรัพย์ 1/5/2563             200,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 54/3  หมู่ท่ี 2 ต.นำตำขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

2,465 0213563001128 หจ.ลูก้ำ แอนด์ ลัคก้ี 2020 8/5/2563             100,000 46443 ประกอบกำรค้ำผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร 

เคร่ืองส ำอำง ครีมบ ำรุง โลช่ัน สบู่ รวมถึง

ส่ิงปรุงแต่ง ส ำหรับประทินร่ำงกำย

55/43  ถนนวัดโขดหิน-เขำไผ่ ต.ทับมำ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

2,466 0213563001195 หจ.ยศศักด์ิ กำนดำ 22/5/2563             100,000 47219 ร้ำนขำยปลีกอำหำรอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภท

ไว้ในท่ีอ่ืน

52/19  หมู่บ้ำน อำรยำ ถนนรำษฎร์

บ ำรุง

ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

2,467 0225563000760 บจ.ห้ำงทองนำยำยอำม 3 จ ำกัด 21/5/2563          5,000,000 47732 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกเคร่ืองประดับ 87/15-87/16  หมู่ท่ี 1 ต.นำยำยอำม อ.นำยำยอำม จ.จันทบุรี 22160

2,468 0225563000735 บจ.แสงมณี เอ็ม.ที.ฟรุ๊ต จ ำกัด 8/5/2563          2,000,000 46313 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยผัก ผลไม้ 58  หมู่ท่ี 5 ต.เขำวัว อ.ท่ำใหม่ จ.จันทบุรี 22120

2,469 0225563000786 บจ.วำงใจโฮม จ ำกัด 27/5/2563          2,000,000 68201 ประกอบกิจกำรนำยหน้ำอสังหำริมทรัพย์ 

คนกลำงในกำรซ้ือ กำรขำยและให้เช่ำ 

อสังหำริมทรัพย์

52  หมู่ท่ี 14 ต.ทับช้ำง อ.สอยดำว จ.จันทบุรี 22180

2,470 0223563000369 หจ.ซันไชน์ ซิสเต็ม กรุ๊ป 1/5/2563          1,000,000 71102 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำ ออกแบบ 

รับเหมำติดต้ังระบบไฟฟ้ำและระบบส่ือสำร

โทรคมนำคมทุกชนิด

5/3-5  ถนนสฤษดิเดช ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

2,471 0223563000377 หจ.ถำวรกำรช่ำง  จันทบุรี 5/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง และงำน

โยธำทุกชนิด

26/39  หมู่ท่ี 2 ต.เกำะขวำง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

2,472 0223563000385 หจ.เจริญไทยบริกำร จันทบุรี 8/5/2563          1,000,000 10799 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำยอำหำร ขนม 

และเคร่ืองบริโภคอ่ืนๆ

64/57  หมู่ท่ี 8 ต.ท่ำช้ำง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

2,473 0225563000727 บจ.ถึงจันทบูรณ์ จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม รีสอร์ท 151/1  หมู่ท่ี 7 ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

2,474 0225563000743 บจ.ดีแอนด์ดี อินเตอร์ฟรุ๊ต จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 46313 ประกอบกิจกำรซ้ือ ผลไม้ และผลิตทำงกำร

เกษตรเพ่ือจัดจ ำหน่ำยท้ังในและต่ำงประเทศ

88/8  หมู่ท่ี 10 ต.แสลง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

2,475 0225563000794 บจ.บ้ำนดี 99 แอนด์ คอนสตรัคช่ัน

 จ ำกัด

28/5/2563          1,000,000 41002 รับเหมำก่อสร้ำงอำคำร อำคำรพำณิชย์ 

อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำกำร ถนน 

สะพำน เข่ือน อุโมงค์

75/24  หมู่ท่ี 12 ต.ท่ำช้ำง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

2,476 0225563000778 บจ.จินด้ี เจวำย อินเตอร์เนช่ันแนล 

เทรดด้ิง จ ำกัด

21/5/2563          1,000,000 46313 ประกอบกิจกำรขำยส่งผักและผลไม้ 15/4  หมู่ท่ี 5 ต.วังใหม่ อ.นำยำยอำม จ.จันทบุรี 22160

2,477 0223563000393 หจ.มุฑิตำพำรวย 18/5/2563          1,000,000 31001 ผลิต เฟอร์นิเจอร์ไม้ ทุกชนิด 38/4  หมู่ท่ี 5 ต.สะตอน อ.สอยดำว จ.จันทบุรี 22180

2,478 0225563000751 บจ.ส.โชคม่ันคง จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 64929 ประกอบกิจกำรรับจ ำนอง ฝำกขำยท่ีดิน

(โดยมิได้รับฝำกเงินหรือเงินจำกประชำชน

และใช้ประโยชน์จำกเงินน้ัน)

112  หมู่ท่ี 5 ต.ทรำยขำว อ.สอยดำว จ.จันทบุรี 22180



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,479 0223563000407 หจ.จิวเวลร่ี บำย พลอย 25/5/2563             500,000 47912 ประกอบกิจกำรขำยปลีกทำงอินเทอร์เน็ต 50/226  หมู่ท่ี 5 ต.ท่ำช้ำง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

2,480 0223563000351 หจ.สำธำ คอสเมติค 1/5/2563             200,000 20232 กำรผลิตเคร่ืองหอม เคร่ืองส ำอำง และ

ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ ำ

61/7  ถนนเทศบำลสำย 3 ต.ท่ำใหม่ อ.ท่ำใหม่ จ.จันทบุรี 22120

2,481 0235563000395 บจ.สยำม อีซีจี จ ำกัด 8/5/2563          3,000,000 46105 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและส่งออกเคร่ืองจักร

โลหะกำร เคร่ืองจักรระบบออโตเมช่ัน และ

อะไหล่เคร่ืองจักร เคร่ืองจักรกลหนัก 

เคร่ืองจักรก่อสร้ำง เคร่ืองจักรท ำถนน เช่น 

รถเครน รถขุด

68  หมู่ท่ี 4 ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตรำด จ.ตรำด 23000

2,482 0233563000181 หจ.เทพอิงอร และบุตร (2020) 20/5/2563          2,000,000 46318 ขำยเคร่ืองด่ืมชำ กำแฟ และอ่ืน ๆ 87/1  ถนนวิวัฒนะ ต.วังกระแจะ อ.เมืองตรำด จ.ตรำด 23000

2,483 0235563000425 บจ.ซีดี. บิลเดอร์ส จ ำกัด 19/5/2563          2,000,000 41002 ประกอบกิจกำร รับเหมำก่อสร้ำง อำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำนฯ

36/3  หมู่ท่ี 2 ต.เกำะช้ำง อ.เกำะช้ำง จ.ตรำด 23120

2,484 0235563000409 บจ.พินทริโอ จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 73102 กิจกรรมของตัวแทนขำยส่ือโฆษณำ 197/22  หมู่ท่ี 1 ซอยท่ำป้ำยำง ถนน

ชลประทำน

ต.วังกระแจะ อ.เมืองตรำด จ.ตรำด 23000

2,485 0235563000417 บจ.แชมป์ เอ็นเตอร์ไพรส์ อินเตอร์

เนช่ันแนล จ ำกัด

14/5/2563          1,000,000 28299 ประกอบกิจกำร ผลิตและออกแบบระบบ

ควบคุมอัตโนมัติ ระบบหุ่นยนต์ ระบบ

ควบคุมในงำนอุตสำหกรรม

3/19  ซอยชัยมงคล 1 ต.บำงพระ อ.เมืองตรำด จ.ตรำด 23000

2,486 0233563000199 หจ.สิทธำแอนด์ซัน 26/5/2563          1,000,000 55101 ประกอบกิจกำร รีสอร์ทให้บริกำรท่ีพักตำก

อำกำศ

95/1  หมู่ท่ี 1 ต.เกำะหมำก อ.เกำะกูด จ.ตรำด 23120

2,487 0233563000164 หจ.ทริปตรำด กำรท่องเท่ียว 13/5/2563             500,000 79120 ประกอบธุรกิจจัดน ำเท่ียว 13/2  หมู่ท่ี 4 ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตรำด จ.ตรำด 23000

2,488 0233563000172 หจ.พีเอ็ม หอยนำงรมสด 19/5/2563             100,000 46312 ประกอบกิจกำรขำยส่งสัตว์น้ ำ อำหำรทะเล

สด อำหำรทะเลแช่แข็ง

43  หมู่ท่ี 5 ต.ห้วงน้ ำขำว อ.เมืองตรำด จ.ตรำด 23000

2,489 0245563001561 บจ.ฟอร์เวิร์ด กลำส (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

12/5/2563        35,000,000 29309 ผลิตจ ำหน่ำยช้ินส่วนอุปกรณ์เคร่ืองยนต์ 

และอะไหล่ รถยนต์ยำนยนต์ ทุกชนิด

111/2  หมู่ท่ี 9 ต.บำงวัว อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ 24130

2,490 0245563001570 บจ.พีซี อินโนเวช่ัน แอนด์ 

เทคโนโลยี จ ำกัด

13/5/2563          5,000,000 46530 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและจ ำหน่ำยอุปกรณ์

กำรเกษตร

1/5  หมู่ท่ี 6 ต.วังตะเคียน อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

2,491 0245563001685 บจ.ท๊อป วิน อิมพอร์ต แอนด์ 

เอ็กซ์พอร์ต จ ำกัด

28/5/2563          5,000,000 46108 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำส่งออก ผลิต เม็ด

พลำสติก พลำสติกแผ่น แผ่นพลำสติกบด 

ของท่ีท ำด้วยพลำสติกทุกชนิด

105/26  หมู่ท่ี 3 ต.ท่ำข้ำม อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ 24130

2,492 0245563001651 บจ.มำลีนำ ฟู๊ดส์ แอนด์ โปรดักส์ 

จ ำกัด

27/5/2563          5,000,000 46313 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเม็ดมะม่วงหิม

พำนต์ ดิบ และแปรรูป ค่ัวไฟ ทอด อบเกลือ

71/2  หมู่ท่ี 7 ต.แปลงยำว อ.แปลงยำว จ.ฉะเชิงเทรำ 24190



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

2,493 0243563000539 หจ.นะโมช้อปป้ิง 13/5/2563          3,000,000 47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองแต่งกำย 

เส้ือผ้ำ เคร่ืองส ำอำง สินค้ำอุปโภคบริโภค 

ท้ังหน้ำร้ำนและออนไลน์

9/29  หมู่ท่ี 18 ต.บำงปะกง อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ 24130

2,494 0245563001600 บจ.นิวนิตยำ แกรนด์ ปิโตรเลียม 

จ ำกัด

18/5/2563          2,000,000 47300 กำรขำยปลีกเช้ือเพลิงและแก๊สส ำหรับยำน

ยนต์และจักรยำนยนต์ รวมท้ังกำรขำยปลีก

ผลิตภัณฑ์หล่อล่ือน

159  หมู่ท่ี 7 ต.แปลงยำว อ.แปลงยำว จ.ฉะเชิงเทรำ 24190

2,495 0245563001707 บจ.ทริโอ คอร์เนอร์ส จ ำกัด 29/5/2563          1,050,000 52292 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทนกำรให้บริกำร

ขนส่ง และรับส่งเอกสำร สินค้ำ ส่ิงของ

12/150  ถนนประชำสรรค์ ต.หน้ำเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

2,496 0243563000521 หจ.เอ็น.ที.พำวเวอร์ออยล์ 5/5/2563          1,000,000 47300 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยน้ ำมันเช้ือเพลิง 

ผลิตภัณฑ์อย่ำงอ่ืนท่ีก่อให้เกิดพลังงำนและ

สถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง

29/8  หมู่ท่ี 13 ต.บำงขวัญ อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

2,497 0245563001596 บจ.พลวรรธน์  อลู กลำส จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน อุโมงค์

11/34  หมู่ท่ี 5 ต.บำงพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

2,498 0245563001618 บจ.เพอร์เฟคท์ 19 จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 47190 ประกอบำกิจกำรจ ำหน่ำยวัสดุส้ินเปลือง ท่ี

ใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรม และงำนบ ำรุง 

รักษำยำนพำหนะ

50/4/1  หมู่ท่ี 11 ต.บำงตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

2,499 0245563001642 บจ.ดูรุ(ไทยแลนด์) จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 20232 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย น ำเข้ำ 

ส่งออก สินค้ำ เคร่ืองส ำอำง

9/69  หมู่ท่ี 10 ต.วังตะเคียน อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

2,500 0245563001669 บจ.ไลฟ์ เอสเธติกส์ จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 96104 ประกอบกิจกำรสถำนเสริมควำมงำม 

ศัลยกรรม

1585  ถนนเทพคุณำกร ต.หน้ำเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

2,501 0245563001634 บจ.เอ็นบีเอสที กรุ๊ป จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 46510 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย อุปกรณ์

อิเล็คทรอนิกส์ อุปกรณ์ไอที อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวกับส่ิงดังกล่ำว

162/14  ถนนระเบียบกิจอนุสรณ์ ต.บำงคล้ำ อ.บำงคล้ำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24110

2,502 0243563000598 หจ.ธนบดี รุ่งเรือง ขนส่ง 29/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำ 138/2  หมู่ท่ี 13 ต.เกำะขนุน อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ 24120

2,503 0245563001693 บจ.เคนโกะ ฟำร์มำซี จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 47721 ร้ำนขำยปลีกสินค้ำทำงเภสัชภัณฑ์และ

เวชภัณฑ์

222/72  หมู่ท่ี 1 ต.พนมสำรคำม อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ 24120

2,504 0243563000555 หจ.ดับเบ้ิลพี โลจิสติกส์ 2020 22/5/2563          1,000,000 53200 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับและจัดส่งพัสดุ 590/4  หมู่ท่ี 14 ต.คู้ยำยหมี อ.สนำมชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรำ 24160

2,505 0243563000580 หจ.พ่วงศิริ 29/5/2563          1,000,000 49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำทุกประเภททำง

ถนนโดยยำนยำพหนะ

74/4  หมู่ท่ี 11 ต.คลองตะเกรำ อ.ท่ำตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรำ 24160

2,506 0243563000504 หจ.เอส.พี.พำวเวอร์ออยล์ 1/5/2563          1,000,000 47300 ขำยน้ ำมันเช้ือเพลิง ผลิตภัณฑ์อย่ำงอ่ืนท่ี

ก่อให้เกิดพลังงำนและสถำนีบริกำรน้ ำมัน

เช้ือเพลิง

246  หมู่ท่ี 3 ต.วังเย็น อ.แปลงยำว จ.ฉะเชิงเทรำ 24190



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

2,507 0245563001553 บจ.เอิร์ธ ฟิวเจอร์ จ ำกัด 1/5/2563          1,000,000 22220 ประกอบกิจกำรผลิต ข้ึนรูป บรรจุภัณฑ์ 

ขวดน้ ำด่ืม และเคร่ืองด่ืมทุกชนิด

90  หมู่ท่ี 1 ต.วังเย็น อ.แปลงยำว จ.ฉะเชิงเทรำ 24190

2,508 0245563001677 บจ.ป.เจริญกำรไฟฟ้ำ จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 43210 รับติดต้ังระบบส่งจ่ำยไฟฟ้ำแรงสูง แรงต่ ำ 

รับติตต้ังหม้อแปลง และจ ำหน่ำยอุปกรณ์

ไฟฟ้ำ

97/3  หมู่ท่ี 5 ต.แปลงยำว อ.แปลงยำว จ.ฉะเชิงเทรำ 24190

2,509 0243563000563 หจ.กำญจนวัฒน์ บิลด้ิง คอน

สตรัคช่ัน

25/5/2563             500,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 1/3  หมู่ท่ี 2 ต.เขำหินซ้อน อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ 24120

2,510 0243563000547 หจ.วี.พี. สเตนเลสเคร่ืองครัว

อุตสำหกรรม

21/5/2563             500,000 82990 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงท ำ ประกอบ ข้ึนรูป

และติดต้ัง อุปกรณ์เคร่ืองครัวสเตนเลส

4/5  หมู่ท่ี 4 ต.หนองตีนนก อ.บ้ำนโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรำ 24140

2,511 0245563001588 บจ.กู๊ดเบรน จีบี จ ำกัด 14/5/2563             300,000 85500 ประกอบกิจกำร  บริกำรให้ค ำปรึกษำ  และ 

 แนะแนวด้ำนกำรศึกษำ  เพ่ิมทักษะในกำร

สอบแข่งขัน  เพ่ิมควำมรู้ควำมสำมำรถทำง

กำรศึกษำ  และทดสอบประเมินผลทำง

กำรศึกษำ

55  หมู่ท่ี 1 ต.บำงกรูด อ.บ้ำนโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

2,512 0243563000571 หจ.อีจิสฟอร์ลิฟว่ิง 27/5/2563             300,000 96104 ประกอบกิจกำรให้บริกำรให้ค ำปรึกษำ ด้ำน

สุขภำพ และควำมงำม

258  หมู่ท่ี 7 ต.เกำะขนุน อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ 24120

2,513 0245563001626 บจ.คน ท ำ พระ จ ำกัด 19/5/2563             100,000 24320 ประกอบกิจกำรรับหล่อพระพุทธรูป และ

วัตถุมงคล

54/3  หมู่ท่ี 4 ต.บำงแก้ว อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

2,514 0123563002133 หจ.ซัคเซส 19โน๊ต 18/5/2563             100,000 70209 ประกอบกิจกำร รับเป็นท่ีปรึกษำ ให้ควำมรู้

 และให้ค ำแนะน ำด้ำนกำรขำย บริหำรงำน

และพัฒนำคุณภำพบุคลำกรขำย กำร

ส่งเสริมกำรขำย กำรรับจ้ำงบริหำรงำนขำย 

และกำรรับจ้ำงขยำยงำน

1216-1217  หมู่ท่ี 1 ต.พนมสำรคำม อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ 24120

2,515 0243563000512 หจ.เอ้ืออำรี ทรำนสปอร์ต 5/5/2563             100,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ ท้ังภำยในและระหว่ำงประเทศ กำร

จัดระวำงกำรขนส่ง

564/2  หมู่ท่ี 2 ต.เกำะขนุน อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ 24120

2,516 0255563000964 บจ.ซิงค์โมลด์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 

(ประเทศไทย) จ ำกัด

14/5/2563        80,700,000 26104 ผลิต จัดจ ำหน่ำย ออกแบบ รวมถึงท ำวิจัย

และพัฒนำผลิตภัณฑ์ ช้ินส่วน และอะไหล่ท่ี

เก่ียวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำทุกชนิด

86/7  หมู่ท่ี 13 ต.หัวหว้ำ อ.ศรีมหำโพธิ จ.ปรำจีนบุรี 25140

2,517 0255563000972 บจ.โอ.เค. สยำม บรรจุภัณฑ์ จ ำกัด 15/5/2563          5,000,000 17020 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยกล่อง

กระดำษ

134  หมู่ท่ี 4 ต.ลำดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปรำจีนบุรี 25110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,518 0255563001031 บจ.พิพัฒน์ธนำ จ ำกัด 29/5/2563          5,000,000 46622 ประกอบกิจกำรขำยส่งเหล็กเหล็กกล้ำและ

โลหะท่ีนอกกลุ่มเหล็กข้ันมูลฐำน

228  หมู่ท่ี 1 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหำโพธิ จ.ปรำจีนบุรี 25140

2,519 0255563000930 บจ.ต้ังใจสุขส ำรำญ ฟำร์ม จ ำกัด 12/5/2563          5,000,000 01500 ประกอบกิจกำรฟำร์มปศุสัตว์ ระบบปิด เช่น

 ฟำร์มเล้ียงไก่เน้ือแบบประกันรำคำ  ฟำร์ม

เล้ียงสุกรแบบประกันรำคำ และฟำร์มเล้ียง

สัตว์อ่ืนๆ

30  หมู่ท่ี 14 ต.นำดี อ.นำดี จ.ปรำจีนบุรี 25220

2,520 0255563000913 บจ.ท ำรวย คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 54  หมู่ท่ี 7 ต.ดงพระรำม อ.เมืองปรำจีนบุรี จ.ปรำจีนบุรี 25000

2,521 0255563000999 บจ.ส่ีออ จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 49323 กำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ รวมถึงคน

โดยสำร

85/16  หมู่ท่ี 1 ต.รอบเมือง อ.เมืองปรำจีนบุรี จ.ปรำจีนบุรี 25000

2,522 0255563000981 บจ.ไร่สีนิล จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

รวมถึงคนโดยสำร

339/20  หมู่ท่ี 5 ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปรำจีนบุรี 25110

2,523 0255563001022 บจ.กังวำนวัสดุ จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 47525 ร้ำนขำยปลีกวัสดุก่อสร้ำงหลำยชนิดรวมถึง

วัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือชนิดน ำไปใช้

ท ำงำนได้ด้วยตัวเอง

330  หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนนำ อ.กบินทร์บุรี จ.ปรำจีนบุรี 25110

2,524 0255563000956 บจ.คิวเดลำ จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 47190 ประกอบกิจกำรค้ำปลีกเเละค้ำส่ง สินค้ำ

อุปโภค เเละสินค้ำบริโภคทุกชนิด ผ่ำน

ช่องทำงร้ำนค้ำ เเละระบบอิเล็กทรอนิกส์

133  หมู่ท่ี 7 ต.ดงบัง อ.ประจันตคำม จ.ปรำจีนบุรี 25130

2,525 0253563000512 หจ.ต๋ีเจริญยนต์ กรอกสมบูรณ์ 19/5/2563          1,000,000 45401 ประกอบกิจกำรขำยจักรยำนยนต์ 644  หมู่ท่ี 1 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหำโพธิ จ.ปรำจีนบุรี 25140

2,526 0255563000921 บจ.พีเอ็นเจ เอ็นเนอร์จี อินเตอร์

เนช่ันแนล จ ำกัด

8/5/2563          1,000,000 46105 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก อุปกรณ์

เคร่ืองจักร

606/130  หมู่ท่ี 10 ต.ท่ำตูม อ.ศรีมหำโพธิ จ.ปรำจีนบุรี 25140

2,527 0255563001014 บจ.พัชรวี กำรค้ำ จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 70209 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหำรงำนเก่ียวกับ

ด้ำนพำณิชยกรรม อุตสำหกรรม กำรตลำด

และกำรจัดจ ำหน่ำย เป็นต้น

58/86  หมู่ท่ี 3 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหำโพธิ จ.ปรำจีนบุรี 25140

2,528 0255563000948 บจ.ที อี อี   วันเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 43909 ประกอบกิจกำรต่อเติมโครงสร้ำงเหล็กและ

อำคำรทุกประเภท

225  หมู่ท่ี 8 ต.ส ำพันตำ อ.นำดี จ.ปรำจีนบุรี 25220

2,529 0253563000521 หจ.คูค ำ โลจิสติกส์ 22/5/2563             500,000 49323 กำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ รวมถึงคน

โดยสำร

35/3  หมู่ท่ี 9 ต.บ้ำนพระ อ.เมืองปรำจีนบุรี จ.ปรำจีนบุรี 25230

2,530 0253563000539 หจ.น้องอำยซักอบรีด 27/5/2563             500,000 96201 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงซักอบรีดเส้ือผ้ำ 

เคร่ืองนอน เป็นรำยช้ิน

135  หมู่ท่ี 11 ต.บ้ำนพระ อ.เมืองปรำจีนบุรี จ.ปรำจีนบุรี 25230

2,531 0253563000504 หจ.เอ็น ซี เค ซัพพลำย แอนด์ 

เซอร์วิส

8/5/2563             350,000 47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค

บริโภค อำหำรเสริม น้ ำหอม กระเป๋ำ 

รองเท้ำ ท้ังหน้ำร้ำนและออนไลน์

449/8  หมู่ท่ี 9 ต.ศรีมหำโพธิ อ.ศรีมหำโพธิ จ.ปรำจีนบุรี 25140



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส
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2,532 0255563001006 บจ.เจนิซิส เทค จ ำกัด 26/5/2563                9,999 62011 กิจกรรมกำรจัดท ำโปรแกรมเว็บเพจและ

เครือข่ำยตำมวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

58  หมู่ท่ี 8 ต.ดงพระรำม อ.เมืองปรำจีนบุรี จ.ปรำจีนบุรี 25000

2,533 0265563000328 บจ.ดีดี ซัพพลำย 2020 จ ำกัด 5/5/2563          2,000,000 47612 ประกอบกิจกำรค้ำ กระดำษ เคร่ืองเขียน 

แบบเรียน แบบพิมพ์หนังสือ อุปกรณ์กำร

เรียนกำรสอน อุปกรณ์กำรถ่ำยภำพและ

ภำพยนต์ เคร่ืองค ำนวณ เคร่ืองพิมพ์ 

อุปกรณ์กำรพิมพ์ ส่ิงพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้

เก็บเอกสำร เคร่ืองใช้ส ำนักงำน เคร่ืองมือ

ส่ือสำร คอมพิวเตอร์ รวมท้ังอุปกรณ์และ

อะไหล่ของสินค้ำดังกล่ำว

ข1-146/125  ถนนบ้ำนใหญ่ ต.นครนำยก อ.เมืองนครนำยก จ.นครนำยก 26000

2,534 0265563000387 บจ.บำนำน่ำเวย์ 63 จ ำกัด 29/5/2563          2,000,000 56101 ประกอบกิจกำรบริกำรด้ำนอำหำรและ

เคร่ืองด่ืม

170/256  หมู่บ้ำน ภูผำล้อม หมู่ท่ี 5 ต.บ้ำนใหญ่ อ.เมืองนครนำยก จ.นครนำยก 26000

2,535 0263563000172 หจ.วำยโอเค พำณิชย์รุ่งเรือง 25/5/2563          1,500,000 49323 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงขนส่งสินค้ำทุก

ประเภท

83  หมู่ท่ี 6 ต.ป่ำขะ อ.บ้ำนนำ จ.นครนำยก 26110

2,536 0265563000379 บจ.ภัคพิภำ กิจกำรบัญชี จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 69200 ประกอบกิจกำรรับท ำบัญชีตรวจสอบบัญชี

ท่ัวไป

150/2  หมู่ท่ี 5 ต.บ้ำนใหญ่ อ.เมืองนครนำยก จ.นครนำยก 26000

2,537 0265563000352 บจ.จตุเทพ 88 จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 41002 รับเหมำก่อสร้ำงอำคำร อำคำรท่ีพักอำศัย 

สถำนท่ีท ำกำรและซ่อมแซมปรับปรุงอำคำร

255  หมู่ท่ี 5 ต.ศรีกะอำง อ.บ้ำนนำ จ.นครนำยก 26110

2,538 0265563000336 บจ.พีทูพี ซิสเต็ม จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 43210 ประกอบกิจกำรรับออกแบบ ติดต้ัง 

ซ่อมแซม ทดสอบ ปรับปรุง ระบบไฟฟ้ำ

และระบบควบคุม

4/5  หมู่ท่ี 6 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนำยก 26120

2,539 0265563000344 บจ.ส่มแข่ว 2018 จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 10293 กำรผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำท่ีได้จำกกำรหมัก

ท้ังในรูปของอำหำรและเคร่ืองปรุงรส

70  หมู่ท่ี 2 ต.โพธ์ิแทน อ.องครักษ์ จ.นครนำยก 26120

2,540 0265563000361 บจ.มินทดำ จ ำกัด 25/5/2563             500,000 46319 ประกอบกิจกำรค้ำ น ำเข้ำ ส่งออก เป็น

นำยหน้ำ ตัวแทน จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์อำหำร

เสริมทุกชนิด

93/1047  หมู่ท่ี 1 ต.บำงปลำกด อ.องครักษ์ จ.นครนำยก 26120

2,541 0263563000164 หจ.เอกกิจ 13/5/2563                2,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 161  หมู่ท่ี 9 ต.หนองแสง อ.ปำกพลี จ.นครนำยก 26130

2,542 0275563000514 บจ.อำรียำ อินโนเวช่ัน แมนูแฟค

เจอร่ิง จ ำกัด

1/5/2563          5,000,000 47910 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง 

อำหำรเสริมเพ่ือสุขภำพและควำมงำม

88  หมู่ท่ี 4 ต.ท่ำข้ำม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120

2,543 0275563000638 บจ.อำรียำธรณีประทำน จ ำกัด 29/5/2563          5,000,000 11041 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืม

ท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ กำรผลิตน้ ำแร่และน้ ำด่ืม

บรรจุขวดประเภทอ่ืนๆ

88  หมู่ท่ี 4 ต.ท่ำข้ำม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120

2,544 0273563000580 หจ.น.เทพนวล 19/5/2563          5,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 217  หมู่ท่ี 9 ต.วังน้ ำเย็น อ.วังน้ ำเย็น จ.สระแก้ว 27210



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

2,545 0275563000549 บจ.ศรีพระยำ จ ำกัด 8/5/2563          3,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 92  หมู่ท่ี 11 ต.ทัพเสด็จ อ.ตำพระยำ จ.สระแก้ว 27180

2,546 0273563000563 หจ.ไชยมงคล วัสดุ 12/5/2563          2,000,000 47524 ประกอบกิจกำรค้ำ ขำยวัสดุก่อสร้ำง อิฐ หิน

 ดิน ทรำย ปูนซิเมนต์ เหล็ก ไม้ อุปกรณ์ใน

กำรก่อสร้ำงทุกชนิด

130/1  หมู่ท่ี 5 ต.แซร์ออ อ.วัฒนำนคร จ.สระแก้ว 27160

2,547 0273563000539 หจ.จันทรำ สระแก้ว 1/5/2563          1,000,000 47739 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยอำวุธปืน เคร่ือง

กระสุนปืน

19  ถนนเทศบำล 19 ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

2,548 0275563000557 บจ.พิชิต ฟำร์ม จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 01461 ประกอบกิจกำรเล้ียง กำรเพำะพันธ์ุ กำร

ผสมพันธ์ุไก่ไข่ กำรด ำเนินงำนเก่ียวกับโรง

ฟักไข่ และกำรผลิตไข่ไก่สด

19/1  หมู่ท่ี 9 ต.ศำลำล ำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

2,549 0275563000565 บจ.อี วรรณ โกลด์ อินเตอร์ เทรด

ด้ิง จ ำกัด

12/5/2563          1,000,000 47912 ประกอบกิจกำรค้ำปลีกและส่ง รวมท้ังออน

ไลท์

273/2  หมู่ท่ี 1 ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

2,550 0275563000573 บจ.บี.จิน คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 46209 กำรขำยส่งวัตถุดิบอ่ืนๆทำงกำรเกษตรซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

299  หมู่ท่ี 8 ต.ศำลำล ำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

2,551 0275563000590 บจ.แอลเคเอส สปอร์ต จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 46433 ประกอบกิจกำรค้ำ อุปกรณ์ออกก ำลังกำย

และอุปกรณ์กีฬำ รวมท้ังเคร่ืองออกก ำลัง

กำยทุกชนิด

81  หมู่ท่ี 6 ต.พระเพลิง อ.เขำฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000

2,552 0275563000603 บจ.ทรีเคเวลกรุ๊ปส์ จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 56101 ประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม 54  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

2,553 0275563000611 บจ.บุญมงคลฟำร์ม จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 01450 ประกอบกิจกำรกำรเล้ียงสุกร 202  หมู่ท่ี 11 ต.โคกป่ีฆ้อง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

2,554 0273563000598 หจ.บ้ำนสวนสหมิตร 20/5/2563          1,000,000 42101 กำรก่อสร้ำงถนนสะพำนและอุโมงค์ 357  หมู่บ้ำน บ้ำนเหล่ำอ้อย หมู่ท่ี 6 ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120

2,555 0275563000581 บจ.สยำม เค บี เอ็น จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 82302 ประกอบกิจกำรรับจัดตกแต่งสถำนท่ี ใน

งำนพิธีต่ำงๆ

108  หมู่ท่ี 3 ต.หันทรำย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120

2,556 0273563000555 หจ.เอ็ม เค กรุ๊ป คอนสตรัคช่ัน 12/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีไม่ใช่ท่ีพัก

อำศัย

102  หมู่ท่ี 10 ต.ท่ำเกวียน อ.วัฒนำนคร จ.สระแก้ว 27160

2,557 0275563000620 บจ.ชำฎำ เอซ จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 46443 กำรขำยส่งเคร่ืองส ำอำง 220  หมู่บ้ำน ส่ีแยก หมู่ท่ี 7 ต.ท่ำเกวียน อ.วัฒนำนคร จ.สระแก้ว 27160

2,558 0275563000522 บจ.1688 วู้ดซัพพลำย จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 16230 ประกอบกิจกำรผลิต ซ้ือ ขำย แลกเปล่ียน 

ซ่อมแซม บริกำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และ

ออกแบบ กล่อง ลัง

1688  หมู่ท่ี 1 ต.วังน้ ำเย็น อ.วังน้ ำเย็น จ.สระแก้ว 27210

2,559 0275563000531 บจ.วังน้ ำเย็นออโต้แอร์ จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 45101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยติดต้ัง บ ำรุงรักษำ

และซ่อม ยำนยนต์

281/6  หมู่ท่ี 1 ต.วังน้ ำเย็น อ.วังน้ ำเย็น จ.สระแก้ว 27210

2,560 0273563000547 หจ.วุฒิแทรกเตอร์ 24 8/5/2563             500,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 24  หมู่ท่ี 1 ต.ท่ำข้ำม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120

2,561 0273563000571 หจ.สระแก้ว ไอที สมำร์ท 13/5/2563             500,000 61101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรอินเตอร์เน็ตบน

โครงข่ำย ระหว่ำงลูกค้ำและผู้ให้บริกำร

อินเตอร์เน็ต

244  หมู่ท่ี 7 ต.โนนหมำกเค็ง อ.วัฒนำนคร จ.สระแก้ว 27160



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

2,562 0273563000601 หจ.เจทีพี แอคเคำน์ต้ิง 21/5/2563             200,000 69200 ประกอบกิจกำรรับท ำบัญชี และให้

ค ำปรึกษำด้ำนบัญชี

36/23  ถนนเทศบำล 10 ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

2,563 0273563000628 หจ.ว.จุฑำก่อสร้ำง 25/5/2563             200,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 999  หมู่ท่ี 23 ต.ทุ่งมหำเจริญ อ.วังน้ ำเย็น จ.สระแก้ว 27210

2,564 0273563000610 หจ.สุกวิบูลย์ธนะ 25/5/2563             100,000 46102 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทน นำยหน้ำ 

จ ำหน่ำย ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม 

เคร่ืองส ำอำง สินค้ำอุปโภ บริโภค

16  หมู่ท่ี 3 ต.ผักขะ อ.วัฒนำนคร จ.สระแก้ว 27160

2,565 0305563003083 บจ.วิเชียรธุรกิจ จ ำกัด 26/5/2563        10,000,000 64929 ประกอบกิจกำรให้สินเช่ือรำยย่อยระดับ

จังหวัดภำยใต้กำรก ำกับ (สินเช่ือ Pico 

Finance)

432  หมู่ท่ี 2 ต.ด่ำนขุนทด อ.ด่ำนขุนทด จ.นครรำชสีมำ 30210

2,566 0305563002982 บจ.ภูดิท ม่ังมี พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด 21/5/2563          5,000,000 68101 ประกอบกิจกำรค้ำอสังหำริมทรัพย์ ท้ังท่ีมี

ส่ิงปลูกสร้ำงและไม่มีส่ิงปลูกสร้ำง จัดสรร

และพัฒนำท่ีดิน ซ้ือขำย ซ้ือขำยผ่อนส่ง ซ้ือ

ขำยเงินเช่ือ ให้เช่ำ ให้เช่ำซ้ือ และแบ่งท่ีดิน

แปลงใหญ่ให้เป็นแปลงย่อย

1146  หมู่ท่ี 4 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

2,567 0305563003024 บจ.แอท หกสำม บิลด์ แอนด์ ดีไซน์

 จ ำกัด

22/5/2563          5,000,000 74101 ประกอบกิจกำรรับออกแบบ เขียนแบบ ให้

ค ำปรึกษำ บริหำรงำนก่อสร้ำง งำนตกแต่ง

ภำยใน ภำยนอก งำนต่อเติม งำนรีโนเวท 

งำนสร้ำงและงำนระบบสระว่ำยน้ ำ และอ่ืนๆ

 ท่ีเก่ียวข้องทุกประเภท

399/3  ถนนสุรนำรำยณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

2,568 0305563003164 บจ.พิพพำ จ ำกัด 28/5/2563          5,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกประเภท 114/135-136  หมู่ท่ี 3 ต.หนองจะบก อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

2,569 0305563003075 บจ.ไลอ้อนโกลด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 26/5/2563          5,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร

พำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำกำร 

ถนน สะพำน เข่ือน อุโมง

99  หมู่ท่ี 10 ต.ง้ิว อ.ห้วยแถลง จ.นครรำชสีมำ 30240

2,570 0305563002991 บจ.อุดมสิน2020 จ ำกัด 21/5/2563          5,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร

98  หมู่ท่ี 5 ต.บ้ำนเหล่ือม อ.บ้ำนเหล่ือม จ.นครรำชสีมำ 30350

2,571 0305563002711 บจ.ไตรมิตร 2 จ ำกัด 5/5/2563          3,500,000 25922 ประกอบกิจกำรรับผลิตงำนตำมแบบ เช่น 

ตัด พับ ม้วน โค้ง เหล็ก

531/19-20  ถนนมิตรภำพ-หนองคำย ต.ในเมือง อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

2,572 0305563002702 บจ.พีทูเอส คอสเมติกส์ จ ำกัด 1/5/2563          3,000,000 20232 ประกอบกิจกำรผลิตเคมีภัณฑ์ 

เคร่ืองส ำอำงค์ และผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องทุก

ชนิด

315  หมู่ท่ี 9 ต.หนองสำหร่ำย อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ 30130
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2,573 0305563002877 บจ.ทีเอ็นเอส เรียลเอสเตท จ ำกัด 13/5/2563          3,000,000 68202 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำกำรท ำธุรกรรม

เก่ียวกับกำรซ้ือขำย เช่ำ อสังหำริมทรัพย์

173  หมู่ท่ี 9 ต.ปำกช่อง อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ 30130

2,574 0303563002808 หจ.ก ำป่ันทอง คอนสตรัคช่ัน เอ็กซ์

เพิร์ท

28/5/2563          3,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด 888  หมู่ท่ี 3 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครรำชสีมำ 30250

2,575 0305563002931 บจ.พี.ที.เอส.เค.กรุ๊ป. จ ำกัด 18/5/2563          2,500,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน เข่ือน อุโมงค์

584/6  หมู่ท่ี 3 ต.หนองบัวศำลำ อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

2,576 0305563003121 บจ.เอเชีย อินโนเวช่ัน ฟำร์มำ จ ำกัด 27/5/2563          2,400,000 46319 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ยผลิตภัณฑ์อำหำร

เสริมและเคร่ืองส ำอำงค์ท้ังในและ

ต่ำงประเทศ

160/18  ถนนจอมสุรำงค์ยำตร์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

2,577 0303563002697 หจ.เมืองย่ำ คอนสตรัคช่ัน 21/5/2563          2,000,000 41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร รวมท้ังรับงำนโยธำทุกประเภท

104  ตรอกส ำโรงจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

2,578 0303563002727 หจ.กำรบ้ำน 22/5/2563          2,000,000 41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร

374  หมู่ท่ี 8 ต.โพธ์ิกลำง อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

2,579 0305563002745 บจ.ทรีรูท โกลบอล โซลูช่ัน จ ำกัด 7/5/2563          2,000,000 47721 ประกอบกิจกำรผลิต จัดเก็บ จ ำหน่ำย 

อุปกรณ์กำรแพทย์และเวชภัณฑ์ทำงกำร

แพทย์

35  ถนนยมรำช ต.ในเมือง อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

2,580 0303563002506 หจ.ช.สมหวังทรัพย์ ทรำนสปอร์ต 1/5/2563          1,500,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำท้ัง

ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ

20/2  หมู่ท่ี 11 ต.กระเบ้ืองใหญ่ อ.พิมำย จ.นครรำชสีมำ 30110

2,581 0303563002522 หจ.กิตติวงศ์สงวน 8/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกประเภท 36  ถนนประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

2,582 0303563002611 หจ.วีระทรัพย์เจริญก่อสร้ำง 15/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร

248  หมู่ท่ี 5 ต.สุรนำรี อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

2,583 0303563002701 หจ.รัตนชัย พอร์ค โปรดักส์ 22/5/2563          1,000,000 46204 ประกอบกิจกำรค้ำเน้ือสัตว์มีชีวิต เน้ือสัตว์

ช ำแหละ เน้ือสัตว์แช่แข็ง ได้แก้ เน้ือหมู

831/3  ถนนเดชอุดม ต.ในเมือง อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

2,584 0303563002719 หจ.อนุศร แอนด์ คอนสตรัคช่ัน 22/5/2563          1,000,000 41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกประเภท 747  หมู่ท่ี 5 ต.สุรนำรี อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

2,585 0303563002751 หจ.สุขประคอง 25/5/2563          1,000,000 47190 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยสินค้ำทุกประเภท

(ซ้ือมำขำยไป)

215  หมู่ท่ี 4 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000
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2,586 0303563002760 หจ.อ่ิมดีฟู๊ด โปรดักส์ 26/5/2563          1,000,000 10309 ประกอบกิจกำรผลิต น ำเข้ำ ส่งออก 

วัตถุดิบอำหำรและผลไม้แปรรูปทุกชนิด ท้ัง

ในประเทศและต่ำงประเทศ

354  หมู่ท่ี 4 ต.บ้ำนใหม่ อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

2,587 0303563002841 หจ.เอ็มอี วิศวกรรม แอนด์ ซัพ

พลำย

28/5/2563          1,000,000 33121 ประกอบกิจกำรบริกำรให้ค ำปรึกษำ และรับ

ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำเคร่ืองจักร 

เคร่ืองจักรกล เคร่ืองมืออุปกรณ์ และรถทุก

ชนิด

939  หมู่ท่ี 5 ต.หนองจะบก อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

2,588 0303563002883 หจ.แอล พี ออยล์ 29/5/2563          1,000,000 47300 ประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรเช้ือเพลิง 

จ ำหน่ำยน้ ำมัน น้ ำมันเคร่ืองทุกชนิด

305  หมู่ท่ี 18 ต.พุดซำ อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

2,589 0305563002737 บจ.วำว อินโนเทค จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 72102 ประกอบกิจกำรงำนวิจัย พัฒนำและ

จ ำหน่ำย สำรชีวโมเลกุล ผลิตภัณฑ์น้ ำยำ ชีว

เวชส ำอำงค์ และผลิตภัณฑ์งำนวิจัยเพ่ือ

สุขภำพ

459/7  หมู่ท่ี 4 ต.ไชยมงคล อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

2,590 0305563002753 บจ.อิศรำ โคลธธิง จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 47711 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเส้ือผ้ำ 

เคร่ืองประดับทุกชนิด

116  ถนนสุรนำรี ต.ในเมือง อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

2,591 0305563002800 บจ.ทำปิโอก้ำ 2020 จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 46201 ประกอบกิจกำรค้ำหัวมันส ำปะหลัง มัน

ส ำปะหลังตำกแห้ง มันส ำปะหลังอัดเม็ด 

กำกมันส ำปะหลัง ข้ำวโพด

235/161  หมู่ท่ี 1 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

2,592 0305563002818 บจ.ศูนย์ไตเทียมนครรำชสีมำ 

(มทส.) จ ำกัด

8/5/2563          1,000,000 86201 ประกอบกิจกำรส ำนักงำนแพทย์และ

ศัลยแพทย์ ซ่ึงได้รับปริญญำทำงกำรแพทย์ 

ด ำเนินกิจกำรเก่ียวกับกำรให้ค ำปรึกษำและ

กำรรักษำโรคท่ัวไป หรือเฉพำะโรค หรือ

กำรท ำศัลยกรรม รวมถึงคลีนิกในสถำน

ท ำงำน โรงเรียน โรงพยำบำล

114/538-539  หมู่ท่ี 3 ต.หนองจะบก อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

2,593 0305563002826 บจ.เส่ียวกัน กำรช่ำง จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 96309 ประกอบกิจกำรรับออกแบบพร้อมผลิตงำน

เฟอร์นิเจอร์ รับออกแบบพร้อมผลิตป้ำย

อักษร งำนแกะสลัก และรับตกแต่งภำยใน

399/19  หมู่ท่ี 4 ต.ไชยมงคล อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

2,594 0305563002869 บจ.มำรีน ดรออ้ิง เซอร์วิส จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 43120 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงค ำนวณ หำปริมำณ

กำร งำนก่อสร้ำง งำนขุด งำนถม งำน

ก่อสร้ำงทำงทะเล งำนก่อสร้ำงอำคำร และ

สำธำรณูปโภคท่ัวไป

1111/83  หมู่ท่ี 4 ต.หนองจะบก อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000
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2,595 0305563002885 บจ.ภัครำ กรุ๊ป จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 47721 ประกอบกิจกำรค้ำยำ ยำรักษำโรค เภสัช

ภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เคร่ืองมือแพทย์ เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ทำงวิทยำศำสตร์ ปุ๋ย ยำปรำบ

ศัตรูพืช ยำบ ำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด

3132/2  ถนนมิตรภำพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

2,596 0305563002893 บจ.ริชไรซ์โกลด์ อินเตอร์ จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 46315 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรเสริมเพ่ือ

สุขภำพทุกประเภท ผลิตและจ ำหน่ำย

สมุนไพรเคร่ืองเทศท่ีใช้ท ำยำไทยแผน

โบรำณทุกชนิด ผลิต ขำยปลีก-ส่ง 

ข้ำวเปลือก ข้ำวเจ้ำ ข้ำวเหนียว ข้ำวกล้อง 

ข้ำวไรซ์เบอร์ร่ี ฯลฯ

179/6  ซอยมิตรภำพ 4 ต.ในเมือง อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

2,597 0305563002940 บจ.รำชสีมำ เอ็กซ์เพรส จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 53200 รับส่งพัสดุหรือสินค้ำด่วนภำยในประเทศ 281/15  ถนนไชยณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

2,598 0305563002958 บจ.เอ็ม ดับเบ้ิล บำร์ จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยผัก ผลไม้ หน่อไม้ 

พริกไทย พืชสวน บุหร่ี ยำเส้น เคร่ืองด่ืม 

น้ ำด่ืม น้ ำแร่ น้ ำผลไม้ สุรำ เบียร์ อำหำรสด

 อำหำรแห้ง อำหำรส ำเร็จรูป อำหำรทะเล

บรรจุกระป๋อง เคร่ืองกระป๋อง เคร่ืองปรุงรส

อำหำร น้ ำซอส น้ ำตำล น้ ำมันพืช อำหำร

สัตว์ และเคร่ืองบริโภคอ่ืน

1719/6  ถนนสืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

2,599 0305563002974 บจ.ทีพีเอ็น คอนสทรัคช่ัน แอนด์ 

เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด

21/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร

พำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำกำร 

ถนน สะพำำน เข่ือน อุโมงค์

147  หมู่ท่ี 13 ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

2,600 0305563003067 บจ.ดีล มิชช่ัน จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน อุโมงค์

444/78  หมู่ท่ี 4 ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

2,601 0305563003105 บจ.อภิชำทรำนสปอร์ต จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ ท้ัง

ทำงบก ทำงน้ ำ ทำงอำกำศ ท้ัง

ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ

398/2  หมู่ท่ี 7 ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

2,602 0305563003130 บจ.เด่นชัย-โครำช กรุ๊ป จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 47525 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือใช้ในกำรก่อสร้ำง 

เคร่ืองมือช่ำงทุกประเภทและสี

663/59  หมู่บ้ำน หนองปรือ หมู่ท่ี 1 ต.โพธ์ิกลำง อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000
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2,603 0305563003148 บจ.เอ็มพำร์ค คอนวีเนียนซ์สโตร์ 

จ ำกัด

27/5/2563          1,000,000 47113 ประกอบกิจกำรร้ำนจ ำหน่ำยสรรพสินค้ำ 

เคร่ืองอุปโภคบริโภค เคร่ืองใช้ประจ ำวัน 

อำหำร เคร่ืองด่ืม บัตรเติมเงิน ร้ำนสะดวก

ซ้ือ/มินิมำร์ท ร้ำนขำยปลีกขนำดเล็ก โดย

ส่วนใหญ่จ ำหน่ำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม

ประเภทจำนด่วน ฯลฯ

21  ถนนช้ำงเผือก ต.ในเมือง อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

2,604 0305563003172 บจ.วิน เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน จ ำกัด

28/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน

1457  หมู่ท่ี 4 ต.หนองจะบก อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

2,605 0305563003211 บจ.วีส่ีสิบส่ี คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 310  หมู่ท่ี 10 ต.บ้ำนใหม่ อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

2,606 0303563002590 หจ.เค.พี.ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคช่ัน 14/5/2563          1,000,000 43120 ประกอบกิจกำรรับถมท่ี บด อัดแน่น ปรับ

พ้ืนท่ี รับขุดลอก คู คลอง หนอง บึง สระน้ ำ

 ถังเก็บน้ ำ

82  หมู่ท่ี 1 ต.ท่ำหลวง อ.พิมำย จ.นครรำชสีมำ 30110

2,607 0305563003199 บจ.เอ็น ทริปเป้ิล พี จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 47912 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค

บริโภค เวชภัณฑ์ และเวชส ำอำงค์ ผ่ำน

ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต

28/4  ถนนทำงหลวง 202 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครรำชสีมำ 30120

2,608 0303563002531 หจ.เจริญกำรช่ำง แอนด์ เซอร์วิส 

1999

8/5/2563          1,000,000 45302 ประกอบกิจกำรบริกำร ขนส่ง ซ้ือ ขำย

อะไหล่ ซ่อมรถเซอร์วิสนอกสถำนท่ี

1165  หมู่ท่ี 16 ต.วังกะทะ อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ 30130

2,609 0305563002770 บจ.เดอะ วิทเชส บริว จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 56101 ประกอบกิจกำรบริกำรอำหำร และเคร่ืองด่ืม 264  หมู่ท่ี 4 ต.หมูสี อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ 30130

2,610 0305563002788 บจ.คูณทวี 2020 จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 16  หมู่ท่ี 8 ต.วังไทร อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ 30130

2,611 0305563002796 บจ.หมูทอง ย่ิงเจริญ จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 46204 ประกอบกิจกำรขำยส่งสัตว์มีชีวิต 210  หมู่ท่ี 18 ต.ปำกช่อง อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ 30130

2,612 0305563002907 บจ.ธนดล สโตน จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 43302 ประกอบกิจกำรบริกำรรับเหมำ ออกแบบ 

ติดต้ัง ซ่อมบ ำรุง หินอ่อน ท้ังในอำคำร นอก

อำคำร ส ำนักงำน หรือโรงงำนอุตำสำหกรรม

62  หมู่ท่ี 5 ต.หนองน้ ำแดง อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ 30130

2,613 0305563002915 บจ.เบ็นส์สโตร์ จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 47591 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ แจกัน

 ตู้ เตียง โซฟำ และสินค้ำตกแต่งบ้ำนอ่ืนๆ

42  ถนนเทศบำล 22 ต.ปำกช่อง อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ 30130

2,614 0305563003091 บจ.เกษโกมล 63 จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 63113 ประกอบกิจกำรกำรบริกำรเป็นตลำดกลำง

ในกำรซ้ือขำยสินค้ำหรือบริกำร โดยวิธีใช้ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนระบบเครือข่ำย

อินเทอร์เน็ต (E-Marketplace)

994/2  หมู่ท่ี 19 ต.ปำกช่อง อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ 30130
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2,615 0305563002729 บจ.ดร.ภู ย้ิมสยำม.คอม จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 63113 ประกอบกิจกำรให้บริกำรลงโฆษณำ เพ่ือ

กำรซ้ือขำยสินค้ำ กำรบริกำร และให้

ค ำปรึกษำผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์

1  หมู่ท่ี 9 ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครรำชสีมำ 30150

2,616 0305563003113 บจ.ภัทรพล  พำณิชกำร จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำงำน

87  หมู่ท่ี 7 ต.ส ำโรง อ.ปักธงชัย จ.นครรำชสีมำ 30150

2,617 0305563002851 บจ.ดีอีซี วิศวกรรม จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำงำนทุกประเภท 58  หมู่ท่ี 9 ต.ล ำคอหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครรำชสีมำ 30160

2,618 0303563002824 หจ.โครำชำ ไวน์ 28/5/2563          1,000,000 11022 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยไวน์ทุกชนิด 36/1  หมู่ท่ี 2 ต.เสมำ อ.สูงเนิน จ.นครรำชสีมำ 30170

2,619 0305563003059 บจ.หม่ืนล้ำน เอนเตอร์ไพรส์ จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 47190 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยสินค้ำอุปโภคบริโภค

ทุกชนิด ท้ังปลีกและส่ง โดยมีหน้ำร้ำนและ

ขำยผ่ำนอินเทอร์เน็ต

221  หมู่ท่ี 17 ต.กระทุ่มรำย อ.ประทำย จ.นครรำชสีมำ 30180

2,620 0303563002689 หจ.บุญวำสนำฟำร์ม 20/5/2563          1,000,000 01450 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงเล้ียงสุกร โดยได้รับ

ค่ำตอบแทนหรือตำมสัญำจ้ำง

289  หมู่ท่ี 7 ต.ท่ำเย่ียม อ.โชคชัย จ.นครรำชสีมำ 30190

2,621 0303563002484 หจ.ทีมงำนครูต้น 1/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรต ำเนินกำรเก่ียวกับกำร

ขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำหรือตัวแทนกำรขนส่ง

7  หมู่ท่ี 1 ต.พันชนะ อ.ด่ำนขุนทด จ.นครรำชสีมำ 30210

2,622 0305563002681 บจ.พี โคลทต้ิง ช็อป จ ำกัด 1/5/2563          1,000,000 47912 ประกอบกิจกำรขำยปลีกสินค้ำเบ็ดเตล็ด

ทำงอินเทอร์เน็ต โดยมิใช่ธุรกิจขำยตรงหรือ

กำรตลำดแบบตรง

11  หมู่ท่ี 10 ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่ำนขุนทด จ.นครรำชสีมำ 30210

2,623 0305563002699 บจ.แฟช่ัน เลด้ี จ ำกัด 1/5/2563          1,000,000 47912 ประกอบกิจกำรขำยปลีกสินค้ำเบ็ดเตล็ด

ทำงอินเทอร์เน็ต โดยมิใช่ธุรกิจขำยตรงหรือ

กำรตลำดแบบตรง

11  หมู่ท่ี 10 ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่ำนขุนทด จ.นครรำชสีมำ 30210

2,624 0303563002514 หจ.บุญสนองค้ำเหล็ก(2020) 7/5/2563          1,000,000 46639 ประกอบกิจกำรค้ำเหล็กทุกชนิด 156  หมู่ท่ี 1 ต.ศรีละกอ อ.จักรำช จ.นครรำชสีมำ 30230

2,625 0305563003041 บจ.เอ็นพีเอส คอนสตรัคช่ัน แอน

ดีไซน์ จ ำกัด

22/5/2563          1,000,000 74101 ประกอบกิจกำรรับเหมำออกแบบ และ

ติดต้ังงำนกระจก งำนอลูมิเนียม งำนฝ้ำ 

งำนผนังส ำเร็จรูปทุกชนิด

56  หมู่ท่ี 8 ต.ท่ำช้ำง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครรำชสีมำ 30230

2,626 0305563003156 บจ.ซีวิล ซิต้ี จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 44  หมู่ท่ี 13 ซอย9 ถนนก่ิงเพชร ต.ท่ำช้ำง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครรำชสีมำ 30230

2,627 0303563002832 หจ.เมืองคงผ้ำม่ำน 28/5/2563          1,000,000 74109 ประกอบกิจกำรรับออกแบบ ตัดเย็บ ติดต้ัง

ผ้ำม่ำนทุกชนิด รับออกแบบ ติดต้ังฉำก

ก้ันห้อง ผ้ำคลุมโต๊ะ-เก้ำอ้ี

65  หมู่ท่ี 8 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครรำชสีมำ 30260

2,628 0303563002875 หจ.ศิรินภำรุ่งเรือง 29/5/2563          1,000,000 81210 ประกอบกิจกำรท ำควำมสะอำดฟำร์มไก่ 

โรงเรือน อำคำร ส ำนักงำน

2  หมู่ท่ี 11 ต.ตำจ่ัน อ.คง จ.นครรำชสีมำ 30260
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2,629 0303563002573 หจ.รำชสีมำบำดำล 13/5/2563          1,000,000 42201 ประกอบกิจกำรรับเหมำขุดเจำะบ่อบำดำล 

เป่ำล้ำงพัฒนำบ่อบำดำล

12  หมู่ท่ี 5 ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครรำชสีมำ 30270

2,630 0305563003202 บจ.จ.เจริญกำรช่ำง จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 25939 ประกอบกิจกำรรับท ำแบบหล่อคอนกรีต

ประเภทต่ำงๆ ทุกชนิด

104  หมู่บ้ำน โนนสวน หมู่ท่ี 8 ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครรำชสีมำ 30270

2,631 0303563002638 หจ.มำนะคอนสตรัคช่ัน 1983 18/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกประเภท 227  หมู่ท่ี 14 ต.โคกกรวด อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30280

2,632 0303563002867 หจ.พีแอนด์ทีเฟอร์นิเจอร์บิลท์-อิน 29/5/2563          1,000,000 43301 ประกอบกิจกำรติดต้ังส่วนประกอบอำคำร

และกำรตกแต่งภำยใน กำรติดต้ังประตู 

หน้ำต่ำง กำรติดต้ังมุ้งลวด

555/153  หมู่ท่ี 9 ต.โคกกรวด อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30280

2,633 0305563002834 บจ.บันน่ี บรำวน์ จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 47222 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกเคร่ืองด่ืมท่ีไม่

มีแอลกอฮอล์

444/181  หมู่บ้ำน สิรำรมย์ ถนน

โยธำธิกำร

ต.โคกกรวด อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30280

2,634 0303563002603 หจ.วงษ์พัฒน คอนสตรัคช่ัน 15/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงต่ำงๆ ทุก

ประเภท

1382  หมู่ท่ี 13 ต.จอหอ อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30310

2,635 0303563002654 หจ.168 เมืองย่ำ วิศวกรรม 19/5/2563          1,000,000 33121 ประกอบกิจกำรรับซ่อมวัสดุ อุปกรณ์ 

เคร่ืองจักรต่ำงๆ ท่ีใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรม

และใช้ในธุรกิจอ่ืนๆ

82  หมู่ท่ี 7 ต.บ้ำนโพธ์ิ อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30310

2,636 0303563002671 หจ.เพ่ือนเรำวิศวกรรม 20/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีอยู่อำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน อุโมงค์ และ

งำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับงำน

โยธำทุกประเภท

629/79  หมู่ท่ี 6 ต.จอหอ อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30310

2,637 0303563002735 หจ.วิภำพร เคเจ 22/5/2563          1,000,000 47211 ประกอบกิจกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำก

เน้ือสัตว์ทุกประเภท กำรใส่เคร่ืองปรุงและ

ส่วนผสมอ่ืน รวมถึงกำรค้ำผลิตภัณฑ์แปร

รูปจำกเน้ือสัตว์ ได้แก่ กำรบด  สับ ป้ัน ไก่ 

ปลำ หมู หมูยอ หมูเด้ง หมูสไลด์ ไส้กรอก 

กุนเชียง พร้อมจ ำหน่ำย

256  หมู่ท่ี 9 ต.บ้ำนโพธ์ิ อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30310

2,638 0303563002859 หจ.เมืองเม บิลด้ิง 28/5/2563          1,000,000 41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำรท่ี

พักอำศัย และงำนโยธำทุกประเภท

1262  หมู่ท่ี 13 ต.จอหอ อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30310

2,639 0305563002842 บจ.เอ็นที อินฟินิต้ี พลัส จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 47912 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค

บริโภค เวชภัณฑ์ และเวชส ำอำง ผ่ำนระบบ

เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต

999/168  หมู่ท่ี 10 ต.โคกสูง อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30310

2,640 0305563002923 บจ.เอ็ม สตีล เซ็นเตอร์ จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 47524 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเหล็กและวัสดุ

ก่อสร้ำงต่ำงๆ

79  หมู่ท่ี 8 ต.จอหอ อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30310
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2,641 0305563002966 บจ.วำยเอเค มัชรูมส์ ฟำร์ม จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 01136 ประกอบกิจกำรผลิตเห็ดสดทุกชนิด 17  หมู่ท่ี 6 ต.บ้ำนโพธ์ิ อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30310

2,642 0305563003032 บจ.ที.วำย.พี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

ซัพพลำย จ ำกัด

22/5/2563          1,000,000 46593 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ท่ี

ใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรม และรับออกแบบ

พร้อมติดต้ังเคร่ืองจักร

666/171  หมู่ท่ี 7 ต.จอหอ อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30310

2,643 0303563002492 หจ.8 เอส พี เค ทรำนสปอร์ต 1/5/2563          1,000,000 52214 ประกอบกิจกำรรถยก รถลำก รถเครน 

บริกำรลำกรถออกจำกถนน

266  หมู่ท่ี 9 ต.กลำงดง อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ 30320

2,644 0303563002557 หจ.เอวำฟำร์ม 888 13/5/2563          1,000,000 46205 ประกอบกิจกำรค้ำ น ำเข้ำ ส่งออก 

เพำะปลูก เพำะเมล็ดพันธ์ุของพืช ผัก ผลไม้

 ดอกไม้ ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ใบ สำยพันธ์ุใน

ประเทศ และสำยพันธ์ุต่ำงประเทศ

888  หมู่ท่ี 5 ต.พญำเย็น อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ 30320

2,645 0303563002794 หจ.บ้ำนต้นกล้ำ แพลนเทช่ัน 27/5/2563          1,000,000 46205 ประกอบกิจกำรค้ำ น ำเข้ำ ส่งออก เตรียม

พ้ืนท่ี เพำะปลูก เพำะเมล็ดพันธ์ุ ของพืช ผัก

 ผลไม้ ดอกไม้ ต้นไม้ กำรดูแล ซ่อมแซม 

ตกแต่งภูมิทัศน์ บ ำรุงรักษำต้นไม้

40 (ในเขตเทศบำล)  หมู่ท่ี 2 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสำง จ.นครรำชสีมำ 30330

2,646 0303563002662 หจ.พอใจ...ขนส่งแอนด์ เมธำวี 

ทรำนสปอร์ต

20/5/2563             500,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ

450  หมู่ท่ี 9 ต.สุรนำรี อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

2,647 0303563002778 หจ.เจพี  ไซน์ 27/5/2563             500,000 73101 ประกอบกิจกำรผลิตส่ือโฆษณำ ตัด

สต๊ิกเกอร์ พิมพ์พีวีซีทุกประเภท และ

จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ งำนป้ำยและงำน

โฆษณำทุกประเภท

507  ถนนโพธ์ิกลำง ต.ในเมือง อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

2,648 0303563002786 หจ.สีมงคล โครำช เพ้นท์ 27/5/2563             500,000 45302 ประกอบกิจกำรค้ำสีพ่นรถยนต์ รวมท้ัง

อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ทุกชนิด

122  ซอยมุขมนตรี 22 ต.ในเมือง อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

2,649 0305563002761 บจ.ไฮโซ แบรนด์เนม จ ำกัด 8/5/2563             500,000 47912 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยรองเท้ำ กระเป๋ำ 

เส้ือผ้ำมือหน่ึง มือสอง และสินค้ำอ่ืนๆ ผ่ำน

ช่องทำงอินเทอร์เน็ต

1021  ถนนมิตรภำพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

2,650 0305563003016 บจ.วิกกำ เมดิคอล จ ำกัด 22/5/2563             500,000 47723 ร้ำนขำยปลีกเคร่ืองส ำอำง 199/9  หมู่ท่ี 2 ต.หนองจะบก อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

2,651 0303563002565 หจ.ฮอนยำงจ๊ำบ 13/5/2563             500,000 45302 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยล้อ ยำง และ

อุปกรณ์เสริมต่ำงๆ ของรถยนต์

36  ถนนธนะรัชต์ ต.ปำกช่อง อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ 30130

2,652 0303563002646 หจ.ณัฐธยำน์รวมช่ำง 19/5/2563             500,000 29309 ประกอบกิจกำรบริกำรรับต่อพ่วง ต่อดัมพ์ 

ต่อตัวถัง ติดต้ัง ประกอบ ซ่อมแซม ยำน

ยนต์ทุกชนิดและผลิตช้ินส่วนยำนยนต์ทุก

ประเภท

279  หมู่ท่ี 2 ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครรำชสีมำ 30250
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2,653 0303563002549 หจ.เอ็น.วี.บี.กรุ๊ป 12/5/2563             300,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงท่ัวไป ทุก

ประเภท

301  หมู่บ้ำน หนองไผ่พัฒนำ หมู่ท่ี 10 ต.โพธ์ิกลำง อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

2,654 0305563003008 บจ.แมนเกิน 100 จ ำกัด 21/5/2563             200,000 47222 ประกอบกิจกำรขำยปลีกเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มี

แอลกอฮอล์

9/25  หมู่ท่ี 14 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครรำชสีมำ 30190

2,655 0303563002620 หจ.เลิฟเวอร์ ออนไลน์ 18/5/2563             100,000 47912 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยดอกไม้สด ดอกไม้

ปลอม ดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไม้แห้งและ

อุปกรณ์ส่วนควบต่ำงๆ ผ่ำนระบบออนไลน์

233/12  หมู่ท่ี 9 ต.โพธ์ิกลำง อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

2,656 0305563003181 บจ.สยำมไบโอตำ จ ำกัด 28/5/2563             100,000 46441 กำรขำยส่งสินค้ำทำงเภสัชภัณฑ์และทำง

กำรแพทย์

395 ต.ไชยมงคล อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

2,657 0303563002816 หจ.ลูกละเอียดกำรค้ำ 28/5/2563             100,000 55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม ภัตตำคำร บำร์ 99  หมู่ท่ี 1 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครรำชสีมำ 30190

2,658 0303563002581 หจ.พี เอส เอ็น วอเตอร์แมท 14/5/2563             100,000 46599 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองจักร 219  หมู่ท่ี 4 ต.โป่งแดง อ.ขำมทะเลสอ จ.นครรำชสีมำ 30280

2,659 0315563000726 บจ.ไออีซี ดีเวลอปเมนท์ จ ำกัด 20/5/2563          5,000,000 47595 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยอุปกรณ์ 

อิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ ฯลฯ รวมท้ัง

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

46  ถนนประชำสำมัคคี ต.นำงรอง อ.นำงรอง จ.บุรีรัมย์ 31110

2,660 0315563000661 บจ.นัฐวุฒิทีม คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 12/5/2563          5,000,000 81300 รับจ้ำงออกแบบ ตกแต่ง ดูแลต้นไม้ สนำม

หญ้ำ

182  หมู่ท่ี 6 ต.โคกสะอำด อ.ล ำปลำยมำศ จ.บุรีรัมย์ 31130

2,661 0313563001011 หจ.เอชจีบี คอนซัลต้ิง 12/5/2563          3,000,000 46101 ประกอบกิจกำรตัวแทนจ ำหน่ำย พันธ์ปลำ 

อำหำรปลำ ตู้ปลำ อุปกรณ์ และกำรเล้ียง

ปลำ

58/3  ถนนธำนี ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

2,662 0313563001151 หจ.สรวย วิศวกรรมก่อสร้ำง 28/5/2563          2,000,000 41002 รับเหมำก่อสร้ำงอำคำรพำณิชย์ 32  หมู่ท่ี 17 ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

2,663 0313563001143 หจ.อำร์.เค.โลจิสติกส์ 99 26/5/2563          2,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำ และคน

โดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ท่ำอำกำศ

298  หมู่ท่ี 2 ต.ล ำปลำยมำศ อ.ล ำปลำยมำศ จ.บุรีรัมย์ 31130

2,664 0313563001062 หจ.เอสแอนด์ที สองช้ันก่อสร้ำง 18/5/2563          2,000,000 41002 รับเหมำก่อสร้ำง 121  หมู่ท่ี 1 ต.สองช้ัน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160

2,665 0313563001020 หจ.แสงสุรินทร์ 13/5/2563          2,000,000 49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำทุกประเภททำง

ถนนโดยยำนพำหนะ

171  หมู่ท่ี 13 ต.สำยตะกู อ.บ้ำนกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180

2,666 0315563000742 บจ.ดี พี เอส โปรเฟสช่ันแนล จ ำกัด 21/5/2563          1,500,000 43210 ประกอบกิจกำรรับเหมำระบบไฟฟ้ำ ติดต้ัง

ข้อต่อและกำรเดินสำยไฟฟ้ำติดต้ังกล้อง

วงจรปิด

338  หมู่ท่ี 9 ต.แสลงพัน อ.ล ำปลำยมำศ จ.บุรีรัมย์ 31130

2,667 0313563001097 หจ.ธนเดช เจริญทรัพย์ ก่อสร้ำง 20/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 54  หมู่ท่ี 9 ต.เมืองฝำง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

2,668 0313563001101 หจ.ธนสิน ก่อสร้ำง 22/5/2563          1,000,000 42101 ประกอบกิจกำรรับติดต้ังป้ำยสัญญำจรำจร 132/11  หมู่ท่ี 7 ต.อิสำณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

2,669 0313563001119 หจ.ที.เอ็น บุรีรัมย์ 25/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย ถนน 

สะพำน เข่ือน ฯลฯ

183/1  หมู่ท่ี 17 ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
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2,670 0313563001160 หจ.บุรีรัมย์อิเล็กทริค เอ็นจิเนียริง 28/5/2563          1,000,000 43210 กำรติดต้ังไฟฟ้ำ 15  หมู่บ้ำน บุมะค่ำ หมู่ท่ี 2 ถนน

บุรีรัมย์-นำงรอง

ต.บ้ำนบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

2,671 0313563001178 หจ.สะแกซ ำคอนกรีต 29/5/2563          1,000,000 47524 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์

ก่อสร้ำง และจ ำหน่ำยคอนกรีตผสมเสร็จ

77  หมู่ท่ี 7 ต.สะแกซ ำ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

2,672 0315563000637 บจ.วินวิน 168 จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 77101 ประกอบกิจกำรให้เช่ำและให้เช่ำแบบลีสซ่ิง

 ยำนยนต์ชนิดน่ังส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้

 และรถขนำดเล็กฯ เม่ือได้รับอนุญำตจำก

หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง

38/50  ถนนธำนี ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

2,673 0315563000653 บจ.พิโค ไบโอเทค เมเนจเมนต์ 

แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล คอนซัล

แทนต์ จ ำกัด

8/5/2563          1,000,000 46692 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยปัจจัยกำรผลิตกำร

ทำงเกษต วัสดุทำงกำรเกษตร ผลิตปุ๋ย

อินทรีย์ ผลิตปุ๋ยชีวภำพ ผลิตปุ๋ยจุลินทรีย์ 

และสำรบ ำรุงดิน

499  หมู่ท่ี 10 ต.อิสำณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

2,674 0315563000751 บจ.อินโฟโปรเกรสช่ัน จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ออกแบบ 

ตกแต่งภำยใน ต่อเเติม อำคำร สถำนท่ี

รำชกำร

286  หมู่ท่ี 5 ต.อิสำณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

2,675 0315563000718 บจ.ชญำภำ บิวต้ี จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 46443 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองส ำอำง อุปกรณ์

เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้เสริมควำมงำม

102/12  ถนนนำงรอง-ปะค ำ ต.นำงรอง อ.นำงรอง จ.บุรีรัมย์ 31110

2,676 0315563000734 บจ.เอ-เบสท์ พลัส จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 46319 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรเสริม

เก่ียวกับสุขภำพและจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง

เก่ียวกับควำมสวยควำมงำม

163  หมู่ท่ี 4 ต.สะเดำ อ.นำงรอง จ.บุรีรัมย์ 31110

2,677 0313563001046 หจ.พีพีเอ็น โฮม คอนกรีต 14/5/2563          1,000,000 47524 ค้ำวัสดุก่อสร้ำง 247  หมู่ท่ี 6 ต.หินโคน อ.ล ำปลำยมำศ จ.บุรีรัมย์ 31130

2,678 0313563001135 หจ.รำตรีจรัสทรัคทรำนสปอร์ต 26/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำและ

คนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำงอำกำศ 

ท้ังภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ

174  หมู่ท่ี 4 ต.โคกล่ำม อ.ล ำปลำยมำศ จ.บุรีรัมย์ 31130

2,679 0315563000688 บจ.สแควร์ซัคเซส จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 20232 ประกอบกิจกำรกำรผลิตและจ ำหน่ำย ขำย

ปลีก-ส่ง สินค้ำประเภทเคร่ืองส ำอำง เวช

ส ำอำง อุปกรณ์เสริมควำมงำม

718/40  หมู่ท่ี 9 ต.ล ำปลำยมำศ อ.ล ำปลำยมำศ จ.บุรีรัมย์ 31130

2,680 0315563000696 บจ.เทพประภำคอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 82990 ประกอบกิจกำรประมูลเพ่ือรับจ้ำงท ำของ 

ตำมวัตถุประสงค์ท้ังหมด ให้แก่บุคคล คณะ

บุคคคล นิติบุคคล ส่วนรำชกำรและ

องค์กำรของรัฐ

333  หมู่ท่ี 3 ต.หนองบัวโคก อ.ล ำปลำยมำศ จ.บุรีรัมย์ 31130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,681 0313563001089 หจ.ปำยแอนด์ปิน999โซล่ำช๊อป 19/5/2563          1,000,000 46692 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคมีภัณฑ์ทำงกำร

เกษตร เช่น ยำฆ่ำแมลง ยำฆ่ำหนู ยำฆ่ำเช้ือ

รำ

188  หมู่ท่ี 10 ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140

2,682 0315563000670 บจ.บี.เอ.เอ. มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 33200 ประกอบกิจกำรให้บริกำร ติดต้ังเคร่ือจักร 

รวมท้ังงำนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

46  หมู่ท่ี 18 ต.จรเข้มำก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140

2,683 0313563001054 หจ.อ้ึงอุยเฮงสตึก 18/5/2563          1,000,000 43299 กำรติดต้ังส่ิงก่อสร้ำงอ่ืน ๆ 50  หมู่ท่ี 15 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150

2,684 0313563000996 หจ.ศิริศักด์ิทรัพย์ร้่งเรือง 2017 8/5/2563          1,000,000 78200 ประกอบกิจกำรรับเหมำจับไก่ 76  หมู่ท่ี 2 ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 31170

2,685 0315563000645 บจ.นัทธมน ชิพเปอร์ จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำร ขนส่งถุงไปรษณีย์ เม่ือ

ได้รับอนุญำติจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง

95/1  หมู่ท่ี 1 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 31170

2,686 0315563000700 บจ.ห้ำงทองสิริกร 789 จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 47732 ประกอบกิจกำรรับซ้ือ จ ำหน่ำยทองแท่ง 

ทองรูปพรรณ เพชร พลอย นำค เงิน

52/5  หมู่บ้ำน ดอนไม้ไฟ หมู่ท่ี 7 ต.ตำเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 31170

2,687 0315563000777 บจ.รักษำควำมปลอดภัย ซันกำร์ด 

2020 จ ำกัด

27/5/2563          1,000,000 80100 ประกอบกิจกำรรักษำควำมปลอดภัย ดูแล

ทรัยพ์สิน บริกำรพนักงำนรักษำควำม

ปลอดภัย ให้แก่ บุคคล คณะบุคคล นิติ

บุคคล ส่วนรำชกำร และองค์กำรของรัฐ

193/1  หมู่ท่ี 11 ต.ปรำสำท อ.บ้ำนกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180

2,688 0313563001071 หจ.สำกลพนำรินทร์ 19/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน อุโมงค์

9  หมู่ท่ี 1 ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองก่ี จ.บุรีรัมย์ 31210

2,689 0315563000629 บจ.เดอะทีทัชแพคเกจจ้ิง จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 18112 ประกอบกิจกำรผลิตฉลำกสินค้ำ ผลิตภัณฑ์

 แพคเก็จจ้ิง และผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้อง

61  หมู่ท่ี 15 ต.ดอนอะรำง อ.หนองก่ี จ.บุรีรัมย์ 31210

2,690 0313563000988 หจ.สิริบุรี คอนสตรัคช่ัน 5/5/2563          1,000,000 82990 ประกอบกิจกำรประมูลเพ่ือรับจ้ำงท ำของ 

ตำมวัตถุประสงค์ ให้แก่บุคคล คณะบุคคล 

นิติบุคคล

132/2  หมู่ท่ี 6 ต.ปะค ำ อ.ปะค ำ จ.บุรีรัมย์ 31220

2,691 0313563001003 หจ.ส.จันลำ สวีทคอร์น 12/5/2563          1,000,000 46201 ประกอบกิจกำรรับซ้ือข้ำวโพด ฝักสดส่ง

โรงงำน

1/11  หมู่ท่ี 22 ต.โคกมะม่วง อ.ปะค ำ จ.บุรีรัมย์ 31220

2,692 0315563000769 บจ.ทีเค ซีโอ-โอพี จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 46206 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยอำหำรและยำ

รักษำโรคสัตว์ทุกชนิด

13  หมู่ท่ี 19 ต.หูท ำนบ อ.ปะค ำ จ.บุรีรัมย์ 31220

2,693 0313563001038 หจ.เพชรเจียระไน 13/5/2563          1,000,000 43120 ประกอบกิจกำรรับถมท่ี บด อัดแน่ ปรับ

พ้ืนท่ี ขุดลอก คู หนองน้ ำ สระน้ ำ

118  หมู่ท่ี 9 ต.บ้ำนคู อ.นำโพธ์ิ จ.บุรีรัมย์ 31230

2,694 0313563001127 หจ.พีพีเอส 2020 25/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 20  หมู่ท่ี 7 ต.ดอนกอก อ.นำโพธ์ิ จ.บุรีรัมย์ 31230

2,695 0325563000564 บจ.ทองเต็มฟำร์ม จ ำกัด 20/5/2563          5,000,000 01500 ประกอบกิจกำรเล้ียงสัตว์ กำรท ำนำ ท ำสวน

 ท ำไร่

356  หมู่ท่ี 3 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,696 0325563000572 บจ.ทองเต็มฟำร์ม(2) จ ำกัด 20/5/2563          5,000,000 01500 ประกอบกิจกำรเล้ียงสัตว์ กำรท ำนำ ท ำสวน

 ท ำไร่

356  หมู่ท่ี 3 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150

2,697 0323563000911 หจ.พีแอนด์พี อินฟินิต้ี คอน

สตรัคช่ัน

13/5/2563          5,000,000 82990 ประกอบกิจกำรประมูลเพ่ือรับจ้ำงท ำของ 

ตำมวัตถุท่ีประสงค์ท้ังหมด ให้แก่ บุคคล 

คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนรำชกำร

125  หมู่ท่ี 2 ต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190

2,698 0323563000953 หจ.ชำบู ส ำรำญ 22/5/2563          3,000,000 56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร ประเภทชำบู 

สุกก้ี ป้ิงย่ำง

60  หมู่ท่ี 8 ต.กังแอน อ.ปรำสำท จ.สุรินทร์ 32140

2,699 0325563000637 บจ.บุญพรมกรุ๊ป คอร์เปอร์เรช่ัน 

จ ำกัด

28/5/2563          2,000,000 47524 ร้ำนขำยปลีกวัสดุก่อสร้ำงอ่ืนๆ 111  หมู่ท่ี 5 ต.คูตัน อ.กำบเชิง จ.สุรินทร์ 32210

2,700 0325563000491 บจ.ภำคภูมิกำรเกษตร จ ำกัด 8/5/2563          2,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 280  หมู่ท่ี 1 ต.ล ำดวน อ.ล ำดวน จ.สุรินทร์ 32220

2,701 0325563000513 บจ.168 อลูมิเนียม สุรินทร์ จ ำกัด 14/5/2563          1,500,000 25113 ประกอบกิจกำรขำยปลีกขำยส่งอลูมิเนียม

แลัอุปกรณ์สินค้ำดังกล่ำว

366  หมู่ท่ี 8 ต.สลักได อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

2,702 0323563000945 หจ.กัญญำพัชร ไฮดรอลิค 21/5/2563          1,100,000 46599 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ไฮดรอลิ

กและรับวำงระบบไฮดรอลิก เช่น วำล์วไฮ

ดรอลิค ป๊ัมไฮดรอลิก

110  หมู่ท่ี 2 ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150

2,703 0323563000864 หจ.สำม ส.สนม 5/5/2563          1,100,000 41002 ประกอบกิจกำรกำรรับเหมำก่อสร้ำง 82  หมู่ท่ี 2 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160

2,704 0323563000856 หจ.ศิริชุมพลค้ำข้ำว 1/5/2563          1,000,000 46209 กำรขำยสินค้ำทำงกำรเกษตร 33  ถนนสุริยกำนต์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

2,705 0325563000483 บจ.ป.เจริญกำรบัญชี จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 69200 ประกอบกิจกำรเก่ียวกับบัญชีกำรท ำบัญชี

และกำรตรวจสอบบัญชี กำรให้ค ำปรึกษำ

ด้ำนภำษี

141,143  ถนนธนสำร ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

2,706 0325563000530 บจ.ที.เอส.ซัพพลำย ซิสเต็ม จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 46521 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย เคร่ืองมือ อะไหล่ 

ช้ินส่วน อุปกรณ์ไฟฟ้ำและอุปกรณ์

เคร่ืองจักร ให้บริกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ 

ตรวจซ่อม และติดต้ังอุปกรร์ไฟฟ้ำ อุปกรณ์

เคร่ืองจักร

211  หมู่ท่ี 1 ต.ตระแสง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

2,707 0325563000556 บจ.ครอนนิค ทรำเวล เอเจนซ่ี จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 46109 เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรกำร

ท่องเท่ียว จัดโปรแกรมน ำเท่ียวตำมควำม

ต้องกำรของลูกค้ำ กำรจัดน ำเท่ียว จัดงำนอี

เว้นท์ บริกำรจองต๋ัว

107  หมู่ท่ี 12 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

2,708 0325563000602 บจ.เอทีพีอำร์ เพอร์เฟคท์ จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 73102 ประกอบกิจกำรให้บริกำรจัดท ำส่ือ ส่ิงพิมพ์ 

วิทยุ โทรทัศน์ และส่ืออ่ืนๆ

23  หมู่ท่ี 1 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

2,709 0323563000848 หจ.พนำรินทร์ กำรโยธำ 1/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรกำรรับเหมำก่อสร้ำง 43  หมู่ท่ี 2 ต.จำรพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,710 0323563000929 หจ.หล่อทองคอนเทนเนอร์ทรำนส

ปอร์ต

19/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

รวมถึงคนโดยสำร

53  หมู่ท่ี 5 ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110

2,711 0325563000548 บจ.โฟร์เทค อินเตอร์ ดักท์ จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 43223 ประกอบกิจกำรติดต้ัง ระบบท่อควำมเย็น 

และท่อระบำยควำมร้อน

24  หมู่ท่ี 4 ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130

2,712 0323563000872 หจ.เอสพี สโตร์ 8/5/2563          1,000,000 47114 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยของช ำ 299  หมู่บ้ำน ละเอำะ หมู่ท่ี 4 ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 32140

2,713 0323563000881 หจ.รมย์โชย 8/5/2563          1,000,000 47190 ประกอบกิจกำรค้ำ ผัก ผลไม้ หน่อไม้ 

พริกไทย พืชสวน บุหร่ี ยำเส้น เคร่ืองด่ิม 

น้ ำด่ืม

32  หมู่ท่ี 17 ต.กังแอน อ.ปรำสำท จ.สุรินทร์ 32140

2,714 0325563000599 บจ.แรงค์ คอนคิวเรอร์ จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 73102 ประกอบกิจกำรท ำส่ือโฆษณำออนไลน์ 429  หมู่ท่ี 8 ต.กังแอน อ.ปรำสำท จ.สุรินทร์ 32140

2,715 0323563000899 หจ.เลิศล้ ำธุรกิจ คอนสตรัคช่ัน 

2020

13/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 83  หมู่ท่ี 1 ต.สะกำด อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150

2,716 0323563000970 หจ.ฮ่องกงโลจิสติกส์ 29/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรกำรขนส่งสินค้ำ 110/1  หมู่ท่ี 10 ต.ขอนแตก อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150

2,717 0325563000611 บจ.ที.ดี.แอสเซท 88 จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 1  หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150

2,718 0325563000629 บจ.คิงออฟทรอย จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 35201 ประกอบกิจกำรผลิตก๊ำซ 109  หมู่ท่ี 2 ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150

2,719 0325563000505 บจ.แม่โจ้56 สุรินทร์ จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 46209 ประกอบกิจกำรกำรค้ำสินค้ำเกษตร 145  หมู่ท่ี 6 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180

2,720 0325563000521 บจ.คุณล ำไย คอสเมติกส์ จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 47711 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองแต่งกำย 

เส้ือผ้ำ เคร่ืองส ำอำง สินค้ำอุปโภคบริโภค

ท้ังหน้ำร้ำนและออนไลน์

56  หมู่ท่ี 4 ต.กระเบ้ือง อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190

2,721 0323563000902 หจ.ป.น้ ำปูน 13/5/2563          1,000,000 47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย อำหำร เคร่ืองด่ืม 

ส่ิงของ เคร่ืองใช้ และสินค้ำอุปโภค บริโภค 

ทุกชนิด

557/5  หมู่ท่ี 14 ต.ด่ำน อ.กำบเชิง จ.สุรินทร์ 32210

2,722 0323563000937 หจ.บุดดีเหมือน ชิปป้ิง 21/5/2563          1,000,000 46102 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและส่งออก

ผลิตภัณฑ์อำหำรและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน

ครัวเรือน

299/1  หมู่ท่ี 5 ต.ด่ำน อ.กำบเชิง จ.สุรินทร์ 32210

2,723 0323563000961 หจ.โรงสีน ำทรัพย์ 29/5/2563             500,000 10611 ประกอบกิจกำรให้บริกำรสีข้ำว 88  หมู่ท่ี 11 ต.ตำอ็อง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

2,724 0325563000581 บจ.โรเซจิน จ ำกัด 20/5/2563             300,000 47711 ประกอบกิจกำรขำยเคร่ืองแต่งกำย เส้ือ 

รองเท้ำ เคร่ืองส ำอำง ท้ังหน้ำร้ำนและ

ออนไลน์

313  หมู่ท่ี 7 ต.สลักได อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

2,725 0325563000475 บจ.ทริพเพ้ิล เจ โกลบอลเทรดด้ิง

แอนด์ซัพพลำย จ ำกัด

5/5/2563             100,000 47749 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกสินค้ำใช้แล้ว

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

187 ต.กำบเชิง อ.กำบเชิง จ.สุรินทร์ 32210

2,726 0333563000830 หจ.ศักดำก่อสร้ำง 1981 27/5/2563          5,000,000 43301 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ประกอบ

ติดต้ัง วงกบอลูมิเนียม และกระจก ประตู 

หน้ำต่ำง รับตกแต่งอำคำรทุกประเภท

199  หมู่ท่ี 11 ต.หนองหญ้ำลำด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน
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วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

2,727 0333563000741 หจ.หนุงหนิง  ฟิโก 13/5/2563          5,000,000 64929 ประกอบกิจกำร สินเช่ือรำยย่อยระดับ

จังหวัด ภำยใต้กำรก ำกับ(สินเช่ือพิโก

ไฟแนนซ์)

46  หมู่ท่ี 11 ต.หนองแค อ.รำษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160

2,728 0333563000724 หจ.สีแสง รุ่งเรือง 7/5/2563          3,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 350  หมู่บ้ำน ก ำแพง หมู่ท่ี 2 ต.ก ำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120

2,729 0333563000759 หจ.สหชัยรุ่งเรือง 13/5/2563          3,000,000 11041 ประกอบกิจกำรผลิตโรงน้ ำด่ืมพร้อมอุปกรณ์ 37/1  หมู่ท่ี 8 ต.ยำงชุมน้อย อ.ยำงชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190

2,730 0333563000791 หจ.ห้ำงขำยทองเยำวรำช ศรีรัตนะ 19/5/2563          3,000,000 47732 ประกอบกิจกำรขำยทอง นำก เงิน เพชร 

พลอย และอัญมณีอ่ืน

95/7  หมู่ท่ี 6 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240

2,731 0335563000459 บจ.เบสท์ดรำก้อน(ไทยแลนด์) จ ำกัด 14/5/2563          1,500,000 29301 ประกอบกิจกำรผลิตหนังหุ้มเบำะรถยนต์

และจ ำหน่ำยติดฟิล์มกรองแสง แบตเตอร่ี 

กระจก รถยนต์

146-148  หมู่ท่ี 10 ต.โพธ์ิ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000

2,732 0333563000732 หจ.บีบี บร้ิงค์ ไบรท์ 13/5/2563          1,500,000 46443 ประกอบกิจกำรค้ำ เคร่ืองส ำอำง อุปกรณ์

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้เสริมควำมงำม

47/10  หมู่ท่ี 11 ต.ดูน อ.กันทรำรมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130

2,733 0333563000767 หจ.ดีเอช168  ธุรกิจ 14/5/2563          1,000,000 82990 ประกอบกิจกำรรับประมูลงำนจำก

หน่วยงำนรำชกำร

54/830  หมู่ท่ี 10 ต.โพธ์ิ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000

2,734 0333563000783 หจ.ออโต้แคด เคเบ้ิล (ไทยแลนด์) 18/5/2563          1,000,000 43210 ติดต้ังสำยเคเบ้ิล สำยสัญญำณส่ือสำร 14  หมู่ท่ี 8 ต.น้ ำค ำ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000

2,735 0335563000475 บจ.ไบโอเซ็นเตอร์ จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 46441 ประกอบกิจกำรค้ำ เภสัชภัณฑ์เคมีภัณฑ์

เคร่ืองมือแพทย์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทำง

วิทยำศำสตร์

221  หมู่บ้ำน บ้ำนโนนแย้ หมู่ท่ี 7 ต.หญ้ำปล้อง อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000

2,736 0335563000467 บจ.กิจธวัชชัย 2020 จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 46900 ประกอบกิจกำรขำยส่งสินค้ำท่ัวไป 15  หมู่ท่ี 11 ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110

2,737 0335563000441 บจ.จิรดำ โฮมแอนด์วิลเลจ จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 180  หมู่ท่ี 15 ต.ส ำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120

2,738 0333563000813 หจ.ทรัพย์ศรีเมืองพำณิชย์ สำขำ 

กันทรำรมย์

22/5/2563          1,000,000 47114 ร้ำนขำยของช ำ 186/9  หมู่ท่ี 5 ต.ดูน อ.กันทรำรมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130

2,739 0335563000483 บจ.พีเอสเอ็ม  ซีเอ็นซี  แอนด์  

เซอร์วิส จ ำกัด

25/5/2563          1,000,000 25922 ประกอบกิจกำรตัดแต่งและกำรเคลือบโลหะ

 กำรกัดกลึงใสโลหะ

226  หมู่ท่ี 2 ต.หนองแวง อ.กันทรำรมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130

2,740 0333563000775 หจ.ก้ำวอิสระ 14/5/2563          1,000,000 47111 ซุปเปอร์มำเก็ต 144/190 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140

2,741 0335563000491 บจ.ศำลำเจริญทรัพย์ จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน

28  หมู่ท่ี 9 ต.โคกตำล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140

2,742 0333563000848 หจ.เรืองยศ เจริญทรัพย์ 28/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 111  หมู่บ้ำน ข้ีเหล็ก หมู่ท่ี 16 ต.พรำน อ.ขุนหำญ จ.ศรีสะเกษ 33150

2,743 0333563000805 หจ.จันมณีน ำโชค 20/5/2563          1,000,000 47524 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอิฐ หิน ดิน ทรำย 

กรวด ดินลูกรัง

83  หมู่ท่ี 14 ต.หนองแค อ.รำษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160

2,744 0333563000708 หจ.สหะทรัพย์สมบูรณ์ โลจิสติกส์ 5/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำร กำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 42  หมู่บ้ำน สันติสุข หมู่ท่ี 17 ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250

2,745 0333563000856 หจ.คิงวอเตอร์ 1991 29/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 192  หมู่ท่ี 6 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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ไปรษณีย์

2,746 0333563000864 หจ.สุขสวัสด์ิ คอนสตรัคช่ัน 29/5/2563             500,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 12/1  หมู่ท่ี 5 ต.ดินแดง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180

2,747 0333563000716 หจ.อำจำรย์โช กำรันตี 7/5/2563             300,000 46900 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค

บริโภค อำหำรเสริม น้ ำหอม กระเป๋ำ 

รองเท้ำ ท้ังหน้ำร้ำนและออนไลน์

21  หมู่ท่ี 9 ต.รังแร้ง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120

2,748 0333563000821 หจ.ภูทวีทรัพย์ 25/5/2563             200,000 43210 ประกอบกิจกำรบริกำรรับเหมำก่อสร้ำง

ระบบไฟฟ้ำและรับเหมำท่ัวไป

68  หมู่ท่ี 2 ต.หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000

2,749 0345563001072 บจ.เอ พี อินเตอร์กรุ๊ป 4289 จ ำกัด 18/5/2563          5,000,000 63113 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยสินค้ำและบริกำร 

เช่น ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม เคร่ืองส ำอำง 

สินค้ำอุปโภค บริโภคทุกชนิด ผ่ำนส่ือ

พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่ำนระบบ

อินเตอร์เน็ต

226/9  หมู่ท่ี 2 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี 34000

2,750 0345563001102 บจ.บรอดแบนด์ จ ำกัด 21/5/2563          5,000,000 43210 ประกอบกิจกำรติดต้ังสำยเคเบ้ิลโทรศัพท์ 

งำนด้ำนระบบไฟฟ้ำ

359  หมู่ท่ี 12 ต.กุดลำด อ.เมืองอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี 34000

2,751 0343563001798 หจ.จ ำปำโฮมโซลูช่ัน 15/5/2563          5,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร

598  หมู่บ้ำน หนองผือ หมู่ท่ี 1 ต.หนองผือ อ.เขมรำฐ จ.อุบลรำชธำนี 34170

2,752 0345563001013 บจ.ทรัพย์ทรำยพูลคอนกรีต จ ำกัด 14/5/2563          5,000,000 23953 ประกอบกิจกำรโรงงำน ผลิตและจ ำหน่ำย

คอนกรีตผสมเสร็จ

207  หมู่ท่ี 10 ต.ขำมป้อม อ.เขมรำฐ จ.อุบลรำชธำนี 34170

2,753 0345563001064 บจ.เจดับบลิว อินเตอร์ทรำนส์ จ ำกัด 18/5/2563          5,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ ท้ังภำยในประเทศและระหว่ำง

ประเทศรวมท้ังรับบริกำรน ำของออกจำก

ท่ำเรือตำมพิธีศุลกำกร และจัดระวำงกำร

ขนส่งทุกชนิด

41/3  ถนนเทศบำล 1 ต.วำรินช ำรำบ อ.วำรินช ำรำบ จ.อุบลรำชธำนี 34190

2,754 0343563001861 หจ.เอสเอ็มที กรุ๊ป 2020 (ไทย

แลนด์)

22/5/2563          5,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน

274  หมู่ท่ี 1 ต.ยำงใหญ่ อ.น้ ำยืน จ.อุบลรำชธำนี 34280

2,755 0345563001005 บจ.โขง น้ ำแข็งหลอด จ ำกัด 12/5/2563          4,050,000 11041 ประกอบกิจกำร โรงงำนผลิตน้ ำด่ืม น้ ำแข็ง 

เพ่ือจ ำหน่ำย

158  หมู่ท่ี 6 ต.ข้ำวปุ้น อ.กุดข้ำวปุ้น จ.อุบลรำชธำนี 34270

2,756 0343563001895 หจ.เก้ือกูลซีอีเอสพำณิชย์ 25/5/2563          4,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 446  หมู่บ้ำน บ้ำนนำเมือง หมู่ท่ี 2 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี 34000

2,757 0343563001593 หจ.ดีเอสยู ออโต้พำร์ท 5/5/2563          3,000,000 46599 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและจ ำหน่ำย อะไหล่

 อุปกรณ์เคร่ืองจักร และยำนยนต์ทุกชนิด

488  หมู่บ้ำน บ้ำนหนองปลำปำก หมู่ท่ี

 11

ต.ขำมใหญ่ อ.เมืองอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี 34000
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2,758 0343563001739 หจ.814 วิศวกรรม 13/5/2563          3,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน อุโมงค์

814  หมู่ท่ี 10 ต.แจระแม อ.เมืองอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี 34000

2,759 0343563001755 หจ.ภูเพชร ธุรกิจ 13/5/2563          3,000,000 20232 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยเจลล้ำง

มือแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์ฆ่ำเช้ือโรค

ทุกชนิด

89  หมู่บ้ำน จิกสูง หมู่ท่ี 10 ต.เซเป็ด อ.ตระกำรพืชผล จ.อุบลรำชธำนี 34130

2,760 0345563001111 บจ.โกลด์พลัส โลจิสติกส์ จ ำกัด 21/5/2563          3,000,000 46900 ประกอบกิจกำรส่งออกสินค้ำอุปโภคและ

บริโภค

16  ถนนเทศบำล 2 ต.วำรินช ำรำบ อ.วำรินช ำรำบ จ.อุบลรำชธำนี 34190

2,761 0343563001682 หจ.ก.โชคเจริญ สยำม รีไซเคิล 8/5/2563          2,500,000 46695 ประกอบกิจกำร กำรขำยส่ง ขำยปลีก เศษ

และช้ินส่วนโลหะ อโลหะ กระดำษ พลำสติก

120  หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนกอก อ.เข่ืองใน จ.อุบลรำชธำนี 34320

2,762 0343563001844 หจ.โชคชัย ก่อสร้ำง 1993 20/5/2563          2,000,000 41002 ประกอบกิจกำร รับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย และงำน

ก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด

154  หมู่ท่ี 24 ต.ขำมใหญ่ อ.เมืองอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี 34000

2,763 0345563001145 บจ.โมเดิร์นกรุ๊ปเซอร์วิสแอนด์เท

รดด้ิง จ ำกัด

28/5/2563          2,000,000 69100 ประกอบกิจกำรด้ำนให้ค ำปรึกษำด้ำน

กฎหมำย

521  หมู่ท่ี 18 ต.ขำมใหญ่ อ.เมืองอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี 34000

2,764 0345563000963 บจ.ปฐมชัยโรงหล่อ แมชีนเนอร่ี 

จ ำกัด

5/5/2563          2,000,000 46695 ประกอบกิจกำรรับซ้ือ-ขำย ของเก่ำทุกชนิด 193  หมู่ท่ี 34 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลรำชธำนี 34160

2,765 0343563001577 หจ.แบบดี ซัพพอร์ท 5/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 629/59  หมู่บ้ำน นำเมือง หมู่ท่ี 2 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี 34000

2,766 0343563001585 หจ.อภิรดี เมดิคอล ซัพพลำย 5/5/2563          1,000,000 96109 ประกอบกิจกำร กิจกรรมกำรให้บริกำรด้ำน

สุขภำพ

333/1  หมู่บ้ำน บ้ำนดงห่องแห่ หมู่ท่ี 3 ต.ปทุม อ.เมืองอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี 34000

2,767 0343563001836 หจ.อุบลม่ันคง เอ็นจิเนียร่ิง 19/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนที

ท ำกำร

499  หมู่บ้ำน บ้ำนหนองปลำปำก หมู่ท่ี
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ต.ขำมใหญ่ อ.เมืองอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี 34000

2,768 0343563001879 หจ.เพอร์เฟคท์ เอ็กซ์เซลเลนท์ 63 22/5/2563          1,000,000 70209 รับเป็นท่ีปรึกษำให้ควำมรู้และให้ค ำแนะน ำ

ด้ำนกำรขำย บริหำรงำนและกำรพัฒนำ

คุณภำพบุคลำกรขำย

24/19  ซอยสุขำสงเครำะห์ 11 ถนน

สุขำสงเครำะห์

ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี 34000

2,769 0345563000955 บจ.เอ อำร์อำร์ 1994 คอน

สตรัคช่ัน จ ำกัด

5/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงต่อเติม 

ออกแบบและตกแต่งภำยใน

292  หมู่ท่ี 10 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี 34000

2,770 0345563001021 บจ.เอ็มแมกเนท 1965 จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 46441 ประกอบกิจกำรค้ำ เภสัชภัณฑ์เคมีภัณฑ์

เคร่ืองมือแพทย์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทำง

วิทยำศำสตร์

425/16  ถนนอุปลีสำน ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี 34000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี
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รหัส
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2,771 0345563001056 บจ.เอช อำร์ เอช 2021 จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 46900 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค 

บริโภคท่ัวไป พร้อมท้ังขำยปลีกและขำยส่ง

ทุกชนิด

627/10  หมู่บ้ำน บ้ำนดอนกลำง หมู่ท่ี
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ต.ขำมใหญ่ อ.เมืองอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี 34000

2,772 0345563001137 บจ.อ ำนำจเทพนิมิตร จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 71102 ประกอบกิจกรรมงำนวิศวกรรมและกำรให้

ค ำปรึกษำทำงด้ำนเทคนิค ท่ีเก่ียวข้อง

234/136  หมู่ท่ี 1 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี 34000

2,773 0343563001658 หจ.เกษตรสรรพส่ิง 99 7/5/2563          1,000,000 20122 ประกอบกิจกำรผลิตและจัดจ ำหน่ำยสินค้ำท่ี

เกิดจำกกำรใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสรรพส่ิง

 อะตอม มิคนำโน (พลังง้วนดิน)เป็น

องค์ประกอบ เช่น ชุดหัวเช้ือปุ๋ยอินทรีย์

สรรพส่ิง น้ ำง้วนดิน ปุ๋ยสรรพส่ิงแห้ง

32  หมู่ท่ี 16 ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสำหำร จ.อุบลรำชธำนี 34110

2,774 0345563000998 บจ.กองทัพมด จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 56291 ประกอบกิจกำรบริกำรอำหำรท่ีให้บริกำร

กับธุรกิจขนส่ง

88/1  ถนนพิบูล ต.พิบูล อ.พิบูลมังสำหำร จ.อุบลรำชธำนี 34110

2,775 0345563001030 บจ.ศุภโชคกำญจณำ จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 46695 ประกอบกิจกำรขำยส่งของเสียและเศษวัสดุ

เพ่ือน ำกลับมำใช้ใหม่

414  หมู่ท่ี 13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลรำชธำนี 34110

2,776 0345563001099 บจ.สยำม ไทยแม็กซ์เวล วิศวกรรม

ไฟฟ้ำแรงสูง จ ำกัด

21/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 165  หมู่ท่ี 2 ต.นิคมสร้ำงตนเองล ำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลรำชธำนี 34110

2,777 0345563001129 บจ.บำรมีม่ันคง จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 46900 ประกอบกิจกำร กำรขำยส่งสินค้ำท่ัวไป 234  หมู่ท่ี 2 ต.โพธ์ิไทร อ.พิบูลมังสำหำร จ.อุบลรำชธำนี 34110

2,778 0343563001551 หจ.เจริญทัยออยล์ 1/5/2563          1,000,000 47113 ประกอบกิจกำรขำยส่งเช้ือเพลิงเหลว กำร

ขำยส่งเช้ือเพลิงท่ีเป็นของเหลว เช่น แนฟทำ

 น้ ำมันดิบ

84  หมู่บ้ำน จิก หมู่ท่ี 2 ต.กุศกร อ.ตระกำรพืชผล จ.อุบลรำชธำนี 34130

2,779 0343563001640 หจ.พีวำยเอ็ม เวิลด์ 7/5/2563          1,000,000 47723 ค้ำเคร่ืองส ำอำงอุปกรณ์และเคร่ืองใช้เสริม

ควำมงำม ขำยปลีก

73  หมู่ท่ี 8 ต.ค ำเจริญ อ.ตระกำรพืชผล จ.อุบลรำชธำนี 34130

2,780 0343563001691 หจ.เป้ขนส่ง 8/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรบริกำรขนส่ง และขนถ่ำย

สินค้ำทำงบก ท้ังในประเทศและระหว่ำง

ประเทศ

250  หมู่บ้ำน บ้ำนขำมเป้ีย หมู่ท่ี 4 ต.ขำมเป้ีย อ.ตระกำรพืชผล จ.อุบลรำชธำนี 34130

2,781 0343563001666 หจ.ทรัพย์สำนิธ ก่อสร้ำง 8/5/2563          1,000,000 46521 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ท่ี

เก่ียวข้องกับระบบไฟฟ้ำทุกชนิด

119/2  หมู่บ้ำน บ้ำนม่วงสำมสิบ หมู่ท่ี

 5

ต.ม่วงสำมสิบ อ.ม่วงสำมสิบ จ.อุบลรำชธำนี 34140

2,782 0343563001887 หจ.เฮงก่อสร้ำงบ้ำนและท่ีดิน 22/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน

156  หมู่ท่ี 3 ต.ก่อเอ้ อ.เข่ืองใน จ.อุบลรำชธำนี 34150

2,783 0345563001081 บจ.พีเอเอพลัส คอร์เปอเรช่ัน จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 47732 ร้ำนขำยปลีกเคร่ืองประดับ 10  หมู่ท่ี 4 ต.หนองเหล่ำ อ.เข่ืองใน จ.อุบลรำชธำนี 34150
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2,784 0343563001828 หจ.เอส.ที.ที  อุบล คอนสตรัคช่ัน 19/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน อุโมงค์ และ

งำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังงำน

โยธำทุกประเภท

365  หมู่บ้ำน บ้ำนหนองแสงใต้ หมู่ท่ี 5 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลรำชธำนี 34160

2,785 0345563001048 บจ.เอ็มพี สตูดิโอ จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 90001 ประกอบกิจกำรเขียนหนังสือ แต่งนวนิยำย 

วรรณกรรม บทละคร และส่ือส่ิงพิมพ์ทุกชนิด

452  หมู่ท่ี 8 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลรำชธำนี 34160

2,786 0343563001780 หจ.บีทีวัสดุ 14/5/2563          1,000,000 47524 ค้ำวัสดุก่อสร้ำง 377  หมู่ท่ี 6 ต.เขมรำฐ อ.เขมรำฐ จ.อุบลรำชธำนี 34170

2,787 0343563001623 หจ.บุญเอกพำเลท 7/5/2563          1,000,000 46694 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยวัสดุแพ็คก้ิง ลังไม้ 

พำเลท และผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวกับไม้และอ่ืนๆ

 ท่ีเก่ียวข้อง

222  หมู่ท่ี 3 ต.เมืองศรีไค อ.วำรินช ำรำบ จ.อุบลรำชธำนี 34190

2,788 0343563001631 หจ.อุบลวรกฤต 7/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 168  หมู่ท่ี 9 ต.แก่งโดม อ.สว่ำงวีระวงศ์ จ.อุบลรำชธำนี 34190

2,789 0343563001712 หจ.ธิดำชนก เทรดด้ิงออนไลน์ 12/5/2563          1,000,000 46900 กำรขำยส่ง ขำยปลีก สินค้ำท่ัวไป 147  หมู่ท่ี 10 ต.ธำตุ อ.วำรินช ำรำบ จ.อุบลรำชธำนี 34190

2,790 0343563001763 หจ.ทองแท้ศรีอุดม 14/5/2563          1,000,000 47732 ประกอบกำรจ ำหน่ำยทองรูปพรรณ 186/4  ถนนวำรินฯ-พิบูลฯ ต.วำรินช ำรำบ อ.วำรินช ำรำบ จ.อุบลรำชธำนี 34190

2,791 0345563000980 บจ.แฟมิล่ีริชโฮม จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 47999 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค 

บริโภคทุกชนิด รวมถึงกำรน ำเข้ำสินค้ำจำก

ต่ำงประเทศ

528  หมู่ท่ี 1 ต.แสนสุข อ.วำรินช ำรำบ จ.อุบลรำชธำนี 34190

2,792 0343563001801 หจ.ช.ช. บ้ำนไม้ศิลป์ กำรสร้ำง 15/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย

9  หมู่บ้ำน ห้วยยำง หมู่ท่ี 1 ต.ห้วยยำง อ.โขงเจียม จ.อุบลรำชธำนี 34220

2,793 0343563001771 หจ.โชกุนกำรไฟฟ้ำ 14/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน

263  หมู่ท่ี 10 ต.โนนสวรรค์ อ.นำจะหลวย จ.อุบลรำชธำนี 34280

2,794 0343563001615 หจ.ทรัพย์ภูดิศ 5/5/2563          1,000,000 42201 ประกอบกิจกำรรับเหมำ รับท ำระบบ

สำธำรณูปโภค ระบบชลประทำน รวมถึง

กำรปรับปรุงแก้ไขดังกล่ำว

122  หมู่ท่ี 4 ต.บ้ำนไทย อ.เข่ืองใน จ.อุบลรำชธำนี 34320

2,795 0343563001607 หจ.อุบล นวภัทร 5/5/2563          1,000,000 47190 ประกอบกิจกำร กำรขำยปลีกสินค้ำอ่ืนๆใน

ร้ำนค้ำท่ัวไป

32  หมู่ท่ี 1 ต.ส ำโรง อ.ส ำโรง จ.อุบลรำชธำนี 34360

2,796 0343563001852 หจ.ล ำแซงชุม 20/5/2563             900,000 46209 ค้ำผลผลิตทำงกำรเกษตร 108  หมู่ท่ี 4 ต.นำแวง อ.เขมรำฐ จ.อุบลรำชธำนี 34170

2,797 0343563001674 หจ.พีดี ลักก้ี ซัพพลำย 8/5/2563             500,000 47721 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ทำงกำร

แพทย์และเคมีภัณฑ์ทำงกำรแพทย์

126  หมู่ท่ี 7 ต.ปทุม อ.เมืองอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี 34000
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2,798 0343563001747 หจ.กู๊ดเวลแมททีเรียล 13/5/2563             500,000 47524 ประกอบกิจกำรค้ำ วัสดุก่อสร้ำงอุปกรณ์และ

เคร่ืองมือใช้ในกำรก่อสร้ำง ช่ำงทุกประเภท 

สี เคร่ืองมือทำสี เคร่ืองตกแต่งอำคำรเคร่ือง

เหล็ก

21/2  ซอยเล่ียงเมือง 7 ถนนเล่ียงเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี 34000

2,799 0343563001810 หจ.ก.ก้ำวรุ่งเจริญทรัพย์ 18/5/2563             500,000 43120 ประกอบกิจกำร รับถมท่ีดิน ขุดลอก ขุดดิน 

ขุดสระ และท่อระบำยน้ ำ

301  หมู่บ้ำน แก้งเหนือ ต.เขมรำฐ อ.เขมรำฐ จ.อุบลรำชธำนี 34170

2,800 0343563001704 หจ.ป.อะไหล่สว่ำง 8/5/2563             300,000 45301 ประกอบกิจกำรขำยอะไหล่ ช้ินส่วนและ

อุปกรณ์ใหม่ของยำนยนต์ อุปกรณ์อย่ำงอ่ืนท่ี

เก่ียวข้อง

30  หมู่ท่ี 1 ต.แก่งโดม อ.สว่ำงวีระวงศ์ จ.อุบลรำชธำนี 34190

2,801 0343563001721 หจ.ปรำงค์นุช 12/5/2563             300,000 47114 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกสินค้ำอุปโภค 

บริโภค

41  หมู่บ้ำน บ้ำนนิคมค ำปลำหลำย 

หมู่ท่ี 12

ต.สว่ำง อ.สว่ำงวีระวงศ์ จ.อุบลรำชธำนี 34190

2,802 0343563001909 หจ.ทีมดี สตูดิโอ 29/5/2563             100,000 41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 77/98  หมู่ท่ี 6 ต.ขำมใหญ่ อ.เมืองอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี 34000

2,803 0345563000971 บจ.ธุรกิจอุบล จ ำกัด 8/5/2563             100,000 46900 ประกอบกิจกำรขำยส่งสินค้ำท่ัวไป 303/26  หมู่ท่ี 1 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี 34000

2,804 0343563001569 หจ.พี.เอ็น.เค 2020 5/5/2563             100,000 47912 ประกอบกิจกำรขำยสินค้ำอุปโภคบริโภคทุก

ชนิด โดยวิธีกำรส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนระบบ

เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต

61  หมู่ท่ี 1 ต.บุ่งไหม อ.วำรินช ำรำบ จ.อุบลรำชธำนี 34190

2,805 0355563000289 บจ.กิมชุนไอซ์ ยโสธร จ ำกัด 18/5/2563          5,000,000 10795 กำรผลิตน้ ำแข็งเพ่ือกำรบริโภค 352/2  ถนนวิทยะธ ำรงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000

2,806 0355563000301 บจ.ดำวทองทวีทรัพย์ จ ำกัด 19/5/2563          5,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 342  หมู่ท่ี 9 ต.เข่ืองค ำ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000

2,807 0353563000490 หจ.มยุรีบุญมีแก๊ส 26/5/2563          3,000,000 47300 สถำนีบริกำรแก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG) 225  หมู่ท่ี 1 ต.สร้ำงม่ิง อ.เลิงนกทำ จ.ยโสธร 35120

2,808 0353563000481 หจ.ศรำวุฒิกำรโยธำ 2020 22/5/2563          1,000,000 42101 กำรก่อสร้ำงถนนสะพำนและอุโมงค์ 156  หมู่ท่ี 1 ต.นำสะไมย์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000

2,809 0355563000297 บจ.เวลต้ี พลัส จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 14114 กำรผลิตเส้ือผ้ำส ำหรับเด็กทำรก 419  หมู่ท่ี 1 ต.ส ำรำญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000

2,810 0355563000319 บจ.นิจพำนิชย์ เทรดด้ิง จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 47113 ประกอบกิจกำรร้ำนค้ำขำยของสะดวกซ้ือ 

ขำยสินค้ำอุปโภค บริโภค สินค้ำเบ็ดเตล็ด

151/5  ถนนรัตนเขต ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000

2,811 0355563000343 บจ.นำคำอินทรทรัพย์ จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 42101 รับเหมำก่อสร้ำงถนน อำคำร อำคำรท่ีพัก

อำศัย ขุดลอก ล ำห้วย หนอง คลองบึง

9/6  ถนนห้ำธันวำมหำรำช ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000

2,812 0353563000503 หจ.สุขบุญพูนทรัพย์ 28/5/2563          1,000,000 41002 รับเหมำก่อสร้ำง งำนอำคำร งำนถนน และ

งำนวิศวกรรมโยธำทุกชนิด

225  หมู่ท่ี 3 ต.กุดกุง อ.ค ำเข่ือนแก้ว จ.ยโสธร 35110

2,813 0353563000520 หจ.ศิริวัฒนำทรำยทอง 29/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 745/1  หมู่ท่ี 1 ต.ลุมพุก อ.ค ำเข่ือนแก้ว จ.ยโสธร 35110

2,814 0353563000465 หจ.วีพี99 คอนสตรัคช่ัน 12/5/2563          1,000,000 41001 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 122  หมู่ท่ี 11 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทำ จ.ยโสธร 35120

2,815 0355563000327 บจ.รุ่งเรืองเคร่ืองมือกำรเกษตร 

จ ำกัด

22/5/2563          1,000,000 28219 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองมีอ

ทำงกำรเกษตรทุกชนิด

66  หมู่ท่ี 1 ต.บึงแก อ.มหำชนะชัย จ.ยโสธร 35130

2,816 0353563000473 หจ.จ้ำวเวหำ 1990 21/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 112/1  หมู่ท่ี 8 ต.โพธ์ิไทร อ.ป่ำต้ิว จ.ยโสธร 35150

2,817 0355563000335 บจ.ทีอำร์ ทรำนส์แอคช่ัน จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 47190 ประกอบกิจกำรขำยสินค้ำอุปโภค บริโภค 72  หมู่ท่ี 5 ต.แคนน้อย อ.ค ำเข่ือนแก้ว จ.ยโสธร 35180
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2,818 0353563000511 หจ.มิตรเสถียร 2 29/5/2563             500,000 46692 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยปุ๋ยเคมี อำหำรสัตว์

 ยำปรำบศัตรูพืช ยำบ ำรุงพืชและสัตว์ทุก

ชนิด

139  หมู่ท่ี 10 ต.ดู่ทุ่ง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000

2,819 0363563000627 หจ.ส.เทพพนมย่ิงเจริญ โภคภัณฑ์ 

กรุ๊ป

7/5/2563          5,000,000 41002 ประกอบกิจกำร รับเหมำก่อสร้ำง 175/4ข ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

2,820 0365563000483 บจ.ดิลิเชียส ฟู้ดส์ ฟำร์ม จ ำกัด 29/5/2563          5,000,000 46209 ประกอบกิจกำร ผลิต จ ำหน่ำย ซ้ือ ผลผลิต

ทำงกำรเกษตร และปศุสัตว์ ควบคุมและ

ศัตรูพืชและปศุสัตว์

866  หมู่ท่ี 11 ต.โคกกุง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150

2,821 0365563000459 บจ.เอส.เอ็ม. 2020 จ ำกัด 15/5/2563          5,000,000 25111 ประกอบกิจกำรโรงงำนผลิตและจ ำหน่ำย

หลังคำเมทัลชีท โพล่ี ไวนิล และแผ่น

หลังคำทุกชนิด

243  หมู่ท่ี 4 ต.หัวทะเล อ.บ ำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36220

2,822 0365563000467 บจ.เอสที อินเตอร์เทรด แอนด์ ซัพ

พลำย จ ำกัด

25/5/2563          5,000,000 46900 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค 

บริโภค

41  หมู่ท่ี 4 ต.ห้วยยำยจ๋ิว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230

2,823 0363563000694 หจ.ประสงค์คอนกรีต คอนสตรัคช่ัน 28/5/2563          5,000,000 47524 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง งำน

รับเหมำคอนกรีต งำนดิน และรับเหมำ

ก่อสร้ำง

109  หมู่ท่ี 9 ต.เจำทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260

2,824 0363563000686 หจ.เอส.พี.เอส. เจริญถำวร 27/5/2563          3,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร 

บ้ำนพักอำศัย

9809  หมู่ท่ี 7 ต.ท่ำกูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 36130

2,825 0365563000441 บจ.ทีพีเจ เทรดด้ิง กรุ๊ป จ ำกัด 13/5/2563          1,500,000 33200 ประกอบกิจกำรติดต้ังระบบงำนวิศวกรรม 237/8  หมู่ท่ี 8 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

2,826 0363563000651 หจ.พูลทรัพย์ คอนสตรัคช่ัน 2020 25/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร 

และส่ิงปลูกสร้ำงทุกชนิด ย่ืนซอง และ

ประมูลงำน

237/5  หมู่ท่ี 17 ต.นำฝำย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

2,827 0363563000660 หจ.จินดำเอ็นจิเนียร่ิง 25/5/2563          1,000,000 43210 ประกอบกิจกำรรับเหมำออกแบบ ติดต้ัง

ระบบไฟฟ้ำ

7  หมู่ท่ี 8 ต.ห้วยบง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

2,828 0363563000708 หจ.ผำสุข คอนสตรัคช่ัน 1994 29/5/2563          1,000,000 41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 91  หมู่ท่ี 4 ต.บ้ำนยำง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120

2,829 0363563000635 หจ.แก้วนคร 21/5/2563          1,000,000 46599 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและจ ำหน่ำย

เคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์ รวมท้ังอะไหล่และ

วัสดุอุปกรณ์ทุกชนิด

357  หมู่ท่ี 12 ถนนชัยภูมิ - สีค้ิว ต.บ้ำนกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130

2,830 0365563000432 บจ.ย่ิงเจริญทรัพย์ทวี ฟู้ดส์ จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 10799 ประกอบกิจกำรผลิตและแปรรูปอำหำร 

หม่ ำหมู หม่ ำเน้ือ ไส้กรอกหมู ไส้กรอกเน้ือ 

น้ ำพริก และอำหำรส ำเร็จรูป

100  หมู่ท่ี 5 ต.ช่องสำมหมอ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,831 0363563000678 หจ.สุวรรณวัฒน์  วิสำเจริญ 27/5/2563          1,000,000 42101 ประกอบกิจกำรสร้ำงถนน ปรับปรุงถนน 

วำงท่อประปำ ถมดิน หิน ทรำย ให้กับ

เอกชน หน่วยงำนรัฐ

211  หมู่ท่ี 1 ต.ทุ่งนำเลำ อ.คอนสำร จ.ชัยภูมิ 36180

2,832 0365563000475 บจ.ศรีเจริญทรัพย์ 99 จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน

98  หมู่ท่ี 2 ต.ท่ำใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210

2,833 0363563000643 หจ.ฮงเอ็กซ์เพรส 22/5/2563          1,000,000 49339 ประกอบกิจกำร ขนส่งสินค้ำทุกชนิด 187/2  หมู่ท่ี 9 ต.หนองบัวโคก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36220

2,834 0373563000341 หจ.จีจ้ี แข็งแรง ขนส่ง 29/5/2563          2,000,000 46204 ประกอบกิจกำรค้ำสัตว์มีชีวิต และไม่มีชีวิต 

เช่นโค กระบือ หมู ม้ำ แพะ แกะและอ่ืนๆ

18  หมู่ท่ี 10 ต.สร้ำงนกทำ อ.เมืองอ ำนำจเจริญ จ.อ ำนำจเจริญ 37000

2,835 0373563000287 หจ.ดีดี 9 คอนสตรัคช่ัน 15/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 311  หมู่ท่ี 8 ต.บุ่ง อ.เมืองอ ำนำจเจริญ จ.อ ำนำจเจริญ 37000

2,836 0373563000295 หจ.ส.ทวีทรัพย์ คอนสตรัคช่ัน 169 15/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 232  หมู่ท่ี 11 ต.ดงบัง อ.ลืออ ำนำจ จ.อ ำนำจเจริญ 37000

2,837 0373563000309 หจ.ณิชำนันท์ กำรโยธำ 15/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 288/69  หมู่ท่ี 9 ต.บุ่ง อ.เมืองอ ำนำจเจริญ จ.อ ำนำจเจริญ 37000

2,838 0373563000317 หจ.ตระกูล ก. กำรโยธำ 2020 21/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 103  หมู่ท่ี 4 ต.บุ่ง อ.เมืองอ ำนำจเจริญ จ.อ ำนำจเจริญ 37000

2,839 0373563000325 หจ.ประยูรกำรช่ำง 22/5/2563          1,000,000 45201 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับซ่อมรถยนต์

เคร่ืองยนต์ ตัวถังรถยนต์ เคำะ พ่นสี ปะผุ

รถยนต์ทุกประเภท ทุกชนิด ทุกย่ีห้อ

246  หมู่ท่ี 5 ต.ไก่ค ำ อ.เมืองอ ำนำจเจริญ จ.อ ำนำจเจริญ 37000

2,840 0373563000333 หจ.ทับแสงเซอร์วิส 26/5/2563          1,000,000 46102 ประกอบกิจกำร กำรให้บริกำรจัดส่งอำหำร

และเคร่ืองด่ืม

223  หมู่ท่ี 1 ต.โนนหนำมแท่ง อ.เมืองอ ำนำจเจริญ จ.อ ำนำจเจริญ 37000

2,841 0375563000131 บจ.ธำรธรรม กรุ๊ป 99 จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 46322 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยผลิต แปรรูป ซ้ือ 

ขำย สกัดหัวเช้ือ น้ ำสมุนไพรจำกย่ำนำง 

รวมถึงพืชผลและสมุนไพรอ่ืนทุกชนิด

242  หมู่ท่ี 3 ต.ห้วยไร่ อ.เมืองอ ำนำจเจริญ จ.อ ำนำจเจริญ 37000

2,842 0375563000149 บจ.มีทองแสน กรุ๊ปส์ จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 10616 ประกอบกิจกำรผลิตจ ำหน่ำย แป้งขนมจีน 

เส้นขนมจีน

228  หมู่ท่ี 2 ต.พระเหลำ อ.พนำ จ.อ ำนำจเจริญ 37180

2,843 0375563000122 บจ.ฮักดีดอทคอม จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 46104 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออกและจัด

จ ำหน่ำยคอมพิวเตอร์ เคร่ืองมือส่ือสำร 

อุปกรณ์อิเล้กทรอนิกส์ รวมถึงผลิตภัณฑ์

อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องทุกชนิด

169  หมู่ท่ี 8 ต.หัวตะพำน อ.หัวตะพำน จ.อ ำนำจเจริญ 37240

2,844 0373563000279 หจ.ก.พำณิชย์ ก่อสร้ำง 5/5/2563             500,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 89  หมู่ท่ี 9 ต.ห้วยไร่ อ.เมืองอ ำนำจเจริญ จ.อ ำนำจเจริญ 37000

2,845 0385563000203 บจ.พีทีบีไทย จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 49321 ประกอบกิจกำรเท็กซ่ีและรถยนต์สำธำรณะ 187  หมู่ท่ี 3 ต.บึงกำฬ อ.เมืองบึงกำฬ จ.บึงกำฬ 38000

2,846 0383563000210 หจ.พี.เจ.โฮมดีไซน์ แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน

12/5/2563             500,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร ขุด

ลอกครอง รวมท้ังงำนโยธำอ่ืนๆ ทุกประเภท

407  หมู่บ้ำน แก้วสมบูรณ์ หมู่ท่ี 8 ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกำฬ 38180

2,847 0393563000333 หจ.ต้อนทองไอซ์ 18/5/2563          2,000,000 11041 กำรผลิตน้ ำด่ืมบริสุทธ์ิและน้ ำแร่บรรจุขวด 184  หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนพร้ำว อ.เมืองหนองบัวล ำภู จ.หนองบัวล ำภู 39000

2,848 0393563000376 หจ.นะโมรุ่งเรืองทรัพย์ 25/5/2563          2,000,000 43120 ประกอบกิจกำร กำรเตรียมสถำนท่ีก่อสร้ำง 132  หมู่บ้ำน หนองกุงแก้ว หมู่ท่ี 4 ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล ำภู 39180



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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2,849 0393563000309 หจ.บ้ำนรักลูก เอ็นพี 7/5/2563          1,000,000 47711 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์เก่ียวกับ

แม่และเด็กทำรก ทุกประเภท

99/3  หมู่ท่ี 3 ต.ล ำภู อ.เมืองหนองบัวล ำภู จ.หนองบัวล ำภู 39000

2,850 0393563000368 หจ.โฮนิ 2020 19/5/2563          1,000,000 20231 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์

แปรรูปสมุนไพรเก่ียวกับสบู่ แชมพู และสปำ

255  หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนขำม อ.เมืองหนองบัวล ำภู จ.หนองบัวล ำภู 39000

2,851 0395563000122 บจ.เอสพี แอดวำนซ์ เอ็นเนอร์จี 

เซฟว่ิง จ ำกัด

1/5/2563          1,000,000 46521 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง

กับระบบโซล่ำเซลล์ทุกชนิด

260  หมู่ท่ี 5 ต.หนองภัยศูนย์ อ.เมืองหนองบัวล ำภู จ.หนองบัวล ำภู 39000

2,852 0395563000131 บจ.ทีพีอี คอนโทรล จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 43210 ประกอบกิจกำรรับเหมำติดต้ังระบบไฟฟ้ำ 24/2  หมู่บ้ำน นำกลำง หมู่ท่ี 7 ต.นำเหล่ำ อ.นำวัง จ.หนองบัวล ำภู 39170

2,853 0393563000295 หจ.เบสท์บำยฟิชช่ิงช็อป 5/5/2563          1,000,000 47190 ประกอบกิจกำรขำยปลีกสินค้ำอ่ืนๆใน

ร้ำนค้ำท่ัวไป

259/58-59  หมู่ท่ี 13 ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล ำภู 39180

2,854 0393563000350 หจ.เจ้ำทรัพย์ คอนเนคช่ัน 18/5/2563          1,000,000 45203 รับออกแบบตกแต่งภำยในและภำยนอก

อำคำรบ้ำน อำคำร ส ำนักงำนและสถำนท่ี

ท ำกำร

154  หมู่ท่ี 2 ต.หันนำงำม อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล ำภู 39180

2,855 0395563000149 บจ.พรทิพย์ ซีวิล จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 42101 รับลำดยำงมะตอย,ลำดยำงแอสฟัลท์,รับท ำ

ถนน,รับซ่อมถนน-ผิวถนน รับตีเส้นจรำจร

77/1  หมู่ท่ี 5 ต.หันนำงำม อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล ำภู 39180

2,856 0393563000325 หจ.นำกลำง เทเลคอม 15/5/2563          1,000,000 43210 ประกอบกิจกำรติดต้ังระบบเครือข่ำย

อินเทอร์เน็ต รับเดินสำยแลน วำงระบบแลน

 รับเดินสำยโทรศัพท์

136/1  หมู่ท่ี 1 ต.กุดดินจ่ี อ.นำกลำง จ.หนองบัวล ำภู 39350

2,857 0393563000287 หจ.คลังวอเตอร์เทค เซลส์แอนด์

เซอร์วิส

5/5/2563             500,000 46599 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยและซ่อมบ ำรุง 

เคร่ืองกรองน้ ำทุกขนำด  ทุกประเภท ท่ีใช้

ในบ้ำนและอุตสำหกรรมต่ำงๆ

318/5  หมู่ท่ี 10 ต.ล ำภู อ.เมืองหนองบัวล ำภู จ.หนองบัวล ำภู 39000

2,858 0393563000341 หจ.เค.พี.ซี.  โกลด์ เทรดด้ิง 18/5/2563             500,000 47912 ประกอบกิจกำรขำยส่งและขำยปลีกสินค้ำ

โดยวิธีกำรใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนระบบ

อินเตอร์

152  หมู่ท่ี 8 ต.หนองแก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล ำภู 39180

2,859 0393563000317 หจ.แม่ลักษมี ฟูดส์ 12/5/2563             500,000 47219 ค้ำปลีก ค้ำส่ง น้ ำปลำร้ำและผลิตภัณฑ์ท่ี

ได้รับจำกกำรหมัก

176  หมู่ท่ี 5 ต.สุวรรณคูหำ อ.สุวรรณคูหำ จ.หนองบัวล ำภู 39270

2,860 0395563000157 บจ.เหมืองแร่ต้อนทองหนองบัวล ำภู

 จ ำกัด

29/5/2563             100,000 08999 ประกอบกิจกำรท ำเหมืองแร่และเหมืองหิน 99/1  หมู่ท่ี 7 ต.เทพคีรี อ.นำวัง จ.หนองบัวล ำภู 39170

2,861 0403563002076 หจ.ท๊อปเจริญ พิโก้ 18/5/2563          5,000,000 64929 ธุรกิจสินเช่ือรำยย่อยระดับจังหวัดภำยใต้

กำรก ำกับ(สินเช่ือพิโกไฟแนนซ์) กำรให้

สินเช่ือประเภทอ่ืนๆ

668/84  ถนนกลำงเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
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2,862 0405563001888 บจ.สยำมยักษ์เหล็ก จ ำกัด 8/5/2563          5,000,000 46499 ประกอบกิจกำรค้ำโฟมหรือส่ิงอ่ืนซ่ึงมี

ลักษณะคล้ำยคลึงกันท้ังอยู่ในสภำพวัตถุดิบ

หรือส ำเร็จรูป

444/4  หมู่ท่ี 4 ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,863 0405563001985 บจ.360 เป๊คเดลิเวอร่ี จ ำกัด 13/5/2563          5,000,000 49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำ ขนส่งส่ิงของ 

ขนส่งอำหำร ขนส่งส่ิงมีชีวิต ขนส่ง

สำธำรณะท้ังประจ ำทำงและไม่ประจ ำทำง

69/5  หมู่ท่ี 23 ต.บ้ำนเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,864 0405563002078 บจ.บี แอนด์ เอ็ม เมดิคอลไลน์ 

จ ำกัด

21/5/2563          5,000,000 32501 ประกอบกิจกำรผลิตเคร่ืองมือและอุปกรณ์

ในทำงกำรแพทย์ (ยกเว้นทำงทันตกรรม)

411/6  หมู่ท่ี 13 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,865 0405563002141 บจ.บ้ำนครูจีน (ประเทศไทย) จ ำกัด 26/5/2563          5,000,000 85500 ประกอบกิจกำรรับออกแบบหลักสูตร วำง

ระบบ กำรเรียน กำรสอนภำษำจีนใน

โรงเรียนรัฐและเอกชน

14/146  หมู่ท่ี 4 ซอยศรีจันทร์ 23 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,866 0405563002035 บจ.บ้ำนบุญโฮมวิศว์ จ ำกัด 18/5/2563          5,000,000 41001 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 122  หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนโคก อ.หนองนำค ำ จ.ขอนแก่น 40150

2,867 0405563002019 บจ.ส.สิงห์ขอน จ ำกัด 15/5/2563          5,000,000 46632 ประกอบกิจกำรขำยส่งไม้และผลิตภัณฑ์จำก

ไม้แปรรูป

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

2,868 0403563002106 หจ.เอ็นเอ็น พลำสแพค 19/5/2563          3,000,000 82920 ประกอบกิจกรรมท่ีเก่ียวกับกำรบรรจุภัณฑ์ 208/214  หมู่ท่ี 8 ต.บ้ำนเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,869 0403563002165 หจ.ป.ศิลำทรัพย์ 25/5/2563          3,000,000 42101 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงถนน 497  หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,870 0405563002086 บจ.ซี.เอส.เค.ฟำร์ม จ ำกัด 21/5/2563          3,000,000 46313 ประกอบกิจกำรค้ำผัก ผลไม้ หน่อไม้ 

พริกไทย พืชสวน บุหร่ี ยำเส้น เตร่ืองด่ืม 

น้ ำด่ืมและเคร่ืองบริโภคอ่ืน

263/1  หมู่ท่ี 12 ต.ศิลำ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,871 0405563002108 บจ.ซี.เอส.เค.กำรำจ จ ำกัด 21/5/2563          3,000,000 45201 ประกอบกิจกำรต้ังศูนย์ซ่อมเคร่ืองยนต์ 

เคำะพ่นสีและต่อตัวถังรถยนต์

888/1  หมู่ท่ี 24 ต.ศิลำ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,872 0403563002173 หจ.เพ่ิมพูลผล 25/5/2563          2,000,000 96202 ประกอบกิจกำรบริกำรซักผ้ำหรือท ำควำม

สะอำดส่ิงทอโดยเคร่ืองซักผ้ำชนิดหยอด

เหรียญ

575/1  หมู่ท่ี 15 ต.ศิลำ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,873 0403563002203 หจ.รีโมยำ 240 กรุ๊ป 26/5/2563          2,000,000 41000 รับเหมำก่อสร้ำง 778  หมู่ท่ี 7 ต.บ้ำนเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,874 0405563002132 บจ.จีเอ็นที จ ำกัด 26/5/2563          2,000,000 28199 ผลิตและจ ำหน่ำย เคร่ืองจักรกล หมึก แผ่น

ผ้ำและวัสดุอุปกรณ์ท่ีก่ียวข้องกับกำรผลิต

ป้ำยไวนิล

1/81  ถนนมิตรภำพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,875 0405563002183 บจ.ใจงำม ซีเอ็ม จ ำกัด 29/5/2563          2,000,000 47530 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยผ้ำม่ำน ม่ำนปรับ

แสง มูล่ี วอลเปเปอร์ พรม ฉำกก้ันห้อง ทุก

ชนิด

304/2  หมู่ท่ี 2 ต.ศิลำ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,876 0403563002033 หจ.ทรัพย์ชุมแพ เอนจิเนียร่ิง 14/5/2563          2,000,000 42101 รับเหมำก่อสร้ำง รับถมท่ี ท ำถนน 310/2  หมู่ท่ี 10 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

2,877 0403563001975 หจ.ฮักสมุนไพรเอ็นจอย 8/5/2563          1,300,000 21002 ประกอบกิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์จำกพืชและ

สัตว์ท่ีใช้รักษำโรค

83  หมู่บ้ำน หนองทุ่ม หมู่ท่ี 3 ต.โนนแดง อ.โนนศิลำ จ.ขอนแก่น 40110

2,878 0403563001886 หจ.เอ็ม แอนด์ ดี โลจิสติค 1/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ

400  หมู่ท่ี 8 ต.บ้ำนเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,879 0403563001894 หจ.พ.เจริญถำวร 1/5/2563          1,000,000 41002 รับเหมำก่อสร้ำงทุกประเภท 3/779  หมู่ท่ี 14 ต.เมืองเก่ำ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,880 0403563001924 หจ.สำมพ่ีน้องทัวร์ 7/5/2563          1,000,000 79120 รับเหมำน ำเท่ียวรวมท้ังธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับ

กำรน ำเท่ียวทุกชนิด

90  หมู่ท่ี 5 ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,881 0403563001941 หจ.เน็ท ดริล 8/5/2563          1,000,000 71103 ประกอบกิจกำรบริกำรรับเจำะส ำรวจช้ันดิน

 หิน น้ ำบำดำล และส ำรวจออกแบบทำงวิศ่

วกรรม

20/9  หมู่ท่ี 14 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,882 0403563001967 หจ.วินเนอร์  โกลด์ เฮ้ำส์ 8/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 199/55  หมู่ท่ี 2 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,883 0403563001991 หจ.วันม่วน สตูดิโอ 13/5/2563          1,000,000 93299 กำรถ่ำำยท ำโฆษณำ ภำพยนต์ 529/344  หมู่บ้ำน แก่นทอง หมู่ท่ี 22 

ถนนมะลิวัลย์

ต.บ้ำนเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,884 0403563002041 หจ.เค แอนด์ ที คลีนน่ิง 2020 15/5/2563          1,000,000 81210 กำรบริกำรท ำควำมสะอำดท่ัวไปของตัว

อำคำร

12076  หมู่บ้ำน เจวิลเลจ หมู่ท่ี 24 ต.ศิลำ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,885 0403563002068 หจ.พำวเวอร์ วู๊ด ซัพพลำย 18/5/2563          1,000,000 16101 โรงงำนสับไม้ 191  หมู่ท่ี 1 ต.ส ำรำญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,886 0403563002114 หจ.เอ็นเอ็มช็อป 20/5/2563          1,000,000 47711 ร้ำนขำยปลีกเส้ือผ้ำ 999/384  หมู่ท่ี 8 ต.เมืองเก่ำ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,887 0403563002122 หจ.เพชรคล่องแคล่ว 21/5/2563          1,000,000 47591 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองเคหภัณฑ์ 

เคร่ืองเรือน เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองปรับอำกำศ 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ

423/481  หมู่ท่ี 2 ต.ศิลำ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,888 0403563002149 หจ.สองพ่ีน้อง กรุ๊ป คอนสตรัคช่ัน 22/5/2563          1,000,000 43120 กำรเตรียมพ้ืนท่ีก่อสร้ำง งำนดน ได้แก่ งำน

ขุดดิน ถมดิน ปรับระดับบริเวณพ้ืนท่ี

ก่อสร้ำง ขุดคู ขนย้ำยดิน

26  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนหว้ำ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,889 0403563002190 หจ.โคลฟเวอร์สปำมิท 26/5/2563          1,000,000 21002 ค้ำผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร เคร่ืองหอมและ

ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภำพ

27  หมู่ท่ี 27 ต.ศิลำ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,890 0403563002211 หจ.วำนิชอินเตอร์เทรด 26/5/2563          1,000,000 46109 จ ำหน่ำยและติดต้ังแผงโซล่ำเซลล์ ตู้น้ ำมัน

หยอดเหรียญ

620  หมู่ท่ี 22 ซอยนวลหง5 ถนนสี

หรำชเดโชไชย

ต.บ้ำนเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,891 0403563002246 หจ.ตะวันบรำ 29/5/2563          1,000,000 47711 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยชุดช้ันใน เส้ือผ้ำ

น ำเข้ำท้ังปลีก ส่ง

49/4  หมู่ท่ี 8 ต.เมืองเก่ำ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,892 0403563002254 หจ.ธนวัฒน์  มอเตอร์ไบค์ 29/5/2563          1,000,000 45401 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย แลกเปล่ียน

รถบ๊ิกไบค์และรถยนต์ทุกชนิดมือสอง

23  หมู่ท่ี 21 ต.บ้ำนเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,893 0405563001802 บจ.แพรวำ ผ้ำไทย จ ำกัด 1/5/2563          1,000,000 46414 ขำยปลีก ขำยส่ง ผ้ำไทย 437  หมู่ท่ี 11 ต.บ้ำนหว้ำ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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2,894 0405563001811 บจ.กรีนเมโทร (ขอนแก่น) จ ำกัด 1/5/2563          1,000,000 68102 ธุรกิจ จัดสรรท่ีดิน บ้ำนจัดสรร พัฒนำท่ีดิน

และด ำเนินกำรด้ำนอสังหำริมทรัพย์

213/11  หมู่ท่ี 5 ต.ศิลำ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,895 0405563001829 บจ.นอร์ทฟิตเนสขอนแก่น จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 46433 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ออกก ำลัง

กำย เคร่ืองออกก ำลังกำย อุปกรณ์กีฬำ ทุก

ประเภท ทุกชนิด

332/5  หมู่ท่ี 2 ต.แดงใหญ่ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,896 0405563001837 บจ.เอ็ม แอสเซอร์ทีฟ ดิเวลลอป

เม้นท์ จ ำกัด

5/5/2563          1,000,000 82990 ประกอบกิจกำรประมูลเพ่ือรับจ้ำงท ำของ

ตำมวัตถุท่ีประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล

 นิติบุคคล ส่วนรำชกำร

52  หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,897 0405563001845 บจ.พี คิว เอ็ม อำร์คิเต็คส์ แอนด์ 

คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด

7/5/2563          1,000,000 41002 รับเหมำก่อสร้ำงอำคำร อำคำรพำณิชย์ 

อำคำรท่ีพักอำศัยรวมถึงงำนโยธำทุกชนิด

ทุกประเภท

80/28  หมู่ท่ี 6 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,898 0405563001853 บจ.วำรำ พีเค พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 68102 ค้ำอสังหำริมทรัพย์ พัฒนำปรับปรุงและ

จัดสรรท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง กิจกำรพำณิช

ยกรรม ฯลฯ

78  หมู่ท่ี 7 ต.เมืองเก่ำ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,899 0405563001861 บจ.เมดิเซนส์  อินเทลลิเจนซ์ จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 62022 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำให้

ค ำแนะน ำด ำเนินกำรพัฒนำและให้บริกำร

เก่ียวกับเครือข่ำยข้อมูลทำงเทคโนโลยี

สำรสนเทศ

3/14  หมู่ท่ี 14 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,900 0405563001870 บจ.เอ็ม.เอส.ซอฟต์ โซลูช่ัน จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 62011 ประกอบกิจกรรมกำรจัดท ำโปรแกรมเว็บ

เพจและเครือข่ำยตำมวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

204/42  หมู่ท่ี 2 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,901 0405563001896 บจ.โอเวอร์โฟลว์ จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 62011 ประกอบกิจกำรออกแบบโครงสร้ำงและ

เน้ือหำของเว็บเพจเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์และพัฒนำซอฟต์แวร์

555/49  หมู่ท่ี 13 ถนนกสิกรทุ่งสร้ำง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,902 0405563001900 บจ.วีพลัสเฮดควอเตอร์ จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 46612 ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ ตรวจสอล เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช้ ทำงกำรแพทย์และทำงวิทยำศำสตร์

3/14  หมู่ท่ี 14 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,903 0405563001934 บจ.เดอะ ไลบรำร่ี ขอนแก่น จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 56301 สถำนบันเทิงครบวงจร ร้ำนอำหำร ร้ำน

เคร่ืองด่ืม ผับ บำร์ ไนท์คลับ

699/1  หมู่ท่ี 11 ต.เมืองเก่ำ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,904 0405563001942 บจ.ชำเลต โฮม ดีเวลลอปเม้นต์ 

จ ำกัด

12/5/2563          1,000,000 41001 รับเหมำ ออกแบบ ก่อสร้ำง บ้ำน อำคำรท่ี

เป็นท่ีพักอำศัยทุกประเภท

789/22  หมู่ท่ี 11 ต.บ้ำนเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,905 0405563001951 บจ.มำเด้อยีนส์ จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 46414 ขำยปลีก ขำยส่ง กำงเกงยีนส์ เส้ือผ้ำแฟช่ัน 

เส้ือยืด บุรุษ สตรี เด็ก และเส้ือผ้ำทุก

ประเภท

789/61  หมู่บ้ำน เออเบินนำรำ แอร์

พอร์ตบำยพำส หมู่ท่ี 7

ต.แดงใหญ่ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
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2,906 0405563001993 บจ.พำพำย่ำ พลัส จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 63990 กำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนระบบ

เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลำงในกำร

ขนส่งสินค้ำ

171/101  หมู่ท่ี 15 ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,907 0405563002001 บจ.ดับเบ้ิลบี โลจิสติกส์ อินเตอร์

เนช่ัน จ ำกัด

15/5/2563          1,000,000 47723 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกเคร่ืองส ำอำง 789/38  หมู่ท่ี 7 ต.แดงใหญ่ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,908 0405563002027 บจ.ช.วิศวกำรโยธำ จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 159  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,909 0405563002051 บจ.เจเคพี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

โซลูช่ัน จ ำกัด

19/5/2563          1,000,000 43210 ประกอบกิจกำรรับออกแบบ จัดหำติดต้ัง

ระบบไฟฟ้ำ ระบบควบคุมอัตโนมัติในบ้ำน 

ส ำนักงำน อำคำร และโรงงำนอุตสำหกรรม

159/42  หมู่ท่ี 2 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,910 0405563002094 บจ.ชำริทีส แลบบอรำทอร่ี จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 20232 ประกอบกิจกำรผลิตเคร่ืองหอม 

เคร่ืองส ำอำง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ ำ

411/6  หมู่ท่ี 13 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,911 0405563002159 บจ.เอเค ทรำฟฟิค จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 25999 ประกอบกิจกำรกำรผลิต ติดต้ัง และ

จ ำหน่ำยป้ำยเคร่ืองหมำยจรำจรและป้ำย

อ่ืนๆ ทุกประเภท

189  หมู่ท่ี 10 ต.ส ำรำญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,912 0405563002167 บจ.77 คอนสตรัคช่ัน 2020 จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 92  หมู่ท่ี 22 ต.ศิลำ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,913 0405563002175 บจ.นิวนอร์มเทค จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 62012 พัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ 

โทรศัพท์มือถือสมำร์ทโฟนทุกชนิด

999/339  หมู่ท่ี 8 ต.เมืองเก่ำ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,914 0403563002092 หจ.เคทู เลอ โปรดักส์ 19/5/2563          1,000,000 47912 ประกอบกิจกำรขำยเคร่ืองส ำอำง สบู่ ครีม 

รวมถึงอำหำรเสริมเพ่ือสุขภำพและควำม

งำมทำงอินเทอร์เน็ต

203  หมู่ท่ี 4 ต.โนนศิลำ อ.โนนศิลำ จ.ขอนแก่น 40110

2,915 0405563002191 บจ.ดีดีเอส พำวเวอร์ ซัพพลำย 

จ ำกัด

29/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย รวม

ถึงงำำนโยธำทุกชนิดทุกประเภท

352  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนแฮด อ.บ้ำนแฮด จ.ขอนแก่น 40110

2,916 0403563002025 หจ.สีสุที วัสดุก่อสร้ำง 14/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด 262  หมู่ท่ี 3 ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120

2,917 0405563001969 บจ.ทรีกำร์เด้น สมูทต้ี จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 47222 โรงงำนน้ ำด่ืม แปรรูป น้ ำผลไม้ น้ ำสมุนไพร

 อ่ืนๆ

94  หมู่ท่ี 4 ต.หนองมะเขือ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120

2,918 0403563002050 หจ.ทรัพย์อนันท์เลเซอร์ 15/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำท้ัง

ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ

202  หมู่บ้ำน บ้ำนไผ่กุดหิน หมู่ท่ี 3 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

2,919 0402563000013 หส.เจแอนด์ดี ซัพพอร์ต เซอร์วิส 1/5/2563          1,000,000 78200 ให้บริกำรรับจ้ำงเหมำแรงงำนท่ัวไปในบริษัท

โรงงำนธุรกิจต่ำงๆเป็นกำรช่ัวครำว

18  หมู่ท่ี 9 ต.น้ ำพอง อ.น้ ำพอง จ.ขอนแก่น 40140

2,920 0403563002009 หจ.โชคไพศำลเพำเวอร์เทค 13/5/2563          1,000,000 41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 124  หมู่ท่ี 15 ต.บ้ำนขำม อ.น้ ำพอง จ.ขอนแก่น 40140

2,921 0403563002157 หจ.บ้ำน164ขนส่ง 22/5/2563          1,000,000 49331 กำรขนส่งสินค้ำแช่เย็นหรือแช่แข็งทำงถนน 18  หมู่ท่ี 2 ต.ท่ำกระเสริม อ.น้ ำพอง จ.ขอนแก่น 40140



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,922 0403563002238 หจ.เพ่ือนรักพืชผลกำรเกษตร 29/5/2563          1,000,000 46209 ประกอบกิจกำรค้ำ ข้ำว ข้ำวโพด มัน

ส ำปะหลัง มันส ำปะหลังอัดเม็ด กำแฟ

129  หมู่ท่ี 5 ต.พังทุย อ.น้ ำพอง จ.ขอนแก่น 40140

2,923 0405563001977 บจ.ฮันเตอร์ ช็อป 88 จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 47912 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำออนไลน์ 

ร้ำนขำยปลีกเส้ือผ้ำส ำเร็จรูป เคร่ืองตกแต่ง

เส้ือผ้ำ ส ำหรับบุรุษ สตรี เด็กและเด็กอ่อน 

เส้ือ กำงเกง หมวก เส้ือชุดของสตรี เส้ือคลุม

 หมวกผู้หญิง ถุงมือ ผ้ำเช็ดหน้ำ เนคไท เข็ม

ขัด ชุดอำบน้ ำ ชุดกีฬำ รวมถึงอ่ืนๆท่ี

เก่ียวข้องทุกชนิด

462  หมู่ท่ี 11 ต.วังชัย อ.น้ ำพอง จ.ขอนแก่น 40140

2,924 0403563002017 หจ.ที เอ็ม พี ซี เอ็นจิเนียร่ิง 14/5/2563          1,000,000 71102 บริกำรออกแบบ รับประเมินรำคำ รับเหมำ

ก่อสร้ำงอำคำร อำคำรพำณิชย์ ท่ีพักอำศัย

1  หมู่ท่ี 10 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150

2,925 0405563001926 บจ.ทีเค คอนสตรัคช่ัน แอนด์ ดริ

ลล่ิง จ ำกัด

12/5/2563          1,000,000 42201 บริกำรเจำะน้ ำบำดำล กำรก่อสร้ำงโครงกำร

สำธำรณูปโภคเก่ียวกับน้ ำท่ีปรึกษำด้ำนกำร

เจำะน้ ำบำดำล

477  หมู่ท่ี 6 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170

2,926 0405563002116 บจ.พลังเปล่ียนชีวิต จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 63113 ประกอบกิจกำรบริกำรเป็นตลำดกลำงใน

กำรซ้ือขำยสินค้ำหรือบริกำร โดยวิธีใช้ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนระบบเครือข่ำย

อินเทอร์เน็ต

41  หมู่ท่ี 19 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170

2,927 0403563001908 หจ.สอเจริญพำณิชย์ 2020 5/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำร รับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด 98/1  หมู่ท่ี 7 ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180

2,928 0403563002220 หจ.สมบูรณ์บรรยงก่อสร้ำง 26/5/2563          1,000,000 41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกประเภท 10/1  หมู่ท่ี 4 ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190

2,929 0405563002124 บจ.คุณขจี จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 20231 ผลิต น ำเข้ำ จัดจ ำหน่ำยส่งและปลีก ซ่ึง

ผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์เก่ียวกับกำรซักผ้ำ 

เคร่ืองนุ่งห่ม

258  หมู่ท่ี 1 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210

2,930 0403563001932 หจ.เทิดทูน คอนสตรัคช่ัน แอนด์ 

ซัพพลำย

7/5/2563          1,000,000 71102 ประกอบกิจกำรรับติดต้ังงำน ระบบเดินท่อ

ทุกชนิดตำมโรงงำนอุตสำหกรรม โรงกล่ัน

น้ ำมัน โรงไฟฟ้ำ

202  หมู่ท่ี 3 ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250

2,931 0405563002060 บจ.โชคชนะชัย ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรรับขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ

ทุกชนิด

59  หมู่ท่ี 5 ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290

2,932 0405563001918 บจ.ทีบีเอ็ม ทิมเบอร์เมท จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 46441 ประกอบกิจกำร ซ้ือขำย และจ ำหน่ำย

หน้ำกำกอนำมัยเคร่ืองวัดอุณภูมิ

320  หมู่ท่ี 3 ต.กุดน้ ำใส อ.น้ ำพอง จ.ขอนแก่น 40310

2,933 0403563002131 หจ.บีแอนด์บี ซัพพลำย 2020 21/5/2563             700,000 46441 ประกอบกิจกำรขำยส่งสินค้ำทำงเภสัชภัณฑ์

และทำงกำรแพทย์

228  หมู่ท่ี 14 ต.ศิลำ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

2,934 0403563002181 หจ.ธนัทไชย พำนิช 25/5/2563             700,000 45302 ประกอบกิจกำรค้ำอะไหล่เคร่ืองยนต์ 

อะไหล่รถยนต์ อะไหล่เคร่ืองจักร อะไหล่

รถจักรยำนยนต์ทุกประเภท

555/11  หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,935 0403563001860 หจ.ซ่ือสัตย์นำนำภัณฑ์ 1/5/2563             600,000 47524 ค้ำวัสดุก่อสร้ำง 500/107  หมู่ท่ี 1 ถนนรำษฎธุรกิจ ต.ในเมือง อ.บ้ำนไผ่ จ.ขอนแก่น 40110

2,936 0403563001959 หจ.นภสร คอนสตรัคช่ัน 8/5/2563             500,000 41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำรท่ี

พักอำศัย

208/23  หมู่ท่ี 8 ต.บ้ำนเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,937 0403563001916 หจ.ณัฐพงษ์  คอนสตรัคช่ัน  2020 7/5/2563             500,000 42101 รับเหมำก่อสร้ำงถนนและงำนก่อสร้ำงอย่ำง

อ่ืนทุกชนิด

88  หมู่ท่ี 4 ต.ทรำยมูล อ.น้ ำพอง จ.ขอนแก่น 40140

2,938 0403563001983 หจ.ไมตรี กู๊ดควอลิต้ี คอนสตร๊ัคช่ัน 12/5/2563             500,000 41001 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 153  หมู่ท่ี 5 ต.หว้ำทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150

2,939 0405563002043 บจ.ครุศำสตร์ปัญญำ จ ำกัด 18/5/2563             350,000 85500 จัดอบรมให้กับบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 361  หมู่ท่ี 1 ต.ศิลำ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,940 0403563002084 หจ.กรีน พัลซ์ 19/5/2563             200,000 46599 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองมือ

วิทยำศำสตร์และอุปกรณ์กำรศึกษำ

46/99  หมู่ท่ี 16 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,941 0403563001878 หจ.กรภัทรทรำนสปอร์ต 1/5/2563             150,000 49339 กำรขนส่งสินค้ำอ่ืนๆทำงถนนซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

230  หมู่ท่ี 10 ต.ศิลำ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

2,942 0415563001055 บจ.อุดร โลจิสติกส์ ปำร์ค จ ำกัด 5/5/2563        50,000,000 52109 ประกอบกิจกำรท่ีเก่ียวกับคลังสินค้ำและ

กำรจัดเก็บสินค้ำอ่ืนๆ

88/88  หมู่ท่ี 7 ซอยบ้ำนโนนยำง ต.หมำกแข้ง อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

2,943 0415563001276 บจ.ภีริม จ ำกัด 28/5/2563        10,000,000 41001 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 332/3  หมู่ท่ี 6 ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

2,944 0415563001250 บจ.เพ่ือนแท้ เงินด่วน (อุดรธำนี) 

จ ำกัด

26/5/2563        10,000,000 64929 ประกอบกิจกำรสินเช่ือรำยย่อย ระดับ

จังหวัดภำยใต้กำรก ำกับ (ธุรกิจสินเช่ือพิโก

ไฟแนซ์ PICO FINAACE)

797  หมู่ท่ี 2 ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41330

2,945 0415563001039 บจ.วำวิไล เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 1/5/2563          5,000,000 33200 ประกอบกิจกำรบริกำรติดต้ังเคร่ืองจักร 

ระบบไฟฟ้ำในกระบวนกำรผลิตทุกประเภท

36  หมู่ท่ี 15 ต.นำข่ำ อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

2,946 0415563001047 บจ.กรีนโอโซน 2020 จ ำกัด 5/5/2563          5,000,000 46441 ประกอบกิจกำรค้ำอุปกรณ์และเคร่ืองมือใช้

ทำงกำรแพทย์ ขำยส่งสินค้ำทำงเภสัชภณฑ์

 และทำงกำรแพทย์

639/215  หมู่ท่ี 4 ต.บ้ำนเล่ือม อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

2,947 0415563001063 บจ.เบสท์ แอดวำนซ์ เว็บ เซอร์วิส 

จ ำกัด

5/5/2563          5,000,000 96309 ให้บริกำรเติมเงินโทรศัพท์มือถือและรับช ำระ

เงินออนไลน์ผ่ำนเคร่ืองรับช ำระเงินอัตโนมัติ

969/1  ถนนรอบเมือง(โนนพิบูลย์) ต.หมำกแข้ง อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

2,948 0415563001098 บจ.ซิมเลส เทคโนโลยี จ ำกัด 14/5/2563          5,000,000 47190 กำรขำยปลีกสินค้ำอ่ืนๆ ในร้ำนค้ำท่ัวไป 264/94  หมู่บ้ำน บ้ำนเด่ือ หมู่ท่ี 6 ต.หมำกแข้ง อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

2,949 0415563001071 บจ.บี เอ็น แอล โปรโลจีสติกส์ 

จ ำกัด

12/5/2563          5,000,000 49323 ขนส่งขนถ่ำยสินค้ำอุปโภคบริโภค 333  หมู่ท่ี 17 ต.บ้ำนธำตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธำนี 41150
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2,950 0415563001152 บจ.แฮปป้ีโพสต์ เซอร์วิส จ ำกัด 19/5/2563          5,000,000 49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำ ขนส่งส่ิงของ 

ขนส่งอำหำร ขนส่งส่ิงมีชีวิต ขนส่งสำธรณะ

 ท้ังประจ ำทำงและไม่ประจ ำทำง

234  หมู่ท่ี 7 ต.หนองแวง อ.บ้ำนผือ จ.อุดรธำนี 41160

2,951 0415563001209 บจ.กิมชุนไอซ์  ห้วยเม็ก จ ำกัด 22/5/2563          5,000,000 10795 ประกอบกิจกำรกำรผลิตน้ ำแข็งเพ่ือกำร

บริโภค

171  หมู่ท่ี 5 ต.นำยูง อ.ศรีธำตุ จ.อุดรธำนี 41230

2,952 0415563001144 บจ.เอส.เอ็น.ซี. คอนสตรัคช่ัน 

1987 จ ำกัด

19/5/2563          5,000,000 42901 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงระบบ

สำธำรณูปโภคส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกและ

งำนโครงกำรวิศวกรรมโยธำอ่ืนๆ ได้แก่ ขุด

ลอกทำงน้ ำ ถนน

81  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนก้อง อ.นำยูง จ.อุดรธำนี 41380

2,953 0415563001101 บจ.เอ็น เอ็น พี ไอซ์ จ ำกัด 15/5/2563          4,000,000 10795 ประกอบกิจกำรผลิตน้ ำแข็งเพ่ือกำรบริโภค 148  หมู่ท่ี 5 ต.วังสำมหมอ อ.วังสำมหมอ จ.อุดรธำนี 41280

2,954 0415563001110 บจ.เอฟ.เจ. โฮลด้ิง จ ำกัด 18/5/2563          2,045,000 68104 ให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ 392/5  หมู่ท่ี 5 ต.บ้ำนเล่ือม อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

2,955 0413563001151 หจ.ที.ที.เอ็น. เมดิคอล ซัพพลำย 5/5/2563          2,000,000 32501 ประกอบกิจกำร กำรผลิต น ำเข้ำ ส่งออก 

และจ ำหน่ำยอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ 

เคร่ืองมือแพทย์

111/5  หมู่ท่ี 13 ซอยบ้ำนสร้ำงแก้ว ต.หมำกแข้ง อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

2,956 0413563001291 หจ.สู้เพ่ือแม่ ขนส่ง 26/5/2563          2,000,000 49339 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงขนหิน ดิน ทรำย 563  หมู่ท่ี 3 ต.หนองนำค ำ อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

2,957 0415563001268 บจ.รวม.รวิ.ณัช. จ ำกัด 28/5/2563          2,000,000 47219 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยกำแฟ อำหำร 

เคร่ืองด่ืม

118/2  ถนนประชำรักษำ ต.หมำกแข้ง อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

2,958 0413563001258 หจ.สำกล คอนสตรัคช่ัน (2020) 19/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย

35  หมู่ท่ี 7 ต.นำดี อ.หนองแสง จ.อุดรธำนี 39270

2,959 0413563001231 หจ.ดำรำรัก เนอร์สซ่ิงโฮม 18/5/2563          1,000,000 88101 ประกอบกิจกำร กิจกรรมสังคมสงเครำะห์ 

โดยไม่มีท่ีพักอำศัยส ำหรับผู้สูงอำยุ

330/244  หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนจ่ัน อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

2,960 0413563001266 หจ.พีเอชพี อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 

เซำท์อีสต์ (ไทยแลนด์)

20/5/2563          1,000,000 46900 จ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค บริโภค ทุกชนิด ท้ัง

น ำเข้ำและส่งออก

59/3  หมู่ท่ี 1 ซอยบ้ำนนำดี ต.หมำกแข้ง อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

2,961 0413563001282 หจ.เอสเค-ยูดี 25/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย ถนน 

สะพำน

259  หมู่ท่ี 7 ซอยบ้ำนดอนอุดม ต.หมำกแข้ง อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

2,962 0413563001321 หจ.วีซ่ำ แอนด์ ทัวร์ 28/5/2563          1,000,000 79909 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยต๋ัว

โดยสำรเคร่ืองบิน ต๋ัวเรือ โดยสำรรถไฟ ต๋ัว

รถทัวร์ ต๋ัวรถโดยสำร วีซ่ำ

15/5  ซอย2 ถนนประชำอุทิศ ต.หมำกแข้ง อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

2,963 0415563001080 บจ.ประจันตะเสน กรุ้ป จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 43120 ประกอบกิจกำรรับปรับพ้ืนท่ี ถมท่ีดิน ลอก 

หนอง คลอง บึง สระน้ ำ ขุดเจำะบ่อบำดำล

เก่ียวกับชลประทำน

313  หมู่ท่ี 9 ต.บ้ำนจ่ัน อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000
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2,964 0415563001128 บจ.โชตฐิภัทร กรุ๊ป จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 47219 น ำเข้ำ ส่งออก อำหำรสด อำหำรแห้ง 

อำหำรส ำเร็จรูป

63  ถนนส่ีศรัทธำ ต.หมำกแข้ง อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

2,965 0415563001136 บจ.เอส.ซี.เจ.เรียล เอสเทท จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 53/65  ถนนโพนพิสัย ต.หมำกแข้ง อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

2,966 0415563001161 บจ.ทีทีพีเอส เทเลคอม จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 43210 ปรพกอบกิจกำรติดต้ัง ร้ือถอน และซ่อมแซม

 สำยเคเบ้ิล สำยโทรศัพท์

69  หมู่ท่ี 7 ต.เชียงพิณ อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

2,967 0415563001179 บจ.มำมำแมม จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 47190 กำรขำยปลีกสินค้ำอ่ืนๆในร้ำนค้ำท่ัวไป 241  ช้ันท่ี 3 ถนนโพศรี ต.หมำกแข้ง อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

2,968 0415563001187 บจ.วิเศษคำร์เซ็นเตอร์อุดร จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 45103 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย แลกเปล่ียน โอน 

รับโอน รถยนต์ รถจักรยำนยนต์เก่ำท่ีใช้แล้ว

199/2  หมู่ท่ี 8 ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

2,969 0415563001195 บจ.โคโคโระ เอลเดอร์ แคร์ จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 82301 ประกอบกิจกำรให้บริกำรฝึกอบรมบุคลำกร 

เพ่ือดูแลผู้สูงอำยุ

10/28  ถนนโพศรี ต.หมำกแข้ง อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

2,970 0415563001217 บจ.กันตสิทธ์ิ กรุ๊ป จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 46499 ประกอบกิจกำร ผลิต และจ ำหน่ำย

ถุงพลำสติก ถุงผ้ำ ถุงกระดำษ และบรรจุ

ภัณฑ์อ้่ืนๆ พร้อมพิมพ์ลำยตำมค ำส่ัง

99/8  หมู่ท่ี 11 ต.นำข่ำ อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

2,971 0415563001225 บจ.รีสเปคท์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

25/5/2563          1,000,000 85499 ประกอบกิจกำรเปิดสถำบันพัฒนำ

บุคคลิกภำพ

77  หมู่ท่ี 9 ต.สำมพร้ำว อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

2,972 0415563001284 บจ.ฉัตรชัย เคซีที มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 58202 กำรจัดท ำซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูป (ยกเว้น

ซอฟต์แวร์เกมส ำเร็จรูป)

307  หมู่บ้ำน 7 ซอยบ้ำนเก่ำน้อย ต.หมำกแข้ง อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

2,973 0413563001312 หจ.เคเค คลีน เอนเนอร์จี 28/5/2563          1,000,000 46599 ประกอบกิจกำรค้ำ จ ำหน่ำยโซล่ำเซลล์ทุก

ชนิดท้ังปลีกและส่ง พร้อมติดต้ัง

10  หมู่ท่ี 13 ต.หนองหำน อ.หนองหำน จ.อุดรธำนี 41130

2,974 0413563001177 หจ.สิงห์ทองเจริญทรัพย์ 12/5/2563          1,000,000 43120 รับขุดสระ ถมท่ี ลอกคลอง งำนดินทุกชนิด 35  หมู่บ้ำน โคกสว่ำง หมู่ท่ี 7 ต.บ้ำนเหล่ำ อ.เพ็ญ จ.อุดรธำนี 41150

2,975 0413563001215 หจ.ชิติพัฒน์ เอ็นจิเนียร่ิง 14/5/2563          1,000,000 41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน อุโมงค์

289  หมู่ท่ี 2 ต.สร้ำงแป้น อ.เพ็ญ จ.อุดรธำนี 41150

2,976 0415563001241 บจ.เอ็นพีพี พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ 

เซอร์วิส จ ำกัด

26/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำนและงำนก่อสร้ำงอย่ำง

อ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับท ำงำนโยธำทุกประเภท

164  หมู่ท่ี 2 ต.หนองหัวคู อ.บ้ำนผือ จ.อุดรธำนี 41160

2,977 0415563001233 บจ.คุณคม คอนสตรัคช่ัน 2020 

จ ำกัด

25/5/2563          1,000,000 46631 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยปูนเคมี สำรเคมี

ผสมคอนกรีต ปูนผสมคอนกรีต ปูนทรำย

ผสมเสร็จ ผลิตภัณฑ์ปูนนอนชร้ิงค์เกรำท์

255  หมู่ท่ี 16 ต.โพนสูง อ.บ้ำนดุง จ.อุดรธำนี 41190

2,978 0413563001185 หจ.เอสเอ็นวีเอ็นจิเนียร์ 12/5/2563          1,000,000 43210 ประกอบกิจกำรติดต้ัง, ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำ

 ภำยในอำคำรและนอกอำคำร

42  หมู่ท่ี 12 ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอำด จ.อุดรธำนี 41240
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2,979 0413563001193 หจ.ภำสุวรรณ คอนสตรัคช่ัน 2020 13/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน

52  หมู่ท่ี 10 ต.หนองกุงทับม้ำ อ.วังสำมหมอ จ.อุดรธำนี 41280

2,980 0413563001223 หจ.ชินบุตร2020 15/5/2563          1,000,000 41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 95  หมู่ท่ี 9 ต.ผำสุก อ.กุมภวำปี จ.อุดรธำนี 41370

2,981 0413563001207 หจ.ศรีสำมวรรณ 13/5/2563             600,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ ท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำกำร 

และงำนโยธำทุกประเภท

228/1  หมู่บ้ำน หนองบ่อ หมู่ท่ี 6 ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

2,982 0413563001240 หจ.เอ็กซ์ สมำร์ท 2019 18/5/2563             500,000 85493 กิจกรรมกำรกวดวิชำท่ัวไป 699/1  หมู่ท่ี 7 ต.หมำกแข้ง อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

2,983 0413563001304 หจ.ตองหน่ึง มีเดีย 26/5/2563             400,000 73101 ประกอบกิจกำรส่ือโฆษณำทำง

วิทยุกระจำยเสียง

26  หมู่ท่ี 14 ต.เขือน้ ำ อ.บ้ำนผือ จ.อุดรธำนี 41160

2,984 0413563001274 หจ.อำร์แอนด์แอลทรำเวล (2020) 20/5/2563             250,000 49329 กำรขนส่งผู้โดยสำรทำงบกอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

74  หมู่ท่ี 3 ต.นำข่ำ อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

2,985 0413563001169 หจ.พลอยใสแอนด์พอใจ เซอร์วิส 7/5/2563             100,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ท้ัง

ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ

429/1  หมู่บ้ำน ชุมชนนำข่ำ หมู่ท่ี 1 ต.นำข่ำ อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

2,986 0423563000472 หจ.ทองทิพย์ม่ังมี 27/5/2563          4,000,000 47732 ประกอบกิจกำรค้ำ ทอง นำก เงิน เพชร 

พลอย และอัญมณีอ่ืน รวมท้ังวัตถุท ำเทียม

ส่ิงดังกล่ำว

393  หมู่ท่ี 8 ต.โนนปอแดง อ.ผำขำว จ.เลย 42240

2,987 0423563000405 หจ.พี แอนด์ เค ๒๕๖๓ คอน

สตรัคช่ัน

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

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร

399/1  หมู่ท่ี 1 ต.เชียงคำน อ.เชียงคำน จ.เลย 42110

2,988 0425563000300 บจ.พิบูลย์ทรัพย์คอนกรีต จ ำกัด 12/5/2563          3,000,000 42101 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ถนน 

สะพำน เข่ือน สถำนท่ีท ำกำร อำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัยและงำน

ก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับท ำงำน

โยธำทุกประเภท

221  หมู่ท่ี 9 ต.ผำน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย 42130

2,989 0423563000421 หจ.พัทธนันท์รุ่งเรืองกิจ 15/5/2563          2,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

ถนน สะพำน เข่ือน อุโมงค์ และงำน

ก่อสร้ำงอ่ืน รวมท้ังงำนโยธำ

99  หมู่ท่ี 6 ต.นำอำน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
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2,990 0423563000448 หจ.พีเอส ชินพัฒน์ บิสซิเนส 25/5/2563          2,000,000 42901 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงระบบ

สำธำรณูปโภคส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 

(ยกเว้นตัวอำคำรของโรงงำนอุตสำหกรรม) 

และโครงกำรวิศวกรรมโยธำอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

ในน้ ำ

325  หมู่ท่ี 8 ต.หนองผือ อ.ท่ำล่ี จ.เลย 42140

2,991 0423563000375 หจ.นู้บ คอฟฟ่ี ช้อป แอนด์ ซัพ

พลำยส์

1/5/2563          1,000,000 47219 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย เคร่ืองด่ืม ขนม

และอำหำร วัตถุดิบในร้ำนกำแฟเช่น เมล็ด

กำแฟ ใบชำ ผงโกโก้

671  หมู่ท่ี 11 ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

2,992 0423563000430 หจ.ก้ำวหน้ำกำรโยธำ1992 22/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร

113/2  ถนนเลย-เชียงคำน ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

2,993 0425563000288 บจ.นู้บ คอฟฟ่ี ทรัค แอนด์ แฟรน

ไชส์ จ ำกัด

1/5/2563          1,000,000 77101 ให้เช่ำรถยนต์เพ่ือประกอบกิจกำร แฟรนไชส์

 ช่ือ นู้บ คอฟฟ่ี ทรัค แอนด์ แฟรนไชส์

671  หมู่ท่ี 11 ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

2,994 0425563000296 บจ.นู้บ คอฟฟ่ี โรสเตอร์ จ ำกัด 1/5/2563          1,000,000 10761 ประกอบกิจกำร ผลิตและแปรรูปกำแฟ ท้ัง

กำแฟค่ัว กำแฟบด รับจ้ำงกำแฟ

671  หมู่ท่ี 11 ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

2,995 0425563000318 บจ.ไทเลยโปรดักช่ัน จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 59111 ประกอบกิจกรรมกำรผลิตภำพยนตร์และวีดิ

ทัศน์

1  ซอย4 ถนนพิพัฒนมงคล ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

2,996 0423563000456 หจ.แลนไลอ้อน 25/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

ถนน สะพำน เข่ือน อุโมงค์ และงำน

ก่อสร้ำงอ่ืน รวมท้ังงำนโยธำ

330  หมู่ท่ี 13 ต.นำซ่ำว อ.เชียงคำน จ.เลย 42110

2,997 0423563000383 หจ.ดำวเจริญธนำทรัพย์ 1/5/2563          1,000,000 43120 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงเหมำบริกำร ขุดลอก

 คู คลอง หนองบึง สระบ่อ ขน ตัก ชุดเจำะ

ถ่ำยเท เคล่ือนย้ำย ดิน หิน ทรำย แร่ธำตุ

ทุกชนิด

184  หมู่ท่ี 20 ต.หนองหญ้ำปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130

2,998 0425563000326 บจ.บี.เอ็น.โอ คอนเวเยอร์ จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 46599 ประกอบกิจกำรซ้ือมำขำยไปเก่ียวกับ

สำยพำนล ำเลียง อุปกรณ์เคร่ืองจักร

98  หมู่ท่ี 3 ต.หนองหญ้ำปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130

2,999 0425563000334 บจ.มังกรดอย กรุ๊ป จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 11041 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำด่ืม 

เคร่ืองด่ืม น้ ำแร่ น้ ำผักผลไม้ ทุกชนิด

249  หมู่ท่ี 12 ต.ผำนกเค้ำ อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180

3,000 0423563000413 หจ.เครือวัลย์กรุ๊ป 13/5/2563          1,000,000 42101 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงถนนสะพำนและ

อุโมงค์

233/6  หมู่ท่ี 3 ต.นำด้วง อ.นำด้วง จ.เลย 42210

3,001 0423563000481 หจ.ภูมิกมลเซอร์วิส 29/5/2563             600,000 66210 ประกอบกิจกำร กำรประเมินควำมเส่ียงภัย

และมูลค่ำควำมเสียหำย

217  หมู่ท่ี 1 ต.เชียงคำน อ.เชียงคำน จ.เลย 42110
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3,002 0423563000391 หจ.บุญศิริพลอยยำดำ 1/5/2563             500,000 87301 ประกอบกิจกำรในกำรรับดูแลผู้สูงอำยุ 

ผู้ป่วยติดเตียง ท่ีช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

471/2  หมู่ท่ี 6 ต.เชียงคำน อ.เชียงคำน จ.เลย 42110

3,003 0423563000464 หจ.ทีอำร์ ออนไลน์ 25/5/2563              15,000 49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำอ่ืนๆทำงถนน

ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

305  หมู่บ้ำน โนนสวรรค์ หมู่ท่ี 3 ต.ผำสำมยอด อ.เอรำวัณ จ.เลย 42220

3,004 0435563000431 บจ.ฐำนบ้ำน คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 26/5/2563          5,000,000 41001 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 52  หมู่ท่ี 13 ต.หำดค ำ อ.เมืองหนองคำย จ.หนองคำย 43000

3,005 0433563000375 หจ.ฟ้ำใส ขนส่ง 2020 26/5/2563          2,000,000 49323 กำรขนส่ง 174  หมู่ท่ี 3 ต.พระธำตุบังพวน อ.เมืองหนองคำย จ.หนองคำย 43000

3,006 0433563000324 หจ.อัพแอนด์ดำวน์ เซอร์ไพรส์ 18/5/2563          2,000,000 47219 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ ประเภท 

อำหำร ขนมจีนแห้ง น้ ำยำ

151  หมู่ท่ี 15 ต.ชุมช้ำง อ.โพนพิสัย จ.หนองคำย 43120

3,007 0433563000367 หจ.กุลบุตร คอนสตรัคช่ัน 26/5/2563          2,000,000 41002 รับเหมำก่อสร้ำง 53  หมู่ท่ี 7 ต.โพนทอง อ.โพธ์ิตำก จ.หนองคำย 43130

3,008 0433563000316 หจ.เอสพี โฟรเซ่น ฟูดส์ 15/5/2563          1,000,000 10299 ประกอบกิจกำร ผลิต และจ ำหน่ำย อำหำร

ทะเล

46  หมู่ท่ี 3 ต.หำดค ำ อ.เมืองหนองคำย จ.หนองคำย 43000

3,009 0433563000341 หจ.เกตุ ก้ำว พัด 19/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 205  หมู่ท่ี 7 ต.พระธำตุบังพวน อ.เมืองหนองคำย จ.หนองคำย 43000

3,010 0435563000423 บจ.คูณโชคดี จ ำกัด 1/5/2563          1,000,000 41002 รับเหมำก่อสร้ำง 99  หมู่ท่ี 8 ต.หนองกอมเกำะ อ.เมืองหนองคำย จ.หนองคำย 43000

3,011 0433563000308 หจ.วิษณุ 2020 ทรำนสปอร์ต 1/5/2563          1,000,000 49339 ขนส่งสินค้ำ 149  หมู่ท่ี 7 ถนนชยำงกูร ต.บ้ำนต้อน อ.รัตนวำปี จ.หนองคำย 43120

3,012 0433563000359 หจ.ไหมแดง 2020 22/5/2563             500,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 99  หมู่ท่ี 2 ต.ค่ำยบกหวำน อ.เมืองหนองคำย จ.หนองคำย 43000

3,013 0433563000391 หจ.ทวีรัญทรัพย์ 29/5/2563             500,000 47711 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองแต่งกำย 

เส้ือผ้ำ บุรษ สตรี เด็กและเด็กอ่อน ชุดนอน

 แฟช่ัน รองเท้ำ

144  หมู่ท่ี 2 ต.หนองกอมเกำะ อ.เมืองหนองคำย จ.หนองคำย 43000

3,014 0433563000383 หจ.ร้ำนอเดล 26/5/2563             500,000 46103 ประกอบกิจกำรค้ำส่งและค้ำปลีก เส้ือผ้ำ 

เคร่ืองนุ่งห่ม รับตัดเย็บเส้ือผ้ำตำมส่ัง และ

รับออกแบบเส้ือผ้ำ ทุกชนิด

113  หมู่ท่ี 6 ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคำย 43120

3,015 0433563000332 หจ.นำมโนรินทร์ 2020 19/5/2563             200,000 52292 ประกอบกิจกำรพิธีศุลกำกร 3/1  หมู่ท่ี 11 ต.หำดค ำ อ.เมืองหนองคำย จ.หนองคำย 43000

3,016 0443563000774 หจ.เอ็นดับเบ้ิลยูบี คอนสตรัคช่ัน 29/5/2563          5,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 266  หมู่ท่ี 15 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหำสำรคำม 44130

3,017 0445563000539 บจ.ชิน คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 20/5/2563          5,000,000 64929 ประกอบกิจกำรให้กู้ยืมเงิน 53/1  หมู่ท่ี 15 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหำสำรคำม 44130

3,018 0445563000491 บจ.เอซี.อวยชัยวัสดุเชียงยืน จ ำกัด 8/5/2563          5,000,000 47524 ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุก่อสร้ำง อุปกรณ์และ

เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรก่อสร้ำง

84  หมู่ท่ี 6 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหำสำรคำม 44160

3,019 0445563000563 บจ.ตะวันแดงสำดแสงทอง 

มหำสำรคำม จ ำกัด

28/5/2563          3,000,000 56101 ร้ำนอำหำร ผับ 251  หมู่ท่ี 12 ต.เก้ิง อ.เมืองมหำสำรคำม จ.มหำสำรคำม 44000

3,020 0443563000693 หจ.ช่ำงพงษ์ สำรคำมกำรสร้ำง 

2020

21/5/2563          2,500,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร

30  หมู่ท่ี 17 ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม 44150

3,021 0443563000642 หจ.ทีเอ็นพี โปร คอนสตรัคช่ัน 12/5/2563          2,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 176/5  หมู่ท่ี 10 ต.ยำงสีสุรำช อ.ยำงสีสุรำช จ.มหำสำรคำม 44110
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3,022 0445563000482 บจ.ที เอ็ม เอ ชำร์มม่ิง อินเตอร์

เนช่ันเนล จ ำกัด

1/5/2563          2,000,000 47711 ประกอบกิจกำรขำยเคร่ืองแต่งกำย เส้ือ 

รองเท้ำ เคร่ืองส ำอำง ท้ังหน้ำร้ำนและ

ออนไลน์

30  หมู่ท่ี 2 ต.หัวขวำง อ.โกสุมพิสัย จ.มหำสำรคำม 44140

3,023 0443563000626 หจ.อะโทม่ี มหำสำรคำม ท็อปเซ็น

เตอร์

7/5/2563          1,000,000 47190 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำยปลีก เป็นตัวแทน

ขำยตรงสินค้ำอุปโภค บริโภค ทุกชนิด

85/3  หมู่ท่ี 12 ต.แก่งเลิงจำน อ.เมืองมหำสำรคำม จ.มหำสำรคำม 44000

3,024 0443563000651 หจ.ทรัพย์อรวรรณ 14/5/2563          1,000,000 35101 ผลิตและจ ำหน่ำยติดต้ังแผงโซล่ำเซลล์ 1/2  ถนนผดุงวิถี ต.ตลำด อ.เมืองมหำสำรคำม จ.มหำสำรคำม 44000

3,025 0443563000669 หจ.ทรัพย์เงินงำม888 14/5/2563          1,000,000 47300 จ ำหน่ำยน้ ำมันเช้ือเพลิง ผลิตภัณฑ์อย่ำงอ่ืน

ท่ีก่อให้เกิดพลังงำนและสถำนีบริกำรน้ ำมัน

เช้ือเพลิง

378  หมู่ท่ี 12 ต.แวงน่ำง อ.เมืองมหำสำรคำม จ.มหำสำรคำม 44000

3,026 0443563000685 หจ.พีที เบสท์ อินเตอร์ เทรดด้ิง 20/5/2563          1,000,000 82911 กิจกรรมของตัวแทนท่ีท ำหน้ำท่ีเรียกเก็บเงิน 49/19  ถนนมนตรีบ ำรุง ต.ตลำด อ.เมืองมหำสำรคำม จ.มหำสำรคำม 44000

3,027 0443563000715 หจ.วงศ์สง่ำ ก่อสร้ำง 99 22/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำร รับเหมำก่อสร้ำงอำคำร

อำคำรพำณิชย์และงำนก่อสร้ำงทุกชนิด

รวมท้ังงำนโยธำทุกประเภท

258  ถนนนครสวรรค์ ต.ตลำด อ.เมืองมหำสำรคำม จ.มหำสำรคำม 44000

3,028 0443563000731 หจ.อำร์ แอนด์ ซี โฮม เซอร์วิส 26/5/2563          1,000,000 41001 รับเหมำก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 10  ซอยนครสวรรค์ 35 ถนนนครสวรรค์ ต.ตลำด อ.เมืองมหำสำรคำม จ.มหำสำรคำม 44000

3,029 0443563000766 หจ.สิริกรเฮงเจริญทรัพย์ 28/5/2563          1,000,000 41002 รับเหมำก่อสร้ำง 116/1  ถนนศรีรำชวงศ์ ต.ตลำด อ.เมืองมหำสำรคำม จ.มหำสำรคำม 44000

3,030 0445563000512 บจ.ภูริ เฮ้ำส์ แอสเสท 2020 จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 260  หมู่ท่ี 3 ต.เก้ิง อ.เมืองมหำสำรคำม จ.มหำสำรคำม 44000

3,031 0445563000521 บจ.ทูน อโกร เทรด จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 46315 ประกอบกิจกำรส่งออกข้ำวทุกชนิด 29  ซอยมนตรีบ ำรุง2/1 ถนนมนตรี

บ ำรุง

ต.ตลำด อ.เมืองมหำสำรคำม จ.มหำสำรคำม 44000

3,032 0445563000547 บจ.มนตรี มันน่ี จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนส่งถ่ำยสินค้ำ

และคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ ท้ังภำยในประเทศ

117  หมู่ท่ี 14 ต.เก้ิง อ.เมืองมหำสำรคำม จ.มหำสำรคำม 44000

3,033 0443563000634 หจ.พงศ์โซล่ำร์เซลล์ 7/5/2563          1,000,000 33200 รับเหมำก่อสร้ำงติดต้ังแผงโซล่ำเซลล์และ

ขำยแผ่นโซล่ำเซลล์ท้ังหมด งำนติดต้ังเจำะ

บำดำล

20  หมู่ท่ี 9 ต.โคกสีทองหลำง อ.วำปีปทุม จ.มหำสำรคำม 44120

3,034 0443563000707 หจ.จีรภำ ขนส่ง 22/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งขนถ่ำยสินค้ำท้ังใน

และต่ำงประเทศ

10  หมู่ท่ี 2 ต.หนองแสง อ.วำปีปทุม จ.มหำสำรคำม 44120

3,035 0445563000571 บจ.พรอส แมนเนจเม้นท์ จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 43210 ประกอบกิจกำรบริกำรงำนระบบสำธำณูป

โภค ระบบไฟฟ้ำ ระบบปรับอำกำศ ระบบ

น้ ำประปำ ระบบโทรศัพท์

109  หมู่ท่ี 12 ต.หนองแสง อ.วำปีปทุม จ.มหำสำรคำม 44120

3,036 0445563000555 บจ.กฤษฏ์ิกมล ปิโตรเลียม จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 47300 กำรขำยปลีกเช้ือเพลิงยำนยนต์ในร้ำนค้ำ

เฉพำะ สถำนี ป๊ัม

3  หมู่ท่ี 8 ต.ดอนกลำง อ.โกสุมพิสัย จ.มหำสำรคำม 44140
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3,037 0443563000740 หจ.สิริกรรุ่งเรืองกฤษฏ์ิ กำรค้ำ 27/5/2563          1,000,000 46443 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยอำหำร

เสริมเคร่ืองส ำอำงผลิตภัณฑ์ควำมงำมทุก

ชนิด

197  หมู่ท่ี 4 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม 44150

3,038 0443563000758 หจ.เฟรชเนส กำรช่ำง 27/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์และงำนก่อสร้ำงทุกชนิด

รวมท้ังงำนโยธำทุกประเภท

134  หมู่ท่ี 19 ต.นำสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม 44150

3,039 0443563000723 หจ.เอสเคพี แอดวำนซ์ 26/5/2563          1,000,000 47721 ค้ำวัสดุอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์และ

อุตสำหกรรม

25  หมู่ท่ี 5 ต.ดงยำง อ.นำดูน จ.มหำสำรคำม 44180

3,040 0443563000677 หจ.ธนำรีย์ ทรำนสปอร์ต 15/5/2563             500,000 49323 ประกอบกิจกำรขนถ่ำยและขนส่งสินค้ำและ

คนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ

24  หมู่ท่ี 6 ต.หนองกุง อ.ช่ืนชม จ.มหำสำรคำม 44160

3,041 0445563000504 บจ.โมจิ ไซเบอร์เทค จ ำกัด 15/5/2563                5,000 62011 ประกอบกิจกำรกิจกรรมกำรจัดท ำโปรแกรม

เว็บเพจและเครือข่ำยตำมวัตถุประสงค์ของ

ผู้ใช้

9/26  หมู่บ้ำน ริมชล 1 หมู่ท่ี 14 ซอย4

 ถนนถีนำนนท์

ต.เก้ิง อ.เมืองมหำสำรคำม จ.มหำสำรคำม 44000

3,042 0455563000547 บจ.เพ่ือนแท้ เงินด่วน (ร้อยเอ็ด) 

จ ำกัด

26/5/2563        10,000,000 64929 ประกอบธุรกิจรำยย่อย ระดับจังหวัดภำยใต้

กำรก ำกับ(ธุรกิจสินเช่ือพิโกไฟแนนซ์ PICO 

FINANCE)

113/1  หมู่ท่ี 4 ต.กุดน้ ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140

3,043 0453563000898 หจ.ส พำณิชย์ 101 13/5/2563          5,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงรับท ำงำน

โยธำทุกประเภท

183  หมู่ท่ี 10 ต.ดงลำน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

3,044 0455563000512 บจ.อินคัม ริช จ ำกัด 19/5/2563          5,000,000 64202 ประกอบกิจกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วนจ ำกัดควำม

รับผิดในห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใน

บริษัทจ ำกัดและบริษัทมหำชนจก ำกัด

204  หมู่ท่ี 15 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

3,045 0455563000491 บจ.ไทย อกริ คอมเมิร์ซ จ ำกัด 14/5/2563          5,000,000 47912 ประกอบกิจกำรขำยทำงระบบออนไลน์ 

ขำยปลีก ขำยส่ง เมล็ดพันธ์ุ ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์

เคมีเกษตร ยำฆ่ำแมลง

105  หมู่ท่ี 2 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110

3,046 0455563000504 บจ.มำริชสำ กิจรุ่งเรืองทรัพย์ จ ำกัด 15/5/2563          5,000,000 47723 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองส ำอำง 170  หมู่ท่ี 6 ต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130

3,047 0453563000871 หจ.ทุ่งเขำหลวง กรุ๊ป 8/5/2563          5,000,000 43221 ประกอบกิจกำรรับสร้ำงงำนประปำตำม

แบบมำตรฐำนวัตกรรม พร้อมติดต้ังแผงโซ

ล่ำเซล พลังงำนทดแทน

139  หมู่ท่ี 7 ต.ทุ่งเขำหลวง อ.ทุ่งเขำหลวง จ.ร้อยเอ็ด 45170

3,048 0453563001011 หจ.เอ็น แอนด์ เอส 1999 29/5/2563          3,000,000 43210 ประกอบกิจกำรติดต้ัง ซ่อมแซม ดูแลระบบ

เครือข่ำยโทรศัพท์อินเตอร์เนต ระบบ

สัญญำณทุกเครือข่ำย รับบริกำรปรึกษำ

แก้ไขเปล่ียนแปลงระบบสัญญำณ

77  หมู่ท่ี 13 ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
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3,049 0453563001002 หจ.รวมขนม 27/5/2563          2,000,000 47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยขนม ของเล่นเด็ก

ทุกชนิด ท้ังน ำเข้ำและส่งออกท้ังปลีกและส่ง

42/2  หมู่ท่ี 6 ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

3,050 0453563000995 หจ.รำคำ ซีเคร็ท 27/5/2563          2,000,000 47721 ประกอบกิจกำรขำยสินค้ำอุปโภค บริโภค 

อำหำรเสริมวิตำมินบ ำรุงร่ำงกำย อำหำร

เสริมเวย์โปรตีน

88  หมู่ท่ี 3 ต.ดูกอ่ึง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 45140

3,051 0453563000987 หจ.เอ ไนน์ แอสเสท แอนด์ เดเวล

อปเมนท์

26/5/2563          2,000,000 41002 รับเหมำก่อสร้ำง ต่อเติมทุกชนิด และงำน

โยธำทุกประเภท

80  หมู่ท่ี 3 ต.เชียงใหม่ อ.โพธ์ิชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230

3,052 0453563000928 หจ.พีบี สกินแคร์โปร 19/5/2563          1,000,000 47912 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำทำงออนไลน์ 14/20 ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

3,053 0453563000936 หจ.ร้อยเอ็ดพีบีเอฟซี 19/5/2563          1,000,000 85410 ประกอบกิจกำรฝึกสอนและพัฒนำกีฬำ

ฟุตบอล และจัดกำรแข่งกีฬำทุกชนิด

37/1  ซอย5 (เทวำภิบำล) ถนนเทวำภิ

บำล

ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

3,054 0453563000944 หจ.โชกุนพำณิชย์ 21/5/2563          1,000,000 47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค 

บริโภค ท้ังปลีกและส่ง

272  หมู่บ้ำน บ้ำนเหล่ำกล้วย หมู่ท่ี 6 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

3,055 0453563000961 หจ.ศรีสร้ำงคอม กรุ๊ป 25/5/2563          1,000,000 55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม อพำร์ตเมนต์ 

ห้องพักรำยวัน รำยเดือน

220  หมู่ท่ี 9 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

3,056 0455563000539 บจ.รักษำควำมปลอดภัย บี.เจ.พี. 

จ ำกัด

22/5/2563          1,000,000 81210 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงท ำควำมสะอำด บ้ำน

 อำคำร ท่ีท ำกำรสถำนท่ี

445  หมู่ท่ี 17 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

3,057 0453563000979 หจ.เมอร์ฟ่ีดีน 26/5/2563          1,000,000 46691 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยปุ๋ยและเคมีภัณฑ์

ทำงกำรเกษตร

67  หมู่ท่ี 6 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140

3,058 0455563000555 บจ.เจพีที กรุ๊ป 1920 จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองแต่งกำย 

เส้ือผ้ำ เคร่ืองส ำอำง สินค้ำอุปโภคบริโภค 

ท้ังหน้ำร้ำนและออนไลน์

100  หมู่ท่ี 3 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140

3,059 0455563000563 บจ.เอโอเอ็น เจริญทรัพย์ จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 46443 ประกอบกิจกำรขำยส่ง ขำยปลีก 

เคร่ืองส ำอำง รวมถึงส่ิงปรุงแต่งส ำหรับ

ประทินร่ำงกำยหรือประเทืองโฉม ครีม

บ ำรุงผิว

296  หมู่ท่ี 9 ต.กู่กำสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150

3,060 0455563000482 บจ.ดับบลิว.พี. 101 แอ็คเคำท์แทน

ซ่ี จ ำกัด

1/5/2563          1,000,000 69200 ประกอบกิจกำร กำรท ำบัญชีเเละตรวจสอบ

บัญชี กำรให้ค ำปรึกษำด้ำนบัญชี

9  หมู่ท่ี 3 ต.ป่ำสังข์ อ.จตุรพักตรพิมำน จ.ร้อยเอ็ด 45180

3,061 0453563000880 หจ.พิชญำบุญภำ 12/5/2563          1,000,000 47190 ประกอบกิจกำรค้ำสินค้ำส ำเร็จรูป 105  หมู่ท่ี 12 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190

3,062 0455563000521 บจ.เฮิร์บส์ แอนด์ ออร์แกนิค กู๊ดส์ 

(ไทยแลนด์) จ ำกัด

20/5/2563          1,000,000 47190 ประกอบกิจกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำ 

ผลิตภัณฑ์จำกสมุนไพร เคร่ืองส ำอำง อำหำร

 เส้ือผ้ำ ส ำหรับเด็กและผู้ใหญ่

140  หมู่ท่ี 8 ต.เชียงใหม่ อ.โพธ์ิชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230

3,063 0453563000910 หจ.ซี.เจ.ซี.พี.คอนสตรัคช่ัน 19/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 77  หมู่ท่ี 7 ต.ศรีสว่ำง อ.โพนทรำย จ.ร้อยเอ็ด 45240
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3,064 0453563000901 หจ.พืชมงคลกำรเกษตร 2020 15/5/2563             500,000 46692 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยปุ๋ยเคมี เมล็ดพันธ์ุ

ผัก เมล็ดพันธ์ควบคุม วัตถุอันตรำยทำง

กำรเกษตรและยำปรำบศัตรูพืช

141  หมู่ท่ี 3 ต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140

3,065 0453563000863 หจ.รวมเงินค้ำวัสดุ 2020 5/5/2563             500,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 83/1  หมู่ท่ี 3 ต.ก ำแพง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150

3,066 0453563000952 หจ.ณภำ เอเค แบรนด์ 22/5/2563             100,000 47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค

บริโภค อำหำรเสริม น้ ำหอม กระเป๋ำ

รองเท้ำ ท้ังหน้ำร้ำนและออนไลน์

211  หมู่ท่ี 3 ต.หัวช้ำง อ.จตุรพักตรพิมำน จ.ร้อยเอ็ด 45180

3,067 0453563000855 หจ.มำยด์มิ 99 1/5/2563              50,000 47912 ประกอบกิจกำรค้ำ จ ำหน่ำยสินค้ำทำง

ออนไลน์

399/63  หมู่ท่ี 6 ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

3,068 0465563000407 บจ.บ้ำนดี โฮลด้ิง จ ำกัด 15/5/2563          5,000,000 47912 ประกอบกิจกำรขำยปลีกทำงอินเตอร์เน็ต 187/23  ถนนเกษตรสมบูรณ์ ต.กำฬสินธ์ุ อ.เมืองกำฬสินธ์ุ จ.กำฬสินธ์ุ 46000

3,069 0465563000415 บจ.เนตรคุณ เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์ซัพ

พลำย จ ำกัด

20/5/2563          5,000,000 41001 รับเหมำก่อสร้ำงอำคำรสร้ำงบ้ำนและ

รับเหมำท่ัวไป

153  หมู่ท่ี 2 ต.หนองห้ำง อ.กุฉินำรำยณ์ จ.กำฬสินธ์ุ 46110

3,070 0465563000431 บจ.พีเอ็นเอส 2020 จ ำกัด 25/5/2563          5,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง รับ

ซ่อมแซม ตกแต่งภำยใน

69  หมู่ท่ี 1 ต.นำเชือก อ.ยำงตลำด จ.กำฬสินธ์ุ 46120

3,071 0465563000377 บจ.โรงสีข้ำว ทองสมบูรณ์พืชผล

ไรซ์ จ ำกัด

7/5/2563          5,000,000 46201 ประกอบกิจกำรรับซ้ือข้ำวเปลือก สีข้ำว 235  หมู่ท่ี 1 ต.เหล่ำกลำง อ.ฆ้องชัย จ.กำฬสินธ์ุ 46130

3,072 0463563000731 หจ.กำฬสินธ์ุคลังผ้ำ 13/5/2563          1,000,000 46103 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก และจ ำหน่ำย

เส้ือผ้ำส ำเร็จรูป

37  หมู่ท่ี 8 ต.ไผ่ อ.เมืองกำฬสินธ์ุ จ.กำฬสินธ์ุ 46000

3,073 0463563000766 หจ.วชิรำวิทย์ วิศวกิจ 13/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 165/2  ถนนบำยพำสทุ่งมน ต.กำฬสินธ์ุ อ.เมืองกำฬสินธ์ุ จ.กำฬสินธ์ุ 46000

3,074 0463563000782 หจ.วชิรำวิทย์ ก่อสร้ำง 14/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 165/2  ถนนบำยพำสทุ่งมน ต.กำฬสินธ์ุ อ.เมืองกำฬสินธ์ุ จ.กำฬสินธ์ุ 46000

3,075 0463563000791 หจ.เค่ียงเฮงเทรดด้ิง 15/5/2563          1,000,000 46900 ประกอบกิจกำรค้ำ ขำยส่ง ขำยปลีก สินค้ำ

อุปโภค บริโภค และสินค้ำเบ็ตเตล็ด

9/10  ถนน1155 ต.กำฬสินธ์ุ อ.เมืองกำฬสินธ์ุ จ.กำฬสินธ์ุ 46000

3,076 0463563000847 หจ.สำนฝันกรุ๊ป 2020 27/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 27  หมู่ท่ี 3 ต.ห้วยโพธ์ิ อ.เมืองกำฬสินธ์ุ จ.กำฬสินธ์ุ 46000

3,077 0463563000855 หจ.ไชยยันต์ กำรโยธำ 2020 27/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 58  หมู่ท่ี 10 ต.ห้วยโพธ์ิ อ.เมืองกำฬสินธ์ุ จ.กำฬสินธ์ุ 46000

3,078 0463563000863 หจ.ไชยยันต์ วิศวกรรม 27/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 58  หมู่ท่ี 10 ต.ห้วยโพธ์ิ อ.เมืองกำฬสินธ์ุ จ.กำฬสินธ์ุ 46000

3,079 0463563000910 หจ.ช.ทรัพย์ตระกำร 28/5/2563          1,000,000 49339 ขนย้ำย โดยใช้รถบรรทุก/อุตสำหกรรมหนัก 23  หมู่ท่ี 2 ต.ล ำปำว อ.เมืองกำฬสินธ์ุ จ.กำฬสินธ์ุ 46000

3,080 0465563000440 บจ.สริตำ คอสเมติก จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 46319 กำรขำยผลิตภัณฑ์อำหำรอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

13  หมู่ท่ี 3 ต.เชียงเครือ อ.เมืองกำฬสินธ์ุ จ.กำฬสินธ์ุ 46000

3,081 0463563000804 หจ.นิวจำ 15/5/2563          1,000,000 47111 ประกอบกิจกำรขำยสินค้ำอุปโภคบริโภค 316/1  หมู่ท่ี 12 ต.บัวขำว อ.กุฉินำรำยณ์ จ.กำฬสินธ์ุ 46110

3,082 0463563000774 หจ.โซเฟียคอสเมติคส์แอนด์เฮ็ลธ์

แคร์8989

13/5/2563          1,000,000 47723 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำปลีกและส่ง

เคร่ืองส ำอำงค์อำหำรเสริม

242  หมู่ท่ี 22 ต.บัวบำน อ.ยำงตลำด จ.กำฬสินธ์ุ 46120

3,083 0463563000812 หจ.บำนำน่ำช็อป 19/5/2563          1,000,000 46414 ประกอบกิจกำรขำยส่ง ขำยปลีก 

เคร่ืองนุ่งห่ม เส้ือผ้ำส ำเร็จรูป

142  หมู่ท่ี 1 ต.นำดี อ.ยำงตลำด จ.กำฬสินธ์ุ 46120
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3,084 0465563000385 บจ.ถวิลชัย เจริญทรัพย์ จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 77309 กำรให้เช่ำและกำรออกแบบลิสซ่ิง

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์

5  หมู่ท่ี 6 ต.เขำพระนอน อ.ยำงตลำด จ.กำฬสินธ์ุ 46120

3,085 0463563000740 หจ.พี แอนด์ เอส ซัพพลำย 2020 13/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 143  หมู่ท่ี 9 ต.ธัญญำ อ.กมลำไสย จ.กำฬสินธ์ุ 46130

3,086 0463563000758 หจ.พี แอนด์ เค ซัพพลำย 2020 13/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 143  หมู่ท่ี 9 ต.ธัญญำ อ.กมลำไสย จ.กำฬสินธ์ุ 46130

3,087 0463563000839 หจ.ประมูลวิศวกรรมโยธำ 21/5/2563          1,000,000 41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 56  หมู่ท่ี 2 ต.หลักเมือง อ.กมลำไสย จ.กำฬสินธ์ุ 46130

3,088 0463563000898 หจ.ยู.ที.วิศวกรรม 2020 27/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 276  หมู่ท่ี 9 ต.ธัญญำ อ.กมลำไสย จ.กำฬสินธ์ุ 46130

3,089 0463563000901 หจ.ยู.ที.กำรโยธำ 2020 27/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 276  หมู่ท่ี 9 ต.ธัญญำ อ.กมลำไสย จ.กำฬสินธ์ุ 46130

3,090 0463563000928 หจ.พีอำร์วำย 2020 29/5/2563          1,000,000 43120 ประกอบกิจกำรเตรียมสถำนีท่ีก่อสร้ำง 282  หมู่ท่ี 5 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กำฬสินธ์ุ 46150

3,091 0463563000715 หจ.อนันตะก่อสร้ำง 12/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงออกแบบ

ตกแต่งภำยใน

137  หมู่ท่ี 1 ต.นำทัน อ.ค ำม่วง จ.กำฬสินธ์ุ 46180

3,092 0463563000723 หจ.บัววรรธนำ 13/5/2563          1,000,000 47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค 

บริโภคทุกชนิด

168  หมู่บ้ำน บ้ำนกุดลิง หมู่ท่ี 1 ต.ร่องค ำ อ.ร่องค ำ จ.กำฬสินธ์ุ 46210

3,093 0463563000821 หจ.บัวศรีกิตติยำ 20/5/2563          1,000,000 56101 กำรบริกำรด้ำนอำหำรเคร่ืองด่ืม ชำ กำแฟ 

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

168  หมู่บ้ำน กุดลิง หมู่ท่ี 1 ต.ร่องค ำ อ.ร่องค ำ จ.กำฬสินธ์ุ 46210

3,094 0465563000393 บจ.ตระกูลชัย3 เอ จ ำกัด 15/5/2563             500,000 70209 ประกอบกิจกำรรับเหมำเป็นท่ีปรึกษำ 

ฝึกอบรม รับจัดกำรธุรกิจ

239  หมู่ท่ี 13 ต.ยำงตลำด อ.ยำงตลำด จ.กำฬสินธ์ุ 46120

3,095 0463563000871 หจ.คิสมัมเบบ้ีโพรดักท์ 27/5/2563             100,000 47711 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองแต่งกำย 

เส้ือผ้ำ บุรุษสตรี เด็กอ่อนชุดนอน แฟช่ัน

298  หมู่บ้ำน ท่ำล ำดวน หมู่ท่ี 7 ต.หนองกุง อ.เมืองกำฬสินธ์ุ จ.กำฬสินธ์ุ 46000

3,096 0465563000423 บจ.เจ้ำขุน-เจ้ำขำ จ ำกัด 21/5/2563             100,000 53200 ประกอบกิจกำรรับฝำกส่งของและส่ิงของ 203/1  หมู่ท่ี 7 ต.นำมน อ.นำมน จ.กำฬสินธ์ุ 46000

3,097 0473563000928 หจ.พูลสมบัติวูดชิพ 28/5/2563          5,000,000 16101 ประกอบกิจกำรโรงเล่ือย โรงงำนไสไม้ และ

อบไม้

149  หมู่ท่ี 9 ต.กุดเรือค ำ อ.วำนรนิวำส จ.สกลนคร 47120

3,098 0475563000539 บจ.พูลสมบัติพืชผล จ ำกัด 28/5/2563          5,000,000 46201 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยข้ำวเปลือกและ

ธัญพืชอ่ืนๆ รวมถึงสินค้ำทำงกำรเกษตรทุก

ประเภท

28  หมู่ท่ี 9 ต.กุดเรือค ำ อ.วำนรนิวำส จ.สกลนคร 47120

3,099 0473563000812 หจ.บลูไลท์ อิเล็กตริก 12/5/2563          4,000,000 43210 ประกอบกิจกำรรับเหมำติดต้ังระบบไฟฟ้ำ 

จ ำหน่ำยอุปกรณ์ไฟฟ้ำ

264  หมู่ท่ี 12 ต.พรรณำ อ.พรรณำนิคม จ.สกลนคร 47130

3,100 0473563000804 หจ.น ำโชค รุ่งเรือง 2561 12/5/2563          3,000,000 47524 ขำยปลีกและขำยส่งวัสดุก่อสร้ำงอ่ืนๆ 135  หมู่ท่ี 3 ถนนบ ำรุงเรือง ต.วำนรนิวำส อ.วำนรนิวำส จ.สกลนคร 47120

3,101 0475563000491 บจ.ยูนิเฮลท์แคร์ จ ำกัด 22/5/2563          2,700,000 13999 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยหน้ำกำก

อนำมัย หน้ำกำกกันฝุ่น (ผ้ำปิดจมูก)

275/15  ถนนสกลนคร-กำฬสินธ์ุ ต.ธำตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

3,102 0473563000936 หจ.ณัฐชยำเฮ้ำส์ 29/5/2563          2,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ และงำนก่อสร้ำงท่ังไป

326/1  ถนนประชำอุทิศ ต.ธำตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
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3,103 0475563000512 บจ.เอ็น แอนด์ ดี ลัคก้ี จ ำกัด 27/5/2563          2,000,000 56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำร เบเกอร่ี 

อำหำร เค้ก ขนมต่ำงๆ กำแฟสด และ

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

297  หมู่ท่ี 17 ต.สว่ำงแดนดิน อ.สว่ำงแดนดิน จ.สกลนคร 47110

3,104 0473563000782 หจ.267 สกลโยธำ 8/5/2563          2,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 276  หมู่ท่ี 3 ต.ดงหม้อทอง อ.บ้ำนม่วง จ.สกลนคร 47140

3,105 0473563000910 หจ.มำนำ 2020 27/5/2563          2,000,000 16220 ประกอบกิจกำร รับสร้ำงบ้ำนไม้ บ้ำน

ไม้น็อคดำวน์

135  หมู่บ้ำน ปลำโหลน้อย หมู่ท่ี 10 ต.ปลำโหล อ.วำริชภูมิ จ.สกลนคร 47150

3,106 0473563000871 หจ.โรจน์อนันต์ทรัพย์ 22/5/2563          2,000,000 78200 กำรจัดหำคนงำนให้แก่วงกำรธุรกิจเพ่ือกำร

จ้ำงงำนช่ัวครำว

321  หมู่ท่ี 6 ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160

3,107 0473563000880 หจ.พีระพงษ์เจริญทรัพย์ 2020 22/5/2563          1,500,000 47114 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกสินค้ำอุปโภค 

บริโภคขนำดเล็ก

156  ถนนเสรีไทย ต.ธำตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

3,108 0475563000482 บจ.จักรเพชรศรีชัย จ ำกัด 22/5/2563          1,500,000 11041 ประกอบกิจกำรโรงงำนผลิตน้ ำด่ืม รับจ้ำง

ผลิตน้ ำด่ืม

170  หมู่ท่ี 5 ต.พังขว้ำง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

3,109 0473563000774 หจ.ทรัพย์วิบูลย์รุ่งเรืองเซอร์วิส 

แอนด์ ทรำนสปอร์ต

5/5/2563          1,000,000 49329 ประกอบกิจกำรขนส่งผู้โดยสำรทำงบกอ่ืนๆ

 ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

388/1  ถนนกลำงสวัสด์ิ ต.ธำตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

3,110 0473563000847 หจ.เอส คำร์ เซอร์วิส 2020 19/5/2563          1,000,000 45201 ประกอบกิจกำรซ่อมและบ ำรุงรักษำรถยนต์

เคร่ืองยนต์ทุกชนิด

39/5  ถนนนิตโย ต.ธำตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

3,111 0473563000901 หจ.วงษ์พำณิชย์ สกลนคร 27/5/2563          1,000,000 38300 ประกอบกิจกำรน ำวัสดุท่ีใชแล้วกลับมำใช้

ใหม่

229  ถนนสกลนคร-กำฬสินธ์ุ ต.ธำตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

3,112 0473563000855 หจ.เรืองเจริญ กรุ๊ป 19 20/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ คู คลอง เข่ือน และงำน

ก่อสร้ำงท่ัวไป

174  หมู่ท่ี 13 ต.บงใต้ อ.สว่ำงแดนดิน จ.สกลนคร 47110

3,113 0475563000521 บจ.เอ็นอำร์ คอมมิวนิเคช่ัน จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 47411 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกคอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์

579  หมู่ท่ี 4 ถนนเรืองสวัสด์ิ ต.วำนรนิวำส อ.วำนรนิวำส จ.สกลนคร 47120

3,114 0473563000766 หจ.อุดรโชคอนันต์ 1/5/2563          1,000,000 47113 ร้ำนสะดวก/มินิมำร์ท 146  หมู่ท่ี 13 ต.วังยำง อ.พรรณำนิคม จ.สกลนคร 47130

3,115 0473563000821 หจ.ทีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ 

ซัพพอร์ต

14/5/2563          1,000,000 81300 ประกอบกิจกำรให้บริกำรจัดสวน ขำยพันธ์ุ

ไม้ทุกชนิด

31  หมู่บ้ำน บ่อแก้ว หมู่ท่ี 1 ต.บ่อแก้ว อ.บ้ำนม่วง จ.สกลนคร 47140

3,116 0473563000863 หจ.สกำยเรซซ่ิง 21/5/2563          1,000,000 45301 ประกอบกิจกำรบ ำรุงรักษำและกำรซ่อม

ระบบเคร่ืองยนต์และช้ินส่วนยำนยนต์

194,194/1,194/2  หมู่ท่ี 9 ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160

3,117 0473563000791 หจ.ส.รุ่งเรืองกิจ 2020 8/5/2563          1,000,000 41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 126  หมู่ท่ี 6 ต.อำกำศ อ.อำกำศอ ำนวย จ.สกลนคร 47170

3,118 0475563000504 บจ.โชคคุณมีกรุ๊ป จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 35102 ประกอบกิจกำร กำรจ่ำยไฟฟ้ำ 125  หมู่บ้ำน ตำลโกน หมู่ท่ี 1 ต.ตำลโกน อ.สว่ำงแดนดิน จ.สกลนคร 47240

3,119 0475563000547 บจ.ทรัพย์อริยะ จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 47711 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยชุดช้ันใน เส้ือผ้ำ

น ำเข้ำท้ังปลีก ส่ง

294  หมู่ท่ี 12 ถนนทำรำช ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47290



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,120 0473563000839 หจ.ธีภพ เทรดด้ิง 2020 19/5/2563             700,000 47524 ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุก่อสร้ำง วัสดุอุปกรณ์

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ งำนโยธำทุกชนิด

313/28  ซอยต.ช.ด.23 ถนนสกลนคร-

กำฬสินธ์ุ

ต.ธำตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

3,121 0473563000898 หจ.ประภำศิริก่อสร้ำงและวัสดุ 25/5/2563             500,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ คู คลอง เข่ือน และงำน

ก่อสร้ำงท่ัวไป

422/1  หมู่ท่ี 6 ต.พรรณำ อ.พรรณำนิคม จ.สกลนคร 47130

3,122 0485563000245 บจ.เอ็นเอ็ม อินเตอร์เนช่ันแนล 

2020 จ ำกัด

8/5/2563          2,000,000 52292 ประกอบกิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดกำร

ขนส่งสินค้ำและตัวแทนออกของ (ตัวแทน

ด ำเนินพิธีกำรศุลกำกร)

76/211  ถนนประชำร่วมมิตร ต.หนองญำติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000

3,123 0485563000261 บจ.บลูโกลด์ คอฟฟ่ี จ ำกัด 15/5/2563          2,000,000 10761 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยเมล็ด

กำแฟ กำแฟค่ัว กำแฟผงส ำเร็จรูป

97  หมู่ท่ี 12 ต.โพนจำน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190

3,124 0483563000375 หจ.น เจริญกำรช่ำง 2020 12/5/2563          1,500,000 41001 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 314  หมู่ท่ี 8 ต.นำรำชควำย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000

3,125 0485563000237 บจ.กิจธนทรัพย์2020 จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 56101 ประกอบกิจกำรบริกำรด้ำนอำหำรใน

ภัตตำคำร/ร้ำนอำหำร

253  ถนนอภิบำลบัญชำ ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000

3,126 0485563000253 บจ.อ ำมะรี เรียลเอสเตท จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 68201 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทน และนำยหน้ำ

ให้บริกำร ซ้ือ ขำย ท่ีดิน อสังหำริมทรัพย์

103-105  ถนนเฟ่ืองนคร ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000

3,127 0483563000367 หจ.สอ.ออนไลน์ 7/5/2563          1,000,000 46103 น ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำยอำหำรเสริม 

เคร่ืองส ำอำง

120  หมู่ท่ี 3 ต.พระซอง อ.นำแก จ.นครพนม 48130

3,128 0483563000383 หจ.พีเอสพีนำทม 20/5/2563          1,000,000 47300 กำรขำยปลีกเช้ือเพลิงยำนยนต์ในร้ำนค้ำ

เฉพำะ สถำนี ป๊ัม

278  หมู่ท่ี 9 ต.หนองซน อ.นำทม จ.นครพนม 48140

3,129 0493563000430 หจ.เดอะมอสไอเดีย แอนด์ ดรำก้อน 1/5/2563          5,000,000 52292 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำส่งออกสินค้ำขนส่ง

และขนถ่ำยสินค้ำตำมพิธีศุลกำกรทุกชนิด

399  หมู่ท่ี 6 ต.ค ำอำฮวน อ.เมืองมุกดำหำร จ.มุกดำหำร 49000

3,130 0495563000156 บจ.สยำมดีเอชซีคอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 8/5/2563          5,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 307  หมู่บ้ำน กุดโง้งน้อย หมู่ท่ี 4 ต.มุกดำหำร อ.เมืองมุกดำหำร จ.มุกดำหำร 49000

3,131 0493563000456 หจ.จี เพำเวอร์ คอนสตรัคช่ัน 12/5/2563          3,000,000 41002 รับเหมำก่อสร้ำง 29/7  ถนนเมืองใหม่ ต.มุกดำหำร อ.เมืองมุกดำหำร จ.มุกดำหำร 49000

3,132 0493563000511 หจ.อินรัช 21/5/2563          1,800,000 43210 ประกอบกิจกำรรับเหมำติดต้ัง ซ่อมบ ำรุง 

งำนไฟฟ้ำ เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ ป้ำยโฆษณำ 

กังหันลม

99/9  หมู่ท่ี 5 ต.นิคมค ำสร้อย อ.นิคมค ำสร้อย จ.มุกดำหำร 49130

3,133 0493563000472 หจ.เซียสกุล ทรำนสปอร์ต (2020) 15/5/2563          1,000,000 49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำทำงถนน

ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ

4/11  ถนนตำดแคน ต.มุกดำหำร อ.เมืองมุกดำหำร จ.มุกดำหำร 49000

3,134 0493563000481 หจ.มังกรค้ำวัสดุ 15/5/2563          1,000,000 47524 ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุก่อสร้ำง 59  ถนนสมุทรศักดำรักษ์ ต.มุกดำหำร อ.เมืองมุกดำหำร จ.มุกดำหำร 49000

3,135 0493563000499 หจ.เสกสันต์ ธุรกิจ 18/5/2563          1,000,000 46109 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำส่งออกสินค้ำอุปโภค 

บริโภค และสัตว์มีชีวิต

41/3  ถนนด ำรงค์มุกดำ ต.มุกดำหำร อ.เมืองมุกดำหำร จ.มุกดำหำร 49000
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รหัส
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3,136 0493563000502 หจ.บี.ดับเบิลยู.เจ.ใจเอ้ือ 18/5/2563          1,000,000 41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

สถำนท่ีท ำกำร งำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด

 และงำนโยธำทุกประเภท

184  หมู่ท่ี 3 ต.โพนทรำย อ.เมืองมุกดำหำร จ.มุกดำหำร 49000

3,137 0493563000529 หจ.สยำมชัยเทคนิคคำร์เซอร์วิส 22/5/2563          1,000,000 77101 ประกอบกิจกำรให้เช่ำรถยนต์ 84  หมู่ท่ี 13 ต.บำงทรำยใหญ่ อ.เมืองมุกดำหำร จ.มุกดำหำร 49000

3,138 0493563000537 หจ.กุหลำบแดงก่อสร้ำง 25/5/2563          1,000,000 41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 14  ซอยร่วมใจ2 ถนนมุกดำหำร-ดอน

ตำล

ต.ศรีบุญเรือง อ.เมืองมุกดำหำร จ.มุกดำหำร 49000

3,139 0495563000172 บจ.ลุ่มน้ ำโขง หนงเย่ จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 46209 ซ้ือขำยจ ำน ำพืชผลทำงกำรเกษตร สัตว์มี

ชีวิต และไม่มีชีวิต

82  หมู่ท่ี 13 ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดำหำร จ.มุกดำหำร 49000

3,140 0493563000545 หจ.ปริวัตร รับเหมำก่อสร้ำง 29/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน อุโมงค์

8  หมู่ท่ี 3 ต.นำสะเม็ง อ.ดอนตำล จ.มุกดำหำร 49120

3,141 0495563000148 บจ.ทรัพย์สุวรรณ วู้ด แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน จ ำกัด

5/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 223  หมู่ท่ี 7 ถนนดอนตำล-เลิงนกทำ ต.ดอนตำล อ.ดอนตำล จ.มุกดำหำร 49120

3,142 0493563000464 หจ.จ.เจริญทรัพย์ กำรเกษตร 12/5/2563          1,000,000 46206 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรสัตว์ วัคซีน 

ยำบ ำรุงรักษำสัตว์ท้ังปลีกและส่ง

132  หมู่บ้ำน เกษตรสมบูรณ์ หมู่ท่ี 10 ต.นำกอก อ.นิคมค ำสร้อย จ.มุกดำหำร 49130

3,143 0493563000421 หจ.ส ำนักกฎหมำยปิยะฉัตร

ทนำยควำม

1/5/2563             500,000 69100 บริกำรด้ำนกฎหมำยและท่ีปรึกษำกฎหมำย 555/37  หมู่ท่ี 3 ต.มุกดำหำร อ.เมืองมุกดำหำร จ.มุกดำหำร 49000

3,144 0495563000164 บจ.ชำยคูณวิศวกรรม จ ำกัด 21/5/2563             500,000 71102 ประกอบกิจกรรมงำนวิศวกรรมและกำรให้

ค ำปรึกษำทำงด้ำนเทคนิค ท่ีเก่ียวข้อง

49/1  ถนนด ำรงค์มุกดำ ต.มุกดำหำร อ.เมืองมุกดำหำร จ.มุกดำหำร 49000

3,145 0493563000448 หจ.เดอะ น็อกซ์ 7/5/2563             300,000 56301 ประกอบกิจกำรบำร์ ไนท์คลับ เธค ผับ 28  ถนนมุกดำหำร-ดอนตำล ต.ศรีบุญเรือง อ.เมืองมุกดำหำร จ.มุกดำหำร 49000

3,146 0502563000012 หส.กรีน เกรนจ์ 18/5/2563             200,000 10619 กำรผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จำกเมล็ดธัญพืชซ่ึง

มิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

98/168  หมู่ท่ี 4 ต.ฟ้ำฮ่ำม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

3,147 0502563000021 หส.วันทวี153 27/5/2563             500,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 3/18  ซอย2 ถนนทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

3,148 0503563002636 หจ.อินทนนท์ มำร์เก็ตต้ิง กรุ๊ป 1/5/2563          1,000,000 46612 ประกอบกิขกำรขำยส่งเช้ือเพลิง ท่ีเป็น

ของเหลว

140/1  หมู่ท่ี 1 ต.ท่ำศำลำ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

3,149 0503563002679 หจ.รินทร์ลภัส2020 5/5/2563             800,000 90001 ประกอบกิจกำรบริกำรรับงำนงำนภำพ

จิตรกรรม

57  ซอย1 ถนนหน้ำวัดเกต ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

3,150 0503563002709 หจ.คิง ออฟ อิเล็คทรอนิก 8/5/2563             800,000 47595 ประกอบกิจกำรค้ำอุปกรณ์ อะไหล่ 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ

58  หมู่ท่ี 2 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

3,151 0503563003021 หจ.ไฮจินิค 888 (ซีบีพี) 27/5/2563          3,000,000 96201 ประกอบกิจกำรให้บริกำรซัก อบ รีด ด้วย

ตัวเอง 24 ช่ัวโมง

89  หมู่ท่ี 4 ต.หนองป่ำคร่ัง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

3,152 0503563003063 หจ.เคที28 เทรดด้ิง 28/5/2563             500,000 46900 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคบริโภค 133  ถนนเจริญรำษฎร์ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
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3,153 0505563006030 บจ.วิลล่ำ 888 เชียงใหม่ จ ำกัด 1/5/2563          4,000,000 68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย บ้ำน ท่ีดิน 35/288  หมู่ท่ี 7 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

3,154 0505563006170 บจ.เกลีน อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด 5/5/2563          5,000,000 20232 ประกอบกิจกำร ผลิต จ ำหน่ำย เคร่ืองส ำอำง 82/1  หมู่ท่ี 6 ต.ฟ้ำฮ่ำม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

3,155 0505563006188 บจ.วิน 168 คำร์เซ็นเตอร์ จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 45101 ประกอบกิจกำรตัวแทนจ ำหน่ำยรถยนต์น่ัง

ส่วนบุคคล

105/1  หมู่ท่ี 2 ต.หนองป่ำคร่ัง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

3,156 0505563006218 บจ.ไทยเพนซิล จ ำกัด 5/5/2563          2,000,000 32902 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยดินสอ 117  หมู่ท่ี 1 ต.หนองป่ำคร่ัง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

3,157 0505563006251 บจ.สุทธิเทพชัย 2563 จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร 

สถำนท่ี งำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด

238/47  หมู่ท่ี 6 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

3,158 0505563006340 บจ.พี.เอ็น.ที 1955 เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ำกัด

8/5/2563          5,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร 

สถำนท่ี งำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด

20  ซอย2 (ถนนมงฟอร์ต) ต.ท่ำศำลำ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

3,159 0505563006404 บจ.เชียงใหม่ บลู สกำย คลีน เอ็น

เนอร์จี จ ำกัด

13/5/2563          1,000,000 35101 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงและประกอบธุรกิจ

พลังงำนจำกขยะ กำรเผำขยะ เพ่ือผลิต

ไฟฟ้ำ พลังงำนควำมร้อน

91/176  หมู่ท่ี 4 ต.ท่ำศำลำ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

3,160 0505563006447 บจ.ทองพูล อีเว้นท์ จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 90002 กิจกรรมด้ำนควำมบันเทิง 91/11  หมู่ท่ี 4 ต.ท่ำศำลำ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

3,161 0505563006463 บจ.ยูเอส หลงชูโอ คัลเชอร์ คอร์

เปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จ ำกัด

14/5/2563          5,000,000 59111 ประกอบกิจกำรผลิตภำพยนตร์ กำรตัดต่อ 161/75  หมู่ท่ี 4 ต.หนองป่ำคร่ัง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

3,162 0505563006625 บจ.ฟอร์เอ็กซ์ จ ำกัด 19/5/2563          5,000,000 46315 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำมำจ ำหน่ำยใน

ประเทศและส่งออกข้ำวไปยังต่ำงประเทศ

60  อำคำรพีเอเอส ช้ันท่ี 1 หมู่ท่ี 2 ต.หนองป่ำคร่ัง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

3,163 0505563006668 บจ.สัมฤทธ์ิ พลัส จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 47524 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำง 102/1  หมู่ท่ี 7 ต.ฟ้ำฮ่ำม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

3,164 0505563006749 บจ.ลำวิสโตร์ จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 46443 ประกอบกิจกำรค้ำ เวชส ำอำง และ

ผลิตภัณฑ์เก่ียวกับสุขภำพ

15/5  ซอย3 ถนนแก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

3,165 0505563007036 บจ.ดีเฟนซีฟ ไฮฟ์ จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 63113 ประกอบกิจกำรรับบริกำรเป็นตลำดกลำงใน

กำรซ้ือขำยสินค้ำผ่ำนทำงระบบออนไลน์

609/105  ถนนเจริญรำษฎร์ ต.ฟ้ำฮ่ำม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

3,166 0505563007176 บจ.เชียงใหม่กอล์ฟ จ ำกัด 28/5/2563          2,000,000 79120 ประกอบกิจกำรน ำเท่ียว 161/2  หมู่ท่ี 4 ต.หนองป่ำคร่ัง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

3,167 0503563002725 หจ.คุณอนันต์ ผลิตภัณฑ์เสริม

อำหำร

13/5/2563          1,000,000 46443 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองส ำอำงค์ 114/78  หมู่ท่ี 5 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

3,168 0503563003039 หจ.นิวกู๊ดโฮป 28/5/2563             500,000 68103 กำรเช่ำและกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับ

อสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็น ของตนเองหรือเช่ำ

จำกผู้อ่ืนเพ่ือเป็นท่ีพักอำศัย

19/7  หมู่ท่ี 3 ต.ป่ำแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

3,169 0503563003101 หจ.ดิ อิมมิเฮลป์ 29/5/2563             500,000 66222 ประกอบกิจกำรตัวแทนนำยหน้ำ ธรุกิจ

ประกันภัย

90 ยูนิต 129  อำคำรแอร์พอร์ต 

บิซิเนสพำร์ก ช้ันท่ี 2 (อำคำรเอ) ถนน

มหิดล

ต.หำยยำ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
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3,170 0503563003128 หจ.ไอแอมฟลุ๊ค 29/5/2563          1,000,000 47711 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเส้ือผ้ำ รองเท้ำ 

และสินค้ำแบรน์เนม

165/5  ถนนก ำแพงดิน ต.หำยยำ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

3,171 0505563006056 บจ.เดอะ พอร์ช คลินิกเวชกรรม 

จ ำกัด

1/5/2563          4,000,000 86909 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำด้ำน

สุขภำพ

4/9  ถนนมหิดล ต.ป่ำแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

3,172 0505563006137 บจ.โชติช่วงชัชวำลย์ เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ำกัด

5/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรับเหมำก่อสร้ำง 76/2  หมู่ท่ี 2 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

3,173 0505563006374 บจ.ดู ไฟน์ ฟู้ดส์ จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 10309 ประกอบกิจกำรแปรรูปผลไม้ 417/23  หมู่ท่ี 6 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

3,174 0505563006391 บจ.มอร์แกน โฮลด้ิง (เชียงใหม่) 

จ ำกัด

13/5/2563        10,000,000 70209 ประกอบกิจกำรเป็นท่ีปรึกษำให้ค ำแนะน ำ

ปัญหำทำงด้ำนพำณิชยกรรม อุตสำหกรรม

136/1  ถนนก ำแพงดิน ต.หำยยำ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

3,175 0505563006536 บจ.ยำมวลชน จ ำกัด 15/5/2563          2,000,000 47721 ประกอบกิจกำรขำยยำแผนปัจจุบัน เวช

ส ำอำง

211/223  หมู่ท่ี 2 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

3,176 0505563006609 บจ.เดอะ วิสดอม 999 จ ำกัด 18/5/2563          4,000,000 47723 ประกอบิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง 2  อำคำรศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซ่ำ

เชียงใหม่แอร์พอร์ต ช้ันท่ี 3  ห้องเลขท่ี 

365-366 ถนนมหิดล

ต.หำยยำ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

3,177 0505563006633 บจ.ทองไทยแท้ อินเตอร์ เทรด 

จ ำกัด

19/5/2563          1,000,000 68201 ประกอบกิจกำรตัวแทน นำยหน้ำและ

กำรค้ำหลักทรัพย์

4/5  หมู่ท่ี 9 ต.ป่ำแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

3,178 0505563006838 บจ.บีพี นีช อินโนเวช่ันส์ จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 45201 ประกอบกิจกำรให้บริกำรซ่อมแซมบ ำรุง

รักำำ ตรวจสอบ ยำนพำหนะ

189/2  ถนนวัวลำย ต.หำยยำ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

3,179 0505563006897 บจ.เอ็มเอชดี เชียงใหม่ กรุ๊ป จ ำกัด 22/5/2563          5,000,000 68102 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยอสังหำริมทรัพย์ 299/16  หมู่ท่ี 12 ต.ป่ำแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

3,180 0505563006919 บจ.เชียงใหม่ ไฟน์โฮม พร็อพเพอร์

ต้ีส์ จ ำกัด

25/5/2563          1,000,000 68201 ประกอบกิจกำรตัวแทนนำยหน้ำ 

อสังหำริมทรัพย์

88/345  หมู่ท่ี 10 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

3,181 0505563006927 บจ.แครอท กลม กลม จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 90001 ประกอบกิจกำรออกแบบ จัดจ ำหน่ำยสินค้ำ

 งำนศิลปะทุกประเภท

109/6  ถนนระแกง ต.ช้ำงคลำน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

3,182 0505563006986 บจ.ดีพลอย เทคโนโลยี จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 62012 กิจกรรมกำรจัดท ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ตำมวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ (ยกเว้นโปรแกรม

เว็บเพจและเครือข่ำย)

42/3  ถนนสุริยวงค์ ต.หำยยำ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

3,183 0505563007184 บจ.สติสิตำ จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม 111/1  หมู่ท่ี 10 ต.ป่ำแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

3,184 0503563002857 หจ.ที อินทีเรีย 63 19/5/2563             500,000 74101 ประกอบกิจกำรกิจกรรมกำรออกแบบและ

ตกแต่งภำยใน

84  หมู่ท่ี 9 ถนนโชตนำ ต.เวียง อ.ฝำง จ.เชียงใหม่ 50110

3,185 0505563007044 บจ.ห้วยโจ้เจริญยนต์ จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 45403 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอะไหล่และช้ินส่วน

 อุปกรณ์ใหม่ รถจักรยำนยนต์

85  หมู่ท่ี 4 ต.แม่ข่ำ อ.ฝำง จ.เชียงใหม่ 50110
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3,186 0503563002849 หจ.ฮอมเฮำส์โปรดักช่ัน 19/5/2563             500,000 73101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรโฆษณำปนะชำ

สัมพันธ์ ส่งเสริมกำรตลำด บริกำรจัดอบรม

สัมมนำ

70  หมู่ท่ี 6 ต.แม่ก๊ำ อ.สันป่ำตอง จ.เชียงใหม่ 50120

3,187 0503563002962 หจ.เอสเอ็มเค เซอร์วิส (2020) 25/5/2563          5,000,000 46522 ประกอบกิจกำร กำรขำยส่งโทรศัพท์และ

อุปกรณ์กำรส่ือสำรโทรคมนำคม

127/3  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนกลำง อ.สันป่ำตอง จ.เชียงใหม่ 50120

3,188 0505563006285 บจ.ไร่วียะศรี จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 01132 ประกอบกิจกำรปลูกพืชผักรวมถึงแตงชนิด

ต่ำง ๆ

287  หมู่ท่ี 4 ต.ยุหว่ำ อ.สันป่ำตอง จ.เชียงใหม่ 50120

3,189 0505563006480 บจ.เชียงใหม่ คอนรำด ดีเวลลอป

เม้นท์ จ ำกัด

15/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำนและงำนก่อสร้ำงอย่ำง

อ่ืนทุกชนิด

201  หมู่ท่ี 1 ต.สันกลำง อ.สันป่ำตอง จ.เชียงใหม่ 50120

3,190 0505563006641 บจ.ดีเค เพ่ิมพูนทรัพย์ จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 96309 ประกอบกิจกรรมกำรบริกำรอ่ืน ๆ ส่วน

บุคคลซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

112  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนกลำง อ.สันป่ำตอง จ.เชียงใหม่ 50120

3,191 0503563002644 หจ.เจ เมดิคอล ซัพพลำย 1/5/2563             300,000 47721 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ทำงกำร

แพทย์

156/25  หมู่ท่ี 7 ต.ต้นเปำ อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

3,192 0503563002661 หจ.พรวสันต์ 53 ก่อสร้ำง 1/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 179/50  หมู่บ้ำน ซิต้ีโฮมเพลส 3 หมู่ท่ี

 8

ต.ต้นเปำ อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

3,193 0503563002806 หจ.ท ำดี ท ำได้ พร็อพเพอร์ต้ี 15/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 85/19  หมู่ท่ี 10 ต.สันก ำแพง อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

3,194 0505563006111 บจ.เอ็ม มำร์เก็ต 2020 จ ำกัด 1/5/2563          5,000,000 68104 ประกอบกิจกำรให้เช่ำสถำนท่ีเพ่ือท ำธุรกิจ 188  หมู่ท่ี 3 ต.สันกลำง อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

3,195 0505563006145 บจ.ไทยอำไฟล์ 2020 จ ำกัด 5/5/2563          5,000,000 21001 ประกอบกิจกำรผลิต ส่งออก ยำรักษำโรค 31/11  หมู่ท่ี 3 ต.สันกลำง อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

3,196 0505563006153 บจ.มำร์ฟอร์ดเลย์ จ ำกัด 5/5/2563          5,000,000 21001 ประกอบกิจกำรผลิตส่งออก ยำรักษำโรค 31/11  หมู่ท่ี 3 ต.สันกลำง อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

3,197 0505563006161 บจ.ก๊อตเรส จ ำกัด 5/5/2563          5,000,000 21001 ประกอบกิจกำรผลิตและส่งออก ยำรักษำโรค 31/11  หมู่ท่ี 3 ต.สันกลำง อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

3,198 0505563006412 บจ.แฟ็ท โฮป จ ำกัด 13/5/2563          5,000,000 68102 ประกอบกิจกำร ขำย ให้เช่ำ อสังหำริมทรัพย์ 88/11  หมู่ท่ี 5 ต.ต้นเปำ อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

3,199 0505563006421 บจ.พรกฤษดำ คอนสทรัคช่ัน 

แอนด์ คอนซัลต้ิง จ ำกัด

13/5/2563          2,000,000 41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 51/19  หมู่ท่ี 5 ต.บวกค้ำง อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

3,200 0505563006561 บจ.ทีเอส คอน จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 71102 ประกอบกิจกำรรับปรึกษำ ส ำรวจ 

ตรวจสอบคุณภำพ ค ำนวณ วิเครำะห์ 

ประเมินผล ออกแบบ ประเมินรำคำ

111  หมู่ท่ี 6 ต.สันกลำง อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

3,201 0505563006579 บจ.เอส.อำร์.กรุ๊ป 1999 จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 10619 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย น ำเข้ำ 

ส่งออก อำหำรเสริมเพ่ือสุขภำพ

188  หมู่ท่ี 1 ต.สันกลำง อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
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3,202 0505563006731 บจ.ศุภำพิชญ์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร 

สถำนท่ี งำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด

189/7  หมู่ท่ี 2 ต.ต้นเปำ อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

3,203 0505563007141 บจ.สหบรรจุภัณฑ์ จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 22220 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย สินค้ำ

บรรจุภัณฑ์

149/6  หมู่ท่ี 2 ต.ต้นเปำ อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

3,204 0505563007222 บจ.ผ้ำอ้อมอีโค จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 17091 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยผ้ำอ้อม

ส ำหรับเด็ก

55/206  หมู่ท่ี 12 ต.สันก ำแพง อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

3,205 0503563002652 หจ.เมคซัมนอยซ์ 1/5/2563          1,000,000 60101 ประกอบกิจกำรกำรออกทำง

วิทยุกระจำยเสียง

149/6  หมู่ท่ี 3 ต.ท่ำวังตำล อ.สำรภี จ.เชียงใหม่ 50140

3,206 0503563002687 หจ.ไอยรำ ดีไซน์ เอ็นจิเนียร่ิง 5/5/2563          5,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร 

สถำนท่ี งำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด

151/43  หมู่ท่ี 4 ต.หนองผ้ึง อ.สำรภี จ.เชียงใหม่ 50140

3,207 0503563002946 หจ.ไอ.ที.สตำร์ เน็ตเวิร์ค 22/5/2563             500,000 47411 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย จัดหำ วัสดุ

อุปกรณ์ และบริกำรติดต้ัง/แก้ไข ระบบ 

network, computer และกล้องวงจรปิด

50  หมู่ท่ี 11 ต.ท่ำวังตำล อ.สำรภี จ.เชียงใหม่ 50140

3,208 0503563002971 หจ.เควีแอล พำวเวอร์ อิเล็กทริค

คอล คอมมูนิเคช่ัน

26/5/2563          1,000,000 62022 ประกอบกิจกำรกำรค้ำให้ค ำปรึกษำ 

รับเหมำ ติดต้ัง ออกแบบ เครือข่ำย

คอมพิวเตอร์

120  หมู่ท่ี 4 ต.สำรภี อ.สำรภี จ.เชียงใหม่ 50140

3,209 0505563006102 บจ.อีซ่ีรีน อี-คอมเมิร์ซ จ ำกัด 1/5/2563          2,000,000 47912 ประกอบกิจกำรขำยปลีกทำงอินเตอร์เน็ต 132/1  หมู่ท่ี 1 ต.ท่ำวังตำล อ.สำรภี จ.เชียงใหม่ 50140

3,210 0505563006471 บจ.พีบีฟู้ด อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 47219 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยปลีกและส่งอำหำร

ทะเล อำหำรสด อำหำรแช่แข็ง

122/23  หมู่ท่ี 2 ต.ป่ำบง อ.สำรภี จ.เชียงใหม่ 50140

3,211 0505563006692 บจ.เค.พี. อะโกร โครำช จ ำกัด 20/5/2563        10,000,400 01630 ประกอบกิจกำรหลังเก็บเก่ียวพืชผล 26  หมู่ท่ี 2 ต.ท่ำวังตำล อ.สำรภี จ.เชียงใหม่ 50140

3,212 0505563006811 บจ.ก๋อง แก้ว เฮือนค ำ เฮลท์แคร์ 

จ ำกัด

22/5/2563          2,000,000 86909 ประกอบกิจกำรด้ำนสุขภำพ 168/1  หมู่ท่ี 4 ต.ยำงเน้ิง อ.สำรภี จ.เชียงใหม่ 50140

3,213 0505563006862 บจ.เอ็นที ฟำร์ม แอนด์ เซฟ เฮ้ำส์ 

จ ำกัด

22/5/2563          1,000,000 41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 58/331  หมู่ท่ี 8 ต.หนองผ้ึง อ.สำรภี จ.เชียงใหม่ 50140

3,214 0505563007001 บจ.รุ่งเรืองธนกุล จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 47190 ประกอบกิจกำร ขำยปลีก ขำยส่ง เคร่ือง

อุปโภค บริโภค ทุกชนิด ซ่ึงสินค้ำตำมวัตถุท่ี

ประสงค์ทำงอิเล็กทรอนิกส์

190/162  หมู่ท่ี 8 ต.ไชยสถำน อ.สำรภี จ.เชียงใหม่ 50140

3,215 0505563007052 บจ.ฟีน่อม ดิวิช่ัน จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 62011 ประกอบกิจกำรออกแบบ พัฒนำเว็ปไซต์ 

โปรแกรม ส่ือโฆษณำ กำรตลำด และส่ือ

โซเช่ียลมีเดียต่ำงๆ

99/226  หมู่ท่ี 6 ต.ไชยสถำน อ.สำรภี จ.เชียงใหม่ 50140

3,216 0505563007079 บจ.อิน ไทย ลิฟว่ิง จ ำกัด 27/5/2563          5,000,000 68102 ประกอบกิจกำรค้ำท่ีดิน 130/67  หมู่ท่ี 2 ต.ป่ำบง อ.สำรภี จ.เชียงใหม่ 50140

3,217 0505563007087 บจ.ฮอร์ติ ไทย จ ำกัด 27/5/2563          2,000,000 70209 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนธุรกิจ 

กำรตลำด

130/67  หมู่ท่ี 2 ต.ป่ำบง อ.สำรภี จ.เชียงใหม่ 50140
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3,218 0505563007150 บจ.พี เอส อำร์ บ้ำนพำรวย จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 47595 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ 

และอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ

190/103  หมู่ท่ี 8 ต.ไชยสถำน อ.สำรภี จ.เชียงใหม่ 50140

3,219 0503563002814 หจ.หงษ์ทองรุ่งวิศว์ 15/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร 

สถำนท่ี งำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด

280  หมู่ท่ี 7 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150

3,220 0503563003047 หจ.ชีตำร์ สตูดิโอ 28/5/2563          1,000,000 47711 ประกอบกิจกำรค้ำเส้ือผ้ำส ำเร็จรูป 89  หมู่ท่ี 8 ต.สันมหำพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150

3,221 0505563007109 บจ.เอเลเฟ่นท์  เรสค้ิว  พำร์ค จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 01499 ประกอบกิจกำรเล้ียงช้ำงเพ่ือธุรกิจ 103  หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนช้ำง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150

3,222 0503563002873 หจ.นิยมพำนิช บ้ำนสำมหลัง 19/5/2563             300,000 45101 ประกอบกิจกำรตัวแทนนำยหน้ำเพ่ือ

จ ำหน่ำยรถยนต์

132  หมู่ท่ี 8 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160

3,223 0503563002890 หจ.เอสที.กรุ๊ป แอนด์ ดิเวลลอป

เม้นท์

20/5/2563          1,000,000 41002 รับเหมำก่อสร้ำง 113/1  หมู่ท่ี 11 ต.ยำงครำม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160

3,224 0503563002881 หจ.คำร์เปท 2020 19/5/2563          1,000,000 47530 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ติดต้ังพรม

ทุกชนิด

189/42  หมู่ท่ี 6 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

3,225 0503563003144 หจ.ภัครัศ 29/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง โครงสร้ำง 

งำนสถำปัตยกรรม อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ี

พักอำศัย

36  หมู่ท่ี 5 ต.ห้วยทรำย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

3,226 0505563006013 บจ.ซี.เอ.เอส. กำรเกษตร จ ำกัด 1/5/2563          4,000,000 01619 ประกอบกิจกำรจัดกำรเก่ียวกับด้ำน

กำรเกษตร ส่งเสริมกำรเกษตร

111  หมู่ท่ี 2 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

3,227 0505563006021 บจ.พำวเวอร์ทีม จ ำกัด 1/5/2563          1,000,000 47599 ประกอบกิจกำรติดต้ังระบบไฟฟ้ำทุกประเภท 184/2  หมู่ท่ี 2 ถนนเชียงใหม่-ฝำง ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

3,228 0505563006366 บจ.รักษำควำมปลอดภัย ริช ฮำร์ท

 จ ำกัด

12/5/2563             500,000 80100 ประกอบกิจกำรรักษำควำมปลอดภัย 225/15  หมู่ท่ี 9 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

3,229 0505563006587 บจ.เชียงใหม่ บ้ำนสวน คอน

สตรัคช่ัน แอนด์ ลอว์ จ ำกัด

18/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร 

สถำนท่ี งำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด

3/1  หมู่ท่ี 3 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

3,230 0505563006617 บจ.อันลัม จ ำกัด 18/5/2563          2,000,000 55101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรโรงแรม รีสอร์ท 111/5  หมู่ท่ี 1 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

3,231 0505563006722 บจ.หญิงไท่ เชียงใหม่ จ ำกัด 20/5/2563          4,000,000 73101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรโฆษณำ 111/5  หมู่ท่ี 1 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

3,232 0505563006790 บจ.แบล็คแคท เอเจนซ่ี จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 90002 ประกอบกิจกำรบริกำรจัดกิจกรรมควำม

บันเทิงต่ำง ๆ

466/4  หมู่ท่ี 5 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

3,233 0505563007168 บจ.วี วอลเล็ต คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 28/5/2563        40,000,000 47912 ประกอบกิจกำรขำยของออนไลน์ 147  หมู่ท่ี 8 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

3,234 0503563002717 หจ.ยอดผักหวำน 12/5/2563             500,000 47594 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองดนตรี 41/3  ถนนสำมล้ำน ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

3,235 0503563002792 หจ.นิวนอร์มอลทรีเอ็มเอ 14/5/2563          1,000,000 47213 ประกอบกิจกำรค้ำ ผัก ผลไม้ 144/1  หมู่ท่ี 14 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

3,236 0503563002938 หจ.เดอะ เจนเทิล มำสสำจ แอนด์ 

สปำ

22/5/2563          1,000,000 96101 ประกอบกิจกำรให้บริกำร นวด สปำ 26/5  ซอย5 ถนนนิมมำนเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,237 0503563003071 หจ.จี-เอส-ไอ พัฒนำ 28/5/2563          1,000,000 47190 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำสินค้ำสุขภำพจำก

ต่ำงประเทศ

125/3  หมู่ท่ี 7 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

3,238 0503563003136 หจ.ดำลุ่มภำคเหนือ 29/5/2563             600,000 46314 ประกอบกิจกำรขำยส่ง นมสด 13/33  หมู่ท่ี 10 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

3,239 0505563006196 บจ.ดีเวลลอปปำ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 5/5/2563             100,000 71102 ประกอบกิจกำรออกแบบและพัฒนำ

ผลิตภัณฑ์อิเล็กืรอนิกส์

9/576  ถนนชลประทำน ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

3,240 0505563006200 บจ.เดอะไฟเนสท์ จ ำกัด 5/5/2563             100,000 47912 ประกอบกิจกำรขำยปลีกทำงอินเทอร์เน็ต 1/3  หมู่ท่ี 14 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

3,241 0505563006234 บจ.พำวเวอร์ สปอร์ตส์ เชียงใหม่ 

จ ำกัด

5/5/2563          1,000,000 46414 ประกอบกิจกำรค้ำส่งและปลีก เคร่ืองแบบ

ทุกชนิด อุปกรณ์กีฬำ

39  ถนนสนำมกีฬำ ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

3,242 0505563006358 บจ.ปรำนต์ ลีเกิล จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 69100 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกฏหมำย 10  ช้ันท่ี 2  ห้องเลขท่ี  Bฺ 10 หมู่ท่ี 3 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

3,243 0505563006382 บจ.จี2ที คอนสตรัคช่ัน แอนด์ บิล

ด่ิง ดีไซน์ จ ำกัด

12/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร 

สถำนท่ี งำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด

95  หมู่ท่ี 7 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

3,244 0505563006595 บจ.ซอฟต์แวร์ คอนซัลแทนซ่ี จ ำกัด 18/5/2563          2,000,000 62012 กิจกรรมกำรจัดท ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ตำมวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ (ยกเว้นโปรแกรม

เว็บเพจและเครือข่ำย)

310  อำคำรโรงแรมไอคอนพำร์ค ช้ันท่ี

 2  ห้องเลขท่ี S10 ถนนมณีนพรัตน์

ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

3,245 0505563006757 บจ.โกลเด้น ทำวน์ อิมพอร์ต แอนด์

 เอ็กพอร์ต เทรดด้ิง (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

21/5/2563          1,000,000 46108 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก เก่ียวกับ

อำหำรสัตว์

8/10  ถนนนิมมำนเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

3,246 0505563006935 บจ.บิด นินจำ จ ำกัด 25/5/2563          2,000,000 70209 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนธุรกิจแก่

ชำวต่ำง

7/1  ซอย6 (ถนนสุขเกษม) ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

3,247 0505563006943 บจ.เอเค ไอพี เวนเจอร์ จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 70209 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนพัฒนำ

ธุรกิจนวัตกรรม ให้ค ำปรึกษำและย่ืนจด

ทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำทุกประเภท

7  ซอย9 ถนนศิริมังคลำจำรย์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

3,248 0505563006978 บจ.คริปต์โซลูท จ ำกัด 25/5/2563          5,000,000 64991 ประกอบกิจกำรธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 

รวมถึงผู้ให้บริกำรระบบเสนอขำยโทเคน

ดิจิทัล ศูนย์แลกเปล่ียนนำยหน้ำ ผู้ค้ำ

18  ซอย4 ถนนศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

3,249 0505563007095 บจ.สมำร์ทฟำร์ม วิลเลจ เชียงใหม่ 

จ ำกัด

27/5/2563          1,000,000 33121 ประกอบกิจกำรด้ำนบริกำร ซ่อมบ ำรุง 

รับเหมำท ำส่ิงของและให้ค ำปรึกษำทำงด้ำน

กำรเกษตร เช่นป๊ัมน้ ำ

79/17  หมู่ท่ี 10 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

3,250 0505563007125 บจ.เอสเอช ไลฟ์ จ ำกัด 28/5/2563          2,000,000 56101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม 177  ถนนช้ำงเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

3,251 0503563002741 หจ.ทรีโกลด์ เฮิร์บ 13/5/2563          1,000,000 21002 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยใยบวบ 

และผลิตภัณฑ์วัตถุดิบท่ีใช้เป็นส่วนประกอบ

ของลูกประคบ

330/7  หมู่บ้ำน เดอะลำกูน่ำโฮม หมู่ท่ี

 2 ถนนวงแหวนรอบนอก

ต.หนองจ๊อม อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี
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3,252 0503563002822 หจ.มีทรัพย์อนันต์ คอนสตรัคช่ัน 18/5/2563          2,000,000 41002 ประกอบกิจกำรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

สถำนท่ี งำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด 

รวมท้ังรับท ำงำนโยธำทุกประเภท

248/110  หมู่ท่ี 3 ต.สันนำเม็ง อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210

3,253 0503563002920 หจ.บี.ที คอนสตรัคช่ัน 2020 22/5/2563          3,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน

181/19  หมู่ท่ี 10 ต.ป่ำไผ่ อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210

3,254 0503563002954 หจ.ทรัพย์สุรินทร์อุดม 25/5/2563          1,000,000 71102 ประกอบกิจกำรออกแบบ ให้ค ำปรึกษำ 

ติดต้ัง งำนวิศวกรรม

449/149  หมู่ท่ี 1 ต.สันทรำยน้อย อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210

3,255 0503563002997 หจ.ฤทธิพันธ์ 2020 คอนสตรัคช่ัน 26/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 50  หมู่ท่ี 3 ต.สันนำเม็ง อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210

3,256 0505563006048 บจ.ไนท์ แอดมิน แอสเสท แมนเนจ

เม้นท์ จ ำกัด

1/5/2563          4,000,000 68102 ประกอบกิจกำรซ้ือขำย ให้เช่ำ 

อสังหำริมทรัพย์

222/12  หมู่ท่ี 11 ต.สันนำเม็ง อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210

3,257 0505563006242 บจ.แอ็ท วิชช่ัน มัลติมิเดีย จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 47411 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์

99/659  หมู่บ้ำน พิมุกต์ 1 เฟส 6 หมู่ท่ี

 5 ซอย24

ต.สันทรำยน้อย อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210

3,258 0505563006315 บจ.วงษ์หมึก จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 120  หมู่ท่ี 7 ต.สันนำเม็ง อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210

3,259 0505563006439 บจ.เวลเวิร์ค เมเนจเม้นท์ จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 68202 ประกอบกิจกำร รับบริกำรงำนนิติบุคคล 

อำคำรชุด

279/9  หมู่ท่ี 3 ต.สันทรำยน้อย อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210

3,260 0505563006501 บจ.เออเบิน บิซ จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 47412 ประกอบกิจกำรให้บริกำรและจ ำหน่ำย

ซอฟท์แวร์ส ำหรับกำรระดมทุนมวลชน

345/13  หมู่ท่ี 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210

3,261 0505563006650 บจ.ฟร็อกแมน ครีเอทีฟ เวลธ์ จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 70202 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำ หรือวำงแผน

ทำงกำรเงิน

333/112  หมู่ท่ี 8 ต.หนองจ๊อม อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210

3,262 0505563006706 บจ.วีเอ็นเอ็นไนน์ทีน จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 20113 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยซิลเวอร์นำ

โน

199/25  หมู่ท่ี 1 ต.สันทรำยหลวง อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210

3,263 0505563006773 บจ.วีอำร์โฮม แลนด์แอนด์เฮ้ำส์ 

จ ำกัด

21/5/2563          2,000,000 68102 ประกอบกิจกำรค้ำท่ีดิน 224  หมู่ท่ี 1 ต.ป่ำไผ่ อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210

3,264 0505563006846 บจ.พีเอ็ม อินโนเวทีฟ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ำกัด

22/5/2563          1,000,000 45201 ประกอบกิจกำรให้บริกำรซ่อมแซม บ ำรุง

รักำำ ตรวจสอบ ยำนพำหนะ

239/43  หมู่ท่ี 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210

3,265 0505563006951 บจ.พีแอนด์ที มิรำเคิล กรุ๊ป จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 96104 ประกอบกิจกำรเสริมควำมงำม 405/28  หมู่ท่ี 3 ต.สันนำเม็ง อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210

3,266 0505563006960 บจ.โดดเด่น โปรดักช่ัน จ ำกัด 25/5/2563             500,000 73101 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงโฆษณำ ยูทูปเบอร์ 54  หมู่ท่ี 9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210

3,267 0505563006994 บจ.เอมเมอรัลด์เว็ลธ์ อินเตอร์

เนช่ันแนล เทรดด้ิง จ ำกัด

26/5/2563          1,000,000 46313 ประกอบกิจกำรขำยส่งผลไม้ 399/117  หมู่ท่ี 2 ต.หนองจ๊อม อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210

3,268 0505563007028 บจ.เอฟแอลอำร์สำมส่ีเก้ำ วิสำหกิจ

เพ่ือสังคม จ ำกัด

27/5/2563          1,000,000 46209 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำท่ีได้รับจำก

กำรเกษตร

345  หมู่ท่ี 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210
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3,269 0505563007117 บจ.เซจิ เชียงใหม่ จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 70209 ประกอบกิจกำรให้บริกำรให้ค ำปรึกษำกำร

จัดระบบงำน ของกิจกำรร้ำนอำหำรและ

กิจกำรท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับร้ำนอำหำร

21  หมู่ท่ี 2 ต.สันทรำยหลวง อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210

3,270 0503563003098 หจ.เอรำวัณล้ำนนำ 28/5/2563          1,000,000 32909 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำเพ่ือ

รับจ้ำงท ำของ ตำมวัตถุประสงค์ท้ังหมด

211  หมู่ท่ี 5 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

3,271 0503563003110 หจ.โอเอ็นจี. กรุ๊ป คอนสตรัคช่ัน 

แอนด์ ดีไซน์

29/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร 

สถำนท่ี งำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด

67  หมู่ท่ี 1 ต.ส ำรำญรำษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

3,272 0505563006064 บจ.เรนโบว์ เอเลเฟนท์ จ ำกัด 1/5/2563          2,000,000 56299 ประกอบกิจกำรให้บริกำรจัดหำอำหำรและ

ท่ีพักแก่นักท่องเท่ียว

36  หมู่ท่ี 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

3,273 0505563006269 บจ.โซล่ำ แบมบูอำร์คิเทคเจอร์ 

จ ำกัด

7/5/2563          2,000,000 25939 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย อุปกรณ์ 

เคร่ืองมือเฟอร์นิเจอร์

69  หมู่ท่ี 5 ต.สง่ำบ้ำน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

3,274 0505563006307 บจ.วำร์ซำนิ ทัวร์ แอนด์ ทรำเวล 

จ ำกัด

7/5/2563          2,000,000 79120 ประกอบกิจกำรน ำเท่ียวและธุรกิจน ำเท่ียว 233/289  หมู่ท่ี 15 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

3,275 0505563006544 บจ.พิมพ์ คอร์เปอร์เรช่ัน จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 47411 ประกอบกิจกำรค้ำอุปกรณ์ไอที อุปกรณ์

นวัตกรรม เคร่ืองมือดูแลสุขภำพ

114  หมู่ท่ี 4 ต.ตลำดขวัญ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

3,276 0505563006552 บจ.เซคคันด์ แพลน จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 62012 ประกอบกิจกำร รับผลิต ให้ค ำปรึกษำ 

แนะน ำ เก่ียวกับงำนมัลติมีเดียทุกรุปแบบ

166/47  หมู่ท่ี 7 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

3,277 0505563006871 บจ.เชียงใหม่นิวแลนด์ทัวร์888 

จ ำกัด

22/5/2563          5,000,000 46204 ประกอบกิจกำรค้ำสัตว์มีชีวิต 79/466  หมู่ท่ี 2 ต.ตลำดขวัญ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

3,278 0505563007061 บจ.นิโคแคล จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 46319 ประกอบกิจกำรขำยสินค้ำอุปโภคบริโภค 

อำหำรเสริม วิตำมินบ ำรุงร่ำงกำย อำหำร

เสริมโปรตีน

139/237  หมู่ท่ี 1 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

3,279 0505563007206 บจ.พระนคร31 เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์

เซอร์วิส จ ำกัด

29/5/2563          1,000,000 43223 ประกอบกิจกำรติดต้ังระบบระบำยอำกำศ 15/7  หมู่ท่ี 14 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

3,280 0503563002750 หจ.แม่งัด เอ็นจิเนียร่ิง 13/5/2563          2,000,000 82990 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงท ำงำนเหล็ก งนแส

ตนเลส และงำนอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจน

จ ำหน่ำยสินค้ำดังกล่ำว

334/6  หมู่ท่ี 4 ต.สันผักหวำน อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ 50230

3,281 0503563002831 หจ.อคิรำห์ เทรดด้ิง 18/5/2563             500,000 21002 ประกอบกิจกำร ผลิต น ำเข้ำ ส่งออก ยำท่ี

ท ำจำกสมุนไพร

43/1  หมู่ท่ี 3 ต.สบแม่ข่ำ อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ 50230

3,282 0503563002865 หจ.เจดับเบ้ิลยู กิจรุ่งเรือง กระจก-

อลูมิเนียม

19/5/2563          1,000,000 43309 ประกอบกิจกำรรับออกแบบ ติดต้ังกระจก 

อลูมิเนียม

121  หมู่ท่ี 9 ต.หำรแก้ว อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ 50230

3,283 0503563002911 หจ.เอ เอ็ม คอนทรัคช่ัน 21/5/2563          2,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร 

สถำนท่ี งำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด

101  หมู่ท่ี 5 ต.บ้ำนแหวน อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ 50230



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,284 0505563006072 บจ.ซีเจเอส ไทยอินโนเวช่ัน จ ำกัด 1/5/2563          1,000,000 47219 ประกอบกิจกำรขำยปลีกสินค้ำหลำยชนิด

ซ่ึงผลิตภัณฑ์อำหำร

299/57  หมู่ท่ี 6 ต.สันผักหวำน อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ 50230

3,285 0505563006129 บจ.ไอเอ็มพี คอร์ป จ ำกัด 1/5/2563             100,000 46102 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและส่งออกผลิตภัณฑ์

เสริมอำหำร

11  หมู่ท่ี 7 ต.สันผักหวำน อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ 50230

3,286 0505563006226 บจ.ภัทรวดีน้ ำแพร่วัสดุ 2563 จ ำกัด 5/5/2563          5,000,000 46631 ประกอบกิจกำรขำยส่ง ขำยปลีกสินค้ำวัสดุ

อุปกรณ์ก่อสร้ำง และคอนกรีตข้ึนรูป

194  หมู่ท่ี 4 ต.น้ ำแพร่ อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ 50230

3,287 0505563006455 บจ.เพำเวอร์ มำยด์ จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 46900 ประกอบกิจกำรขำยส่งขำยปลีกสินค้ำ

อุปโภคทุกชนิด

58/1  หมู่ท่ี 5 ต.หนองควำย อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ 50230

3,288 0505563006510 บจ.9 ลัคก้ี อิเลเฟ่นส์ จ ำกัด 15/5/2563          2,000,000 46318 ประกอบกิจกำรขำยส่ง ขำยปลีก ส่งออก 

เมล็ดกำแฟและผลิตภัณฑ์จำกเมล็ดกำแฟ

232  หมู่ท่ี 3 ต.น้ ำแพร่ อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ 50230

3,289 0505563006684 บจ.เชอร่ี เชียงใหม่ จ ำกัด 20/5/2563          4,000,000 68102 ประกอบกิจกำรกำรพัฒนำ จัดกำร และกำร

ขำยอสังหำริมทรัพย์

226/353  หมู่ท่ี 3 ต.สันผักหวำน อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ 50230

3,290 0505563006901 บจ.แพ้ท่ีเชียงใหม่ จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 68201 ประกอบกิจกำร นำยหน้ำ ซ้ือขำยบ้ำนท่ีดิน

 อสังหำริมทรัพย์

226/1  หมู่ท่ี 1 ต.สันผักหวำน อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ 50230

3,291 0505563007214 บจ.ธัญญ์ดำรำวรรณ เวลเนส จ ำกัด 29/5/2563          2,000,000 87301 ประกอบกิจกำรศูนย์ดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอำยุ 335  หมู่ท่ี 2 ต.สันผักหวำน อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ 50230

3,292 0505563006714 บจ.ธีรวุฒิ 999 จ ำกัด 20/5/2563          5,000,000 46530 ประกอบกิจกำรค้ำ วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ทำงกำรเกษตรและกำรก่อสร้ำงทุก

ชนิด

255  หมู่ท่ี 5 ต.บ้ำนแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50240

3,293 0503563002695 หจ.ดอยเต่ำ มหำนครขนส่ง 5/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่ง 231  หมู่ท่ี 3 ต.ท่ำเด่ือ อ.ดอยเต่ำ จ.เชียงใหม่ 50260

3,294 0503563002903 หจ.สมหวัง คอนสตรัคช่ัน 9 21/5/2563             900,000 41002 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงส่ิงปลูกสร้ำง 89  หมู่ท่ี 3 ต.แม่นำจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270

3,295 0503563002733 หจ.เทพนิมิตยนตกิจ 13/5/2563          2,000,000 33120 ประกอบกิจกำรบริกำรให้ค ำปรึกษำ 

ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำเคร่ืองจักร

อิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองจักรกลทุกชนิด

1  หมู่ท่ี 7 ต.แม่สำว อ.แม่อำย จ.เชียงใหม่ 50280

3,296 0503563003055 หจ.พงษ์รัชฏ์ ไลท์ต้ิง 28/5/2563          1,500,000 47595 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองใช้และ

อุปกรณ์ไฟฟ้ำทุกชนิด

81  หมู่ท่ี 6 ต.แม่สำว อ.แม่อำย จ.เชียงใหม่ 50280

3,297 0505563006854 บจ.แสงสุวรรณ์ไรซ์ กรุ๊ป จ ำกัด 22/5/2563          5,000,000 10611 ประกอบกิจกำรโรงสีข้ำว 88  หมู่ท่ี 12 ต.แม่สำว อ.แม่อำย จ.เชียงใหม่ 50280

3,298 0503563002768 หจ.เอส. รัตนะ 13/5/2563             500,000 47525 ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุก่อสร้ำง อุปกรณ์และ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในกำรก่อสร้ำง เคร่ืองมือ

ช่ำงทุกประเภท

411/186  หมู่ท่ี 5 ต.หนองหำร อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50290

3,299 0505563006277 บจ.ปรำณ 2020 จ ำกัด 7/5/2563             100,000 28219 ประกอบกิจกำรจัดต้ังเพ่ือด ำเนินกำรธุรกิจ

ในกำรผลิตวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรเกษตร

234/117  หมู่ท่ี 9 ต.หนองหำร อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50290

3,300 0505563006331 บจ.แจ่ม คอมพำนี (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

8/5/2563             100,000 63113 ประกอบกิจกำรให้บริกำรด้ำนออนไลน์ 320  หมู่ท่ี 4 ต.หนองหำร อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50290
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3,301 0505563006676 บจ.โอ.พี. คอสเมติค กรุ๊ป จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 47723 ประกอบกิจกำรค้ำ ผลิตภัณฑด้ำนสุขภำพ

และควำมงำม อำหำรเสริมหรือผลิตภัณฑ์

เสริมอำหำรเพ่ือสุขภำพ

54  หมู่ท่ี 3 ต.หนองหำร อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50290

3,302 0503563002784 หจ.เอ็นเคบี อะโกรเทค 14/5/2563             500,000 47213 ประกอบกิจกำรค้ำ ผัก ผลไม้ อำหำรสด 

อำหำรแห้ง

195/303  หมู่ท่ี 8 ต.สันผีเส้ือ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

3,303 0503563002989 หจ.เคดับเบิลยูเอ็น คอนสตรัคช่ัน 

2020

26/5/2563             500,000 46631 ประกอบกิจกำรรจ ำหน่ำยเสำเข็ม 79/6  ซอย22 (ถนนโชตนำ) ต.ช้ำงเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

3,304 0503563003004 หจ.เคเอช เอดิช่ันส์ กรุ๊ป 26/5/2563             500,000 14112 เส้ือผ้ำเเละเคร่ืองเเต่งกำย 199/382  หมู่ท่ี 8 ต.สันผีเส้ือ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

3,305 0503563003012 หจ.เกรทไลท์ อลูมิเนียม 27/5/2563          1,000,000 25119 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย โครงเหล็ก 

กันสำด

195  ถนนช้ำงเผือก ต.ช้ำงเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

3,306 0503563003080 หจ.เจน ซี แอนด์ มี 28/5/2563          1,000,000 46900 ประกอบกิจกำรค้ำปลีก ส่ง สินค้ำอุโภค 

บริโภค

100/33  หมู่ท่ี 3 ต.สันผีเส้ือ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

3,307 0505563006081 บจ.คอยน์ เวนด้ิง จ ำกัด 1/5/2563          3,000,000 96202 ประกอบกิจกำรบริกำรเคร่ืองซักผ้ำหยอด

เหรียญ

45  ซอย3 (ถนนสุขเกษม) ต.ป่ำตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

3,308 0505563006099 บจ.โกอัน ฟู้ดส์ จ ำกัด 1/5/2563             500,000 56101 ประกอบกิจกำรร้ำนขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม 2  ซอย3 ถนนศรีมงคล ต.ป่ำตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

3,309 0505563006293 บจ.ฟิตเกรด จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 85500 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำ แนะแนว กำร

เรียน

181/292  หมู่ท่ี 3 ต.ช้ำงเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

3,310 0505563006323 บจ.ไทเกอร์คิง อินเตอร์เทรด จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 46599 ประกอบกิจกำรค้ำ ประตูรีโมท 8/1  ซอย16 ถนนโชตนำ ต.ช้ำงเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

3,311 0505563006498 บจ.ณิชำน์ เว็ลธี จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 68104 ประกอบกิจกำรให้เช่ำอำคำรส ำนักงำน 

อสังหำริมทรัพย์

188  หมู่ท่ี 1 ต.สันผีเส้ือ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

3,312 0505563006528 บจ.คูมิ เชียงใหม่ จ ำกัด 15/5/2563          3,000,000 47222 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืม ชำ กำแฟ 16/12  หมู่ท่ี 2 ต.ช้ำงเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

3,313 0505563006765 บจ.เชียงใหม่สมุดลำนนำ จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 47612 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์เคร่ืองเขียน

 กระดำษ แบบเรียน

209/6 ถนนช้ำงเผือก ต.ช้ำงเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

3,314 0505563006781 บจ.ไจเจด อินเตอร์เทรด จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 10619 ประกอบกิจกำรผลิตจ ำหน่ำย น ำเข้ำ ส่งออก

  อำหำรเสริมเพ่ือสุขภำพ

16/12  หมู่ท่ี 2 ต.ช้ำงเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

3,315 0505563006803 บจ.จง ไท่ อี-คอมเมิร์ซ เซอร์วิส 

จ ำกัด

22/5/2563          1,000,000 63113 กำรบริกำรเป็นตลำดกลำงในกำรซ้ือขำย

สินค้ำหรือบริกำร โดยวิธีใช้ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนระบบเครือข่ำย

อินเทอร์เน็ต

50/6  ถนนห้วยแก้ว ต.ช้ำงเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

3,316 0505563006820 บจ.ซีโอเอสอำร์ไอ บิสซิเนส คอน

ซัลต้ิง เซอร์วิส จ ำกัด

22/5/2563          1,000,000 96309 กิจกรรมกำรบริกำรอ่ืน ๆ ส่วนบุคคลซ่ึงมิได้

จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

50/5  ถนนห้วยแก้ว ต.ช้ำงเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

3,317 0505563006889 บจ.วินออล ช็อคโกแลต จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 46318 ประกอบกิจกกำรค้ำ โกโก้ กำแฟ ถ่ัวงำ 200/4  หมู่ท่ี 9 ถนนเชียงใหม่ - แม้้โจ้ ต.สันผีเส้ือ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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3,318 0505563007133 บจ.เย่ียมยุทธฟู้ดอินเตอร์เทรด 

จ ำกัด

28/5/2563          1,000,000 32909 ประกอบกิจกำรผลิต ว่ำจ้ำง ผลิต น ำเข้ำ

ส่งออกซ่ึงผลิตภัณฑ์ทุกชนิด

498/168  หมู่ท่ี 5 ต.สันผีเส้ือ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

3,319 0505563007192 บจ.รุ่งเรือง เฮง เฮง เฮง จ ำกัด 29/5/2563          5,000,000 68104 ประกอบกิจกำรให้เช่ำส ำนักงำน 3  ซอย2 (ถนนเมืองสมุทร) ถนนเมือง

สมุทร

ต.ช้ำงม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

3,320 0505563007010 บจ.ด่ังใจหวัง จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 43223 ประกอบกิจกำรติดต้ังระบบระบำยอำกำศ 12  หมู่ท่ี 14 ต.แม่งอน อ.ฝำง จ.เชียงใหม่ 50320

3,321 0515563000635 บจ.สหสำยเหนือหล่อยำง จ ำกัด 18/5/2563          5,000,000 22112 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงหล่อดอกยำงรถยนต์

ทุกชนิด รับซ้ือและจ ำหน่ำยยำงรถยนต์ทุก

ชนิด

108  หมู่ท่ี 2 ต.ป่ำสัก อ.เมืองล ำพูน จ.ล ำพูน 51000

3,322 0515563000601 บจ.ซำกุระ ออนเซ็น ล ำพูน 

เชียงใหม่ จ ำกัด

8/5/2563          2,000,000 56101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรสถำนท่ีท่องเท่ียว 

ท่ีพักแรม ภัตตำคำรร้ำนอำหำร และร้ำน

ขำยของท่ีระลึก

349/360  หมู่ท่ี 4 ต.ป่ำสัก อ.เมืองล ำพูน จ.ล ำพูน 51000

3,323 0513563000412 หจ.โชคเจบี เคมีเกษตร 15/5/2563          2,000,000 46692 ประกอบกิจกำรขำยส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์

ทำงกำรเกษตร

149/1  หมู่ท่ี 15 ต.ล้ี อ.ล้ี จ.ล ำพูน 51110

3,324 0513563000366 หจ.รุ่งโรจน์อำหำรสัตว์ 1/5/2563          1,000,000 47734 ร้ำนขำยปลีกสัตว์เล้ียงและอุปกรณ์ท่ี

เก่ียวข้อง

370 ต.ป่ำสัก อ.เมืองล ำพูน จ.ล ำพูน 51000

3,325 0513563000382 หจ.อุไรวรรณกรุ๊ป 7/5/2563          1,000,000 46414 ประกอบกิจกำรค้ำ ผ้ำ ผ้ำทอ เคร่ืองนุ่งห่ม 

ส่ังเข้ำมำข ำหน่ำยในประเทศและส่งออกไป

จ ำหน่ำยยังต่ำงประเทศ

129/6  หมู่ท่ี 9 ต.บ้ำนกลำง อ.เมืองล ำพูน จ.ล ำพูน 51000

3,326 0513563000439 หจ.ชำตินิศำกร 22/5/2563          1,000,000 74101 ประกอบธุรกิจเป็นท่ีปรึกษำในกำรควบคุม

และออกแบบ กำรตกแต่งภำยในอำคำร

299/3  หมู่ท่ี 7 ต.บ้ำนกลำง อ.เมืองล ำพูน จ.ล ำพูน 51000

3,327 0513563000471 หจ.เอเอ็นซี ดีไซน์ คอนสตรัคช่ัน 26/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย รับส่ังท ำและ

ให้บริกำรซ่อมแซมปรับปรุง ต่อเติมงำนไม้ 

งำนเหล็ก

165  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนกลำง อ.เมืองล ำพูน จ.ล ำพูน 51000

3,328 0513563000498 หจ.โชคกิจ 999 27/5/2563          1,000,000 62023 ประกอบกิจกำรด้ำนงำนวำงระบบไอที 35  ถนนป่ำสัก ต.ในเมือง อ.เมืองล ำพูน จ.ล ำพูน 51000

3,329 0513563000480 หจ.ล้ีศึกษำภัณฑ์ 27/5/2563          1,000,000 47612 ประกอบกิจกำรขำยปลีกเคร่ืองเขียนและ

เคร่ือใช้ส ำนักงำน

19/5  หมู่ท่ี 14 ต.ล้ี อ.ล้ี จ.ล ำพูน 51110

3,330 0515563000619 บจ.อินล้ีเกษตรฟำร์ม จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 10619 ประกอบกิจกำร ผลิต จ ำหน่ำย รับซ้ือ แปร

รูป สินค้ำทำงกำรเกษตรและผลผลิต

ทำงกำรเกษตร

201/2  หมู่ท่ี 5 ต.ล้ี อ.ล้ี จ.ล ำพูน 51110

3,331 0513563000421 หจ.ตะวันฉำย คำเฟ่ แอนด์ 

เรสเตอรองท์

19/5/2563          1,000,000 56101 ประกอบกิจกำร ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม 

เช่น น้ ำด่ืม น้ ำแร่ น้ ำผลไม้ กำแฟ

289  หมู่ท่ี 5 ต.แม่แรง อ.ป่ำซำง จ.ล ำพูน 51120

3,332 0515563000643 บจ.ท๊อป ไทย อินเตอร์ ฟู๊ด จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 46311 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย ไก่ หมู สด

และแปรรูป

267  หมู่ท่ี 1 ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ล ำพูน 51120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,333 0513563000391 หจ.เกษตรศิลป์พล 13/5/2563          1,000,000 01462 ประกอบกิจกำรเล้ียงสัตว์ 128  หมู่ท่ี 5 ต.ป่ำพลู อ.บ้ำนโฮ่ง จ.ล ำพูน 51130

3,334 0513563000447 หจ.กอบสุข 29 25/5/2563             600,000 47219 ร้ำนขำยปลีกอำหำรอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภท

ไว้ในท่ีอ่ืน

29  หมู่ท่ี 1 ต.ป่ำซำง อ.ป่ำซำง จ.ล ำพูน 51120

3,335 0513563000463 หจ.นฤสรณ์ เอ็นจิเนียร่ิง 26/5/2563             600,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรพ่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำงำน ถนน สะพำน เข่ือน อุโมงค์ และ

งำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับ

ท ำงำนโยธำทุกประเภท

19  หมู่ท่ี 11 ต.บ้ำนโฮ่ง อ.บ้ำนโฮ่ง จ.ล ำพูน 51130

3,336 0515563000651 บจ.อุโมงค์เวจจ้ี จ ำกัด 22/5/2563             500,000 01131 ประกอบกิจกำร ปลูกและจ ำหน่ำยผักปลอด

สำรพิษทุกชนิด

303  หมู่ท่ี 8 ต.อุโมงค์ อ.เมืองล ำพูน จ.ล ำพูน 51150

3,337 0513563000374 หจ.ซี.ซี อิเลคทริค แอนด์ เอ็นจิ

เนียร่ิง

5/5/2563             400,000 43223 ประกอบกิจกำรรับติดต้ัง ซ่อมแซม 

เคร่ืองปรับอำกำศ ระบบไฟฟ้ำ ระบบประปำ

 ระะบบสำธำรณูปโภค ทุกชนิด

261  หมู่ท่ี 8 ต.เหมืองง่ำ อ.เมืองล ำพูน จ.ล ำพูน 51000

3,338 0513563000404 หจ.ดับบลิว.เอ.บิลเล่ียน กรุ๊ป 15/5/2563             300,000 46434 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยของใช้และของเล่น

เด็ก ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ

155/1  หมู่ท่ี 7 ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองล ำพูน จ.ล ำพูน 51000

3,339 0513563000455 หจ.พีที แฟคตอร่ี ซัพพลำย 25/5/2563             200,000 47739 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยน้ ำยำท ำควำม

สะอำดทุกชนิด

14/63  หมู่ท่ี 4 ต.ป่ำสัก อ.เมืองล ำพูน จ.ล ำพูน 51000

3,340 0515563000660 บจ.พีเอ็นเอส เน็ตเวิร์ก ซิสเต็ม 

จ ำกัด

29/5/2563             100,000 42202 ประกอบกิจกำรรับเหมำติดต้ัง ออกแบบ 

วำงระบบกำรส่ือสำร

55/4  หมู่ท่ี 14 ต.ล้ี อ.ล้ี จ.ล ำพูน 51110

3,341 0525563000422 บจ.กฎหมำยณัฐชนนท์ทนำยควำม

และเพ่ือน จ ำกัด

5/5/2563          5,000,000 69100 ประกอบกิจกรรมทำงกฎหมำย 34/1  หมู่ท่ี 9 ซอย6 ต.ชมพู อ.เมืองล ำปำง จ.ล ำปำง 52100

3,342 0525563000481 บจ.เอเอสซี คลีนแอนด์เซอร์วิส 

จ ำกัด

18/5/2563          3,000,000 81210 ประกอบกิจกำรรับเหมำท ำควำมสะอำดทุก

ประเภทและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง

ทุกชนิด

13/228  หมู่ท่ี 3 ต.ต้นธงชัย อ.เมืองล ำปำง จ.ล ำปำง 52000

3,343 0525563000473 บจ.วีพี ลอว์ จ ำกัด 12/5/2563          2,000,000 69100 ประกอบกิจกำรท ำนิติกรรมสัญญำ 22  ถนนบุญวำทย์(เดิม) ต.หัวเวียง อ.เมืองล ำปำง จ.ล ำปำง 52000

3,344 0525563000431 บจ.บ้ำนงำม จ ำกัด 5/5/2563          2,000,000 47525 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยวัสดุ อุปกรณ์

ก่อสร้ำงทุกชนิด

291/2  ซอย4 ถนนบ้ำนดงพัฒนำ ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองล ำปำง จ.ล ำปำง 52100

3,345 0523563000595 หจ.เนรมิตรไลท์ต้ิง 20/5/2563          1,000,000 46599 จ ำหน่ำยอุปกรณ์ไฟฟ้ำและเคร่ืองจักรกล 

พร้อมติดต้ังระบบไฟฟ้ำและเคร่ืองจักรกล

612  หมู่ท่ี 2 ต.พระบำท อ.เมืองล ำปำง จ.ล ำปำง 52000

3,346 0525563000490 บจ.อินเตอร์ปร้ินท์ คอร์ปอเรช่ัน

(2020) จ ำกัด

19/5/2563          1,000,000 46594 ประกอบกิจกำรบริกำรซ้ือขำย ให้เช่ำ จัดหำ

 รับ เช่ำ เช่ำซ้ือ เคร่ืองถ่ำยเอกสำร 

เคร่ืองพิมพ์ทุกชนิด เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ อุปกรณ์

ไฟฟ้ำ

81/3  ถนนสุขสวัสด์ิ 4 ต.พระบำท อ.เมืองล ำปำง จ.ล ำปำง 52000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,347 0525563000503 บจ.แฮปป้ี ออลล์ เซอร์วิส แอนด์ 

ซัพพลำย จ ำกัด

22/5/2563          1,000,000 74902 ประกอบกิจกำรให้บริกำรวัดคุณภำพ

ส่ิงแวดล้อม

191/38  หมู่ท่ี 8 ต.พิชัย อ.เมืองล ำปำง จ.ล ำปำง 52000

3,348 0523563000684 หจ.บ้ำนในฝัน 27/5/2563          1,000,000 71102 ประกอบกิจกำรรับออกแบบ-เขียนแบบ 

ทำงวิศวกรรม ทำงสถำปัตยกรรม

15/2  หมู่ท่ี 4 ต.ปงแสนทอง อ.เมืองล ำปำง จ.ล ำปำง 52100

3,349 0525563000449 บจ.อำร์คิเทคท์ เฮ้ำส์ จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 71102 ประกอบกิจกำรออกบบอำคำรพำณิชย์ 

อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำกำร และงำน

ก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด

451  หมู่ท่ี 1 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองล ำปำง จ.ล ำปำง 52100

3,350 0525563000457 บจ.โฟกัส เฮ้ำส์ เชียงใหม่ จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 71102 ประกอบกิจกำรออกแบบอำคำรพำณิชย์ 

อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำกำร และงำน

ก่อสร้ำงอ่ืนทุกชนิด

451  หมู่ท่ี 1 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองล ำปำง จ.ล ำปำง 52100

3,351 0525563000465 บจ.ดับเบิล เค โฮม จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 71102 ประกอบกิจกำรออกแบบอำคำรพำณิชย์ 

อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำกำร และงำน

ก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด

447  หมู่ท่ี 1 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองล ำปำง จ.ล ำปำง 52100

3,352 0523563000633 หจ.ซี.เอฟ.โปรเฟสช่ันแนล 21/5/2563          1,000,000 62090 ประกอบกิจกำรติดต้ัง แก้ไข ปรับปรุง งำน

ติดต้ังอินเตอร์เน็ต ท้ังในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ี

59/13  หมู่ท่ี 2 ต.ล ำปำงหลวง อ.เกำะคำ จ.ล ำปำง 52130

3,353 0523563000579 หจ.เอกมลกำรช่ำง 12/5/2563          1,000,000 33121 ประกอบกิจกำรให้บริกำรซ่อมตู้จ่ำยน้ ำมัน

และสร้ำงสถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง

43  หมู่ท่ี 8 ต.เสริมกลำง อ.เสริมงำม จ.ล ำปำง 52210

3,354 0523563000676 หจ.วีรินท์ ลิมิเต็ด กรุ๊ป 27/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรให้บริกำรขนส่งและขนถ่ำย

สินค้ำตัวแทนกำรขนส่ง ขนถ่ำยสินค้ำทุก

ประเภท

886  หมู่ท่ี 5 ต.สบป้ำด อ.แม่เมำะ จ.ล ำปำง 52220

3,355 0523563000587 หจ.ทนำยเบิร์ดล ำปำง 19/5/2563             500,000 69100 ประกอบกิจกำรทนำยควำม 29  ถนนป่ำขำม 1 ต.หัวเวียง อ.เมืองล ำปำง จ.ล ำปำง 52000

3,356 0523563000668 หจ.เคพีเจ โลจิสติกส์ 26/5/2563             500,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำท่ัวอำณำจักร 54  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนเอ้ือม อ.เมืองล ำปำง จ.ล ำปำง 52000

3,357 0523563000650 หจ.ออร์ริเชียร์ 26/5/2563             500,000 20232 ประกอบกิจกำรเคร่ืองส ำอำง(ครีมบ ำรุงผิว) 163/2  ซอย4 ถนนบ้ำนดงพัฒนำ ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองล ำปำง จ.ล ำปำง 52100

3,358 0523563000641 หจ.บี.ไอ.เอ็ม. เอสคลับ 25/5/2563             200,000 46109 ประกอบกิจกำรเป็นนำยหน้ำ ตัวแทน จัด

จ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค บริโภค

361  หมู่ท่ี 7 ต.ห้ำงฉัตร อ.ห้ำงฉัตร จ.ล ำปำง 52190

3,359 0523563000692 หจ.บ้ำนจันทร์ตะวันวำด 28/5/2563             180,000 47711 ประกอบกิจกำรขำยปลีกและส่งสินค้ำ

ส ำหรับแม่และเด็ก

24/1  หมู่ท่ี 5 ต.ต้นธงชัย อ.เมืองล ำปำง จ.ล ำปำง 52000

3,360 0533563000293 หจ.กฤตภัทรขนส่ง 14/5/2563          2,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ ท้ังภำยในประเทศและระหว่ำง

ประเทศ

68  หมู่ท่ี 10 ต.บ่อเบ้ีย อ.บ้ำนโคก จ.อุตรดิตถ์ 53160

3,361 0533563000277 หจ.เอส เค นิว สตีล วัสดุก่อสร้ำง 12/5/2563          1,000,000 47524 ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุก่อสร้ำง 228/1  หมู่ท่ี 8 ต.ง้ิวงำม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000

3,362 0533563000285 หจ.อินฟินิต้ี ลิปแมท 14/5/2563          1,000,000 47723 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองส ำอำง 134  ถนนอินใจมี ต.ท่ำอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,363 0533563000315 หจ.เอส.เค. ค้ำข้ำวอุตรดิตถ์ 25/5/2563          1,000,000 46315 ประกอบกิจกำรค้ำข้ำว 86/1  หมู่ท่ี 3 ต.ป่ำเซ่ำ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000

3,364 0533563000323 หจ.เอส.เค. ค้ำส่ง 25/5/2563          1,000,000 46315 ประกอบกิจกำรค้ำข้ำว และจ ำหน่ำยสินค้ำ

อุปโภคบริโภคทุกชนิด

2/70-71  ถนนเจริญธรรม ต.ท่ำอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000

3,365 0535563000201 บจ.พี. อี. สโตร์ จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 47912 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำผ่ำนส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์

146/161  ถนนอินใจมี ต.ท่ำอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000

3,366 0535563000198 บจ.มำยดรีมสกินออฟฟิเชียล จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 47723 ประกอบกิจกำรขำยปลีก ขำยส่ง สกินแคร์

และเคร่ืองส ำอำง

246/5  หมู่ท่ี 3 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130

3,367 0533563000307 หจ.แสงบุญดี  พำณิชย์ 20/5/2563          1,000,000 82990 ท ำกำรประมูลเพ่ือขำยสินค้ำตำมวัตถุท่ี

ประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล 

ส่วนรำชกำรและองค์กำรของรัฐท้ังภำยใน

และภำยนอกประเทศ

157  หมู่ท่ี 5 ต.ด่ำนแม่ค ำมัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53210

3,368 0533563000331 หจ.สมนึก  ฟำร์มเกษตร 29/5/2563          1,000,000 01450 ประกอบกิจกำร บริหำรฟำร์ม รับจ้ำงเล้ียง

สุกร

92/2  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 53230

3,369 0535563000180 บจ.ดอยทอง จ ำกัด 13/5/2563             500,000 46205 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยต้นพันธ์ุ ก่ิงพันธ์ุ 

ไม้ผล พันธ์ุพืชเมล็ดพันธ์ุพืช อุปกรณ์ทำง

กำรเกษตรทุกชนิด รับซ้ือและแปรรูปเศษ

วัสดุทำงกำรเกษตรทุกชนิด

134/1  หมู่ท่ี 1 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140

3,370 0545563000198 บจ.ศิริโรจน์ แอนด์ โชคธนะวัฒน์

คอนกรีต จ ำกัด

19/5/2563          1,800,000 47524 ประกอบกิจกำรขำยปลีกวัสดุก่อสร้ำง 21  หมู่ท่ี 14 ต.น้ ำช ำ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130

3,371 0543563000285 หจ.บ๊ิกพับลิชช่ิง 7/5/2563          1,000,000 18119 ผลิตและจ ำหน่ำยส่ือส่ิงพิมพ์ทุกชนิด ส่ือกำร

เรียนกำรสอน ส่ือออนไลน์

400/115  หมู่ท่ี 9 ต.นำจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

3,372 0543563000315 หจ.โชคธนพัฒน์ 22/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน

95  หมู่ท่ี 6 ต.วังธง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

3,373 0545563000163 บจ.ออล ควอลิต้ี ซัพพลำย จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 46441 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำทำงสุขภำพ

และทำงกำรแพทย์ทุกชนิด

2/43/44  ถนนยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

3,374 0545563000171 บจ.ทีซี ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคช่ัน

 จ ำกัด

18/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำกำรและงำน

ก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด

102  ถนนเจริญเมือง ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

3,375 0543563000323 หจ.เกษตรนวพันธ์ 29/5/2563          1,000,000 46441 ประกอบกิจกำรค้ำยำ ยำรักษำโรค ปุ๋ย ยำ

ปรำบศัตรูพืช ยำบ ำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด

9/1  หมู่ท่ี 2 ต.ทุ่งน้ำว อ.สอง จ.แพร่ 54120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี
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รหัส

ไปรษณีย์

3,376 0545563000201 บจ.อำร์.ที.เอส.ดิเวลลอปเม้นท์ 

จ ำกัด

21/5/2563          1,000,000 47599 ประกอบกิจกำรจัดจ ำหน่ำยถังเก็บน้ ำโพลีเอ

ทิลีน ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลำสทุกชนิด ทุก

ประเภท

92  หมู่ท่ี 2 ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ 54150

3,377 0543563000293 หจ.เวียงโกศัย456 12/5/2563             250,000 70209 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ ฝึกอบรม

ให้ควำมรู้ด้ำนกำรขำย

114  หมู่ท่ี 7 ต.นำจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

3,378 0543563000307 หจ.เวียงโกศัย8888 12/5/2563             250,000 70209 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำแนะน ำทำง

ดำนกำรขำย

114  หมู่ท่ี 7 ต.นำจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

3,379 0545563000180 บจ.ทีเอฟ อินดัสทรี จ ำกัด 18/5/2563          2,000,000 31001 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย

เฟอร์นิเจอร์จำกไม้ทุกชนิด

175  หมู่ท่ี 5 ต.พระหลวง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 55130

3,380 0555563000333 บจ.เก้ำนคร คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 245/1  หมู่ท่ี 4 ต.ไชยสถำน อ.เมืองน่ำน จ.น่ำน 55000

3,381 0555563000341 บจ.วรำวีเวอร์ จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 46411 ประกอบกิจกำรค้ำ ผ้ำ ผ้ำทอจำกใย

สังเครำะห์ เคร่ืองน้่งห่ม เส้ือผ้ำส ำเร็จรูป 

เคร่ืองแต่งกำย

56  หมู่ท่ี 7 ต.กลำงเวียง อ.เวียงสำ จ.น่ำน 55110

3,382 0553563000366 หจ.จันทรำพืชไร่ 20/5/2563          1,000,000 46209 จ ำหน่ำยพืชไร่ เช่น ข้ำวโพด ข้ำว มัน

ส ำปะหลัง

266  หมู่ท่ี 5 ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่ำน 55120

3,383 0553563000358 หจ.เอสพี. นอร์ท เทรดด้ิง 19/5/2563          1,000,000 46209 ประกอบกิจกำรขำยส่งวัตถุดิบอ่ืน ๆ ทำง

กำรเกษตร ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

12  หมู่ท่ี 8 ต.สถำน อ.นำน้อย จ.น่ำน 55150

3,384 0553563000374 หจ.เศรษฐทรัพย์เจริญกิจ 20/5/2563          1,000,000 43120 กำรเตรียมสถำนท่ีก่อสร้ำง 105  หมู่ท่ี 3 ต.นำไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่ำน 55160

3,385 0553563000382 หจ.น่ำนเจ้ำจักรกล 2020 27/5/2563          1,000,000 43120 ประกอบกิจกำรเตรียมสถำนท่ีก่อสร้ำง 45  หมู่ท่ี 3 ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่ำน 55160

3,386 0555563000325 บจ.เอส แอนด์ พี เน็ตเวิร์ก ซิสเต็ม

 จ ำกัด

7/5/2563             200,000 43210 ประกอบกิจกำรรับเหมำ ติดต้ัง ออกแบบ 

และวำงแผนระบบเก่ียวกับกำรส่ือสำร

โทรคมนำคม

300/148  หมู่ท่ี 6 ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่ำน จ.น่ำน 55000

3,387 0563563000421 หจ.ยำเจริญ เซอร์วิส2 13/5/2563          2,000,000 71202 ประกอบกิจกำรจัดต้ังและด ำเนินกำรสถำน

ตรวจสภำพรถตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร

ขนส่งทำงบก เพ่ือตรวจสภำพรถตำม

กฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบกและหรือ

กฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์

2  หมู่ท่ี 3 ต.ท่ำจ ำปี อ.เมืองพะเยำ จ.พะเยำ 56000

3,388 0565563000155 บจ.อำมรรัตน์2020 จ ำกัด 12/5/2563          2,000,000 68102 ประกอบกิจกำรอสังหำริมทรัพย์ 36/1  ถนนจอมทอง ต.เวียง อ.เมืองพะเยำ จ.พะเยำ 56000

3,389 0565563000147 บจ.ยู บี เดอร์มำ จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 20232 ประกอบกิจกำรผลิต และจัดจ ำหน่ำยสินค้ำ

เวชภัณฑ์ ส ำอำง และอำหำรเสริม

186  หมู่ท่ี 15 ต.ดงเจน อ.ภูกำมยำว จ.พะเยำ 56000

3,390 0565563000171 บจ.บะหม่ีถำดกระทะเล้ง จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 56101 กำรบริกำรด้ำนอำหำรในภัตตำคำร/

ร้ำนอำหำร

526/2  หมู่ท่ี 14 ซอย8 ต.บ้ำนต๋อม อ.เมืองพะเยำ จ.พะเยำ 56000
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3,391 0563563000391 หจ.อุดมทรัพย์ อิเล็กทริค เพำเวอร์ 7/5/2563          1,000,000 43210 ประกอบกิจกำรรับเหมำติดต้ังระบบไฟฟ้ำ 

รับเหมำก่อสร้ำง

18/1  หมู่ท่ี 5 ต.สบบง อ.ภูซำง จ.พะเยำ 56110

3,392 0565563000180 บจ.เฮิร์บแฟคทอร่ี 234 จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 46441 ประกอบกิจกำรกำรค้ำและกำรผลิตยำแผน

โบรำณ วัตถุดิบสมุนไพร ยำใช้ภำยนอก ยำ

ใช้ภำยใน ยำใช้เฉพำะท่ี

234  หมู่ท่ี 4 ต.หย่วน อ.เชียงค ำ จ.พะเยำ 56110

3,393 0563563000382 หจ.สะดวกซัก 7/5/2563          1,000,000 96202 กำรซักผ้ำโดยเคร่ืองซักผ้ำชนิดหยอดเหรียญ 116/10 ต.บ้ำนถ้ ำ อ.ดอกค ำใต้ จ.พะเยำ 56120

3,394 0563563000455 หจ.ทรัพย์ศรัณย์ุ 2020 29/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด 219  หมู่ท่ี 2 ต.บุญเกิด อ.ดอกค ำใต้ จ.พะเยำ 56120

3,395 0565563000163 บจ.ณัชชำวีร์ เทรดด้ิง จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 46414 ประกอบกิจกำรขำยส่ง ปลีก เส้ือผ้ำส ำเร็จรูป 79  หมู่ท่ี 8 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยำ 56140

3,396 0563563000412 หจ.นรำวิชญ์กำรเกษตร 12/5/2563          1,000,000 46209 จ ำหน่ำยพืชผลทำงกำรเกษตรทุกชนิด 244  หมู่ท่ี 10 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยำ 56160

3,397 0563563000404 หจ.พี.พี.พี.2020.เซอร์วิส 7/5/2563             500,000 47413 กิจกำรค้ำ ซ่อมแซม ออกแบบ ระบบกล้อง

วงจรปิด (CCTV) ระบบ Network อุปกรณ์

ไอที ระบบโทรศัพท์

2  หมู่ท่ี 3 ต.ร่มเย็น อ.เชียงค ำ จ.พะเยำ 56110

3,398 0563563000439 หจ.ทีเค เอสคลับ 19/5/2563             200,000 46109 ประกอบกิจกำรเป็นนำยหน้ำ ตัวแทน จัด

จ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค บริโภค

131  หมู่ท่ี 5 ต.ป่ำสัก อ.ภูซำง จ.พะเยำ 56110

3,399 0563563000447 หจ.แผนท่ีภำษี 2020 19/5/2563             100,000 63111 ประกอบกิจกำรกิจกรรมกำรบริหำรจัดกำร

และประมวลผลข้อมูล

498  หมู่บ้ำน นวโชติ หมู่ท่ี 6 ต.แม่กำ อ.เมืองพะเยำ จ.พะเยำ 56000

3,400 0575563001143 บจ.ธนิก ธนสินทรัพย์ จ ำกัด 7/5/2563          5,000,000 46599 ประกอบกิจกำรค้ำ อุปกรณ์ไฟฟ้ำทุกชนิด 

ติดต้ัง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้ำ ระบบประปำ

379  หมู่ท่ี 8 ต.สันทรำย อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57000

3,401 0575563001283 บจ.เรือนมำกมิตร คอนสตรัคช่ัน 

จ ำกัด

25/5/2563          5,000,000 41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำรท่ี

พักอำศัย และงำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด

6  หมู่ท่ี 21 ต.ป่ำอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57000

3,402 0575563001330 บจ.สหทรัพย์ โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 

จ ำกัด

29/5/2563          5,000,000 47525 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในกำรก่อสร้ำง

27/1  หมู่ท่ี 12 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงรำย 57000

3,403 0575563001186 บจ.พันค ำ อินเตอร์ฟู้ด จ ำกัด 8/5/2563          5,000,000 10303 ประกอบกิจกำรโรงงำนผลิตน้ ำผลไม้สกัด 

สกัดเย็น น้ ำผลไม้เข้นข้น เน้ือผลไม้ตำม

ฤดูกำลทุกชนิด

100  หมู่ท่ี 3 ต.ป่ำซำง อ.แม่จัน จ.เชียงรำย 57110

3,404 0575563001364 บจ.วีเอส โฮลด้ิง จ ำกัด 29/5/2563          5,000,000 68102 ประกอบธุรกิจเพ่ือกำรลงทุนท่ีเป็น

อสังหำริมทรัพย์ทุกประเภท และท่ีไม่ใช่

อสังหำริมทรัพย์

2513/1  หมู่ท่ี 1 ต.เมืองพำน อ.พำน จ.เชียงรำย 57120

3,405 0575563001127 บจ.เซนอพำร์ตเมนต์ จ ำกัด 5/5/2563          5,000,000 68103 ประกอบกิจกำรหอพัก ให้เช่ำห้องพักรำยวัน

 และรำยเดือน

330  หมู่ท่ี 12 ต.โป่งผำ อ.แม่สำย จ.เชียงรำย 57130
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3,406 0575563001348 บจ.ซีเอ็นเอส เชียงรำย 2019 จ ำกัด 29/5/2563          4,800,000 68102 ประกอบกิจกำรค้ำ อสังหำริมทรัพย์ พันฒำ

ท่ีดิน จัดสรรท่ีดิน อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ี

พักอำศัย

5  หมู่ท่ี 2 ต.สันทรำย อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57000

3,407 0575563001275 บจ.พีเคเจ เทรดด้ิง จ ำกัด 20/5/2563          4,000,000 46494 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและจ ำหน่ำย

ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ ซ่ึงท ำมำจำกเกลือ

หิมำลัยทุกชนิด

162/5  ถนนบรรพปรำกำร ต.เวียง อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57000

3,408 0573563001575 หจ.ไฮจินิค 888 (บ้ำนดู่) 29/5/2563          3,000,000 96201 ประกอบกิจกำรให้บริกำรซักอบรีด 468/347-348  หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนดู่ อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57100

3,409 0573563001401 หจ.ธัญญ์ทัพพ์สุข 7/5/2563          3,000,000 47524 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย หิน ดิน ทรำย 

วัสดุอุปกรณ์เก่ียวกับกำรก่อสร้ำง

57  หมู่ท่ี 12 ต.ป่ำสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงรำย 57150

3,410 0575563001321 บจ.ส ำเภำแก้ว ซีฟู๊ด จ ำกัด 28/5/2563          2,000,000 46102 ประกอบกิจกำรค้ำ น ำเข้ำและส่งออก 

อำหำรทะเลสด อำหำรทะเลแช่แข็งและ

ตำกแห้ง

119  หมู่ท่ี 4 ต.ท่ำสุด อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57000

3,411 0573563001478 หจ.พี วำย ไดมอนด์ 13/5/2563          2,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 318  หมู่ท่ี 9 ต.นำงแล อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57100

3,412 0575563001267 บจ.ไทย เยอรมัน คัตต้ิง เทคโนโล

จีส จ ำกัด

19/5/2563          2,000,000 46492 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและส่งออกหิน หิน

ก้อน หยก และอัญมณีท่ียังไม่ได้ตกแต่ง เช่น

 หยกเพชร พลอย แร่ต่ำงๆ เพ่ือแปรรูป

678  หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนดู่ อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57100

3,413 0573563001389 หจ.รุ่งอรุณคอนกรีต1 5/5/2563          2,000,000 23953 ประกอบกิจกำรผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ กำร

ผลิตภัณฑ์จำกคอนกรีต ปูนซิเมนต์ และ

วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำงอ่ืนทุกชนิด

29  หมู่ท่ี 11 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่ำเป้ำ จ.เชียงรำย 57260

3,414 0573563001435 หจ.ดับเบ้ิลยูซี คลินิก 8/5/2563          1,000,000 86202 ประกอบธุรกิจด้ำนคลินิกเวชกรรมควำมงำม

 รับปรึกษำ ให้ค ำแนะน ำดูแลและรักษำ

ผิวพรรณและผิวกำย

35/46  หมู่ท่ี 22 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57000

3,415 0573563001460 หจ.นอร์ทไซด์ เอ็นจิเนียร่ิง 12/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร 

สถำนท่ี งำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด

100/384  หมู่ท่ี 8 ต.สันทรำย อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57000

3,416 0573563001559 หจ.เชียงรำย พี.เค.ทรำนสปอร์ต 27/5/2563          1,000,000 53200 ประกอบกิจกำรรับส่งเอกสำร ส่ิงของ 

รวมถึงกำรรับฝำก กำรคัดแยก กำรขนส่ง

และกำน ำจ่ำยพัสดุภัณฑ์ หรือบริกำรขนส่ง

สำธำรณะ ด ำเนินกำรโดยใช้เคร่ือข่ำยของ

ตนเอง (เอกชน)

3  หมู่ท่ี 11 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57000

3,417 0575563001097 บจ.เคเอส เพ้นท์ จ ำกัด 1/5/2563          1,000,000 47525 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย วัสดุ อุปกรณ์

ก่อสร้ำงทุกชนิด

299/1  หมู่ท่ี 2 ต.ท่ำสำย อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57000
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3,418 0575563001135 บจ.สุวิมล รุ่งเรืองพำณิชย์ จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 46101 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออกและจ ำหน่ำย

สินค้ำอุปโภคและสินค้ำทำงเกษตรทุกชนิด

235  หมู่ท่ี 3 ต.ท่ำสำย อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57000

3,419 0575563001160 บจ.เอสพลอยลี จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 47723 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง วัสดุ

และอุปกรณ์เสริมควำมงำม

300  หมู่ท่ี 1 ต.ท่ำสำย อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57000

3,420 0575563001232 บจ.นำคหิรัญไชย จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 87301 ประกอบกิจกำรให้กำรดูแล ให้ท่ีพักแก่ผู้มี

ปัญหำสุขภำพ

44  หมู่ท่ี 2 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57000

3,421 0573563001371 หจ.มิวสิค คอนสตรัคช่ัน 1/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง

อสังหำริมทรัพย์ และอสังหำริมทรัยพ์ทุกชนิด

227/8  หมู่ท่ี 3 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57100

3,422 0573563001508 หจ.ต้อมโมบำยเน็ตเวิร์ค 19/5/2563          1,000,000 47413 ประกอบกิจกำรจ ำหนำยเคร่ืองมือส่ือสำร 

อะไหล่ และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องทุกชนิด

102  หมู่ท่ี 4 ต.บ้ำนดู่ อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57100

3,423 0575563001178 บจ.ควิกเอ็กซ์เพรส 2020 จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ

229  หมู่ท่ี 5 ต.บ้ำนดู่ อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57100

3,424 0573563001427 หจ.เดชะบุญรุ่งเรืองกิจ 8/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสรร้ำง อำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย ถนน 

สะพำน เข่ือน อุโมงค์ ทุกชนิด

150  หมู่ท่ี 6 ต.ศรีค้ ำ อ.แม่จัน จ.เชียงรำย 57110

3,425 0573563001443 หจ.ไอที โอเอ แอนด์ เซอร์วิส 12/5/2563          1,000,000 47411 ร้ำนขำยปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ

พ่วงคอมพิวเตอร์

567/3  หมู่ท่ี 1 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้ำหลวง จ.เชียงรำย 57110

3,426 0575563001224 บจ.ดี.ดี ไอที จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 62011 ประกอบกิจกำร กิจกรรมกำรจัดท ำ

โปรแกรมเว็บเพจและเครือข่ำยตำม

วัตถุประสงค์ของผู้ใช้

492/3  หมู่ท่ี 9 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงรำย 57110

3,427 0575563001259 บจ.เอ็นจิเนียร่ิง อินเตอร์  กรุ๊ป 

จ ำกัด

18/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ออกแบบ 

ติดต้ัง ซ่อมบ ำรุง ระบบไฟฟ้ำ ระบบบ ำบัด

น้ ำเสีย ระบบออโตเมช่ัน ระบบ

เคร่ืองปรับอำกำศ

312  หมู่ท่ี 4 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงรำย 57110

3,428 0575563001291 บจ.เกรียงสุวรรณ อิมพอร์ท แอนด์ 

เอ็กซ์พอร์ท จ ำกัด

26/5/2563          1,000,000 46101 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก สินค้ำทำง

กำรเกษตรทุกชนิด

323  หมู่ท่ี 7 ต.ท่ำข้ำวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงรำย 57110

3,429 0575563001208 บจ.จี-วินคอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 46101 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออกสินค้ำทำงกำร

เกษตร

388/43  หมู่ท่ี 2 ถนนเหมืองแดง ต.แม่สำย อ.แม่สำย จ.เชียงรำย 57130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,430 0575563001216 บจ.ชัยเฮงเฮง คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย และงำน

ก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด

380  หมู่ท่ี 10 ต.เวียงพำงค ำ อ.แม่สำย จ.เชียงรำย 57130

3,431 0573563001541 หจ.ส.สุริยะวงค์ 21/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ

312  หมู่ท่ี 7 ต.สถำน อ.เชียงของ จ.เชียงรำย 57140

3,432 0575563001305 บจ.อีวี ดีไอวำย จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 43210 ประกอบกิจกำร ติดต้ังแบตเตอร่ี ระบบโซล่ำ

เซลล์ และประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์

อืนๆ

75  หมู่ท่ี 5 ต.บ้ำนแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงรำย 57150

3,433 0573563001524 หจ.ตึกเขียวค้ำเหล็ก 2005 21/5/2563          1,000,000 46622 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเหล็กรูปพรรณ ท่ีใช้

ใช้ในอุตสำหกรรม ท่ีใช้เป็นวัสดุในกำร

ก่อสร้ำง

399  หมู่ท่ี 2 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงรำย 57160

3,434 0573563001583 หจ.ดี.โอ. พืชผล 29/5/2563          1,000,000 46209 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยพืชผลทำงกำร

เกษตรทุกชนิด

149  หมู่ท่ี 7 ต.สันทรำยงำม อ.เทิง จ.เชียงรำย 57160

3,435 0575563001313 บจ.เสริมเกียรติ จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 46900 ประกอบกิจกำรขำยส่ง ขำยปลีก สินค้ำ

อุปโภคบริโภคทุกชนิด

133  หมู่ท่ี 11 ต.วำวี อ.แม่สรวย จ.เชียงรำย 57180

3,436 0573563001516 หจ.เจ แอนด์ เจ โลจิสติกส์ 1730 19/5/2563          1,000,000 49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำทุกประเภททำง

ถนนโดยยำนพำหนะ

14  หมู่ท่ี 2 ต.ป่ำแดด อ.ป่ำแดด จ.เชียงรำย 57190

3,437 0573563001486 หจ.เชียงรำยไพศำลก่อสร้ำง 14/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

ถนน และงำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด

117  หมู่ท่ี 4 ต.ดอนศิลำ อ.เวียงชัย จ.เชียงรำย 57210

3,438 0575563001101 บจ.ออร่ำนุชำ สกิน จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 46443 ประกอบกิจกำรค้ำ เคร่ืองส ำอำงค์ 162  หมู่ท่ี 15 ต.ง้ิว อ.เทิง จ.เชียงรำย 57230

3,439 0575563001151 บจ.ที เอส เอส สีดส์ จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 01640 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงผลิตเมล็ดพันธ์ุ พืชผัก

 พืชไร่ พืชสวนและไม้ดอกไม้ประดับ

242  หมู่ท่ี 3 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลำว จ.เชียงรำย 57250

3,440 0575563001119 บจ.ลรดำ ฟรุ๊ตส์ จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 46313 ประกอบกิจกำรค้ำผลไม้สดแปรรูป 224  หมู่ท่ี 9 ต.เวียงกำหลง อ.เวียงป่ำเป้ำ จ.เชียงรำย 57260

3,441 0573563001397 หจ.ปำค ำ ทรำนสปอร์ต 7/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ

22  หมู่ท่ี 2 ต.แม่เปำ อ.พญำเม็งรำย จ.เชียงรำย 57290

3,442 0573563001494 หจ.เอ็ม จี วี ค้ำส่ง 14/5/2563             500,000 46421 ประกอบกิจกำรส่งออกเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ และ

อุปกรณ์ไฟฟ้ำทุกชนิด

30  หมู่ท่ี 2 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สำย จ.เชียงรำย 57130

3,443 0573563001567 หจ.มงคล สุณีย์ ก่อสร้ำง 28/5/2563             500,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด 37  หมู่ท่ี 7 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงรำย 57210

3,444 0573563001451 หจ.ทีวำยที ดีไซน์ 12/5/2563             300,000 73101 ประกอบกิจกำรผลิต ออกแบบ และ

จ ำหน่ำยส่ือโฆษณำแบบครบวงจร

150/6  หมู่ท่ี 5 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57100



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,445 0573563001532 หจ.สุรินทร์ตำ เฮำส์ 21/5/2563             300,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำรท่ี

พักอำศัย

122  หมู่ท่ี 9 ต.แม่ยำว อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57100

3,446 0573563001362 หจ.ทีที กรีน เอ็นจิเนียร์ 1/5/2563             100,000 71102 ประกอบกิจกำรงำนออกแบบและค ำนวณ 

งำนควบคุมกำรก่อสร้ำง งำนตรวจสอบกำร

ก่อสร้ำง ทุกประเภท

359  หมู่ท่ี 24 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57000

3,447 0575563001241 บจ.ขนมคนใจดี จ ำกัด 15/5/2563             100,000 10711 ประกอบกิจกำรผลิตขนม อำหำรว่ำง และ

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

347  หมู่ท่ี 12 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57000

3,448 0573563001419 หจ.สุริกำรบัญชี และท่ีปรึกษำ 7/5/2563             100,000 69200 ประกอบกิจกำรท ำบัญชีและกำรตรวจสอบ

บัญชี กำรให้ค ำปรึกษำด้ำนภำษี

264/1  หมู่ท่ี 4 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57100

3,449 0575563001194 บจ.อะโทม่ียิเรห์สตำร์ จ ำกัด 12/5/2563             100,000 46443 กำรขำยส่งเคร่ืองส ำอำง 105/2  หมู่ท่ี 1 ถนนห้วยไคร้-ดอยตุง ต.แม่ฟ้ำหลวง อ.แม่ฟ้ำหลวง จ.เชียงรำย 57110

3,450 0575563001356 บจ.ไทย บ๊ิกดำต้ำ จ ำกัด 29/5/2563             100,000 63113 กำรบริกำรเป็นตลำดกลำงในกำรซ้ือขำย

สินค้ำหรือบริกำร โดยวิธีใช้ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนระบบเครือข่ำย

อินเทอร์เน็ต

109  หมู่บ้ำน โป่งน้ ำร้อน หมู่ท่ี 11 ต.ป่ำตึง อ.แม่จัน จ.เชียงรำย 57110

3,451 0583563000188 หจ.เอ็ม เอ็ม กำรเกษตร 19/5/2563          5,000,000 46101 ประกอบกิจกำรขำยส่งวัตถุดิบทำงกำร

เกษตรและสัตว์มีชีวิตโดยได้รับค่ำตอบแทน

หรือตำมสัญญำจ้ำง

131  หมู่ท่ี 2 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140

3,452 0583563000226 หจ.ภูริภัทร อีเล็คทริค 29/5/2563          2,000,000 46521 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยวัสดุ อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์

862  หมู่ท่ี 8 ต.เวียงใต้ อ.ปำย จ.แม่ฮ่องสอน 58130

3,453 0583563000200 หจ.อำชิรัญญำ พำณิชย์ 27/5/2563          2,000,000 41002 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำง กำรก่อสร้ำง

อำคำร/ส่ิงก่อสร้ำงท่ีไม่ใช่ท่ีพักอำศัยทุก

ประเภท

1169  หมู่ท่ี 1 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140

3,454 0583563000218 หจ.นพเก้ำรุ่งเรืองกิจ 29/5/2563          1,020,000 41002 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีไม่ใช่ท่ีพัก

อำศัย

102  หมู่ท่ี 5 ต.ผำบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000

3,455 0583563000196 หจ.เคไอทีที 25/5/2563          1,000,000 55909 ประกอบกิจกำรท่ีพักและบริกำรด้ำนอำหำร

เคร่ืองด่ืม

55  หมู่ท่ี 5 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110

3,456 0605563000766 บจ.ตลำดเศรษฐกิจท้องถ่ิน จ ำกัด 13/5/2563          5,000,000 85499 ประกอบกิจกำรสร้ำงและบริกำร

สถำนศึกษำสอนวิชำชืพต่ำง

614  ถนนพหลโยธิน ต.ตำคลี อ.ตำคลี จ.นครสวรรค์ 60140

3,457 0602563000020 หส.ทรัพย์สหำย888 25/5/2563          2,000,000 49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำอ่ืนๆทำงถนน

ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

88/23  หมู่ท่ี 9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

3,458 0605563000855 บจ.แสงทรัพย์ อินเตอร์เทรด จ ำกัด 25/5/2563          2,000,000 46201 ประกอบกิจกำรค้ำข้ำวเปลือก พืชไร่ พืชผล

ทำงกำรเกษตร

79/1  หมู่ท่ี 2 ต.ฆะมัง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,459 0605563000871 บจ.ล้ีจินดำ 99 ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 28/5/2563          2,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำและ

คนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำงอำกำศ 

ท้ังภำยในประเทศ

331/1  หมู่ท่ี 9 ต.เขำกะลำ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130

3,460 0603563000781 หจ.วชิระ ซัพพลำย 13/5/2563          1,000,000 46109 ประกอบกิจกำรซ้ือมำ ขำยไป และจัดหำ

สัมภำระตำมวัตถุท่ีประสงค์ให้แก่บุคคล 

คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนรำชกำร และ

องค์กำรของรัฐท้ังภำยในและภำยนอก

ประเทศ

555/76  หมู่ท่ี 14 ต.วัดไทรย์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

3,461 0603563000799 หจ.ลักษมีภำณุพงศ์ ทรำนสปอร์ต 19/5/2563          1,000,000 49329 ประกอบกิจกำรรับส่งนักท่องเท่ียว ผู้โดยสำร

เดินทำง บริกำรจัดทัวร์ และกิจกรรมต่ำงๆ 

ท่ีเก่ียวกับเร่ืองดังกล่ำว

99/27  หมู่ท่ี 4 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

3,462 0603563000811 หจ.ดับเบ้ิลยูเอ็นซี คอนแทรคเตอร์

 ซัพพลำย

25/5/2563          1,000,000 47411 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยและติดต้ัง

อินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์

ย53/6  ถนนเกำะยม ต.ปำกน้ ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

3,463 0603563000837 หจ.เอ่ียมทับ ปิโตรเลียม 26/5/2563          1,000,000 47300 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยน้ ำมันเช้ือเพลิง 

(สถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง)

133  หมู่ท่ี 3 ต.เกรียงไกร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

3,464 0603563000853 หจ.ไฟเบอร์โปร 27/5/2563          1,000,000 43210 ประกอบกิจกำรกล้องวงจรปิด เช่ือมต่อ

เคเบิลใยแก้วน ำแสง

888/78  หมู่ท่ี 14 ต.วัดไทรย์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

3,465 0605563000812 บจ.กฎหมำยและบัญชีทริปเป้ิลเอส

 จ ำกัด

15/5/2563          1,000,000 69100 ประกอบกิจกำรกฎหมำยและบัญชี 1102/87  หมู่ท่ี 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

3,466 0605563000847 บจ.สมอลล์เซต จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 69100 ประกอบกิจกำรด้ำนกฎหมำย 234/169  หมู่ท่ี 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

3,467 0605563000863 บจ.อิมบำลำนซ์ จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 47912 กำรขำยปลีกทำงอินเทอร์เน็ต 1016/171-172  หมู่ท่ี 9 ถนนมหำเทพ ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

3,468 0605563000880 บจ.ฐำปวีย์ 1988 จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 47723 จ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง 19/25  หมู่ท่ี 10 ต.วัดไทรย์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

3,469 0603563000829 หจ.รุ่งสิริภัสส์ 25/5/2563          1,000,000 82990 ประกอบกิจกำรรับเหมำช่ำงท่ัวไป 76  หมู่ท่ี 14 ต.หนองโพ อ.ตำคลี จ.นครสวรรค์ 60140

3,470 0605563000804 บจ.เพชร นคร บิลด้ิง แอนด์ โฮม 

จ ำกัด

15/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน อุโมงค์

777 บ้ำนเขำเจดีย์  หมู่ท่ี 24 ต.ตำคลี อ.ตำคลี จ.นครสวรรค์ 60140

3,471 0605563000821 บจ.ทรัพย์สมบัติ 19 จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 43223 รับเหมำติดต้ังเคร่ืองปรับอำกำศขนำดใหญ่ 

ติดต้ัง ออกแบบ ตกแต่งภำยใน เฟอร์นิเจอร์

 บ้ิวอิน

1/2  หมู่ท่ี 13 ต.ดอนคำ อ.ท่ำตะโก จ.นครสวรรค์ 60160

3,472 0603563000756 หจ.มงกุฎพัชระ564 12/5/2563          1,000,000 47413 ค้ำ น ำเข้ำ ติดต้ัง ซ่อมแซม ระบบส่ือสำร 

วิทยุส่ือสำร งำนเสำทุกชนิด งำนก่อสร้ำง 

ต่อ-เติม ค้ำวัสดุก่อสร้ำง

300/11  หมู่ท่ี 4 ต.ท่ำง้ิว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180

3,473 0603563000748 หจ.โชค จงเจริญ 12/5/2563          1,000,000 41001 ก่อสร้ำงท่ีพักอำศัย 19  หมู่ท่ี 8 ต.โคกเด่ือ อ.ไพศำลี จ.นครสวรรค์ 60220
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วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,474 0605563000839 บจ.ทรงซ้อ กรุ๊ป จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 47912 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยกระเป๋ำมือสอง

ออนไลน์

89  หมู่ท่ี 11 ต.โพธ์ิประสำท อ.ไพศำลี จ.นครสวรรค์ 60220

3,475 0603563000802 หจ.ภ.ทวีธัญญำ 21/5/2563          1,000,000 01302 ประกอบกิจกำรเพำะปลูกเมล็ดพันธ์ุพืช ทุก

ชนิดและต้นกล้ำพันธ์ข้ำว ต้นกล้ำพืช

71/1  หมู่ท่ี 8 ต.เขำดิน อ.เก้ำเล้ียว จ.นครสวรรค์ 60230

3,476 0605563000791 บจ.เอ็น.พี.เอ็ม ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำรทำงบก ทำงน้ ำ ทำงอำกำศ

400/7  หมู่ท่ี 4 ต.มหำโพธิ อ.เก้ำเล้ียว จ.นครสวรรค์ 60230

3,477 0605563000782 บจ.รักษำควำมปลอดภัย บอด้ีกำร์ด

 ปำกน้ ำโพ สเปเชียล จ ำกัด

14/5/2563             600,000 80100 รักษำควำมปลอดภัย 8  หมู่ท่ี 4 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240

3,478 0605563000758 บจ.เช่ียวชำญบริกำร จ ำกัด 5/5/2563             500,000 46592 ประกอบกิจกำรขำยเคร่ืองจักรและอุปกรณ์

งำนวิศวกรรมโยธำ

105  หมู่ท่ี 10 ต.วัดไทรย์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

3,479 0603563000764 หจ.ศรีสุขเจริญกิจทรัพย์  100 12/5/2563             500,000 47211 จ ำหน่ำยเน้ือสุกร ช ำแหละ เม.ย.-82 ต.ตำคลี อ.ตำคลี จ.นครสวรรค์ 60140

3,480 0603563000870 หจ.ทัพเจริญทรำนส์ 29/5/2563             500,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์/ท่ีพักอำศัย สถำนท่ี ท ำกำร 

ถนน

50  หมู่ท่ี 3 ต.ตำคลี อ.ตำคลี จ.นครสวรรค์ 60140

3,481 0603563000861 หจ.ต้นสำย ไฟเบอร์ 29/5/2563             400,000 43210 ประกอบกิจกำรรับติดต้ัง และซ่อมแซม 

อินเตอร์เน็ตบ้ำน จำนดำวเทียม

616/15  หมู่ท่ี 7 ต.ท่ำตะโก อ.ท่ำตะโก จ.นครสวรรค์ 60160

3,482 0603563000845 หจ.เคเอ็มเอส อะกริไซเอนซ์ 26/5/2563             300,000 46692 ขำยส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทำงกำรเกษตร 18/1  หมู่ท่ี 11 ต.วัดไทรย์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

3,483 0605563000774 บจ.เปล่งประกำย จ ำกัด 14/5/2563             300,000 82301 จัดอบรมสัมมนำและให้ค ำปรักษำเก่ียวกับ

กำรสร้ำงควำมสุขในองค์กรและครอบครัว

ช53/219  ถนนสวรรค์วิถี ต.ปำกน้ ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

3,484 0603563000730 หจ.พำทินำ บำย แพทเทิร์น 5/5/2563             100,000 47190 ประกอบกิจกำรขำยปลีกสินค้ำอ่ืนๆ ในร้ำ

ค้ำท่ัวไป

ช64/84  ถนนสวรรค์วิถี ต.ปำกน้ ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

3,485 0603563000772 หจ.ขวัญใจ กำรค้ำ 2020 13/5/2563             100,000 47190 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย สินค้ำอุปโภคบริโภค 113  หมู่ท่ี 4 ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150

3,486 0613563000144 หจ.เจพีพี เซอร์วิส 2020 18/5/2563          1,000,000 41002 รับเหมำก่อสร้ำง 276/28  ถนนท่ำช้ำง ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธำนี จ.อุทัยธำนี 61000

3,487 0615563000120 บจ.สหกรีน 2005 จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 47912 ประกอบกิจกำรขำยออนไลน์ ขำยส่ง และ

ซ้ือมำขำยไป สินค้ำอุปโภคบริโภค เช่น ผ้ำ 

เคร่ืองแต่งงำย เคร่ืองประดับ อำหำรสด ผัก

 ผลไม้ อำหำรแห้ง อำหำรส ำเร็จรูป เคร่ือง

บริโภคอ่ืนๆ เคร่ืองอุปกรณ์อ่ืนๆ

5/82  ถนนรักกำรดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธำนี จ.อุทัยธำนี 61000

3,488 0615563000111 บจ.พีเอส เฟรช โปรดิวซ์ จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 46313 ประกอบกิจกำรซ้ือ จ ำหน่ำย คัดบรรจุ ผัก 

ผลไม้ และพืชผลทำงกำรเกษตรทุกชนิด

72  หมู่ท่ี 2 ต.หนองสรวง อ.หนองฉำง จ.อุทัยธำนี 61110

3,489 0613563000152 หจ.เอพี ขนส่งทรำนสปอร์ต 18/5/2563          1,000,000 49339 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 111/1  หมู่ท่ี 6 ต.พลวงสองนำง อ.สว่ำงอำรมณ์ จ.อุทัยธำนี 61150

3,490 0615563000138 บจ.พีเจ กู๊ด แวร์ จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 46206 ประกอบกิจกำรขำยส่งอำหำรสัตว์ 225/29-30  หมู่ท่ี 1 ต.ลำนสัก อ.ลำนสัก จ.อุทัยธำนี 61160



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,491 0613563000136 หจ.โรงสีใหม่โปรดักส์ 5/5/2563             300,000 11011 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยสุรำ 193/3  หมู่ท่ี 15 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉำง จ.อุทัยธำนี 61110

3,492 0613563000161 หจ.ชุติมนฑน์ ขนส่ง 21/5/2563             200,000 49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสนิค้ำทุกประเภททำง

ถนนโดยยำนพำหนะ

86/1  หมู่ท่ี 2 ต.หนองนำงนวล อ.หนองฉำง จ.อุทัยธำนี 61110

3,493 0623563000527 หจ.ด ำรงค์ทรัพย์ แทรกเตอร์ 5/5/2563          3,000,000 46530 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยรถไถ เคร่ืองมือ

ทำงกำรเกษตร และอุปกรณ์ต่อพ่วง

51/1  หมู่ท่ี 7 ต.ธ ำมรงค์ อ.เมืองก ำแพงเพชร จ.ก ำแพงเพชร 62160

3,494 0623563000535 หจ.สำยชลมอเตอร์ไบค์ 12/5/2563          2,000,000 45401 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์

มือสอง ตลอดจนอุปกรณ์ อะไหล่และสินค้ำ

ของเคร่ืองมือเหล่ำน้ัน

82/1  หมู่ท่ี 11 ต.คณฑี อ.เมืองก ำแพงเพชร จ.ก ำแพงเพชร 62000

3,495 0623563000578 หจ.ชำกังรำว พลำสติก 14/5/2563          2,000,000 22230 ผลิต ผลิตภัณฑ์พลำสติก ทุกประเภท 201/1  หมู่ท่ี 1 ต.สระแก้ว อ.เมืองก ำแพงเพชร จ.ก ำแพงเพชร 62000

3,496 0625563000421 บจ.ทีทีเอช 2020 จ ำกัด 7/5/2563          2,000,000 46206 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยวัตถุดิบส ำหรับ

ผลิตอำหำรสัตว์ และอำหำรสัตว์

120/2  หมู่ท่ี 11 ต.ถ้ ำกระต่ำยทอง อ.พรำนกระต่ำย จ.ก ำแพงเพชร 62110

3,497 0623563000543 หจ.โอภำส 2020 12/5/2563          1,500,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงท่ัวไป 1440/29  หมู่ท่ี 1 ต.สลกบำตร อ.ขำณุวรลักษบุรี จ.ก ำแพงเพชร 62140

3,498 0623563000560 หจ.สิงห์ คอนสตรัคช่ัน 888 14/5/2563          1,000,000 41002 รับเหมำก่อสร้ำง 54/4  หมู่ท่ี 1 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.ก ำแพงเพชร 62000

3,499 0623563000608 หจ.วี.ทีแอนด์ที.คอนสตรัคช่ัน 22/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 98  หมู่ท่ี 15 ต.นิคมทุ่งโพธ์ิทะเล อ.เมืองก ำแพงเพชร จ.ก ำแพงเพชร 62000

3,500 0625563000430 บจ.ดำวเก้ำแสงขนส่ง จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 179/2  หมู่ท่ี 18 ต.เทพนคร อ.เมืองก ำแพงเพชร จ.ก ำแพงเพชร 62000

3,501 0623563000594 หจ.คอนสตรัคช่ัน เซอร์วิส 22/5/2563          1,000,000 41002 รับเหมำก่อสร้ำงทุกประเภท 111  หมู่ท่ี 9 ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.ก ำแพงเพชร 62120

3,502 0625563000448 บจ.ชวนชมเภสัช จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 46441 ขำยส่งและขำยปลีก ยำ เวชภัณฑ์ เคร่ืองมือ

และอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์

145/2  หมู่ท่ี 10 ต.ทุ่งทรำย อ.ทรำยทองวัฒนำ จ.ก ำแพงเพชร 62190

3,503 0623563000586 หจ.ศุภกิจ พลำสติก 18/5/2563             800,000 22220 ประกอบกิจกำร รับผลิตขวดพลำสติก 250  หมู่ท่ี 9 ต.ดอนแตง อ.ขำณุวรลักษบุรี จ.ก ำแพงเพชร 62140

3,504 0623563000551 หจ.แม่ปิง กำรบัญชี 14/5/2563             500,000 69200 บริกำรรับท ำบัญชี 99/12  ถนนรำชด ำเนิน 2 ต.ในเมือง อ.เมืองก ำแพงเพชร จ.ก ำแพงเพชร 62000

3,505 0625563000456 บจ.นับตังค์ 2018 จ ำกัด 28/5/2563             500,000 46499 จ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค บริโภค เส้ือผ้ำ ครีม 

เคร่ืองนุ่มห่ม ทุกชนิดผ่ำนส่ือออนไลน์

428  หมู่ท่ี 10 ต.ท่ำขุนรำม อ.เมืองก ำแพงเพชร จ.ก ำแพงเพชร 62000

3,506 0623563000616 หจ.ย่ิงสิตำพันธ์ 25/5/2563             200,000 46109 ประกอบกิจกำรเป็นนำยหน้ำ ตัวแทน จัด

จ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค บริโภค

80  หมู่ท่ี 1 ต.จันทิมำ อ.ลำนกระบือ จ.ก ำแพงเพชร 62170

3,507 0635563000502 บจ.มองภู จ ำกัด 25/5/2563          5,000,000 41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงบ้ำนและ

อำคำรต่ำงๆ สะพำน เข่ือน งำนก่อสร้งทุก

ชนิด

35/5  หมู่ท่ี 6 ต.น้ ำรึม อ.เมืองตำก จ.ตำก 63000

3,508 0635563000545 บจ.เดอะ เมอริด้ำ เรสซิเดนซ์ จ ำกัด 28/5/2563          2,000,000 68103 ประกอบกิจกำรให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ 

แมนช่ัน หอพัก อพำร์ทเม้นท์ และให้บริกำร

อ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับกำรให้เช่ำดังกล่ำว

222/5  ถนนอินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตำก 63110

3,509 0633563000462 หจ.เอ็นเอ็น แอล บี กำรไฟฟ้ำ 19/5/2563          1,500,000 43210 ประกอบกิจกำรรับเหมำติดต้ังระบบ

ไฟฟ้ำแรงสูง แรงต่ ำ

104  หมู่ท่ี 1 ต.แม่ตำว อ.แม่สอด จ.ตำก 63110
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3,510 0633563000454 หจ.สุเหร็น 76 คอนสตรัคช่ัน 14/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร อำำ

รพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำกำร 

ถนน สะพำน เข่ือน

50  หมู่ท่ี 3 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้ำ จ.ตำก 63000

3,511 0633563000471 หจ.ตำก ซอคเกอร์ อำรีน่ำ 20/5/2563          1,000,000 93111 ให้เช่ำสถำนท่ี สนำมฟุตบอลหญ้ำเทียม 38/3  หมู่ท่ี 7 ต.ไม้งำม อ.เมืองตำก จ.ตำก 63000

3,512 0633563000501 หจ.ช่ำงเบียร์ เสำเข็มไมโครไพล์ 25/5/2563          1,000,000 43901 ประกอบกิจกำรรับตอกเสำเข็มและงำนท่ี

เก่ียวข้อง รวมถึงกำรให้เช่ำเคร่ืองจักรและ

อุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรก่อสร้ำงฐำนรำกโดยมีผู้

ควบคุม

17/6  หมู่ท่ี 8 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้ำ จ.ตำก 63000

3,513 0633563000519 หจ.ทีเอฟ ไทย อินเตอร์เทรด 28/5/2563          1,000,000 46433 น ำเข้ำและจ ำหน่ำยสินค้ำ เบ็ดตกปลำ 

เหย่ืออำหำรปลำ วัสดุอุปกรณ์กำรตกปลำ

160/13  ถนนมหำดไทยบ ำรุง ต.ระแหง อ.เมืองตำก จ.ตำก 63000

3,514 0635563000529 บจ.สวิง คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน

6  หมู่ท่ี 2 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้ำ จ.ตำก 63000

3,515 0633563000446 หจ.เจเอสพี เซอร์วิส 2020 13/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

รวมท้ังคนโดยสำร

201  หมู่ท่ี 2 ต.ด่ำนแม่ละเมำ อ.แม่สอด จ.ตำก 63110

3,516 0635563000481 บจ.อิรวดี  (2020) จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 49209 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับส่งคน 323/2  หมู่ท่ี 1 ต.ท่ำสำยลวด อ.แม่สอด จ.ตำก 63110

3,517 0635563000511 บจ.3 เอ็น เนช่ันแนลลิต้ี เวอริฟำยด์

 จ ำกัด

25/5/2563          1,000,000 64925 ประกอบกิจกำรโรงรับจ ำน ำ 9/135  ถนนอินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตำก 63110

3,518 0635563000537 บจ.โควิด 19 ชิปป้ิง(ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

27/5/2563          1,000,000 46900 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย น ำเข้ำ ส่งออก 

สินค้ำท่ัวไป

89/7  ถนนสำยเอเซีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตำก 63110

3,519 0633563000489 หจ.โชคชุมภูเทพ 21/5/2563          1,000,000 49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำอ่ืนๆ ทำงถนน

ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

112/8  หมู่ท่ี 2 ต.แม่จะเรำ อ.แม่ระมำด จ.ตำก 63140

3,520 0633563000497 หจ.ธันยำวัฒนำ 21/5/2563             200,000 46900 ประกอบกิจกำรค้ำส่ง ค้ำปลีก และน ำเข้ำ

ส่งออก สินค้ำอุปโภคบริโภค ทุกชนิด

634  หมู่ท่ี 2 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตำก 63110

3,521 0635563000499 บจ.เบทเทอร์ บี ไรท์ จ ำกัด 25/5/2563             200,000 52292 ประกอบกิจกำร บริกำรเดินพิธีกำรผ่ำนทำง

ศุลกำกร

201/43  ถนนศรีพำนิช ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตำก 63110

3,522 0643563000276 หจ.นิวเนรมิตทรัพย์ 25/5/2563          2,000,000 47711 ประกอบกิจกำรค้ำเส้ือผ้ำส ำเร็จรูป เคร่ือง

แต่งกำย เคร่ืองประดับ

25/1  หมู่ท่ี 6 ต.วังลึก อ.ศรีส ำโรง จ.สุโขทัย 64120

3,523 0645563000162 บจ.ศิวำ เรียลเอสเตท 2020 จ ำกัด 12/5/2563          2,000,000 68102 ประกอบกิจกำรด้ำนอสังหำริมทรัพย์ 477  หมู่ท่ี 2 ต.ทุ่งเสล่ียม อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย 64150

3,524 0643563000217 หจ.หริกร ก่อสร้ำง 5/5/2563          1,500,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 249/4  หมู่ท่ี 12 ต.ท่ำฉนวน อ.กงไกรลำศ จ.สุโขทัย 64170

3,525 0643563000250 หจ.ฮอร์เจน.เอส 13/5/2563          1,500,000 47912 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำทำงช่องทำง

ออนไลน์

140/3  หมู่ท่ี 4 ต.บ้ำนกร่ำง อ.กงไกรลำศ จ.สุโขทัย 64170



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,526 0643563000284 หจ.เอ็นแอนด์เอ 5463 คอน

สตรัคช่ัน

28/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร 

สถำนท่ี งำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด

87  หมู่ท่ี 7 ต.ดงคู่ อ.ศรีสัชนำลัย จ.สุโขทัย 64130

3,527 0645563000197 บจ.เค. เจ. อุดมทรัพย์คอนสตรัคช่ัน

 จ ำกัด

27/5/2563          1,000,000 41001 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงท่ี

เป็นท่ีพักอำศัยทุกประเภท

158/1  หมู่ท่ี 9 ต.วังน้ ำขำว อ.บ้ำนด่ำนลำนหอย จ.สุโขทัย 64140

3,528 0645563000189 บจ.นที อินเตอร์ ซัพพลำย จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 47595 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย น ำเข้ำ ส่งออก 

เป็นตัวแทนจ ำหน่ำย เคร่ืองฟอกอำกำศ เทค

โลยีทำงกำรแพทย์

24  หมู่ท่ี 3 ต.กลำงดง อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย 64150

3,529 0643563000225 หจ.สิงห์ อลูมิเนียม 7/5/2563          1,000,000 43309 ประกอบกิจกำรรับติดต้ังกระจก อลูมิเนียม 

เมทัลชีท ประตูหน้ำต่ำง และอุปกรณ์

ประกอบอ่ืนๆ

61/3  หมู่ท่ี 5 ต.ดงเดือย อ.กงไกรลำศ จ.สุโขทัย 64170

3,530 0645563000171 บจ.ลูกทุ่ง ทรำนส์ฟอร์ม โปรดักท์ 

ฟู้ดส์ จ ำกัด

18/5/2563          1,000,000 10619 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย ผลิตภัณฑ์

แปรรูป เช่น เผือก มัน รวมท้ังผลิตภัณฑ์

พืชผลทำงกำรเกษตร

65/12  หมู่ท่ี 1 ต.หนองตูม อ.กงไกรลำศ จ.สุโขทัย 64170

3,531 0643563000268 หจ.ส.เจริญทรัพย์กำรโยธำ 20/5/2563          1,000,000 42909 กำรก่อสร้ำงโครงกำรวิศวกรรมโยธำอ่ืนๆซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

78  หมู่ท่ี 2 ต.เขำแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย 64230

3,532 0643563000233 หจ.ยง สุก 2020 7/5/2563             500,000 22199 ท ำผลิตภัณฑ์ยำงธรรมชำติ ยำงสัตว์

สังเครำะห์

68  หมู่ท่ี 3 ต.เกำะตำเล้ียง อ.ศรีส ำโรง จ.สุโขทัย 64120

3,533 0643563000241 หจ.สัจจะวำรี 12/5/2563             400,000 11041 กำรผลิตน้ ำด่ืมบริสุทธ์ิและน้ ำแร่บรรจุขวด 16  หมู่ท่ี 9 ต.ยำงซ้ำย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000

3,534 0643563000292 หจ.สเตเบิล เฮ้ำส์ อำร์ตสตูดิโอ 29/5/2563             100,000 43301 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงตกแต่งบ้ำนและสวน 5/15  หมู่ท่ี 9 ถนนวิเชียรจ ำนงค์ ต.ปำกแคว อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000

3,535 0655563000936 บจ.ไทยซีนอล จ ำกัด 13/5/2563          5,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ ฯ

244/2  หมู่ท่ี 1 ต.บึงกอก อ.บำงระก ำ จ.พิษณุโลก 65140

3,536 0655563000995 บจ.สิงหวัฒน์โฮลด้ิง จ ำกัด 21/5/2563          3,050,000 64202 ประกอบกิจกำรลงทุนถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 161/1  หมู่ท่ี 3 ต.พลำยชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

3,537 0655563000987 บจ.ช้ำงสุโขทัย จ ำกัด 19/5/2563          2,000,000 47219 ร้ำนขำยปลีกอำหำรอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภท

ไว้ในท่ีอ่ืน

83/20  หมู่ท่ี 8 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

3,538 0653563000772 หจ.เอ็มเอ็ม พรอพเพอร์ต้ี 8/5/2563          1,000,000 68102 ประกอบกิจกำรซ้ือขำย ท่ีดินและส่ิงปลูก

สร้ำง

111/1  หมู่ท่ี 5 ต.บ้ำนกร่ำง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

3,539 0653563000799 หจ.เดอะคีย์ คอนสตรัคช่ัน 14/5/2563          1,000,000 41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย

9/12  หมู่ท่ี 9 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

3,540 0653563000811 หจ.เพชรทวี รุ่งเรือง กำรก่อสร้ำง 15/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย

555/22  หมู่ท่ี 3 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

3,541 0653563000845 หจ.กฤษณ์ เอ็นจิเนียร่ิง 1988 19/5/2563          1,000,000 33200 ประกอบกิจกำรให้บริกำรติดต้ังเคร่ืองจักร 

และอุปกรณ์ท่ีใช้ในงำนก่อสร้ำงทุกชนิด

148  หมู่ท่ี 2 ต.ปำกโทก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
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3,542 0653563000853 หจ.แสงชัยฟู้ดส์ 21/5/2563          1,000,000 47190 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย สินค้ำอุปโภค 

บริโภคท่ีใช้ในครัวเรือน

368/3  หมู่ท่ี 2 ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

3,543 0653563000861 หจ.ช้ำงพลำยกำรโยธำ 22/5/2563          1,000,000 41001 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 169/2  หมู่ท่ี 6 ต.ปำกโทก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

3,544 0653563000900 หจ.เสือพำนิช99 26/5/2563          1,000,000 33200 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงติดต้ัง ซ่อมแซม 

อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ส ำนักงำน ภำยใน 

ภำยนอก อำคำร

746/50  ถนนบึงพระจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

3,545 0655563000901 บจ.พี.พี. เมนทิแนนซ์ จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 45202 ประกอบกิจกำรบริกำรบ ำรุงรักษำ 

ซ่อมแซมตัวถัง ประตู หน้ำต่ำงรถยนต์

247  หมู่ท่ี 3 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

3,546 0655563000910 บจ.แทนคิว (ประเทศไทย) จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 73101 ประกอบกิจกำรผลิตส่ือดิจิทัลมัลติมีเดีย 999/95  ถนนมิตรภำพ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

3,547 0655563000928 บจ.เอสพีพีซี เพำเวอร์ จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 47190 ประกอบกิจกำรขำยปลีกสินค้ำอ่ืนๆ ท่ัวไป 

เช่น เคร่ืองส ำอำงค์ ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม

115/2  หมู่ท่ี 5 ต.พลำยชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

3,548 0655563000944 บจ.จิรัฏฐ์ 2002 จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 01462 ประกอบกิจกำรเล้ียงไก่พันธ์ุเน้ิอ 20  หมู่ท่ี 11 ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

3,549 0655563000952 บจ.พี แอนด์ เอ็ม บิสิเนส ออนไลน์

 จ ำกัด

14/5/2563          1,000,000 47723 ประกอบกิจกำรขำยปลีก-ส่งเคร่ืองส ำอำง

ประทิน ผิวหน้ำผิวกำยเส้นผมทุกชนิดและ

อำหำรเสริม

27/25  ถนนรำชมนู ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

3,550 0655563000961 บจ.ลิเวอร์ต้ี โฮมดีไซน์ แอนด์ อำร์คิ

เทคเจอร์ จ ำกัด

15/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย

365/5  หมู่ท่ี 9 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

3,551 0655563001029 บจ.มินซอน จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 47723 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำงค์ 

และอำหำรเสริม

1319/31  ถนนบรมไตรโลกนำรถ 2 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

3,552 0655563001045 บจ.มีกิม โปรดักช่ัน จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 82302 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับจัดอีเว้นท์ 

ออกบูธ รับจัดบูธสินค้ำ งำนโครงสร้ำง งำน

ออร์แกไนซ์ งำนเล้ียง

1/52419  หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

3,553 0655563001053 บจ.จำริกำ จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 47711 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเส้ือผ้ำส ำเร็จรูป 

เคร่ืองตกแต่งเส้ือผ้ำ

39/13  ถนนสนำมบิน ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

3,554 0655563001061 บจ.อังกูล ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่ง 195/1  หมู่ท่ี 5 ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

3,555 0655563001070 บจ.ส้มซ่ำ ค้ำขำย จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 47723 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำงค์ 

และอำหำรเสริม

399/21  ถนนสีหรำชเดโชชัย ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

3,556 0655563001088 บจ.ลำ โรเซ่ (ประเทศไทย) จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 20232 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย น ำเข้ำ 

ส่งออก เคร่ืองส ำอำง รับออกแบบผลิตภัณฑ์

 ฉลำกสินค้ำ บรรจุภัณฑ์

131/9  ถนนบรมไตรโลกนำรถ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

3,557 0653563000888 หจ.ศิริรักษ์  โลจิสติกส์ 25/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำทุกประเภท 106/1  หมู่ท่ี 3 ต.ท่ำตำล อ.บำงกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110

3,558 0653563000896 หจ.โชคอ ำนวยออยล์ 25/5/2563          1,000,000 47300 ประกอบกิจกำรค้ำน้ ำมันเช้ือเพลิง 51/2  หมู่ท่ี 7 ต.บำงกระทุ่ม อ.บำงกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,559 0655563001037 บจ.เกรียงไกร ทิมเบอร์ เทรดด้ิง 

จ ำกัด

27/5/2563          1,000,000 46632 ประกอบกิจกำรค้ำขำยไม้แปรรูปทุกชนิด 34  หมู่ท่ี 9 ต.หนองกะท้ำว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120

3,560 0655563001011 บจ.เฮงเฮง1668 จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 47219 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรเสริม และ

ผลิตภัณฑ์เสริมควำมงำม

198/1  หมู่ท่ี 1 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิรำม จ.พิษณุโลก 65180

3,561 0655563001002 บจ.ณิชำกรณ์ เวอร์เท็กซ์ จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 62011 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงออกแบบ ติดต้ัง 

ระบบคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ โปรแกรม

7  หมู่ท่ี 11 ต.บ้ำนกลำง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220

3,562 0653563000829 หจ.ศักด์ิมณี 18/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำรทุก

ชนิด

383/3  หมู่ท่ี 1 ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230

3,563 0655563000979 บจ.บัวทองรวมเพ่ือน จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 45101 ประกอบกิจกำรขำยยำนยนต์ใหม่ 46/2  หมู่ท่ี 6 ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230

3,564 0653563000802 หจ.วำย สเปส แลนด์สเคป แอนด์ 

บิลด์

14/5/2563             500,000 81300 ประกอบกิจกำรดูแลและบ ำรุงรักษำภูมิทัศน์ 101  ถนนบรมไตรโลกนำรถ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

3,565 0653563000870 หจ.คลับ ซิตโต้ 25/5/2563             500,000 47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองแต่งกำย 

เคร่ืองหนัง รองเท้ำ กระเป่ำ เคร่ืองประดับ

989/106  หมู่ท่ี 3 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

3,566 0653563000918 หจ.เดอะวันแฮร์สเตช่ัน 1996 27/5/2563             500,000 46443 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ดูแลและ

บ ำรุงเส้นผม

1319/18  ถนนบรมไตรโลกนำรถ 2 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

3,567 0653563000781 หจ.กิจธณำทรัพย์2020 12/5/2563             500,000 47411 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยวัสดุครุภัณฑ์ 

ส ำนักงำน และคอมพิวเตอร์

508  หมู่ท่ี 1 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130

3,568 0653563000926 หจ.พีเอส เซอร์เวย์ ทีม 27/5/2563             500,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย และงำน

ก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด

45/1  หมู่ท่ี 5 ต.บ้ำนยำง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160

3,569 0653563000837 หจ.กฤชฐำ 1981 19/5/2563             100,000 41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง งำนรีโน

เวท และ งำนต่อเติม ซ่อมแซ่ม บ้ำน 

อำคำรพำณิชย์ อพำร์ทเม้นท์

102/3  หมู่ท่ี 6 ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปรำง จ.พิษณุโลก 65190

3,570 0663563000306 หจ.อัญพัชญ์ ก่อสร้ำงพิจิตร 26/5/2563          3,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 45  หมู่ท่ี 10 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000

3,571 0665563000294 บจ.สิงห์ทอง เทเลคอม เทคโนโลยี 

จ ำกัด

21/5/2563          3,000,000 43210 ประกอบกิจกำรเดินสำยส่ือสำร และติดต้ัง

อินเตอร์เน็ต

147/23  หมู่ท่ี 11 ต.เนินมะกอก อ.บำงมูลนำก จ.พิจิตร 66120

3,572 0663563000276 หจ.รุ่งเจริญกีฬำ2518 1/5/2563          1,200,000 47711 ประกอบกำรค้ำเส้ือผ้ำ รองเท้ำกีฬำ 

อุปกรณ์กีฬำ จักรยำนและเคร่ืองเล่นกีฬำ

369/29  หมู่ท่ี 7 ต.โพธ์ิไทรงำม อ.บึงนำรำง จ.พิจิตร 66130

3,573 0663563000284 หจ.ทองทวี ก่อสร้ำง 5/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 53/1  หมู่ท่ี 5 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000

3,574 0663563000322 หจ.ตองโชปิโตรเลียม 28/5/2563          1,000,000 47300 ประกอบกิจกำรค้ำน้ ำมันเช้ือเพลิง 

ผลิตภัณฑ์อย่ำงอ่ืนท่ีก่อให้เกิดพลังงำนและ

สถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง

52/10  หมู่ท่ี 8 ต.ท่ำหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000

3,575 0663563000331 หจ.ประกรณ์ชัย ก่อสร้ำง 29/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 211/4  ถนนบุษบำ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
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3,576 0665563000308 บจ.8 ดีพลัส จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 47413 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย รับซ้ือ  

แลกเปล่ียนโทรศัพท์มือถือ ท้ังเก่ำและใหม่ 

เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองมือส่ือสำร  

อะไหล่และอุปกรณ์ไอทีทุกชนิด

20/249  ถนนสระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000

3,577 0663563000292 หจ.น้ ำฝน ก่อสร้ำง 25/5/2563             800,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 56  หมู่ท่ี 1 ต.ภูมิ อ.บำงมูลนำก จ.พิจิตร 66120

3,578 0663563000314 หจ.มิลินกรดำ 27/5/2563             500,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือนฯ

61  หมู่ท่ี 1 ต.ภูมิ อ.บำงมูลนำก จ.พิจิตร 66120

3,579 0665563000286 บจ.ศรีสุริยะโชติ 7954 กำรเกษตร 

จ ำกัด

5/5/2563             500,000 46108 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก ขำยปลีก 

ขำยส่ง ปุ๋ย ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภำพ 

 ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยจำกมูลสัตว์

579/1  หมู่ท่ี 4 ต.เขำทรำย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230

3,580 0673563000586 หจ.โปรคูล อะไหล่แอร์ 12/5/2563          1,000,000 43223 ประกอบกิจกำรติดต้ัง ล้ำง ซ่อม ระบบปรับ

อำกำศ และประปำ

19/11,19/12  ถนนเทพำพัฒนำ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000

3,581 0673563000632 หจ.เพชรยูนิคแก๊สบริกำร 25/5/2563          1,500,000 47300 ประกอบกิจกำรโรงบรรจุก๊ำซปิโตรเลียม

เหลว สถำนีบริกำรก๊ำซปิโตรเลียมเหลวและ

ร้ำนจ ำหน่ำยก๊ำซหุงต้ม เตำแก๊สอะไหล่เตำ

และอุปกรณ์ต่ำงๆ

38/10  หมู่ท่ี 2 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000

3,582 0675563000511 บจ.เอฟเอกซ์ พีบี คอร์ปอเรช่ัน 

จ ำกัด

5/5/2563          1,000,000 58202 ประกอบกิจกำรผลิต ให้เช่ำ จ ำหน่ำย ติดต้ัง

 ซ่อมบ ำรุง ให้บริกำร และให้ค ำปรึกษำใน

กำรวำงระบบรวมท้ัง พัฒนำระบบ

คอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ แอปพลิเคช่ัน ระบบ

สำรสนเทศ ระบบเครือข่ำย ระบบส่ือสำร

52/111  ถนนเทพำพัฒนำ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000

3,583 0675563000529 บจ.บุญสกำย โลจิสติกส์ จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำและ

คนโดยสำร รวมท้ังรับบริกำรน ำของออก

จำกท่ำเรือ

43/1  หมู่ท่ี 5 ต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000

3,584 0675563000537 บจ.ต้น หัวสะพำน บ้ำนไม้เก่ำ จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 41001 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง บ้ำน 

อำคำร ร้ำนอำหำร รวมท้ังติดต้ังระบบไฟฟ้ำ

 ระบบประปำ ระบบเคร่ืองปรับอำกำศ

97  หมู่ท่ี 8 ต.น้ ำร้อน อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000

3,585 0675563000588 บจ.มูฟออน มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 73101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเก่ียวกับออกแบบ

ส่ือโฆษณำ ส่ิงพิมพ์จัดท ำเว็บไซด์ และ

พัฒนำระบบคอมพิวเตอร์

52/126  ถนนเทพำพัฒนำ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,586 0673563000578 หจ.เอ.อุดมศิลป์ ก่อสร้ำง 8/5/2563          1,000,000 46109 ประกอบกิจกำรรับเหมำ ประมูลงำน เพ่ือ

ขำยสินค้ำ

52/2  หมู่ท่ี 5 ต.น้ ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

3,587 0673563000616 หจ.อภิญญำเอ็กซ์พอร์ท กรุ๊ป 21/5/2563          1,000,000 46204 ประกอบกิจกำรค้ำสัตว์ท่ีมีชีวิต และซำก

สัตว์แช่แข็งทุกชนิด

19  หมู่ท่ี 10 ต.น้ ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

3,588 0673563000659 หจ.เกรียงไกร รถมือสอง 26/5/2563          1,000,000 45101 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยรถยนต์ 

รถจักรยำนยนต์ อุปกรณ์ตกแต่งและอะไหล่

รถยนต์ทุกชนิด

296  หมู่ท่ี 10 ต.บุ่งน้ ำเต้ำ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

3,589 0675563000553 บจ.โค้ชพิม จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 85499 ประกอบกิจกำร กำรสอนออนไลน์ เทรนน่ิง 

เก่ียวกับกำรพัฒนำตัวเอง

18/1  หมู่ท่ี 4 ต.วัดป่ำ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

3,590 0675563000561 บจ.พินพอยต์ อินเตอร์แพค จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 52293 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับบรรจุสินค้ำ 

แพคสินค้ำ ทุกชนิด

256/2  หมู่ท่ี 6 ต.หล่มเก่ำ อ.หล่มเก่ำ จ.เพชรบูรณ์ 67120

3,591 0675563000600 บจ.เพชรนำคำ วิลเลจ จ ำกัด 26/5/2563          5,000,000 68201 ประกอบกิจกำรเป็นท่ีปรึกษำ และให้

ค ำแนะน ำเร่ืองกำรซ้ือขำยอสังหำริมทรัพย์ 

ท่ีดิน และคอนโด

299  หมู่ท่ี 10 ต.ท่ำโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130

3,592 0673563000594 หจ.ตุ๊กตำทองทรัพย์รุ่งเรือง 13/5/2563        10,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด 85  หมู่ท่ี 12 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140

3,593 0675563000545 บจ.ดีแลนเวิร์ค จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 46694 ประกอบกิจกำรค้ำ เก่ียวกับบรรจุภัณฑ์

และแพ็คสินค้ำ

16  หมู่ท่ี 5 ต.วังท่ำดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140

3,594 0675563000618 บจ.เออำร์ที เอ็กซ์เพรส จ ำกัด 27/5/2563             100,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งขนถ่ำยสินค้ำ รวมถึง

คนโดยสำร

399/2  หมู่ท่ี 7 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140

3,595 0675563000634 บจ.เซสท์ ลำ ว่ี จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 46313 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยพืช ผัก ผลไม้ 

เมล็ดพันธ์ุพืช

122  หมู่ท่ี 11 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140

3,596 0673563000608 หจ.อนิวัตต์ิ โลจิสติกส์ 18/5/2563          1,000,000 49323 ขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำทุกชนิด 176  หมู่ท่ี 5 ต.พญำวัง อ.บึงสำมพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160

3,597 0673563000624 หจ.ชนกิจ ก่อสร้ำง 22/5/2563             400,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 349  หมู่ท่ี 14 ต.กันจุ อ.บึงสำมพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160

3,598 0673563000641 หจ.ม.รุ่งเรืองกิจ 26/5/2563             200,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 440/5  หมู่ท่ี 10 ต.กันจุ อ.บึงสำมพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160

3,599 0675563000626 บจ.ภิญญำพัชญ์ ทรำนสปอร์ต 

จ ำกัด

28/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่ง และขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ และ

จัดกำรระวำงขนส่งทุกชนิด

71  หมู่ท่ี 13 ต.กันจุ อ.บึงสำมพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160

3,600 0673563000667 หจ.น้ ำด่ืมอุษำรุ่งเรือง 29/5/2563          1,000,000 47222 ประกอบกิจกำรค้ำน้ ำด่ืมบรรจุขวด 103  หมู่ท่ี 2 ต.ประดู่งำม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170

3,601 0675563000570 บจ.พีเอ็นพี อินจีเน่ียม จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 46593 ประกอบธุรกิจซ้ือมำ ขำยไป เคร่ืองจักรใน

โรงงำนอุตสำหกรรม อุตสำหกรรมอำหำร 

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ทุกประเภท

540/3  หมู่ท่ี 12 ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210

3,602 0675563000596 บจ.จันทร์สุวรรณ อินเตอร์กรุ๊ป 

จ ำกัด

26/5/2563          1,000,000 70209 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำ ออกแบบ

ส่ิงพิมพ์ เส้ือผ้ำ เคร่ืองประดับ ทุกชนิด

87/7  หมู่ท่ี 3 ต.ท่ำพล อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67250



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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(ล้ำนบำท)
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วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

3,603 0705563001184 บจ.เอ พี เอส เอ็นจิเนียร์ จ ำกัด 5/5/2563          5,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร  

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย

25/1  หมู่ท่ี 3 ต.เจดีย์หัก อ.เมืองรำชบุรี จ.รำชบุรี 70000

3,604 0705563001206 บจ.เอสเจ. สไมล์ไลฟ์ จ ำกัด 12/5/2563          4,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร

โรงงำน อำคำรท่ีพักอำศัย ถนน วำงท่อ 

และงำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด

49/1  หมู่ท่ี 12 ต.คูบัว อ.เมืองรำชบุรี จ.รำชบุรี 70000

3,605 0705563001320 บจ.ภูพันกล้ำ จ ำกัด 25/5/2563          3,000,000 29309 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยอุปกรณ์

ตกแต่งรถยนต์

47  หมู่ท่ี 5 ต.หนองอ้อ อ.บ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี 70110

3,606 0703563000500 หจ.เอรำวัณ เอ็นจิเนียร่ิง 2020 7/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 60/14  หมู่ท่ี 9 ต.ดอนตะโก อ.เมืองรำชบุรี จ.รำชบุรี 70000

3,607 0703563000518 หจ.เอ.เค อิเลคทริค (1993) 12/5/2563          1,000,000 43210 ประกอบกิจกำรรับเหมำติดต้ังไฟฟ้ำแรงสูง 

แรงต่ ำ

81/30  หมู่ท่ี 9 ต.ดอนตะโก อ.เมืองรำชบุรี จ.รำชบุรี 70000

3,608 0703563000534 หจ.โชคม่ังมี ออโต้ 19/5/2563          1,000,000 71202 ประกอบกิจกำรตรวจสภำพยำนยนต์ทำง

เทคนิค

233 / 2  หมู่ท่ี 10 ต.ดอนตะโก อ.เมืองรำชบุรี จ.รำชบุรี 70000

3,609 0705563001168 บจ.ลลิสำ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน อุโมงค์

369/5  หมู่ท่ี 10 ต.ดอนตะโก อ.เมืองรำชบุรี จ.รำชบุรี 70000

3,610 0705563001176 บจ.ออมทรัพย์ คอร์เปอเรท จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 82990 ประกอบกิจกำรประมูลเพ่ือรับจ้ำงท ำของตำ

รมวัตถุประสงค์

67/1  หมู่ท่ี 5 ต.พิกุลทอง อ.เมืองรำชบุรี จ.รำชบุรี 70000

3,611 0705563001249 บจ.ไชยสิทธ์ิเครน รำชบุรี จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 77305 ประกอบกิจกำรให้เช่ำให้บริกำร

เคร่ืองจักรกลก่อสร้ำงทุกขนำด

145/89  หมู่ท่ี 5 ต.ดอนตะโก อ.เมืองรำชบุรี จ.รำชบุรี 70000

3,612 0705563001257 บจ.กู๊ด กรีน เอ็นเนอร์จี จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 46691 ประกอบกิจกำร ซ้ือ ขำย จัดหำสินค้ำ

ประเภทสำรเคมีทุกประเภท

37/7  ถนนมนตรีสุริยวงศ์ ต.หน้ำเมือง อ.เมืองรำชบุรี จ.รำชบุรี 70000

3,613 0705563001273 บจ.เอก ออยล์ จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 68104 กำรเช่ำและกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับ

อสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเองหรือเช่ำ

จำกผู้อ่ืน

54  หมู่ท่ี 6 ต.ดอนตะโก อ.เมืองรำชบุรี จ.รำชบุรี 70000

3,614 0705563001281 บจ.ทีเล็กซ์ พลัส เฮิร์บส์ จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 46441 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก รวมถึงผลิต

สินค้ำท่ีท ำจำกสมุนไพรและสำรสกัดจำก

สมุนไพร

8/1  หมู่ท่ี 2 ต.หินกอง อ.เมืองรำชบุรี จ.รำชบุรี 70000

3,615 0705563001303 บจ.ดินไทย 2004 จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 46692 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยปุ๋ยทุกชนิด 129/52  หมู่ท่ี 5 ต.ดอนตะโก อ.เมืองรำชบุรี จ.รำชบุรี 70000

3,616 0705563001346 บจ.โรงพยำบำลสัตว์พอดี จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 75000 ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำลสัตว์ รักษำ

สุขภำพสัตว์เล้ียง

95  หมู่ท่ี 2 ต.ดอนตะโก อ.เมืองรำชบุรี จ.รำชบุรี 70000

3,617 0703563000496 หจ.ปัณฑำรีย์ ทรำนสปอร์ต 7/5/2563          1,000,000 46630 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอิฐ หิน ดิน ทรำย 

กรวด ดินลูกรัง

190/33  หมู่ท่ี 4 ต.เบิกไพร อ.บ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี 70110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

3,618 0705563001141 บจ.ฟ้ำอุไร (2020) จ ำกัด 1/5/2563          1,000,000 46530 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย สินค้ำและ

อุปกรณ์ทำงกำรเกษตร ฟำร์มทุกชนิด

201-202  หมู่ท่ี 10 ต.สวนกล้วย อ.บ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี 70110

3,619 0705563001150 บจ.พีโอน่ี วู๊ด จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำนและงำนก่อสร้ำงอย่ำง

อ่ืนๆๆทุกชนิด

18/28  ถนนหน้ำสถำนี ต.บ้ำนโป่ง อ.บ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี 70110

3,620 0705563001214 บจ.เจเอชเอช ออโต้ พำร์ท จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 45102 ประกอบกิจกำรบริกำร เป็นตัวแทนจ ำหน่ำย

 ติดต้ัง จัดท ำ จัดหำและซ่อมแซม 

รถจักรยำนยนต์ รถเก๋ง รถปิคอัพ รถตู้

โดยสำร

18/1  หมู่ท่ี 11 ต.หนองอ้อ อ.บ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี 70110

3,621 0705563001222 บจ.เอ.เอส.คอนซัลท์(2020) จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 82990 ประกอบกิจกำรธุรกิจทวงถำมหน้ี 80/9  หมู่ท่ี 9 ต.เขำขลุง อ.บ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี 70110

3,622 0705563001125 บจ.เน็ตเวิร์ค ลิงค์ จ ำกัด 1/5/2563          1,000,000 62012 กำรออกแบบ และจัดจ ำหน่ำย พร้อม

ให้บริกำร โปรแกรมส ำเร็จรูปต่ำงๆ

191  หมู่ท่ี 4 ต.บ้ำนเลือก อ.โพธำรำม จ.รำชบุรี 70120

3,623 0705563001133 บจ.อ.บูรพำ จ ำกัด 1/5/2563          1,000,000 31003 ประกอบกิจกำรโรงงำนผลิตและจ ำหน่ำย

เคร่ืองนอน ท่ีนอน หมอน ผ้ำห่ม และ

อุปกรณ์ท่ีใช้ในบ้ำนเรือน

143/4  หมู่ท่ี 4 ต.บ้ำนฆ้อง อ.โพธำรำม จ.รำชบุรี 70120

3,624 0705563001192 บจ.เคซี แคนน่ิง จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 10752 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยอำหำร

กระป๋องส่งออก

90  หมู่ท่ี 4 ต.บ้ำนฆ้อง อ.โพธำรำม จ.รำชบุรี 70120

3,625 0705563001338 บจ.ตงตง289 จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 47723 ประกอบกิจกำรค้ำปลีก-ค้ำส่ง สินค้ำ

ประเภท สบู่ ครีม โลช่ัน

149  หมู่ท่ี 2 ต.ดอนไผ่ อ.ด ำเนินสะดวก จ.รำชบุรี 70130

3,626 0703563000526 หจ.เทวำกำรเกษตร (2020) 15/5/2563          1,000,000 46692 ประกอบกิจกำรขำยส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์

ทำงกำรเกษตร

99/12  หมู่ท่ี 3 ต.โพหัก อ.บำงแพ จ.รำชบุรี 70160

3,627 0705563001265 บจ.ดีบุญมี ณ ชุมแพ 4289 จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 46204 ประกอบกิจกำรค้ำสัตว์มีชีวิต 63  หมู่ท่ี 6 ต.สวนผ้ึง อ.สวนผ้ึง จ.รำชบุรี 70180

3,628 0705563001311 บจ.บี ริช คอนสตรัคช่ัน 2020 จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 43210 ประกอบกิจกำรรับเหมำ ออกแบบ ติดต้ัง 

ซ่อมบ ำรุง ระบบไฟฟ้ำ ระบบประปำ ระบบ

บ ำบัดน้ ำเสีย ระบบออโตเมช่ัน

129/2549  หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนบึง อ.บ้ำนคำ จ.รำชบุรี 70180

3,629 0705563001354 บจ.... ชัยทักษิณฟำร์ม ... จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 01462 ประกอบกิจกำรเล้ียงไก่เน้ือประกันรำคำ 88/9  หมู่ท่ี 11 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้ำนคำ จ.รำชบุรี 70180

3,630 0703563000470 หจ.เอส.พี.พี.เอส  ซัพพลำย 1/5/2563             500,000 47612 ค้ำวัสดุและอุปกรณ์เคร่ืองใช้ในส ำนักงำน 58  หมู่ท่ี 6 ต.คูบัว อ.เมืองรำชบุรี จ.รำชบุรี 70000

3,631 0705563001290 บจ.เซย์ ไฮ 1986 (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

21/5/2563             500,000 46319 ประกอบกิจกำรค้ำอำหำรแปรรูป อำหำรสด

 อำหำรแห้ง

154/125  ถนนศรีสุริยวงศ์ ต.หน้ำเมือง อ.เมืองรำชบุรี จ.รำชบุรี 70000

3,632 0703563000488 หจ.โชติปทุมวรรณโลจิสติกส์ 7/5/2563             500,000 49323 ขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำและคนโดยสำร 110  หมู่ท่ี 11 ต.นครชุมน์ อ.บ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี 70110

3,633 0703563000542 หจ.สัมพันธ์เจริญรุ่งเรืองกิจ 25/5/2563             500,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 74  หมู่ท่ี 1 ต.ดอนทรำย อ.โพธำรำม จ.รำชบุรี 70120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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3,634 0705563001231 บจ.ส.กำรไฟฟ้ำรำชบุรี จ ำกัด 14/5/2563             500,000 43210 ประกอบกิจกำรติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้ำ และ

ปักเสำพำดสำยไฟฟ้ำแรงสูง

26  หมู่ท่ี 8 ต.ทุ่งหลวง อ.ปำกท่อ จ.รำชบุรี 70140

3,635 0715563001125 บจ.ฮันน่ี เวิลด์ จ ำกัด 18/5/2563          5,000,000 46209 ค้ำผลิตภัณฑ์จำกตัวผ้ึง รังผ้ึง น้ ำผ้ึง สบู่ผ้ึง 

และผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกตัวผ้ึง และรังผ้ึง

ทุกชนิด

854/3  ถนนแสงชูโตใต้ ต.ปำกแพรก อ.เมืองกำญจนบุรี จ.กำญจนบุรี 71000

3,636 0715563001133 บจ.เพชรทอง เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด 21/5/2563          5,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน

125  หมู่ท่ี 21 ต.รำงหวำย อ.พนมทวน จ.กำญจนบุรี 71170

3,637 0713563000542 หจ.บ๊ิกบอส เอ็นจิเนียร่ิง 2020 20/5/2563          3,000,000 47525 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย วัสดุและอุปกรณ์

ก่อสร้ำงทุกชนิด

65/5  หมู่ท่ี 3 ต.ม่วงชุม อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 71110

3,638 0713563000534 หจ.ธนวำ อุตสำหกรรมก่อสร้ำง 19/5/2563          3,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 105/1  หมู่ท่ี 2 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กำญจนบุรี 71150

3,639 0713563000488 หจ.เลิศพงษ์ศักด์ิ คอนสตรัคช่ัน 7/5/2563          2,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร

พำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำกำร 

ถนน สะพำน เข่ือน อุโมงค์ และงำน

ก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับท ำงำน

โยธำทุกประเภท

139/4  หมู่ท่ี 5 ต.วังขนำย อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 71110

3,640 0715563001168 บจ.โรงท่อล้อจุ้นฮวด จ ำกัด 22/5/2563          2,000,000 23951 ประกอบกิจกำรโรงงำนผลิต ผลิตภัณฑ์

ก่อสร้ำงประเภทคอนกรีต

15/7  หมู่ท่ี 1 ถนนแสงชูโตใหม่ ต.ท่ำมะกำ อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี 71120

3,641 0713563000500 หจ.โยเทค 54 14/5/2563          1,000,000 25952 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย ลวดรัด

ปำกถุง ทุกชนิด

284/5  ถนนแสงชูโต ต.บ้ำนเหนือ อ.เมืองกำญจนบุรี จ.กำญจนบุรี 71000

3,642 0715563001036 บจ.ทองแจ่ม ชิคเก้น จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 47211 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ไก่สด เน้ือไก่

ช ำแหละ และส่วนประกอบของไก่สดทุก

ชนิด ท้ังขำยปลีกและขำยส่ง

229/2  หมู่ท่ี 1 ต.วังเย็น อ.เมืองกำญจนบุรี จ.กำญจนบุรี 71000

3,643 0715563001176 บจ.ธ.ธนชำต ก่อสร้ำง จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 52/4  หมู่ท่ี 11 ต.ปำกแพรก อ.เมืองกำญจนบุรี จ.กำญจนบุรี 71000

3,644 0715563001206 บจ.วัน บัญชีและกฎหมำย จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 69200 ประกอบกิจกำรรับท ำบัญชี ตรวจสอบบัญชี 

วำงระบบบัญชี ให้ค ำปรึกษำทำงด้ำนบัญชี 

และภำษีอำกร

135/1  หมู่ท่ี 1 ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 71000

3,645 0713563000569 หจ.ชัยเจริญ คลีนน่ิง เซลล์ แอนด์ 

เซอร์วิส

28/5/2563          1,000,000 47739 ประกอบกิจกำรค้ำและให้บริกำร ผลิตภัณฑ์

น้ ำยำท ำควำมสะอำด

126  หมู่ท่ี 7 ต.เขำน้อย อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 71110

3,646 0713563000585 หจ.สุภำ เทรดด้ิง 29/5/2563          1,000,000 46103 ประกอบกิจกำร น ำเข้ำและส่งออก ขำย

ปลีกและขำยส่ง เคร่ืองส ำอำง

60/4  หมู่ท่ี 1 ต.วังขนำย อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 71110

3,647 0715563001061 บจ.กรีนทรี แพลทฟอร์ม จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 46205 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและส่งออก ได้แก่ 

กล้วยไม้ ว่ำนงำช้ำง และไม้ดอกอ่ืน ๆ

9  หมู่ท่ี 9 ต.บ้ำนใหม่ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 71110
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3,648 0715563001087 บจ.สแนค ฟู๊ด อินโนเทค จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 10799 ประกอบกิจกำรเป็นผู้ผลิตเเละเเปรรูป

อำหำร เเละ ขนม จำก ถ่ัว เน้ือสัตว์ เเละ

หอยเชลล์อบเเห้ง

144/1  หมู่ท่ี 5 ต.วังขนำย อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 71110

3,649 0715563001109 บจ.มหำเฮง เทเลคอม จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 47595 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย รับติดต้ัง และ

ซ่อมแซมดคร่ืองปรับอำกำศ

44/60  หมู่ท่ี 1 ต.ท่ำม่วง อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 71110

3,650 0715563001192 บจ.ใสเสมอ โลจิสติกส์ จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 49339 ประกอบกิจกำรขนส่ง ถ่ำนหิน ดิน ทรำย 

และวัสดุอุปกรณ์ท่ัวไป โดยยำนพำหนะทุก

ชนิด

44/2  หมู่ท่ี 5 ต.ทุ่งทอง อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 71110

3,651 0713563000551 หจ.ทองธนวัฒน์ 25/5/2563          1,000,000 47732 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ทองรูปพรรณ ทอง

 ทองเก่ำ และอัญมณีทุกชนิด

101/4  หมู่ท่ี 6 ต.ดอนขม้ิน อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี 71120

3,652 0715563001079 บจ.โฟกัสกำรโยธำ 888 จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 204/1  ถนนรถไฟ4 ต.ท่ำเรือ อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี 71130

3,653 0715563001117 บจ.ซีเจเอส คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 47711 ประกอบกิจกำรค้ำเส้ือผ้ำส ำเร็จรูป เคร่ือง

ตกแต่งกำย เคร่ืองนุ่งห่ม

69  ถนนพระแท่น ต.ท่ำเรือ อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี 71130

3,654 0713563000496 หจ.เอ็นพี ควอลิต้ี คอนสทรัคช่ัน 12/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร

พำณิชย์

73/3  หมู่ท่ี 1 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กำญจนบุรี 71150

3,655 0715563001028 บจ.ไทรโยค มันตรำ รีสอร์ท จ ำกัด 1/5/2563          1,000,000 55109 ประกอบกิจกำรท่ีพักแรม ให้เช่ำแบบรำยวัน

รำยสัปดำห์ส ำหรับผู้ท่ีมำพักแรมระยะส้ัน

76/1  หมู่ท่ี 1 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กำญจนบุรี 71150

3,656 0715563001044 บจ.เดอะ เบสท์88 คอนสตรัคช่ัน 

จ ำกัด

7/5/2563          1,000,000 41001 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 646/2  หมู่ท่ี 1 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กำญจนบุรี 71160

3,657 0715563001095 บจ.เอส แอล พี ฟำร์ม จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 01450 ประกอบกิจกำรฟำร์มเล้ียงสุกรเพ่ือจัด

จ ำหน่ำย

3/6  หมู่ท่ี 12 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กำญจนบุรี 71160

3,658 0715563001184 บจ.ไอเน็ต พลัส เน็ทเวิร์ค จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 47413 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย โทรศัพท์มือถือ 

อุปกรณ์มือถือ อุปกรณ์มือถือ คอมพิวเตอร์ 

โน๊ตบุ๊ค และเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ

83/12  หมู่ท่ี 1 ต.ลำดหญ้ำ อ.เมืองกำญจนบุรี จ.กำญจนบุรี 71190

3,659 0715563001052 บจ.ทีเอส ออล กรุ้ป จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 46614 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำส่งออก ขำยปลีก 

ขำยส่ง น้ ำมันเคร่ือง อะไหล่รถยนต์และ

รถจักรยำนยนต์ อุปกรณ์ตกแต่ง น้ ำยำหล่อ

เย็น เปล่ียนถ่ำยน้ ำมันเช้ือเพลิงทุกชนิด

216/4  หมู่ท่ี 4 ต.จรเข้เผือก อ.ด่ำนมะขำมเต้ีย จ.กำญจนบุรี 71260

3,660 0715563001141 บจ.ศรีสุทโธ ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำร ท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ ท้ังภำยในประเทศและระหว่ำง

ประเทศ

69  หมู่ท่ี 1 ต.กลอนโด อ.ด่ำนมะขำมเต้ีย จ.กำญจนบุรี 71260



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,661 0713563000470 หจ.สปีด อิเล็คทรอนิค พำณิชย์ 5/5/2563             500,000 43210 ประกอบกิจกำรติดต้ังระบบเครือข่ำย

อินเตอร์เน็ต รวมท้ังอุปกรณ์ จ ำหน่ำย 

โทรศัพท์มือถือ และช ำระค่ำบริกำร

944/18  หมู่ท่ี 3 ต.ท่ำม่วง อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 71110

3,662 0713563000518 หจ.อ.เจริญย่ิง อะไหล่ยนต์ เชียงกง 14/5/2563             500,000 45302 ประกอบกิจกำรเคร่ืองยนต์ อะไหล่ยนต์ 

และสินค้ำท่ีเก่ียวข้องกับยำนยนต์ และ

จักรยำนยนต์ ทุกชนิด

73  หมู่ท่ี 9 ต.หนองสำหร่ำย อ.พนมทวน จ.กำญจนบุรี 71140

3,663 0713563000526 หจ.ด๊ักก้ี บี.เอ็น สเตช่ันเนอร่ี 18/5/2563             150,000 46431 กำรขำยส่งหนังสือหนังสือพิมพ์และเคร่ือง

เขียน

90/2   ห้องเลขท่ี 2 หมู่ท่ี 2 ต.ลำดหญ้ำ อ.เมืองกำญจนบุรี จ.กำญจนบุรี 71190

3,664 0713563000577 หจ.กิตต์ิรวี เฟอทิไลเซอร์ 28/5/2563             100,000 46108 นำยหน้ำตัวแทนจ ำหน่ำยปุ๋ยทุกชนิด สำร

ปรับปรุงดิน

133  หมู่ท่ี 21 ต.ห้วยกระเจำ อ.ห้วยกระเจำ จ.กำญจนบุรี 71170

3,665 0715563001150 บจ.โน๊ต รีมิกซ์ จ ำกัด 22/5/2563              50,000 43210 ประกอบกิจกำรรับเหมำติดต้ัง วำงระบบ

ห้องประชุม/ทีวีภำยในอำคำร/อินเตอร์เน็ต

11  หมู่ท่ี 8 ต.วังด้ง อ.เมืองกำญจนบุรี จ.กำญจนบุรี 71000

3,666 0725563000846 บจ.๙ กังวำฬ จ ำกัด 27/5/2563          5,000,000 23932 ประกอบกิจกำรผลิตประติมำกรรมและของ

ตกแต่งจำกเซรำมิก

275  หมู่ท่ี 2 ต.หัวโพธ์ิ อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

3,667 0725563000871 บจ.เอสทีพี คอนกรีต2020 จ ำกัด 29/5/2563          5,000,000 23953 ประกอบกิจกำรกำรผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 133/1  หมู่ท่ี 1 ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140

3,668 0725563000838 บจ.น่ิมเจริญ กุญชรคอนกรีต จ ำกัด 25/5/2563          4,000,000 47525 ประกอบกิจกำรค้ำ วัสดุก่อสร้ำง อุปกรณ์

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในกำรก่อสร้ำง เคร่ืองมือ

ช่ำง สี เคร่ืองมือทำสี

37/2  หมู่ท่ี 4 ต.วังยำง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140

3,669 0725563000889 บจ.สกำยล้อแม็ก สำขำ 2 จ ำกัด 29/5/2563          3,000,000 45301 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยล้อแม็กทุกรุ่นทุก

ประเภท

137  หมู่ท่ี 3 ต.ท่ำระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

3,670 0725563000749 บจ.ทีเอ็นเค ฟู้ดส์ จ ำกัด 7/5/2563          2,000,000 10111 ประกอบกิจกำรโรงฆ่ำสัตว์ปีก 247  หมู่ท่ี 1 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 72190

3,671 0725563000773 บจ.แฮมเมอร์ พำร์ท จ ำกัด 8/5/2563          1,500,000 46592 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำส่งออกจ ำหน่ำยรถ

แม็คโค

121  ถนนเณรแก้ว ต.ท่ำระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

3,672 0725563000897 บจ.โอพีวัน คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 68102 ประกอบกิจกำรค้ำสังหำริมทรัพย์และ

จัดสรรท่ีดิน

99/72  หมู่ท่ี 5 ต.ท่ำระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

3,673 0103563006775 หจ.พี แอนด์ เอ็น ซิสเต็ม ซัพพลำย 14/5/2563          1,000,000 33200 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับเหมำจัดวำง

ระบบ ซ่อมบ ำรุง ติดต้ัง วัสดุอุปกรณ์ ทุก

ชนิดตำมท่ีกล่ำวมำข้ำงต้น

147  หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนกุ่ม อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

3,674 0725563000811 บจ.โอโซนเฟรซบับเบ้ิล จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 11044 ประกอบกิจกำรผลิตเคร่ืองด่ืมให้พลังงำน 6/5  หมู่ท่ี 6 ต.บำงพลับ อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

3,675 0723563000534 หจ.อโนทัยรีโนเวท 15/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร

25/3  หมู่ท่ี 5 ต.นำงบวช อ.เดิมบำงนำงบวช จ.สุพรรณบุรี 72120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,676 0725563000781 บจ.เคเอสเอส.คอนเอ็นจิเนียร่ิง 

จ ำกัด

12/5/2563          1,000,000 41001 ให้บริกำร ออกแบบ และรับเหมำก่อสร้ำง

บ้ำนพักท่ีอยู่อำศัย

88  หมู่ท่ี 5 ต.นำงบวช อ.เดิมบำงนำงบวช จ.สุพรรณบุรี 72120

3,677 0725563000765 บจ.ที ซุปเปอร์วิน จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 46441 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองมือแพทย์ 

อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ทุกชนิด

32  หมู่ท่ี 12 ต.บำงปลำม้ำ อ.บำงปลำม้ำ จ.สุพรรณบุรี 72150

3,678 0725563000862 บจ.อมตะค้ำวัสดุ จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 47525 ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุก่อสร้ำง 228  หมู่ท่ี 2 ต.บ้ำนแหลม อ.บำงปลำม้ำ จ.สุพรรณบุรี 72150

3,679 0725563000820 บจ.เอสแอนด์บี ดีเสิร์ท จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 46319 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรเเละขนม

ทุกชนิดทำงช่องทำงปกติ เเละช่องทำง

อิเล็กทรอนิกส์

99/3  หมู่ท่ี 9 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170

3,680 0725563000803 บจ.เดอะกลำสเฮ้ำส์ 2020 จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 43309 ประกอบกิจกำรรับติดต้ังกระจก อลูมิเนียม

และออกแบบกระจกอลูมิเนียม ประตู 

หน้ำต่ำง ทุกชนิด

127/1  หมู่ท่ี 11 ต.หนองมะค่ำโมง อ.ด่ำนช้ำง จ.สุพรรณบุรี 72180

3,681 0725563000757 บจ.รชำ พำวเวอร์ 2020 จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 96309 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำทำงด้ำน

แรงงำนต่ำงด้ำว

161  หมู่ท่ี 13 ต.ทุ่งคอก อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 72190

3,682 0723563000526 หจ.สินไพบูลย์ฟำร์ม 5/5/2563          1,000,000 46206 ประกอบกิจกำรค้ำอำหำรสัตว์ และยำสัตว์ 45  หมู่ท่ี 3 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72250

3,683 0725563000790 บจ.ศรีชำ เจ.เค. แอร์ จ ำกัด 13/5/2563             200,000 43223 ประกอบธุรกิจให้บริกำรรับเหมำติดต้ังแอร์ 150/3  หมู่ท่ี 4 ต.วังหว้ำ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140

3,684 0725563000854 บจ.บรำซ่ำช้อป จ ำกัด 28/5/2563             100,000 47711 ค้ำเส้ือผ้ำ ชุดช้ันใน เคร่ืองอุปโภคบริโภค 

ท้ังค้ำส่ง ค้ำปลีก ส่งออก น ำเข้ำท้ังใน

ประเทศและต่ำงประเทศ

98/86  หมู่ท่ี 5 ต.ท่ำระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

3,685 0723563000542 หจ.เดิมบำงกำรเกษตร 18/5/2563              30,000 20121 ประกอบกิจกำร ผลิต ซ้ือขำย ซ่ึงปุ๋ยทุกชนิด

 ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภำพ สำร

ปรับปรุงดิน

112  หมู่ท่ี 7 ต.หัวนำ อ.เดิมบำงนำงบวช จ.สุพรรณบุรี 72120

3,686 0735563003721 บจ.อุ่นเฮงเยำวรำช จ ำกัด 15/5/2563          5,000,000 47732 ประกอบกิจกำรค้ำ ทอง นำค เงิน เพชร 

พลอย และอัญมณีอ่ืน รวมท้ังวัตถุท ำเทียม

ส่ิงดังกล่ำว

520  ถนนรำชมรรคำ ต.สนำมจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

3,687 0735563003781 บจ.จีเอ็มพี พอร์ค จ ำกัด 18/5/2563          5,000,000 10291 ประกอบกิจกำรช ำแหละเน้ือสัตว์ทุกชนิด 

และแปรรูปเน้ือสัตว์ทุกชนิด

49/2  หมู่ท่ี 4 ต.มำบแค อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

3,688 0735563003811 บจ.ซัน สเปซ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 19/5/2563          5,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย ถนน 

สะพำน อุโมงค์ และงำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืน

ทุกชนิด

21/7  ถนนนกเขำเหิร ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

3,689 0735563003705 บจ.ยู-วัน  เทคโน จ ำกัด 14/5/2563          5,000,000 46691 น ำเข้ำและจัดจ ำหน่ำยเคมีภัณฑ์ส ำหรับงำน

ก่อสร้ำง เคมีภัณฑ์กันร่ัว เคมีภัณฑ์กันร้ำว 

กำวยำแนวและวัสดุกันซึมอ่ืน

93  หมู่ท่ี 2 ต.ท่ำตลำด อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

3,690 0735563003586 บจ.จี ซี โอ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 7/5/2563          5,000,000 47524 ประกอบกิจกำรให้ขำยวัสดุก่อสร้ำงทุกชนิด 63/3  หมู่ท่ี 2 ต.ไทยำวำส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

3,691 0735563003578 บจ.ไทย เมดดิเคิล พลัส จ ำกัด 7/5/2563          5,000,000 46441 ประกอบกิจกำรค้ำ ผลิต น ำเข้ำส่งออก 

เคร่ืองมือทำงกำรแพทย์ และอุปกรณ์

ทำงกำรแพทย์ทุกชนิด

131/40  หมู่ท่ี 11 ต.นรำภิรมย์ อ.บำงเลน จ.นครปฐม 73130

3,692 0735563003624 บจ.ธนำตย์ธ ำรง จ ำกัด 7/5/2563          5,000,000 46103 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำย

เส้ือผ้ำมือสองท้ังปลีกและส่งทุกชนิดทุก

ประเภท

44  หมู่ท่ี 5 ต.ล ำพญำ อ.บำงเลน จ.นครปฐม 73130

3,693 0735563003985 บจ.อีทีดับเบ้ิลโอ จ ำกัด 28/5/2563          5,000,000 20232 ประกอบกิจกำรวิจัย ตรวจสอบ เป็นผู้ผลิต 

และจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำงค์และอำหำร

เสริมทุกชนิดทุกประเภท

26  หมู่ท่ี 9 ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150

3,694 0733563000852 หจ.ส.สุวรรณนีย์ 27/5/2563          3,000,000 52241 ประกอบกิจกำรรับขนถ่ำยสินค้ำ ท่ีท่ำเรือ ท่ี

โกดัง หรือสถำนท่ีอ่ืนใดท่ัวไป โดยใช้สำย

พรำน หรือใช้คนขน

113  ถนนสำครธนำกรตะวันตก ต.ล ำพยำ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

3,695 0735563003870 บจ.ซัคเซส พร็อพเพอร์ต้ี 2020 

จ ำกัด

21/5/2563          3,000,000 68102 ประกอบกิจกำรจัดสรรท่ีดิน จัดหำท่ีดินและ

ส่ิงปลูกสร้ำง รวมท้ังท ำกำรก่อสร้ำงท่ีอยู่

อำศัย หรือก่อสร้ำงอำคำรชุดเพ่ือขำย

88  หมู่ท่ี 8 ต.บำงแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

3,696 0735563003896 บจ.วินเนอร์ แอนด์ แชมป์ แฟคตอร่ี

 จ ำกัด

21/5/2563          3,000,000 29309 ประกอบกิจกำร ผลิต จ ำหน่ำยและติดต้ัง 

โช้คอัพ รถกระบะ รถเก๋ง รถตู้ suv ทุก

ประเภท

12/2  หมู่ท่ี 7 ต.หนองงูเหลือม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

3,697 0735563003560 บจ.ไตรวิมำน ก่อสร้ำง จ ำกัด 7/5/2563          3,000,000 68101 ประกอบกิจกำรค้ำ อสังหำริมทรัพย์ สร้ำง

ส่ิงปลูกสร้ำงเพ่ือขำย

50/75  หมู่ท่ี 1 ต.ท่ำข้ำม อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110

3,698 0735563003853 บจ.บีเคเค บรรจุภัณฑ์ จ ำกัด 20/5/2563          2,200,000 22230 ประกอบกิจกำรผลิตแก้วพลำสติก หลอด

พลำสติกและผลิตภัณฑ์ท่ีท ำจำกพลำสติก

ทุกชนิด

11/8  หมู่ท่ี 10 ต.นรำภิรมย์ อ.บำงเลน จ.นครปฐม 73130

3,699 0735563003772 บจ.โลว์ วีโอซี คอนซัลแทนท์ จ ำกัด 18/5/2563          2,000,000 70209 ประกอบกิจกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ ให้บริกำร

ผู้เช่ียวชำญในกิจกำรอุตสำหกรรมกำร

ปิโตรเลียม

1/154  หมู่ท่ี 8 ต.กระทุ่มล้ม อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73220

3,700 0735563003837 บจ.เอ็นแอลบี 96 จ ำกัด 20/5/2563          1,500,000 47190 กำรขำยปลีกสินค้ำอ่ืนๆในร้ำนค้ำท่ัวไป 99/11  หมู่ท่ี 5 ต.ยำยชำ อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110

3,701 0735563003641 บจ.โกร อัพ กรุ๊ปส์ จ ำกัด 12/5/2563          1,200,000 45103 กำรขำยยำนยนต์เก่ำชนิดรถยนต์น่ังส่วน

บุคคลรถกระบะรถตู้และรถขนำดเล็กท่ี

คล้ำยกัน

44/268  หมู่บ้ำน พฤกษำวิลล์44 หมู่ท่ี

 1 ถนนบรมรำชชนนี

ต.บำงเตย อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110

3,702 0735563003756 บจ.แพรอท เอ็ดดูเคช่ัน จ ำกัด 18/5/2563          1,200,000 85491 ประกอบกิจกำรด้ำนกำรสอนภำษำ 59  หมู่ท่ี 11 ต.ดอนตูม อ.บำงเลน จ.นครปฐม 73130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,703 0733563000798 หจ.เติมเต็ม เฮลต้ี 7/5/2563          1,000,000 20114 ผลิตและจ ำหน่ำยแอลกอฮอล์ฆ่ำเช้ือ ท่ีผลิต

จำกเคมีภัณฑ์ และธรรมชำติทุกชนิด

99/665  หมู่ท่ี 6 ต.บำงแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

3,704 0733563000844 หจ.ศรีคงคำ 26/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรท่ีพักอำศัย และงำนก่อสร้ำงอ่ืนทุก

ชนิด รวมท้ังรับท ำงำนโยธำทุกประเภท

46/8  หมู่ท่ี 4 ต.หนองงูเหลือม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

3,705 0735563003519 บจ.อินสเปคท์ เอนจิเนียร์ จ ำกัด 1/5/2563          1,000,000 71102 ประกอบกิจกำรออกแบบ เขียนแบบ 

ก่อสร้ำงอำคำรทุกชนิด

157/76  หมู่ท่ี 1 ต.ถนนขำด อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

3,706 0735563003594 บจ.บีเอ็มแอล โลจิสติกส์ จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 49330 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำทุกประเภททำง

ถนน โดยยำนพำหนะ

475/1  ถนนทหำรบก ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

3,707 0735563003675 บจ.อินเตอร์คอป  คอมมูเทช่ัน  

กรุ๊ป จ ำกัด

12/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 120  หมู่ท่ี 10 ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

3,708 0735563003713 บจ.กำโม่ โมบำยล์ จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 47413 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกับ

โทรศัพท์มือถือ แลก เทิร์น โทรศัพท์มือถือ

ทุกรุ่นทุกย่ีห้อ

642/33  ถนนทหำรบก ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

3,709 0735563003748 บจ.ดีเม้นเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 69200 ประกอบกิจกำรรับท ำบัญชี ภำษีอำกร 

บริกำรวำงระบบบัญชี แก่กิจกำรทุกประเภท

24/4  ถนนเทศำ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

3,710 0735563003900 บจ.ส.พัฒนทรัพย์ จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำทำงกำรเกษตร 

สินค้ำท่ัวไป หิน ดิน ทรำย ฯลฯ

12/2  หมู่ท่ี 4 ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

3,711 0735563003951 บจ.วชิรภัสร์ เฟรช มีท จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 46311 ประกอบกิจกำรค้ำ เน้ือสัตว์ช ำเเหละ 99/139  หมู่ท่ี 3 ต.ธรรมศำลำ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

3,712 0735563003993 บจ.ดีท้ังปีดีท้ังชำติ จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 46311 ประกอบกิจกำรค้ำเน้ือสัตว์แปรรูปทุกชนิด 

เน้ือสุกรช ำแหละ

456  หมู่ท่ี 1 ต.สำมควำยเผือก อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

3,713 0735563003616 บจ.อิทส์อัลไบรท์ จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 96309 ประสำนงำนนักแสดง นักร้อง ศิลปิน ดำรำ 212/287  หมู่ท่ี 1 ต.บำงเตย อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110

3,714 0735563003632 บจ.เอสเอ็มที ไพร์ม จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 46441 ประกอบกิจกำรขำยส่งสินค้ำทำงเภสัชภัณฑ์

และทำงกำรแพทย์

59/1  หมู่ท่ี 6 ต.สำมพรำน อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110

3,715 0735563003659 บจ.กิจถำวร ฟู้ดแอนด์มำร์เก็ตต้ิง 

จ ำกัด

12/5/2563          1,000,000 10791 กำรผลิตขนมขบเค้ียว/ขนมกรุบกรอบ 51  หมู่ท่ี 1 ถนนเพชรเกษม ต.ยำยชำ อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110

3,716 0735563003845 บจ.ฟิลเกรท จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 47300 ประกอบกิจกำรค้ำ น้ ำมันเช้ือเพลิง ถ่ำนหิน

 ผลิตภัณฑ์อย่ำงอ่ืนท่ีก่อให้เกิดพลังงำน 

และสถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง

212/11  หมู่ท่ี 1 ต.บำงเตย อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110

3,717 0735563003926 บจ.มำตำ บิวต้ี จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 46103 ประกอบกิจกำรตัวแทนนำยหน้ำ ให้

ค ำปรึกษำ และแนะน ำเก่ียวกับผลิตภัณฑ์

เสริมควำมงำม

90/54  หมู่ท่ี 2 ต.บำงกระทึก อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส

ไปรษณีย์

3,718 0733563000828 หจ.เพลินกิจ คอนสตรัคช่ัน 25/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน อุโมงค์ และ

งำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังงำน

โยธำทุกประเภท

15  หมู่ท่ี 3 ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

3,719 0735563003527 บจ.มิฮำรุ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 14112 ประกอบกิจกำรผลิตและจัดจ ำหน่ำย น ำเข้ำ

 ส่งออก เคร่ืองแต่งกำย เคร่ืองประดับ

105/12  หมู่ท่ี 1 ต.บำงระก ำ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

3,720 0735563003535 บจ.เอสจี คอสเมติค จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 20232 ประกอบกิจกำรผลิตและจัดจ ำหน่ำย 

เคร่ืองส ำอำง อุปกรณ์ท่ีเก่ียวกับ

เคร่ืองส ำอำง สำนสกัดเคร่ืองส ำอำง

105/12  หมู่ท่ี 1 ต.บำงระก ำ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

3,721 0735563003799 บจ.จิรกร โลจีสติกส์ 1462 จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำ และคนโดยสำร

 ท้ังทำงบก ทำงน้ ำ และทำงอำกำศ

111/1  หมู่ท่ี 4 ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

3,722 0735563003977 บจ.เอทีซี.ออล จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 46109 ประกอบกิจกำรท ำกำรประมูลเพ่ือขำยสินค้ำ

 ตำมวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล 

นิติบุคคล ส่วนรำชกำรและองค์กำรของรัฐ 

ท้ังภำยในและภำยนอกประเทศ

75  หมู่ท่ี 3 ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

3,723 0735563003730 บจ.เอ ที คอนกรีต (บำงเลน) จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 23951 ประกอบกิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพ่ือ

ใช้ในงำนก่อสร้ำง

81  หมู่ท่ี 10 ต.บำงไทรป่ำ อ.บำงเลน จ.นครปฐม 73130

3,724 0735563003861 บจ.ธนำกูล เฮิร์บ จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 21002 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำย ตัวแทน

จ ำหน่ำย ยำสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

208  หมู่ท่ี 1 ต.นรำภิรมย์ อ.บำงเลน จ.นครปฐม 73130

3,725 0735563003934 บจ.ทรอปปิคอล โบทำนิคอล จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 46205 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ส่งออก พันธ์ุพืช 

ไม้ดอก ไม้ประดับ ท้ังในและต่ำงประเทศ

139  หมู่ท่ี 14 ต.บำงระก ำ อ.บำงเลน จ.นครปฐม 73130

3,726 0735563003543 บจ.อำร์.พีพี. อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 69100 ประกอบกิจกำรทวงถำมหน้ี เร่งรัดหน้ีสิน 

และติดตำมเอำคืนสินทรัพย์ งำนอรรถคดี 

ให้ค ำปรึกษำด้ำนกฎหมำย

58/1  หมู่ท่ี 21 ต.สระส่ีมุม อ.ก ำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

3,727 0735563003683 บจ.แพกุ้ง ก้อยแจ้ ซีฟู้ด จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 46312 ประกอบกิจกำร รับซ้ือ จ ำหน่ำยกุ้ง ทุกชนิด 29/1  หมู่ท่ี 14 ต.สระส่ีมุม อ.ก ำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

3,728 0735563003829 บจ.เอ็นพี ม่ันคง บิสซิเนส จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 96309 ประกอบกิจกรรมกำรบริกำรอ่ืน ๆ ส่วน

บุคคลซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

39/73  หมู่ท่ี 1 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.ก ำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

3,729 0733563000763 หจ.จีดี แอนด์ พี เทรดด้ิงโพรดักช่ัน

กรุ๊ป

1/5/2563          1,000,000 47711 ขำยปลีกเส้ือผ้ำส ำเร็จรูป ส ำหรับบุรุษ สตรี 

เช่น เส้ือ กำงเกง

80/2  หมู่ท่ี 2 ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
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3,730 0733563000879 หจ.เมืองช้ำง ขนส่ง 29/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

และคนโดยสำรท้ังทำงบก ทำงน้ ำ ทำง

อำกำศ ท้ังภำยในประเทศและระหว่ำง

ประเทศ

51/262  หมู่ท่ี 4 ต.อ้อมใหญ่ อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73160

3,731 0735563003551 บจ.108 1009 จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 82990 ประกอบกิจกำรประมูลเพ่ือรับจ้ำงท ำของ 

ตำมวัตถุท่ีประสงค์ท้ังหมด ให้แก่บุคคล 

คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนรำชกำรและ

องค์กำรของรัฐ

82/63  หมู่ท่ี 4 ต.ศำลำยำ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

3,732 0735563003667 บจ.ณัฐมำศ จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 46593 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ประกอบ รับเหมำ

ช่วง จัดซ้ือ จัดหำ ตัวแทนกำรผลิตอะไหล่

ส ำหรับอุตสำหกรรม

199/199  หมู่ท่ี 1 ต.ศำลำยำ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

3,733 0735563003764 บจ.ทีม ทู เทรด จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 46109 ประกอบกิจกำร น ำเข้ำ-ส่งออก สินค้ำทุก

ประเภท

58/8  หมู่ท่ี 3 ต.มหำสวัสด์ิ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

3,734 0735563003969 บจ.ชิป บิสซิเนส โซลูช่ัน จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 66199 ประกอบกิจกรรมอ่ืนๆท่ีช่วยเสริมกิจกรรม

กำรให้บริกำรทำงกำรเงิน ซ่ึงมิได้จัดประเภท

ไว้ในท่ีอ่ืน

22/113  หมู่ท่ี 6 ต.ศำลำยำ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

3,735 0735563004001 บจ.ฐิตำพร เซอร์วิส จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำทุกชนิดท้ังด้ำน

อุปโภคและบริโภค ซ้ือ ขำย จัดหำ รับผลิต

ก่อสร้ำง ปรับปรุง จ ำหน่ำย

15/9  หมู่ท่ี 3 ต.ศำลำยำ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

3,736 0735563003608 บจ.บำรมีปรำยฟ้ำ 987 จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม รีสอร์ท ท่ีพัก 30  หมู่ท่ี 12 ต.สระพัฒนำ อ.ก ำแพงแสน จ.นครปฐม 73180

3,737 0733563000780 หจ.ก้ำวหน้ำเคร่ืองมือแพทย์ แอนด์

 เซอร์วิส

5/5/2563          1,000,000 32501 ประกอบกิจกำร กำรผลิต น ำเข้ำ ส่งออก 

และจ ำหน่ำยอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ 

เคร่ืองมือแพทย์

28/187  หมู่ท่ี 11 ต.ไร่ขิง อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73210

3,738 0733563000801 หจ.มงคลเจริญทรัพย์ 12/5/2563          1,000,000 41002 บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง รับเหมำระบบงำน 

รับเหมำติดต้ังงำนโครงสร้ำง รับเหมำ

ตกแต่งต่อเติมทุกประเภท

123/248  หมู่ท่ี 12 ต.ไร่ขิง อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73210

3,739 0735563003888 บจ.โอทีเอ็ม กรุ๊ป จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 46593 ประกอบกิจกำรค้ำ จัดหำ จัดซ้ือ จัด

จ ำหน่ำย น ำเข้ำ ส่งออก เคร่ืองจักรและ

อุปกรณ์เพ่ือใช้ในโรงงำน

75/17  หมู่ท่ี 7 ต.ไร่ขิง อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73210

3,740 0735563003942 บจ.มี ของ ดีดี จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 20232 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์

ระงับกล่ินกำย ผลิตภัณฑ์บ ำรุงผิวและ

ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผม

88/6  หมู่ท่ี 9 ต.ไร่ขิง อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73210



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,741 0735563003691 บจ.โปรซีวิล ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 47524 ประกอบกิจกำรขำยวัสดุก่อสร้ำงและ

รับเหมำต่อเติมอำคำร ส่ิงปลูกสร้ำง 

ซ่อมแซมทุกชนิด ทุกประเภท

141/48  หมู่ท่ี 2 ต.กระทุ่มล้ม อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73220

3,742 0735563003918 บจ.พรพรรค บิสสิเนส คอนซัล

แทนท์ จ ำกัด

22/5/2563          1,000,000 69200 ประกอบกิจกรรมเก่ียวกับบัญชีกำรท ำบัญชี

และกำรตรวจสอบบัญชี กำรให้ค ำปรึกษำ

ด้ำนภำษี

154/16  หมู่ท่ี 7 ต.กระทุ่มล้ม อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73220

3,743 0733563000861 หจ.รุ่งเจริญคอร์ปอเรช่ัน 28/5/2563             700,000 46692 ยำ ปุ๋ย ยำปรำบศัตรูพืช ยำบ ำรุงพืชและ

สัตว์ทุกชนิด

110/134  หมู่ท่ี 3 ซอยกระทุ่มล้ม 19 

ถนนพุทธมณฑลสำย 4

ต.กระทุ่มล้ม อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73220

3,744 0733563000810 หจ.พีเค สตีล แอนด์ ฮำร์ดแวร์ 

โปรดัคท์

15/5/2563             500,000 47524 ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุก่อสร้ำง 78/52  หมู่ท่ี 2 ซอยบ้ำนใหม่ 11 ต.บ้ำนใหม่ อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110

3,745 0733563000836 หจ.เค.เอส.เอ็น.ก๊ิฟท์ บ๊อกซ์ แอนด์

 แพ็คเกจจ้ิง

25/5/2563             500,000 17020 ประกอบกิจกำรผลิตและขำยปลีก-ขำยส่ง 

กล่องของขวัญ กล่องของช ำร่วย กล่องจิว

เวลร่ี กล่องบรรจุภัณฑ์ต่ำงๆ

43/9  หมู่ท่ี 8 ซอยบำงกระทึก 10 (ซ.

บุญฝ้ำย)

ต.บำงกระทึก อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110

3,746 0735563004019 บจ.ท็อปเทเบ้ิล จ ำกัด 29/5/2563             500,000 58202 ประกอบกิจกำรให้บริกำรแอปพลิเคช่ันช่วย

โปรโมทร้ำนอำหำรผ่ำนส่ือออนไลน์

152  หมู่ท่ี 5 ต.ศำลำยำ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

3,747 0733563000887 หจ.ทูชีพ ท็อปอัพ 29/5/2563             200,000 47413 ประกอบกิจกำรเป็นตัวกลำงในกำรจ ำหน่ำย

บัตรเติมเงินเกมส์ออนไลน์ บัตรก๊ิฟกำร์ด

223/124  หมู่ท่ี 10 ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

3,748 0733563000771 หจ.ออลไรส์ บิส กรุ๊ป 5/5/2563              51,000 96109 ประกอบกิจกรรมกำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพ

อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ ในท่ีอ่ืน

36/1  หมู่ท่ี 4 ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

3,749 0735563003802 บจ.ไอโกร บำย เอพีเอ็น จ ำกัด 18/5/2563              50,000 64202 เข้ำเป้นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ำกัด และบริษัท

มหำชยนจ ำกัด

55  ถนนรำชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

3,750 0745563003675 บจ.สำมชัยพลำสติก จ ำกัด 1/5/2563        10,000,000 22299 โรงงำนผลิตเคร่ืองใช้พลำสติก 42/5  หมู่ท่ี 6 ต.บำงน้ ำจืด อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,751 0745563003829 บจ.บี.เอ.พี. คอนสตรัคช่ัน888 

จ ำกัด

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

อำคำรพำณิชย์  อำคำรท่ีพักอำศัย  สถำนท่ี 

 ท ำกำร  ถนนสะพำน  เข่ือน อุโมงค์  และ

งำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด  รวมท้ังรับ

ท ำงำนโยธำทุกประเภท

79/360  หมู่ท่ี 6 ต.พันท้ำยนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,752 0745563003888 บจ.โปรเทรดเดอร์ จ ำกัด 19/5/2563          5,000,000 46612 ประกอบกิจกำรซ้ือและขำยน้ ำมันเช้ือเพลิง

ทุกประเภท ท้ังภำยในประเทศและ

ต่ำงประเทศ

36/70  หมู่ท่ี 4 ต.ท่ำจีน อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,753 0745563003951 บจ.ก.ออโต้พำร์ท จ ำกัด 21/5/2563          5,000,000 45101 ประกอบกิจกำรค้ำรถยนต์ เคร่ืองยนต์ 

อะไหล่

10/15  หมู่ท่ี 1 ถนนพระรำม 2 ต.บำงน้ ำจืด อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,754 0745563004001 บจ.เหม่ียวซ่ำน โลจิสติกส์ จ ำกัด 22/5/2563          5,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี  

พักอำศัย สถำนท่ีท ำกำร ถนนสะพำน

33/352  หมู่ท่ี 4 ต.ท่ำจีน อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,755 0745563004060 บจ.ทองทรัพย์  กำรบัญชี จ ำกัด 26/5/2563          5,000,000 69200 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับท ำบัญชี วำง

ระบบบัญชี รับท ำเอกสำรท่ีย่ืนกับหน่วยงำน

ต่ำงๆ

33/532  หมู่ท่ี 4 ต.ท่ำจีน อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,756 0745563003683 บจ.ประเสริฐ เอ็นจิเนียร่ิง 2020 

จ ำกัด

1/5/2563          5,000,000 33200 ติดต้ังเคร่ืองจักร งำนออกแบบ งำนติดต้ัง

ระบบกำรผลิต งำนซ่อมบ ำรุงส ำหรับ

โรงงำนอุตสำหกรรม

99/42  หมู่ท่ี 2 ต.ท่ำเสำ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74110

3,757 0745563004019 บจ.สุจำรี 56 อินดัสตรี แอนด์ มำร์

เก็ตต้ิง จ ำกัด

22/5/2563          5,000,000 85500 ประกอบกิจกำรบริกำรติดต่อสถำบันต่ำงๆ 

เพ่ือจัดส่งนักเรียนนักศึกษำดูงำนหรือศึกำำ

ต่อในต่ำงประเทศ

450/135  ถนนดอนไก่ดี ต.ตลำดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74110

3,758 0745563004043 บจ.เจพีที คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 25/5/2563          5,000,000 45302 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและจ ำหน่ำย 

ผลิตภัณฑ์ยำงส ำหรับพำหนะทุกชนิด

112/3  หมู่ท่ี 5 ต.แครำย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74110

3,759 0743563000798 หจ.ภูริพลอยบริกำร 13/5/2563          3,000,000 47300 ประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง

 ขำยปลีกขำยส่ง น้ ำมันเช้ือเพลิงและ

น้ ำมันหล่อล่ืน

19/8  หมู่ท่ี 5 ต.นำดี อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,760 0745563003811 บจ.ขวดถูก ดอท คอม จ ำกัด 13/5/2563          3,000,000 22220 ประกอบกิจกำรโรงงำนผลิตขวดพลำสติก 

ผลิต เคร่ืองใช้พลำสติก

65/10  หมู่ท่ี 9 ต.โคกขำม อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,761 0745563003691 บจ.พรพำ โลจิสติกส์ จ ำกัด 1/5/2563          2,000,000 49323 รับจ้ำงขนส่งสินค้ำท่ัวรำชอำณำจักร 41/25  หมู่ท่ี 3 ต.บำงโทรัด อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,762 0745563003845 บจ.ทีที เมดิคอล ซัพพลำย 2020 

จ ำกัด

15/5/2563          2,000,000 46441 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก ผลิต จัด

จ ำหน่ำย วัสดุอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์

189/175  หมู่ท่ี 5 ต.พันท้ำยนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,763 0745563004086 บจ.พัสกร เคมีคอล จ ำกัด 26/5/2563          2,000,000 20231 กำรผลิตสบู่และสำรซักฟอกผลิตภัณฑ์ท่ีใช้

ในกำรท ำควำมสะอำด และขัดเงำ

49/744  หมู่ท่ี 4 ต.โคกขำม อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,764 0745563004159 บจ.บีบีเอ ซีฟู้ด จ ำกัด 29/5/2563          2,000,000 46312 ประกอบกิจกำรขำยส่งปลำและผลิตภัณฑ์

สัตว์น้ ำ  กำรน ำส่ง-ส่งออกสัตว์น้ ำ  ปลำ กุ้ง

 หอย ปู ปลำหมึก

45/2  หมู่บ้ำน ศุภำลัยเบลล่ำ  วง

แหวนพระรำม 2 หมู่ท่ี 5

ต.พันท้ำยนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,765 0743563000747 หจ.ขวัญเมือง เซอร์วิส มำยด์ 8/5/2563          2,000,000 71202 ประกอบกิจกำรด ำเนินกำรสถำนตรวจ

สภำพรถตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำง

บก

31/176  หมู่ท่ี 4 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74130

3,766 0743563000828 หจ.เอส แอนด์ เอ็น คอนสตรัคช่ัน 

(2020)

15/5/2563          1,500,000 25922 ประกอบกิจกำรรับเหมำเก่ียวกับงำนเหล็ก  

โลหะ  อลูมิเนียม  งำนเช่ือม  งำนกลึง

179/16  หมู่ท่ี 4 ต.บ้ำนเกำะ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,767 0743563000810 หจ.ที พี ซีฟู๊ด สำคร 14/5/2563          1,000,000 46312 กำรขำยส่งปลำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ 160/4  หมู่ท่ี 8 ต.โคกขำม อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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3,768 0743563000844 หจ.ธรรมรัตน์ 9 20/5/2563          1,000,000 74109 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงออกแบบลำยพิมพ์

ผ้ำตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ

31/209  หมู่ท่ี 4 ต.นำดี อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,769 0743563000852 หจ.ดี เอส อำร์ ออโต้ซำวด์ 20/5/2563          1,000,000 45201 รับติดต้ัง  ฟิล์มรถยนต์และอำคำร  เคร่ือง

เสียง  วิทยุ CD กล้องหน้ำ-หลัง  กระจก

ไฟฟ้ำ  และเคร่ืองประดับยนต์

14/9  หมู่ท่ี 7 ต.นำดี อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,770 0743563000861 หจ.ทีพีเอ็น แมนเนจเมนท์ 22/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร

56/23  หมู่ท่ี 2 ต.ท่ำทรำย อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,771 0745563003713 บจ.ห้ำลูกเต๋ำ จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 53200 ประกอบกิจกรรมกำรรับส่งเอกสำร/ส่ิงของ 209/1  หมู่ท่ี 5 ต.พันท้ำยนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,772 0745563003748 บจ.มำลัยแมน 46 จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย สังหำริมทรัพย์ 

อสังหำริมทรัพย์ เช่น ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้ำง

พร้อมท่ีดิน อำคำร โรงงำน บ้ำน บ้ำนจัดสรร

เป็นต้น

1/35  หมู่ท่ี 7 ต.โคกขำม อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,773 0745563003756 บจ.ดับบลิวเอส ออโตเมช่ัน จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 33121 ประกอบกิจกำรให้บริกำรซ่อมเคร่ืองจักร

และช้ินส่วนเคร่ืองจักรในอุตสำหกรรม

เคร่ืองด่ืมทุกประเภท

93/92  หมู่ท่ี 5 ต.พันท้ำยนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,774 0745563003772 บจ.มหำชัยโฟมดี จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 46694 ประกอบกิจกำรค้ำส่งบรรจุภัณฑ์ 81/14  หมู่ท่ี 7 ต.ท่ำจีน อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,775 0745563003781 บจ.มีมีมี จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 43210 ประกอบกิจกำรรับเดินระบบไฟฟ้ำ  ระบบ

เน็ทเวิร์ค  ท้ังภำยในและภำยนอกอำคำรทุก

ชนิด

25/35  หมู่ท่ี 3 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,776 0745563003799 บจ.ฟิออร่ำ สกิน แคร์ จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 46443 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำประเภท

อำหำรเสริมและผลิตภัณฑ์บ ำรุงผิว

222/148  หมู่ท่ี 3 ต.บำงหญ้ำแพรก อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,777 0745563003853 บจ.ตรียภำคย์ จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ต่อเติม

และตกแต่งอำคำรทุกประเภท

95/450  หมู่ท่ี 4 ต.บำงน้ ำจืด อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,778 0745563003870 บจ.ภูมิศรีกำญจน์ จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย น้ ำยำซักผ้ำ 

ผงซักฟอก สบู่ ยำสีฟัน ของใช้ภำยในบ้ำน 

และสินค้ำอุปโภคบริโภคทุกชนิด

44/132  หมู่ท่ี 7 ต.บ้ำนเกำะ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,779 0745563003918 บจ.ทิพย์สยำม อินเตอร์ ซัพพลำย 

จ ำกัด

19/5/2563          1,000,000 96309 ประกอบกิจกำรให้บริกำรจัดท ำเอกสำร

เก่ียวกับกำรขออนุญำตท ำงำนให้กับแรงงำน

ไทยในประเทศและต่ำงประเทศ

927/71 ฐ  ถนนเอกชัย ต.มหำชัย อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,780 0745563003926 บจ.สุวรรณกิจ เฟลิซ พลัส จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 11041 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืม 

น้ ำด่ืม

149  หมู่ท่ี 6 ต.บำงกระเจ้ำ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000
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3,781 0745563003934 บจ.ยูนิซอฟต์ โปร จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 47411 ประกอบกิจกำรขำยปลีก ขำยส่ง น ำเข้ำ 

และส่งออกคอมพิวเตอร์ รวมท้ังอุปกรณ์ต่อ

พ่วงคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ทุกชนิด

20/376  หมู่บ้ำน ไอลีฟ ทำวน์ 1 หมู่ท่ี

 6

ต.พันท้ำยนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,782 0745563003977 บจ.ไพรมำซี แพ็ค เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จ ำกัด

21/5/2563          1,000,000 22220 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยวุสดุ

ห่อหุ้มสินค้ำ  เคร่ืองใช้พลำสติกท่ีใช้ในกำร

บรรจุของ

930/59  ถนนเอกชัย ต.มหำชัย อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,783 0745563003985 บจ.จัสมิน อินฟินิต้ี โปรดักส์ จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 10739 ประกอบกิจกำรผลิต จ ำหน่ำยปลีกและส่ง 

ลูกอม ผลิตภัณฑ์จำกนมและนมปรุงแต่ง 

อำหำรเสริม

54/1  หมู่ท่ี 6 ถนนเทพกำญจนำ ต.บำงน้ ำจืด อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,784 0745563003993 บจ.เค.เอ.บี. ครอพ ไซเอ็นซ์ จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 20121 ประกอบกิจกำร ผลิตและจ ำหน่ำยปุ๋ยเคมี 

ปุ๋ยชีวภำพ ท้ังชนิดเม็ด เกล็ด ผง ฮอร์โมน

พืช เคมีภัณฑ์ทำงกำรเกษตร

20/127  หมู่ท่ี 6 ต.พันท้ำยนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,785 0745563004035 บจ.เอยู คิทเช่น จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 10711 กำรผลิตขนมปังเค้กเเละเพสตรี 30/164  หมู่ท่ี 1 ต.โคกขำม อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,786 0745563004051 บจ.เซียวหม่ี ฟู้ด จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 10791 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย  น ำเข้ำ-

ส่งออก  อำหำร  ขนมขบเค้ียว  ข้ำวเกรียบ

29/11  หมู่ท่ี 6 ต.บำงน้ ำจืด อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,787 0745563004078 บจ.บีเอ็มเอฟ อินโนเทค จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 28199 กำรผลิตเคร่ืองจักรอ่ืนๆ  ท่ีใช้งำนท่ัวไป 30/16 นิคมอุตสำหกรรมสินสำคร  หมู่

ท่ี 1

ต.โคกขำม อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,788 0745563004094 บจ.ออลไอคอน จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 63111 กิจกรรมกำรบริหำรจัดกำรและประมวลผล

ข้อมูล

46/105  หมู่บ้ำน โครงกำร ลอฟท์ 

แฟคทอร่ี & แวร์เฮ้ำส์ หมู่ท่ี 8

ต.ท่ำทรำย อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,789 0745563004108 บจ.พี ทู พี เทรดด้ิง พลัส จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 46592 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอะไหล่  รถยนต์  

อะไหล่รถมอเตอร์ไซต์  และอุปกรณ์ตกแต่ง

รถ

45/146  หมู่ท่ี 5 ต.พันท้ำยนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,790 0745563004124 บจ.อกำลิโก 168 จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 56101 ประกอบกิจกำรบริกำรด้ำนอำหำรใน

ภัตตำคำร/ร้ำนอำหำร

78/1113  หมู่ท่ี 6 ต.พันท้ำยนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,791 0745563004167 บจ.เค เอ็น พี แมททีเรียล กรุ๊ป 

จ ำกัด

29/5/2563          1,000,000 46108 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำย 

วัตถุดิบจ ำพวกเคมี เคมีภัณฑ์ รวมท้ัง

เคร่ืองมือและอุปกรณ์เก่ียวกับเคมีภัณฑ์ทุก

ชนิด

189/336  หมู่ท่ี 5 ต.พันท้ำยนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,792 0745563004175 บจ.ดับเบิลรูฟ จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 46107 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำและส่งออก วัสดุ

ก่อสร้ำง เคร่ืองมือวัสดุก่อสร้ำง

78/358  หมู่ท่ี 6 ต.พันท้ำยนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,793 0743563000780 หจ.กิตติธัช คอนสตรัคช่ัน 88 13/5/2563          1,000,000 41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 148  หมู่ท่ี 5 ต.ท่ำไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74110

3,794 0745563003705 บจ.ธีระ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

เซอร์วิส จ ำกัด

5/5/2563          1,000,000 43223 ประกอบกิจกำรติดต้ัง ซ่อมแซม และ

บ ำรุงรักษำ เคร่ืองปรับอำกำศ

169/54  หมู่ท่ี 11 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74110
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3,795 0745563003721 บจ.ดี ฟอร์ ยู แพลนท์ เบส (ไทย

แลนด์) จ ำกัด

7/5/2563          1,000,000 46109 ตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค-บริโภค  

สินค้ำสะดวกใช้  ทุกชนิดผ่ำนช่องทำง

ออนไลน์

36/3  หมู่ท่ี 1 ต.ท่ำเสำ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74110

3,796 0745563003896 บจ.เอ็นดับบลิว สแตนดำร์ด สตีล 

จ ำกัด

19/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง บ้ำน ตึก 

อำคำร โกดัง

88/3  หมู่ท่ี 5 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74110

3,797 0745563003900 บจ.ลุย แบคโฮ (3648) จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 43120 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับเหมำ ถมท่ี 

ลูกรัง หิน

94/8  หมู่ท่ี 3 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74110

3,798 0745563004027 บจ.บีเอสที เอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิส 

จ ำกัด

22/5/2563          1,000,000 46599 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยและให้บริกำร

ซ่อมแซมมอเตอร์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ

อิเล็กทรอนิคส์ เคร่ืองป่ันไฟ 

เคร่ืองปรับอำกำศ เคร่ืองมือช่ำงทุกชนิด

299/36  หมู่ท่ี 1 ต.แครำย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74110

3,799 0745563004116 บจ.ไทยสิริซัพพลำย จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 46499 ประกอบกิจกำรขำยไม้กวำด  อุปกรณ์ใน

กำรท ำควำมสะอำดบ้ำนเรือนเคร่ืองจักรถุง

มือผ้ำผ้ำปิดจมูก

131/3  หมู่ท่ี 9 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74110

3,800 0745563004141 บจ.ไซ อินฟอร์เมติกส์ จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 58121 จัดเก็บ รวบรวม จัดท ำ จัดพิมพ์และ

เผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทำงอุตสำหกรรม 

พำณิชยกรรม กำรเงิน กำรตลำด

99/49  หมู่ท่ี 6 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74110

3,801 0745563003969 บจ.เพ่ือนช่ำง อิเล็คทริค จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 46521 ประกอบกิจกำรขำยส่งอุปกรณ์ไฟ้ฟ้ำ  

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ  เคร่ืองมือช่ำง  ท่อน้ ำ  

ระบบประปำ  และอุปกรณ์เคร่ืองมือทำง

กำรเกษตรทุกชนิด

152/8  หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนแพ้ว อ.บ้ำนแพ้ว จ.สมุทรสำคร 74120

3,802 0745563003764 บจ.บะหม่ียอดดี  2020 จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 10742 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยบะหม่ีไข่ 

 แผ่นเก๊ียว

249/1  หมู่ท่ี 6 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74130

3,803 0745563003802 บจ.เอส บียอนด์ ซัพพลำย แอนด์ 

เซอร์วิส จ ำกัด

13/5/2563          1,000,000 43210 ประกอบกิจกำรรับเหมำ รับจ้ำง ติดต้ัง ห้อง 

เคร่ืองท ำควำมเย็นทุกชนิด

61/170  หมู่ท่ี 11 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74130

3,804 0745563003837 บจ.ณัฐพัชร์ มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 47219 จ ำหน่ำยไอศกรีม 63/299  หมู่ท่ี 11 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74130

3,805 0745563003942 บจ.กล้ำตะวัน โลจิสติกส์ จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำ เช่น หนังสือ

เรียน ปฏิทินและสินค้ำอ่ืนๆ

152/328  หมู่บ้ำน พฤกษำวิลล์ 67 

หมู่ท่ี 13

ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74130

3,806 0745563004132 บจ.ซี ซี ดี ซัพพลำย จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 25112 ประกอบกิจกำร  รับเหมำก่อสร้ำง  ตกแจ่ง

ภำยใน  รบสร้ำงถนน  อำคำรโรงงำน  ส่ิง

ปลูกสร้ำงต่ำงๆ

88/715  หมู่ท่ี 5 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74130

3,807 0745563004191 บจ.ซีเอสพลัส จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 28140 ประกอบกิจกำรผลิตล้อรถยก  ลูกล้อ  

ลูกกล้ิงอุตสำหกรรม  ช้ินงำนโพลียูรีเทน

1/49  หมู่ท่ี 7 ซอยสินประสงค์ ถนน

เพชรเกษม

ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74130
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3,808 0745563004205 บจ.มำหำพระ แกลเลอร่ี จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 47739 ประกอบกิจกำร  จ ำหน่ำยพระเคร่ือง  พระ

บูชำ  วัตถุมงคลทุกประเภท  หนังสือพระ

เคร่ือง

249/57  หมู่ท่ี 12 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74130

3,809 0743563000771 หจ.หลินศุวนนท์99 13/5/2563             500,000 82110 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหำรงำนเก่ียวกับ

ด้ำนพำณิชยกรรม กำรตลำดและจัดจ ำหน่ำย

8/40  หมู่ท่ี 6 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74110

3,810 0743563000801 หจ.วัฒนำโลหะ(2020) 13/5/2563             500,000 47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองแต่งกำย 

เส้ือผ้ำ เคร่ืองส ำอำง สินค้ำอุปโภคบริโภค 

ท้ังหน้ำร้ำนและออนไลน์

214/2  หมู่ท่ี 4 ต.ท่ำไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74110

3,811 0743563000755 หจ.แฟมิล่ี ฟำร์มำซี 13/5/2563             500,000 47721 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยปลีก และส่ง ยำ 

เวชส ำอำง เวชภัณฑ์ อำหำรเสริม วิตำมิน 

สมุนไพรเพ่ือสุขภำพ ทุกชนิด

334/8  หมู่ท่ี 1 ต.หลักสำม อ.บ้ำนแพ้ว จ.สมุทรสำคร 74120

3,812 0743563000836 หจ.ดับบลิวบี โซลูช่ัน 19/5/2563             300,000 47595 ประกอบกิจกำรขำยเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ 

เคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์ เคร่ืองมือกล เคร่ือง

ทุ่นแรง ยำนพำหนะ

262  หมู่ท่ี 8 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74110

3,813 0745563003730 บจ.เอช.เอช.พี.แพ็คเกจจ้ิง จ ำกัด 7/5/2563             300,000 47599 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์

พลำสติกทุกชนิด

19/8  หมู่ท่ี 7 ต.ท่ำเสำ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74110

3,814 0745563003861 บจ.ส. ส ำรำญ กิจกำรค้ำ จ ำกัด 15/5/2563             200,000 47599 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์  ถัง

พลำสติก  ถังแสตนเลส  ถังน้ ำแข็ง ถังแช่

129/317  หมู่ท่ี 6 ต.นำดี อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,815 0743563000739 หจ.อุดมวรินทร์ ทรำนสปอร์ต 7/5/2563             100,000 49331 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงขนส่งสินค้ำ 127/249  หมู่ท่ี 2 ต.นำดี อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

3,816 0743563000763 หจ.พีเอ็มเจ กำรบัญชี 13/5/2563             100,000 69200 ประกอบกิจกำรบริกำรรับจัดท ำบัญชี  

ตรวจสอบบัญชี  และให้ค ำปรึกษำปัญหำ

ภำษี

174/54  หมู่ท่ี 3 ต.แครำย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74110

3,817 0745563004183 บจ.เบสท์ วัน เซอร์วิสเซส จ ำกัด 29/5/2563             100,000 69200 ประกอบกิจกำรบริกำรจัดท ำบัญชี และ

ตรวจสอบบัญชี ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด โดย

ผู้สอบบัญลชีภำษีอำกร

299/157  หมู่ท่ี 1 ต.แครำย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74110

3,818 0755563000358 บจ.ปลูกรัก จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 96309 ประกอบกิจกำรรับจัดงำนแต่งงำน 1285  ถนนปทุมมำลัย ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงครำม จ.สมุทรสงครำม 75000

3,819 0755563000366 บจ.บีเอสเค เทรดด้ิง 2020 จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 46593 ประกอบกิจกำรค้ำ  วัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือ

อุตสำหกรรมทุกชนิด

126/149  หมู่ท่ี 10 ต.ลำดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงครำม จ.สมุทรสงครำม 75000

3,820 0755563000374 บจ.สยำม กรีน มัสเซล จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 03219 ประกอบกิจกำรฟำร์มเพำะเล้ียงหอยแมลงภู่

 และฟำร์มเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำในทะเลทุกชนิด

74/31  ซอยบำงจะเกร็ง 4 ถนนธนบุรี-

ปำกท่อ

ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงครำม จ.สมุทรสงครำม 75000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,821 0755563000382 บจ.มันอร่อย จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 46319 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยผลไม้ อำหำรสด 

อำหำรแห้ง อำหำรส ำเร็จรูป อำหำรกระป๋อง

 และเคร่ืองบริโภคอ่ืน

1046/5  ถนนไชยพร ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงครำม จ.สมุทรสงครำม 75000

3,822 0755563000391 บจ.ถำวรกำร ดีไซน์ จ ำกัด 21/5/2563          2,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือนฯ

311/13  หมู่ท่ี 6 ต.ท้ำยหำด อ.เมืองสมุทรสงครำม จ.สมุทรสงครำม 75000

3,823 0755563000404 บจ.เอสเอสเอ็นเซอร์วิส 2020 จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 42101 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงถนนสะพำนและ

อุโมงค์

72  หมู่ท่ี 10 ต.ลำดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงครำม จ.สมุทรสงครำม 75000

3,824 0755563000439 บจ.นิวนำงฟ้ำอินเตอร์ จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 82302 ประกอบกิจกำร รับท ำอีเว้นและออแกไนซ์

,จัดกิจกรรม,กำรท่องเท่ียว

134/82  หมู่ท่ี 1 ต.บำงแก้ว อ.เมืองสมุทรสงครำม จ.สมุทรสงครำม 75000

3,825 0753563000178 หจ.ผู้ชำยอัมพวำ 14/5/2563          1,000,000 45401 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ 

รวมท้ังอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้ำดังกล่ำว

18/3  หมู่ท่ี 7 ต.บำงช้ำง อ.อัมพวำ จ.สมุทรสงครำม 75110

3,826 0755563000412 บจ.11 พฤษภำ จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 41002 รับเหมำก่อสร้ำง 55/8  หมู่ท่ี 3 ต.ยำยแพง อ.บำงคนที จ.สมุทรสงครำม 75120

3,827 0755563000421 บจ.เอทีอำร์  เปเปอร์บ็อกซ์ แอนด์ 

เคร่ืองครัว จ ำกัด

26/5/2563          1,000,000 17020 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยกล่อง

กระดำษลูกฟูก และผลิตภัณฑ์ท่ีท ำจำก

กระดำษทุกประเภท

8  หมู่ท่ี 4 ต.บำงพรม อ.บำงคนที จ.สมุทรสงครำม 75120

3,828 0765563000544 บจ.เบสท์ อินเตอร์เนช่ันแนล พร็อพ

เพอร์ต้ี จ ำกัด

29/5/2563          5,000,000 68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ให้เช่ำ 

อสังหำริมทรัพย์ประเภท บ้ำน ท่ีดิน 

คอนโดมิเนียมและส่ิงปลูกสร้ำงทุกชนิด

1339/62  ถนนเพชรเกษม (ทรำยใต้) ต.ชะอ ำ อ.ชะอ ำ จ.เพชรบุรี 76120

3,829 0765563000480 บจ.ลำภพัธนำกิจ จ ำกัด 8/5/2563          5,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร

พำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย งำนก่อสร้ำง 

อย่ำงอ่ืนทุกชนิด

889/53  หมู่ท่ี 1 ต.ท่ำยำง อ.ท่ำยำง จ.เพชรบุรี 76130

3,830 0763563000267 หจ.พชรพล 1999 19/5/2563          2,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 1/3  หมู่ท่ี 3 ต.ห้วยทรำยเหนือ อ.ชะอ ำ จ.เพชรบุรี 76120

3,831 0763563000259 หจ.ดี คอร์เนอร์ คำเฟ่ 12/5/2563          1,000,000 55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม ท่ีพัก เกสต์เฮ้ำส์ 

โฮมสเตย์ ร้ำนอำหำร ร้ำนกำแฟ

84  หมู่ท่ี 9 ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

3,832 0763563000283 หจ.โชคลูกชำย 28/5/2563          1,000,000 41002 รับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 42  หมู่ท่ี 9 ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

3,833 0765563000471 บจ.รักษำควำมปลอดภัย เค.เอ็น.เจ

 จ ำกัด

8/5/2563          1,000,000 80100 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงเหมำบริกำรรักษำ

ควำมปลอดภัย

20/2  หมู่ท่ี 2 ต.หนองโสน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

3,834 0765563000498 บจ.เอ็นจอยสไตล์ จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 47912 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเส้ือผ้ำ ทุกชนิด 

ทุกประเภท โดยวิธีกำร ใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์

ผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต

24  หมู่ท่ี 2 ต.เวียงคอย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
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รหัส

ไปรษณีย์

3,835 0765563000501 บจ.เอ็มที มำร์เก็ตส์ ออนไลน์ จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 47912 ประกอบกิจกำรให้บริกำร จ ำหน่ำยสินค้ำ 

ทำงช่องทำงออนไลน์ รวมท้ังเป็นตัวแทน

จ ำหน่ำยสินค้ำ ทุกชนิด ทุกประเภท ไม่ใช่

ธุรกิจขำยตรง

608/26  หมู่ท่ี 5 ต.บ้ำนหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

3,836 0765563000536 บจ.พรีเมียร์ โคโค่ พีท จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 13111 ประกอบกิจกำรผลิต ส่งออก และจัด

จ ำหน่ำย ผลิตภัณฑ์ขุยมะพร้ำว ใยมะพร้ำว 

และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆจำกมะพร้ำว

78  ถนนพำนิชเจริญ ต.ท่ำรำบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

3,837 0763563000241 หจ.ทรู คอนเนคท์ โซลูช่ันส์ 8/5/2563          1,000,000 33200 ประกอบกิจกำรรับติดต้ังตู้เติมเงิน 809/3  ถนนเพชรเกษม (บ่อแขม) ต.ชะอ ำ อ.ชะอ ำ จ.เพชรบุรี 76120

3,838 0765563000528 บจ.คิง ปิโตรเลียม จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 46106 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก จัดจ ำหน่ำย 

ขำยส่ง น้ ำมันเช้ือเพลิง น้ ำมันดิบ เเละ 

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิด

55/4  หมู่ท่ี 5 ต.ยำงหย่อง อ.ท่ำยำง จ.เพชรบุรี 76130

3,839 0765563000510 บจ.คีพ คลีน เซอร์วิส 2020 จ ำกัด 22/5/2563             900,000 81210 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับท ำควำม

สะอำดท่ัวไปภำยใน ภำยนอก อำคำร

268  ถนนรำชด ำเนิน ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

3,840 0763563000275 หจ.อีดูป๊ัก 20/5/2563             100,000 46900 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค

บริโภค อำหำรเสริม น้ ำหอม กระเป๋ำ 

รองเท้ำ ท้ังหน้ำร้ำนและออนไลน์

179/2  หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

3,841 0773563000445 หจ.มิซุ มิเนอรัลส์ 18/5/2563          5,000,000 47222 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองด่ืมทุกชนิด 136/10  หมู่บ้ำน พงศ์นเรศ ซอย

หมู่บ้ำนหนองแก หัวหิน 102

ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

3,842 0775563001281 บจ.โฆษิต หัวหิน  จ ำกัด 15/5/2563          5,000,000 68103 ประกอบกิจกำรเช่ำและกำรด ำเนินกำร

เก่ียวกับอสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็น ของตนเอง

หรือเช่ำจำกผู้อ่ืนเพ่ือเป็นท่ีพักอำศัย

2/225 ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

3,843 0775563001311 บจ.ฮัน โคเรีย จ ำกัด 20/5/2563          5,000,000 46103 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ-ส่งออกผลิต

เฟอร์นิเจอร์

83/76  ซอยหมู่บ้ำนเขำเต่ำ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

3,844 0775563001273 บจ.พีเอ็น9 จ ำกัด 14/5/2563          5,000,000 49339 ประกอบกิจกำรรับเหมำขนส่งทำงบก ถม

ขนดิน ทรำย หิน ลูกรังอิฐ กรวดทุกชนิดทุก

ประเภท

348/1  หมู่ท่ี 7 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150

3,845 0775563001303 บจ.โกโบร โกลเบิล จ ำกัด 19/5/2563          3,000,000 46103 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทน นำยหน้ำ 

จ ำหน่ำยอุปกรณ์ป้องกันเช่น หน้ำกำกทุก

ชนิด

319/68  หมู่ท่ี 7 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

3,846 0775563001371 บจ.อู อู้ฟู่ จ ำกัด 28/5/2563          3,000,000 68101 ประกอบกิจกำรขำยบ้ำนจัดสรร พร้อมท่ีดิน

 และอำคำรชุด

82/6  หมู่ท่ี 1 ซอยคลองยำยชำญ 

(ธนำคำรกสิกร)

ต.ก ำเนิดนพคุณ อ.บำงสะพำน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140

3,847 0773563000411 หจ.กิเลนทองก่อสร้ำง 7/5/2563          2,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด 9/4  หมู่ท่ี 4 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,848 0775563001257 บจ.ออนไลน์ จังค์ช่ัน เซลส์ แอนด์ 

เมเนจเม้นท์ จ ำกัด

12/5/2563          2,000,000 63113 ประกอบกิจกรท ำกำรตลำดออนไลน์ 39/960  ซอยหมู่บ้ำนหัวนำ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

3,849 0775563001320 บจ.บี บิวต้ีฟูล หัวหิน จ ำกัด 20/5/2563          2,000,000 96103 ประกอบกิจกำรเสริมสวย กำรสระ แต่ง ตัด 

เซท ย้อมสี แต่งสี ดัด ยืดผม

25/65  ซอยหมู่บ้ำนหัวนำ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

3,850 0775563001290 บจ.เอสพีพีฟูดส์ เอคซ์พอร์ท จ ำกัด 18/5/2563          2,000,000 46102 ส่ังเข้ำมำจ ำหน่ำยในประเทศ และส่งออกไป

ยังต่ำงประเทศซ่ึงสินค้ำท่ีก ำหนดอำหำรสด 

อำหำรแห้ง อำหำรทะเลแช่แข็ง

16  หมู่ท่ี 10 ต.หนองตำแต้ม อ.ปรำณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

3,851 0775563001397 บจ.พอส์ แอนด์ เทลส์ จ ำกัด 29/5/2563          1,500,000 68102 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย เช่ำ และให้เช่ำ

อสังหำริมทรัพย์ทุกประเภท

136/215  ซอยหมู่บ้ำนบ่อฝ้ำย ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

3,852 0775563001249 บจ.มำร์แชล รีสอร์ท จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 55101 ประกอบกิจกำรโรงแรมบริกำรอำหำร 

เคร่ืองด่ืมสระว่ำยน้ ำ

7/4  หมู่ท่ี 1 ต.คลองวำฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

3,853 0775563001362 บจ.เกรซพอยท์ เจ. พี. เอส. 

อินเตอร์เนชันแนล จ ำกัด

27/5/2563          1,000,000 10799 ประกอบกิจกำรผลิตและจัดจ ำหน่ำยอำหำร

และเคร่ืองด่ืม ส่งออก น ำเข้ำ

186  ถนนประจวบศิริ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

3,854 0773563000461 หจ.บ้ำนถ้ ำฟำร์ม 29/5/2563          1,000,000 85499 ประกอบกิจกำรศูนย์เรียนรู้และท่องเท่ียวเชิง

เกษตร

176  หมู่ท่ี 14 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

3,855 0775563001214 บจ.นีทนิก โปรเฟสช่ันนอล คลีนน่ิง

 จ ำกัด

5/5/2563          1,000,000 81210 ประกอบกิจกำรให้บริกำรท ำควำมสะอำด/

ฉีด/พ่นน้ ำยำฆ่ำเช้ือโรค

36  ถนนอ ำนวยสินธ์ุ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

3,856 0775563001222 บจ.ดิจิตอล มำร์เก็ตต้ิง ออนไลน์ 

จ ำกัด

7/5/2563          1,000,000 47912 ค้ำธุรกิจออนไลน์ ท้ังสินค้ำอุปโภค บริโภค 8/7-8  ซอยหมู่บ้ำนบ่อฝ้ำย ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

3,857 0775563001265 บจ.บีบ๊ิก เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 46319 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

39/716  ซอยหมู่บ้ำนหัวนำ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

3,858 0775563001338 บจ.เอ็มไอซีเอส พร็อพพัลช่ัน 

แอนด์ ไฮดรอลิคส์ จ ำกัด

26/5/2563          1,000,000 46593 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยน ำเข้ำส่งออกขำย

ปลีกขำยส่งช้ินส่วนอุปกรณ์ไฮดรอลิคส์ทุก

ชนิด

234/46  หมู่ท่ี 15 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

3,859 0775563001346 บจ.วันวรำ พูลส์ จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 43909 ประกอบกิจกำรรับสร้ำงสระว่ำยน้ ำ วำง

ระบบและติดต้ังอุปกรณ์ส ำหรับสระว่ำยน้ ำ

ทุกชนิด

502/7  หมู่ท่ี 9 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

3,860 0773563000429 หจ.เดอะ ริช เอ็นจิเนียร่ิง 2020 7/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 9/1  หมู่ท่ี 12 ต.ห้วยยำง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130

3,861 0775563001389 บจ.บีเอ็น ทองฟัก คอนสตรัคช่ัน 

จ ำกัด

28/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร

พำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีรำชกำร

333/7  หมู่ท่ี 5 ต.ก ำเนิดนพคุณ อ.บำงสะพำน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140

3,862 0775563001231 บจ.เซลโซลูช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ำกัด

7/5/2563          1,000,000 47912 ค้ำธุรกิจออนไลน์ 450  หมู่บ้ำน โครงกำรบ้ำนเอ้ืออำทร

ปรำณบุรี หมู่ท่ี 7 ซอย10

ต.เขำน้อย อ.ปรำณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77160



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี
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รหัส

ไปรษณีย์

3,863 0773563000399 หจ.พีเอ็ม เซอร์วิสเซส 5/5/2563          1,000,000 52292 ประกอบกิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดกำร

ขนส่งสินค้ำและตัวแทนออกของ(ตัวแทน

ด ำเนินพิธีกำรศุลกำกร)

49  หมู่ท่ี 1 ต.ไร่ใหม่ อ.สำมร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180

3,864 0775563001354 บจ.รูบิน เคพ พีเอ็นพี จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 68101 ประกอบกิจกำรเพ่ือซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ท่ีดิน 

บ้ำน และอสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

164/9  หมู่ท่ี 5 ต.ปำกน้ ำปรำณ อ.ปรำณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220

3,865 0773563000402 หจ.เอสที แฟม 5/5/2563             500,000 55101 ประกอบกิจกำรบริกำรท่ีพักแรม 22/3  หมู่ท่ี 10 ต.เกำะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

3,866 0773563000437 หจ.ทิพย์ภำนุพงษ์ 18/5/2563             500,000 49323 ขนส่ง ขนถ่ำยสินค้ำและคนโดยสำร 71/17  ถนนสุขสมบูรณ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

3,867 0773563000453 หจ.สง่ำ-สุวิมล 21/5/2563             300,000 01301 ประกอบกิจกำรท ำสวนไม้ประดับ 652  หมู่ท่ี 7 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

3,868 0805563001272 บจ.ฟิกซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ำกัด 22/5/2563          5,000,000 47413 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยและติดต้ัง อุปกรณ์

ส่ือสำร ระบบโครงข่ำยโทรคมนำคม

54/16  หมู่ท่ี 5 ต.ปำกนคร อ.เมืองนครศรีธรรมรำช จ.นครศรีธรรมรำช 80000

3,869 0805563001299 บจ.สินอุษำ 2020 จ ำกัด 27/5/2563          5,000,000 64929 ประกอบธุรกิจสินเช่ือรำยย่อย 278/18  หมู่ท่ี 1 ต.ท่ำศำลำ อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160

3,870 0805563001302 บจ.ส.ทรัพย์เจริญ ก่อสร้ำง จ ำกัด 28/5/2563          5,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกชนิด 265  หมู่ท่ี 10 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมรำช 80170

3,871 0805563001345 บจ.รัฐภูมิ กำรโยธำ 2020 จ ำกัด 29/5/2563          5,000,000 41002 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำร 85  หมู่ท่ี 13 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมรำช 80210

3,872 0805563001256 บจ.ไดมอนด์ แลนด์แอนด์เฮ้ำส์ 

(2020) จ ำกัด

20/5/2563          3,000,000 68102 ประกอบกิจกำรค้ำท่ีดิน 1/8  ถนนพัฒนำกำรคูขวำง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมรำช จ.นครศรีธรรมรำช 80000

3,873 0803563000932 หจ.น้องหมอนทอง 18/5/2563          3,000,000 47524 ขำยวัสดุก่อสร้ำง 106  หมู่ท่ี 10 ต.ส่ีขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมรำช 80120

3,874 0803563000835 หจ.ส.เสริมทรัพย์ กำรโยธำ 7/5/2563          3,000,000 41002 รับเหมำก่อสร้ำง 45/1  หมู่ท่ี 7 ต.ทรำยขำว อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมรำช 80170

3,875 0803563000827 หจ.ร่อนพิบูลย์ คอนกรีต 7/5/2563          3,000,000 23951 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย คอนกรีต 

เสำเข็ม แผ่นคอนกรีต อิฐบล็อก

52/1  หมู่ท่ี 6 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมรำช 80350

3,876 0803563000983 หจ.บุญหลำย ธุรกิจ 27/5/2563          2,500,000 22199 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลผลิต

จำกยำงพำรำ และผลิตภัณฑ์อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

กับยำงพำรำทุกชนิด

72/2  หมู่ท่ี 2 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมรำช 80320

3,877 0803563000991 หจ.ห้ำงทองหงส์ทอง 2563 28/5/2563          2,000,000 47732 รับซ้ือขำยแลกเปล่ียน จ ำน ำ ขำยฝำก 

ทองค ำ ทองรูปพรรณ ทุกชนิด และ

เคร่ืองประดับ

1410/3  ถนนศรีปรำชญ์ ต.ท่ำวัง อ.เมืองนครศรีธรรมรำช จ.นครศรีธรรมรำช 80000

3,878 0803563000908 หจ.เมธัส พรธิดี 15/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 101/1  หมู่ท่ี 3 ต.ไชยมนตรี อ.เมืองนครศรีธรรมรำช จ.นครศรีธรรมรำช 80000

3,879 0803563000967 หจ.สมเสน พำณิชย์ 25/5/2563          1,000,000 47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยปลีก-ส่ง สินค้ำ

อุปโภคบริโภคทุกชนิด สินค้ำทำงกำรเกษตร

 สินค้ำอุตสำหกรรมทุกประเภท

80/93  ซอยเสรีภำพ ถนนพัฒนำกำรคู

ขวำง

ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมรำช จ.นครศรีธรรมรำช 80000

3,880 0805563001159 บจ.พอเพียง เฮลท์แอนด์แคร์ จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 86909 ประกอบกิจกำรฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเคร่ือง

ไตเทียม

792  ถนนรำชด ำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมรำช จ.นครศรีธรรมรำช 80000

3,881 0805563001183 บจ.เจเค โชจิ จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 53200 ประกอบกิจกรรมกำรรับส่งเอกสำร/ส่ิงของ 68  หมู่บ้ำน อำภำสิริ ถนนอ้อมค่ำย

วชิรำวุธ

ต.ท่ำวัง อ.เมืองนครศรีธรรมรำช จ.นครศรีธรรมรำช 80000
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3,882 0805563001205 บจ.รีไวฟ์ บิสซิเนส จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 17/5  ถนนประตูลอด ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมรำช จ.นครศรีธรรมรำช 80000

3,883 0805563001213 บจ.กรุงชิง ไมน่ิง กรุ๊ป จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 08999 ประกอบกิจกำรเหมืองแร่ 96/4  หมู่ท่ี 3 ต.โพธ์ิเสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมรำช จ.นครศรีธรรมรำช 80000

3,884 0805563001230 บจ.เอส วี วิศวกรรม แอนด์ เทรด

ด้ิง จ ำกัด

18/5/2563          1,000,000 47595 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยปลีก - ส่ง 

เคร่ืองปรับอำกำศ

45/2  ซอยศรีธรรมโศก 6 ถนน

พัฒนำกำรคูขวำง

ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมรำช จ.นครศรีธรรมรำช 80000

3,885 0805563001248 บจ.ริชโกลด์ เมดิคอล จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 46441 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก สินค้ำ

ประเภทวัสดุ อุปกรณ์และเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ทำงกำรแพทย์

59/219  หมู่บ้ำน บ้ำนวรรณำ หมู่ท่ี 4 ต.ท่ำซัก อ.เมืองนครศรีธรรมรำช จ.นครศรีธรรมรำช 80000

3,886 0803563000789 หจ.หลเมฆคอนสตรัคชัน 1/5/2563          1,000,000 41002 รับเหมำก่อสร้ำง 192  หมู่ท่ี 6 ต.ชะมำย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมรำช 80110

3,887 0805563001191 บจ.ดี แอนด์ พี เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส 

จ ำกัด

13/5/2563          1,000,000 46522 ประกอบกิจกำร ซ้ือ ขำย ซ่อม ติดต้ัง ร้ือ

ถอน จ ำน ำ อุปกรณ์ระบบอินเตอร์เน็ตบ้ำน

และอุปกำรส่ือสำรทุกชนิด

90/5  หมู่ท่ี 2 ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมรำช 80110

3,888 0805563001141 บจ.วงษ์พำณิชย์ สิชล จ ำกัด 1/5/2563          1,000,000 46695 ประกอบกิจกำรค้ำเศษพลำสติก เศษเหล็ก 

และเศษช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์และของเก่ำ

ทุกชนิด

88/1  หมู่ท่ี 10 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมรำช 80120

3,889 0805563001329 บจ.มิตรภำพ ฟำร์มำซี จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 47912 ขำยปลีกและขำยส่ง ผลิตภัณฑ์ยำอ่ืน 

อุปกรณ์กำรแพทย์ และผลิตภัณฑ์เสริม

อำหำร ซ้ือขำยสินค้ำ โดยวิธีใช้ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนระบบเครือข่ำย

อินเทอร์เน็ต

236/6  หมู่ท่ี 1 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมรำช 80120

3,890 0803563000916 หจ.วีระทรัพย์ โปร 18/5/2563          1,000,000 56101 ประกอบกิจกำรบริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืม 108  หมู่ท่ี 10 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมรำช 80130

3,891 0803563000797 หจ.สิวิกำ คอนสตรัคช่ัน 5/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 168  หมู่ท่ี 9 ต.คลองกระบือ อ.ปำกพนัง จ.นครศรีธรรมรำช 80140

3,892 0803563000843 หจ.เอส.พี.อินเตอร์เทค 2029 12/5/2563          1,000,000 41002 รับเหมำก่อสร้ำง 136  หมู่ท่ี 5 ต.ท่ำศำลำ อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160

3,893 0803563000878 หจ.มังก้ีเดลิเวอร่ี 14/5/2563          1,000,000 53200 กิจกรรมกำรรับส่งเอกสำร/ส่ิงของ 69/2  หมู่ท่ี 7 ต.สระแก้ว อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160

3,894 0805563001264 บจ.ช.กำรเกษตร 1966 จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 46692 ประกอบกิจกำรขำยปุ๋ย เคมีภัณฑ์ ยำปรำบ

ศัตรูพืช ยำบ ำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด

55/3  หมู่ท่ี 4 ต.กลำย อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160

3,895 0805563001337 บจ.เกษตรติดปีก จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 47912 ประกอบกิจกำรขำยสินค้ำออนไลน์ 257/5  หมู่ท่ี 1 ต.ท่ำศำลำ อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160

3,896 0803563000851 หจ.นวลศรีทองโยธำกิจ 12/5/2563          1,000,000 41002 รับเหมำก่อสร้ำง 110/1  หมู่ท่ี 9 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมรำช 80170

3,897 0805563001311 บจ.อัญมณี ทอง เวดด้ิงแอนด์ออร์

แกไนเซอร์ จ ำกัด

28/5/2563          1,000,000 74200 ประกอบกิจกำรให้บริกำรถ่ำยภำพ 189  หมู่ท่ี 8 ต.แม่เจ้ำอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมรำช 80190

3,898 0803563000801 หจ.พีดีเค ธุรกิจก่อสร้ำง 5/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 100  หมู่ท่ี 10 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมรำช 80210

3,899 0805563001281 บจ.ขุนรักษ์ธุรกิจ จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร

พำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำกำร 

ถนน สะพำน

11/2  หมู่ท่ี 8 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมรำช 80210
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3,900 0803563000924 หจ.กำญจนำนนท์ โลจิสติกส์ 18/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 

รวมถึงคนโดยสำร

167/4  หมู่ท่ี 6 ต.ก ำโลน อ.ลำนสกำ จ.นครศรีธรรมรำช 80230

3,901 0805563001221 บจ.สมจิตรกิจร้่งเรือง จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร งำน

โยธำและงำนรับจ้ำงทุกชนิด

126/2  หมู่ท่ี 3 ต.ละอำย อ.ฉวำง จ.นครศรีธรรมรำช 80250

3,902 0805563001175 บจ.นครวิศวพันธ์ ก่อสร้ำง จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 279  หมู่ท่ี 8 ต.นำแว อ.ฉวำง จ.นครศรีธรรมรำช 80260

3,903 0805563001167 บจ.โกลเด้น ซันไชน์ เอส จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 47640 กำรขำยปลีกเกมและของเล่นในร้ำนค้ำเฉพำะ 40/3  หมู่ท่ี 8 ต.เสำเภำ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมรำช 80340

3,904 0803563000894 หจ.นครรัตนทรัพย์ 15/5/2563          1,000,000 46695 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย แลกเปล่ียน ทรัพย์

ท่ีใช้แล้ว เช่น เศษวัสดุ ขวด กระดำษ 

พลำสติก เหล็ก อลูมิเนียม ทองแดง 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ เป็นต้น

627/1  หมู่ท่ี 3 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมรำช 80350

3,905 0803563000771 หจ.สุพจน์ขนส่งเอ็กซ์เพรส 1/5/2563             500,000 49323 ประกอบกิจกำรให้บริกำรขนส่ง ขนถ่ำยสินค้ำ 98/8  หมู่ท่ี 6 ต.ปำกนคร อ.เมืองนครศรีธรรมรำช จ.นครศรีธรรมรำช 80000

3,906 0803563000959 หจ.ทีที บรอดแบนด์ 22/5/2563             500,000 61900 ประกอบกิจกำรโทรคมนำคม กำรส่ือสำร 

กำรซ้ือ ขำย น ำเข้ำ ส่งออกเคร่ืองมือ

โทรคมนำคมทุกชนิด ทุกประเภท

145/1  หมู่ท่ี 3 ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมรำช 80120

3,907 0803563000975 หจ.ถลุงทองบำดำล 27/5/2563             500,000 42201 ประกอยกิจกำรรับจ้ำง รับเหมำ ขุดเจำะ

บำดำล

97  หมู่ท่ี 7 ต.ขุนทะเล อ.ลำนสกำ จ.นครศรีธรรมรำช 80230

3,908 0803563000860 หจ.พรอุดม1999 14/5/2563             200,000 85101 จัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนและให้บริกำร

เก่ียวกับกำรเรียนกำรสอน จัดหำอุปกรณ์

กำรเรียนกำรสอน

29  ถนนประชำบ ำรุง ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมรำช 80180

3,909 0803563000819 หจ.ทู สตอร่ี โฮม บิลดิง 7/5/2563             200,000 41001 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 149  หมู่บ้ำน หนองตำม หมู่ท่ี 10 ต.นำบอน อ.นำบอน จ.นครศรีธรรมรำช 80220

3,910 0803563000886 หจ.พรพรรณกำรบัญชี 15/5/2563             100,000 69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีกำรท ำบัญชีและกำร

ตรวจสอบบัญชี กำรให้ค ำปรึกษำด้ำนภำษี

205  ถนนเทวบุรี ต.โพธ์ิเสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมรำช จ.นครศรีธรรมรำช 80000

3,911 0803563000941 หจ.ไอ-เทค ซัพพลำย 21/5/2563             100,000 47521 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองมือช่ำงทุกชนิด 62  หมู่ท่ี 3 ต.บ้ำนตูล อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมรำช 80180

3,912 0803563000762 หจ.บ๊ิกแบร์ เอ็นจิเนียร์ 1/5/2563              50,000 46521 น ำเข้ำ จ ำหน่ำย และผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้ำ

อิเล็กทรอนิกส์

3/105  ซอยสำรีบุตร ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมรำช จ.นครศรีธรรมรำช 80000

3,913 0815563000799 บจ.ดีไซน์ บำย เลิฟ อำร์คิเทคเจอร์

 แอนด์ ออร์แกไนเซอร์ (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

20/5/2563          5,000,000 82302 ประกอบกิจกำรออร์แกไนเซอร์ ให้เช่ำ

สถำนท่ี จัดงำนเล้ียง งำนพิธีต่ำงๆ ใน

ประเทศและต่ำงประเทศ

328/21  หมู่บ้ำน โครงกำรเควิลเลจ 3 

ถนนอุตรกิจ

ต.ปำกน้ ำ อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81000

3,914 0815563000756 บจ.โคกเจริญ จ ำกัด 8/5/2563          4,900,000 46209 ประกอบกิจกำรรับซ้ือและเป็นตัวแทน

จ ำหน่ำยพืชผลทำงกำรเกษตร ไมท่อน ไม้

ยำงพำรำ

233  หมู่ท่ี 10 ต.สินปุน อ.เขำพนม จ.กระบ่ี 81140



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,915 0813563000185 หจ.รัศมีผ้ำม่ำน 21/5/2563          1,000,000 47530 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยผ้ำม่ำน มู่ล่ี และ

อุปกรณ์ผ้ำม่ำน ฉำกก้ันห้อง ม่ำนปรับแสง 

พร้อมติดต้ังทุกชนิด

191  ถนนกระบ่ี ต.ปำกน้ ำ อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81000

3,916 0815563000748 บจ.วินเนอร์ 2020 จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 66123 ประกอบกิจกำรซ้ือขำย แลกเปล่ียนเงินตรำ

ต่ำงประเทศ(เม่ือได้รับอนุญำตจำก

หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง)

55  ถนนมหำรำช ต.ปำกน้ ำ อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81000

3,917 0815563000764 บจ.เพชรพันล้ำน 222 กรุ๊ป จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 47912 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค 

บริโภค ทำงอินเทอร์เน็ต

8/12  ถนนศฤงคำรพัฒนำ ต.ปำกน้ ำ อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81000

3,918 0815563000802 บจ.อู่สำมพ่ีน้องกำรช่ำงรถใหญ่ 

จ ำกัด

28/5/2563          1,000,000 45201 ประกอบกิจกำรรับซ่อม เปล่ียนอะไหล่

รถยนต์ รถบรรทุก เคร่ืองยนต์ ตัวถังรถยนต์

 รวมท้ังอุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดประเภท

213  ถนนกระบ่ี ต.ปำกน้ ำ อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81000

3,919 0815563000781 บจ.ส่งสบำยอิมพอร์ท จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 47912 ประกอบกิจกำรขำยอุปกรณ์เสริมโทรศัพท์

ออนไลน์ ขำยปลีก-ขำยส่ง โดยไม่ใช่ธุรกิจ

ขำยตรงและกำรตลำดแบบตรง

218/3  หมู่ท่ี 2 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบ่ี 81120

3,920 0815563000772 บจ.วิษณุกิจกำรโยธำ จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 41002 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีไม่ใช่ท่ีพักอำศัย 33  หมู่ท่ี 4 ต.เขำดิน อ.เขำพนม จ.กระบ่ี 81140

3,921 0813563000193 หจ.ฟ้ำค ำรณเซอร์วิส 21/5/2563             500,000 66210 ประกอบกิจกำรให้บริกำรบริกำรตรวจสอบ

และให้ค ำปรึกษำกำรเกิดอุบัติเหจุ อุบัติภัย 

วิำทศภัยต่ำงๆให้กับห้ำงหุ้นส่วนบริษัท 

บุคคคล นิติบุคคลต่ำงๆ

244/1  หมู่ท่ี 6 ต.เกำะลันตำใหญ่ อ.เกำะลันตำ จ.กระบ่ี 81150

3,922 0835563005413 บจ.เขำหลัก ดรีม เวิลด์ จ ำกัด 13/5/2563          2,000,000 41002 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีไม่ใช่ท่ีพัก

อำศัย

31/7  หมู่ท่ี 4 ต.คึกคัก อ.ตะก่ัวป่ำ จ.พังงำ 82220

3,923 0823563000126 หจ.เพชรคอนสตรัคช่ัน 1994 1/5/2563          1,000,000 42909 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน อุโมงค์ และ

งำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับ

ท ำงำนโยธำทุกประเภท

25/7  หมู่ท่ี 1 ต.ตำกแดด อ.เมืองพังงำ จ.พังงำ 82000

3,924 0825563000179 บจ.กุลวัฒน์ ทรัพย์เพ่ิมพูล จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 47215 ประกอบกิจกำรขำยกำแฟ เคร่ืองด่ืม ขนม 

และเบเกอร่ีต่ำงๆ

24/3  หมู่ท่ี 3 ถนนสำยตะก่ัวป่ำ-กะปง ต.บำงไทร อ.ตะก่ัวป่ำ จ.พังงำ 82110

3,925 0825563000187 บจ.คิดเพ่ือคุณ จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 69100 ประกอบกิจกำรให้บริกำรด้ำนกฎหมำยทุก

รูปแบบ

126/7  ถนนรำษฎร์บ ำรุง ต.ตะก่ัวป่ำ อ.ตะก่ัวป่ำ จ.พังงำ 82110

3,926 0825563000195 บจ.สยำม กำ ก่ี น้ัง จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร 29/21  หมู่ท่ี 1 ต.เหมำะ อ.กะปง จ.พังงำ 82170



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,927 0825563000209 บจ.อัล-อำลำวี 2020 จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 46101 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำหรือส่งออกเก่ียวกับ

พืชผลทำงด้ำนกำรเกษตรทุกชนิด

20/23  หมู่ท่ี 1 ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงำ 82180

3,928 0835563005456 บจ.ดีแอนด์ซี คอนสตรัคช่ันแอนด์

อำร์คิเทคท์ จ ำกัด

15/5/2563          5,000,000 41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 19/56  หมู่ท่ี 2 ซอยเทพอนุสรณ์ 5 

ถนนเทพอนุสรณ์

ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

3,929 0835563005782 บจ.โอเช่ียน ซูม จ ำกัด 29/5/2563          5,000,000 68201 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทนซ้ือขำย 

แลกเปล่ียน ให้เช่ำ อสังหำริมทรัพย์ ทุก

ประเภท

22/35  หมู่ท่ี 3 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

3,930 0835563005502 บจ.สุรินทร์ ซันเซ็ท จ ำกัด 19/5/2563          5,000,000 68101 ประกอบกิจกำรซ้ือและกำรขำย

อสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเอง เพ่ือกำร

พักอำศัย

126/9  หมู่ท่ี 3 ต.เชิงทะเล อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

3,931 0835563005685 บจ.เบอร์ทอกซ์ ปำสคำล เรเน 

ภัทรวดี จ ำกัด

27/5/2563          5,000,000 68201 ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทนนำยหน้ำซ้ือ 

ขำย ให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์และ

สังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

100/36  หมู่ท่ี 5 ต.เชิงทะเล อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

3,932 0835563005740 บจ.สกำย ภูเก็ต จ ำกัด 28/5/2563          5,000,000 68201 กิจกรรมของตัวแทนและนำยหน้ำ

อสังหำริมทรัพย์โดยได้รับ ค่ำตอบแทนหรือ

ตำมสัญญำจ้ำง

97/12  หมู่ท่ี 7 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

3,933 0835563005421 บจ.วอช รีพับลิค จ ำกัด 14/5/2563          5,000,000 96202 ประกอบกิจกำรบริกำรซักผ้ำ หรือท ำควำม

สะอำดส่ิงทอ โดยเคร่ืองซักผ้ำชนิดหยอด

เหรียญ

89/48  หมู่ท่ี 1 ต.สำคู อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83140

3,934 0835563005391 บจ.เอสซีเอ เรียล เอสเตท จ ำกัด 13/5/2563          4,800,000 68102 ประกอบกิจกำรธุรกิจซ้ือ ขำย และพัฒนำ

ท่ีดิน และอสังหำริมทรัพย์

9/206  หมู่ท่ี 6 ต.กมลำ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

3,935 0835563005545 บจ.รำดเดกซ์ บิสสิเนส กรุ๊ป จ ำกัด 20/5/2563          4,000,000 68102 กำรซ้ือและกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็น

ของตนเองท่ีไม่ใช่ เพ่ือเป็นท่ีพักอำศัย

161/51  หมู่ท่ี 10 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

3,936 0835563005405 บจ.ป่ำตอง แม็ค จินเจอร์ โฮเทล 

เมเนจเม้นท์ จ ำกัด

13/5/2563          4,000,000 55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม จ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืม 

น้ ำด่ืม/ผลไม้ สุรำ เบียร์ ผสมแอลกอฮอร์ทุก

ชนิด

227/2  ถนนรำษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่ำตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

3,937 0835563005561 บจ.ซี พอยท์ พร๊อพเพอร์ต้ี จ ำกัด 20/5/2563          4,000,000 68201 กิจกรรมของตัวแทนและนำยหน้ำ

อสังหำริมทรัพย์โดยได้รับ ค่ำตอบแทนหรือ

ตำมสัญญำจ้ำง

39/104  ถนนพระบำรมี ต.ป่ำตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

3,938 0833563000401 หจ.ธรรมปกร บิลเดอร์ 26/5/2563          2,500,000 41001 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 124/978  หมู่บ้ำน ศรีสุชำติ2 หมู่ท่ี 5 ต.รัษฎำ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

3,939 0835563005332 บจ.โซล่ำร์ กรีน เอนเนอร์จี จ ำกัด 8/5/2563          2,000,000 46421 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก เซลล์

แสงอำทิตย์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ อะไหล่และ

อุปกรณ์ไฟฟ้ำทุกชนิด

89/210  หมู่ท่ี 6 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
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3,940 0835563005537 บจ.ปำรีวำลำ คอนซัลต้ิง จ ำกัด 20/5/2563          2,000,000 66192 กิจกรรมกำรประมวลผลและกำรเรียกช ำระ

เงินส ำหรับธุรกรรม ทำงกำรเงิน

10/452  หมู่ท่ี 3 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

3,941 0835563005618 บจ.ยูโทเปีย โฮเทล กรุ๊ป จ ำกัด 21/5/2563          2,000,000 55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 9/23  หมู่ท่ี 2 ต.เกำะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

3,942 0835563005669 บจ.บรำฮ์มัน จ ำกัด 26/5/2563          2,000,000 68103 ประกอบกิจกำรให้เช่ำท่ีพักอำศัย อำคำร 

และส่ิงปลูกสร้ำงทุกประเภท

30/1  ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.ตลำดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

3,943 0835563005693 บจ.ยูโทเปีย เอ็ม ดับเบ้ิลยู ยำมู 

จ ำกัด

27/5/2563          2,000,000 68101 ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย เช่ำ ให้เช่ำ

อสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

9/23  หมู่ท่ี 2 ต.เกำะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

3,944 0835563005715 บจ.ดำอิน จ ำกัด 27/5/2563          2,000,000 68101 ประกอบกิจกำรซ้ือและกำรขำย

อสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเอง เพ่ือกำร

พักอำศัย

65/180  หมู่ท่ี 1 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

3,945 0833563000371 หจ.สมต๋ี แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 13/5/2563          2,000,000 46421 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองปรับอำกำศ 

บริกำรติดต้ัง และงำนซ่อมบ ำรุงเก่ียวกับ

เคร่ืองปรับอำกำศทุกชนิด

56/9  หมู่ท่ี 5 ต.ศรีสุนทร อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

3,946 0835563005278 บจ.สตีม คลีนน่ิง ภูเก็ต จ ำกัด 1/5/2563          2,000,000 81210 กำรบริกำรท ำควำมสะอำดท่ัวไปของตัว

อำคำร

221/28 ต.ศรีสุนทร อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

3,947 0835563005359 บจ.ดำ อเลสซิโอ จ ำกัด 12/5/2563          2,000,000 68101 กำรซ้ือและกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็น

ของตนเอง เพ่ือกำรพักอำศัย

21/14  หมู่ท่ี 4 ต.ศรีสุนทร อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

3,948 0835563005383 บจ.อินฟินิต้ี ทัวร์ เซอร์วิสเซส จ ำกัด 12/5/2563          2,000,000 55101 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 10  หมู่ท่ี 1 ต.ศรีสุนทร อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

3,949 0835563005677 บจ.ฮอท ชำ จ ำกัด 26/5/2563          2,000,000 47212 ร้ำนขำยปลีกปลำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ 49/33  ถนนโบ๊ท อเวนิว1 ต.เชิงทะเล อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

3,950 0835563005707 บจ.เอ็มไพร์ ลีกัล คอนซัลท์ จ ำกัด 27/5/2563          2,000,000 69100 ประกอบกิจกรรมทำงกฎหมำย 100/26  หมู่ท่ี 5 ต.เชิงทะเล อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

3,951 0835563005464 บจ.โอทีเอ พลัส จ ำกัด 15/5/2563          2,000,000 82110 ประกอบกิจกำรกิจกรรมบริกำรเพ่ือกำร

บริหำรส ำนักงำนแบบเบ็ดเสร็จ

116/135  หมู่บ้ำน สบำยวิลเลจ 2 หมู่

ท่ี 4

ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

3,952 0835563005553 บจ.แสงอำทิตย์ภูเก็ตปิโตรเลียม 

จ ำกัด

20/5/2563          2,000,000 47300 กำรขำยปลีกเช้ือเพลิงยำนยนต์ในร้ำนค้ำ

เฉพำะ สถำนี ป๊ัม

51/135  หมู่ท่ี 6 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

3,953 0835563005481 บจ.มำสต้ำ พ้อยท์ จ ำกัด 19/5/2563          2,000,000 68202 ประกอบกิจกำร บริกำรจัดกำร 

อสังหำริมทรัพย์ ของบุคคลอ่ืน

101/13  หมู่ท่ี 1 ต.รำไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

3,954 0835563005499 บจ.มำสต้ำ พำนำ จ ำกัด 19/5/2563          2,000,000 68201 ประกอบกิจกรรมของตัวแทนและนำยหน้ำ

อสังหำริมทรัพย์โดยได้รับ ค่ำตอบแทนหรือ

ตำมสัญญำจ้ำง

101/13  หมู่ท่ี 1 ต.รำไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

3,955 0835563005588 บจ.ฉลอง พร็อพเพอร์ต้ีส์ โซลูช่ันส์ 

จ ำกัด

21/5/2563          2,000,000 68101 ประกอบกิจกำรซ้ือและกำรขำย

อสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเอง เพ่ือกำร

พักอำศัย

9/228  หมู่ท่ี 5 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

3,956 0835563005596 บจ.บูสท์ โปรเจคท์ จ ำกัด 21/5/2563          2,000,000 56101 ประกอบกิจกำรบริกำรด้ำนอำหำรใน

ภัตตำคำร/ร้ำนอำหำร

39/38  หมู่ท่ี 1 ต.รำไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

3,957 0835563005600 บจ.โคโคเคน เทรนน่ิง จ ำกัด 21/5/2563          2,000,000 93299 ประกอบกิจกรรมด้ำนควำมบันเทิงและกำร

นันทนำกำรอ่ืนๆซ่ึงมิได้ จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

88/125  หมู่ท่ี 5 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

3,958 0835563005642 บจ.ดีเวอร์ อินเทลลิเจนซ์ ยูทส์ 

จ ำกัด

22/5/2563          2,000,000 58202 กำรจัดท ำซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูป (ยกเว้น

ซอฟต์แวร์เกมส ำเร็จรูป)

9/134  หมู่ท่ี 4 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

3,959 0835563005651 บจ.กู๊ดดีส แอนด์ ก๊ิฟท์ จ ำกัด 26/5/2563          2,000,000 47732 ประกอบกิจกำรให้บริกำรจัดจ ำหน่ำย ขำย

ส่ง ขำยปลีก สินค้ำ ประเภท เคร่ืองประดับ 

เคร่ืองสินค้ำตกแต่ง สินค้ำแฟช่ัน เพชร 

พลอย ของท่ีระลึก เส้ือผ้ำ และสินค้ำ

ประเภทอ่ืนๆ

59/196  หมู่ท่ี 7 ต.รำไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

3,960 0835563005316 บจ.เฮลต้ี เฟสติวัล (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

7/5/2563          1,000,000 47912 กำรขำยปลีกทำงอินเทอร์เน็ต 98/147  หมู่ท่ี 4 ต.เกำะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

3,961 0835563005367 บจ.ผิงผิง คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 41001 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 8/267  หมู่ท่ี 1 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

3,962 0835563005430 บจ.โอ.พี.เอส. ซิสเต็ม จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 43210 กำรติดต้ังไฟฟ้ำ 21/2  หมู่ท่ี 2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

3,963 0835563005472 บจ.ไนท์ ทีน พลัส จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 20232 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์

เคร่ืองส ำอำงค์ สินค้ำเก่ียวกับควำมงำม

17/6  ถนนโกมำรภัจจ์ ต.ตลำดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

3,964 0835563005529 บจ.อำร์คทเวนต้ี จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 71102 ประกอบกิจกรรมงำนวิศวกรรมและกำรให้

ค ำปรึกษำทำงด้ำนเทคนิค ท่ีเก่ียวข้อง เช่น 

กิจกรรมงำนเขียนแบบก่อสร้ำง

63/600  หมู่ท่ี 4 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

3,965 0835563005626 บจ.โอเอสพี คอนทรัคเตอร์ จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 81300 กำรบริกำรดูแลและบ ำรุงรักษำภูมิทัศน์ 67/110  หมู่ท่ี 1 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

3,966 0835563005731 บจ.อำไมม่ี จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 46103 กำรขำยส่งและกำรขำยปลีกของใช้ใน

ครัวเรือนโดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำม

สัญญำจ้ำง

88/14  หมู่ท่ี 5 ต.รัษฎำ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

3,967 0835563005758 บจ.เอส.พี. เอ็กซ์เพรสเซอร์วิสพลัส

 จ ำกัด

28/5/2563          1,000,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ 25/9  หมู่ท่ี 2 ต.รัษฎำ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

3,968 0835563005774 บจ.ภูเก็ตกำรดี เซอร์วิส จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 68101 ประกอบกิจกำรบริกำรจัดกำรพ้ืนท่ี

ส่วนกลำง ของโครงกำรหมู่บ้ำนจัดสรร หรือ

 อำคำรชุด

65/167  หมู่ท่ี 2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

3,969 0835563005324 บจ.เสน่หำ คอนซัลท์ จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 42909 ประกอบกิจกำรพัฒนำท่ีดินและกำร

ก่อสร้ำงทุกชนิด

16/44  ถนนปฏัก กม.2 ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

3,970 0833563000355 หจ.พี.เอช.ฟู๊ด ซัพพลำย 12/5/2563          1,000,000 47211 ร้ำนขำยปลีกเน้ือสัตว์และผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์ 173/31  หมู่ท่ี 5 ต.เชิงทะเล อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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3,971 0835563005375 บจ.จ๊ิบจ๊ิบ ทรำเวล (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

12/5/2563          1,000,000 79909 กิจกรรมบริกำรส ำรองอ่ืนๆและกิจกรรมท่ี

เก่ียวข้องซ่ึงมิได้ จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

250/15  หมู่ท่ี 8 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

3,972 0835563005448 บจ.ชำเดย์มอร์ จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 46318 กำรขำยส่งกำแฟชำโกโก้ 116/55  หมู่ท่ี 8 ต.ป่ำคลอก อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

3,973 0835563005511 บจ.ภูเก็ต ทีเคดับบลิว ซัพพลำย 

จ ำกัด

19/5/2563          1,000,000 47739 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยน้ ำยำท ำควำม

สะอำด สำรเคมีภัณฑ์

54/83  หมู่ท่ี 1 ต.ป่ำคลอก อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

3,974 0835563005723 บจ.มิรำเคิล ภูเก็ต จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 68101 กำรซ้ือและกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็น

ของตนเอง เพ่ือกำรพักอำศัย

38/96  หมู่ท่ี 6 ต.เชิงทะเล อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

3,975 0835563005791 บจ.เพ่ิมพูนทรัพย์888 จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 82990 ประกอบกิจกำร กิจกรรมกำรบริกำรอ่ืนๆ

เพ่ือสนับสนุนธุรกิจซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ ใน

ท่ีอ่ืน

111/81  หมู่บ้ำน บ้ำนสวนเนรมิตร1 

หมู่ท่ี 8 ซอย2 ถนนป่ำคลอก-เมืองใหม่

ต.ป่ำคลอก อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110

3,976 0833563000380 หจ.คำมิ คำมิ ซัพพลำย 14/5/2563          1,000,000 47612 ร้ำนขำยปลีกเคร่ืองเขียนและเคร่ืองใช้

ส ำนักงำน

50/44  หมู่ท่ี 5 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

3,977 0835563005308 บจ.เวิร์ค พรอมท์ 888 จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 41001 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 96/32  หมู่ท่ี 1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

3,978 0835563005286 บจ.ซูกัสเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 90002 ประกอบกิจกรรมด้ำนควำมบันเทิง 12/8  หมู่ท่ี 1 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

3,979 0835563005294 บจ.เซิร์ฟ เวลท์ อินเตอร์เนช่ันแนล

 จ ำกัด

5/5/2563          1,000,000 73101 ประกอบกิจกำรท ำส่ือ โฆษณำ ออนไลน์

และออฟไลน์

4/7  หมู่ท่ี 4 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

3,980 0835563005341 บจ.เจเอสเอ็น โปร จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 46691 ประกอบกิจกำรขำยส่งเคมีภัณฑ์ทำง

อุตสำหกรรม

66/47  หมู่ท่ี 1 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

3,981 0835563005766 บจ.โกลด์ดรำก้อน888 จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 79120 ประกอบกิจกำรท่องเท่ียวและจัดทัวร์ท้ังใน

และต่ำงประเทศ

88/1  หมู่ท่ี 7 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

3,982 0835563005804 บจ.ฟลำยอ้ิง โกลบอล คอนเน็คช่ัน

 จ ำกัด

29/5/2563          1,000,000 26303 ประกอบกิจกำรติดต้ังอุปกรณ์ เก่ียวกับกำร

ส่ือสำรทุกชนิด เช่น กำรรับติดต้ังจำน

สัญญำณดำวเทียม

38/22  หมู่ท่ี 5 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

3,983 0835563005570 บจ.พีเอ็มเค ซิส จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 64991 ประกอบกิจกรรมกำรให้เงินทุน

นอกเหนือจำกกำรให้กู้ยืมเงิน

241/34  ถนนรำษฏร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่ำตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

3,984 0835563005634 บจ.จ่ินเอ่ียนเทรเชอร์ จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 56101 กำรบริกำรด้ำนอำหำรในภัตตำคำร/

ร้ำนอำหำร

223,223/1-3  ถนนพระบำรมี ต.ป่ำตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

3,985 0833563000398 หจ.เอ็ม. โปรทรำเวล 25/5/2563             500,000 79110 ประกอบกิจกำรตัวแทนธุรกิจกำรเดินทำง 30/66  หมู่ท่ี 1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

3,986 0833563000363 หจ.มิสเตอร์เคพูลแอนด์เซอร์วิส 12/5/2563             200,000 41001 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 28/3  หมู่ท่ี 5 ต.ไม้ขำว อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83140

3,987 0845563004344 บจ.ซันสิริ เพำเวอร์ จ ำกัด 22/5/2563          6,000,000 35101 ประกอบกิจกำรโรงผลิตไฟฟ้ำทุกประเภท 

ได้แก่ โรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อน และ

โรงไฟฟ้ำอ่ืนๆ ทุกประเภท

88  หมู่ท่ี 8 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุรำษฎร์ธำนี 84250



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

3,988 0845563004115 บจ.อินเตอร์คอม อิเล็คทริค จ ำกัด 13/5/2563          5,000,000 41001 ประกอบกิจกำร กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพัก

อำศัย

176/107  หมู่ท่ี 1 ถนนวัดโพธ์ิ-บำงใหญ่ ต.มะขำมเต้ีย อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

3,989 0845563004131 บจ.เอสเอส โกลบอล เอ็นเนอร์ย่ี 

จ ำกัด

13/5/2563          5,000,000 20115 ประกอบกิจกำรผลิตช้ินไม้สับเช้ือเพลิงชีว

มวลอัดแท่งจำกไม้ยำงพำรำและไม้อ่ืนๆ 

เพ่ือส่งออก

66/13  หมู่ท่ี 3 ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

3,990 0845563004212 บจ.สุรำษฎร์ฟิชฟำร์ม จ ำกัด 18/5/2563          5,000,000 03225 กำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดสวยงำม 81/258  หมู่ท่ี 1 ถนนโฉลกรัฐ ต.บำงกุ้ง อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

3,991 0845563004476 บจ.ท่ำทรำยคล้ำยทองค ำ จ ำกัด 28/5/2563          5,000,000 47524 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยทรำย ทรำยหยำบ

 ทรำยละเอียด ทรำยถม และทรำยทุกชนิด

111/2  หมู่ท่ี 4 ต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุรำษฎร์ธำนี 84120

3,992 0845563004166 บจ.มีฟำร์ม อินโนเวช่ัน จ ำกัด 14/5/2563          5,000,000 43210 ประกอบกิจกำรบริกำรติดต้ังและออกแบบ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์วำงระบบเครือข่ำย

คอมพิวเตอร์

50/1  หมู่ท่ี 7 ต.เสวียด อ.ท่ำฉำง จ.สุรำษฎร์ธำนี 84150

3,993 0845563004034 บจ.ไอส์แลนด์ สไตล์ จ ำกัด 7/5/2563          4,000,000 52292 ประกอบกิจกำรกิจกรรมของตัวแทนผู้รับ

จัดกำรขนส่งและตัวแทนออกของ

51/48  หมู่ท่ี 1 ต.อ่ำงทอง อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84140

3,994 0845563003976 บจ.อำลำริค จ ำกัด 5/5/2563          4,000,000 74101 ประกอบกิจกำร ออกแบบตกแต่งบ้ำนท้ัง

ภำยในและภำยนอก

100/47  หมู่ท่ี 1 ต.เกำะพะงัน อ.เกำะพะงัน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84280

3,995 0845563004239 บจ.วิลล่ำ ลูม่ำ 1999 จ ำกัด 19/5/2563          4,000,000 68201 ประกอบธุรกิจบริหำรจัดกำรท่ีพัก เช่ำ ซ้ือ 

ขำย หรือให้เช่ำ

48/89  หมู่ท่ี 6 ต.มะเร็ต อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84310

3,996 0845563004361 บจ.รำนำ ซีร็อคก๊ี จ ำกัด 25/5/2563          4,000,000 55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 101/74  หมู่ท่ี 3 ต.มะเร็ต อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84310

3,997 0845563004221 บจ.เฟอร์มำ 1 จ ำกัด 18/5/2563          4,000,000 46422 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก และจัด

จ ำหน่ำยโคมไฟทุกชนิด

110/4  หมู่ท่ี 1 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320

3,998 0845563004310 บจ.เอส.เอช.วำย จ ำกัด 21/5/2563          3,000,000 56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร ท่ีพัก กำรตลำด

 จัดอีเว้นท์ อสังหำริมทรัพย์

128/10  หมู่ท่ี 1 ต.เกำะพะงัน อ.เกำะพะงัน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84280

3,999 0845563004042 บจ.ไร่ประกอบ 2020 จ ำกัด 8/5/2563          2,000,000 42101 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ งำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด

 รวมท้ังงำนโยธำท้ังหมด

72/320  หมู่ท่ี 2 ถนนนำเนียน ต.มะขำมเต้ีย อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

4,000 0845563004263 บจ.เดอะต ำ จ ำกัด 19/5/2563          2,000,000 46319 ประกอบกิจกำรค้ำ จ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด

6/16  หมู่ท่ี 6 ถนนชนเกษม ต.มะขำมเต้ีย อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

4,001 0845563003950 บจ.อินทัชจัสมิน   ออยล์ จ ำกัด 5/5/2563          2,000,000 47300 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยน้ ำมันเช้ิอเพลิง 

และสถำนีน้ ำมันเช้ือเพลิง

50/5  หมู่ท่ี 3 ต.ปำกหมำก อ.ไชยำ จ.สุรำษฎร์ธำนี 84110

4,002 0843563001211 หจ.ฟรี คอนเชียสเนส 13/5/2563          2,000,000 56299 ประกอบกิจกำรด้ำนอำหำรอ่ืนๆ ซ้ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ท่ีอ่ืน

51/48  หมู่ท่ี 1 ต.อ่ำงทอง อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84140

4,003 0845563004280 บจ.เวส บิซิเนส (เอเชีย) จ ำกัด 20/5/2563          2,000,000 82110 ประกอบกิจกำรบริหำรจัดกำรเก่ียวท่ีพัก

อำศัย

330/3  หมู่ท่ี 3 ต.ตล่ิงงำม อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84140



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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(ล้ำนบำท)
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วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

4,004 0845563004336 บจ.สมุยเจอร์น่ี จ ำกัด 22/5/2563          2,000,000 79120 ประกอบกิจกำรน ำเท่ียวชมธรรมชำติท้ังทำง

บกและทำงทะเล

22/22  หมู่ท่ี 2 ต.หน้ำเมือง อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84140

4,005 0845563004085 บจ.เค.ที.ซี.สุรำษฎร์ จ ำกัด 12/5/2563          2,000,000 41002 รับเหมำก่อสร้ำง 173/9  หมู่ท่ี 8 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุรำษฎร์ธำนี 84190

4,006 0845563004018 บจ.จันกำลิก้ำ จ ำกัด 7/5/2563          2,000,000 96101 ประกอบกิจกำร บริกำรแนะน ำกำรออก

ก ำลังกำย โยคะ ฮ่ึงล่ิง และกำรออกก ำลัง

กำยทุกประเภท ทุกชนิด

73/2  หมู่ท่ี 8 ต.เกำะพะงัน อ.เกำะพะงัน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84280

4,007 0845563004107 บจ.อนำฮำทำ.โค จ ำกัด 12/5/2563          2,000,000 93112 ประกอบกิจกำรสอนโยคะ รวมท้ังจ ำหน่ำย

อุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรเล่นโยคะทุกชนิด

47/9  หมู่ท่ี 5 ต.เกำะพะงัน อ.เกำะพะงัน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84280

4,008 0845563004182 บจ.ดอเรลล่ำ จ ำกัด 15/5/2563          2,000,000 56101 ประกอบกิจกำร ร้ำนอำหำร กำรตลำด จัดอี

เว้นท์ อสังหำริมทรัพย์ เช่ำห้องพัก ออนไลน์

128/10  หมู่ท่ี 1 ต.เกำะพะงัน อ.เกำะพะงัน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84280

4,009 0845563004301 บจ.พีเดฟ โปรเจคท์ จ ำกัด 20/5/2563          2,000,000 56101 ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร 124/14  หมู่ท่ี 1 ต.เกำะพะงัน อ.เกำะพะงัน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84280

4,010 0845563004352 บจ.สมุย เพิร์ล วิลล่ำ จ ำกัด 22/5/2563          2,000,000 55101 ประกอบกิจกำรให้เช่ำท่ีพักอำศัย รวมถึงให้

เช่ำอสังหำริมทรัพย์ทุกประเภท

37/93  หมู่ท่ี 3 ต.มะเร็ต อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84310

4,011 0845563004433 บจ.เวลคอท เอเชีย จ ำกัด 27/5/2563          2,000,000 68103 ประกอบกิจกำรให้เช่ำอำคำร บังกะโล ท่ีพัก

อำศัยต่ำงๆ

404/124  หมู่ท่ี 1 ต.มะเร็ต อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84310

4,012 0845563003968 บจ.สปีริท ออฟ คำร์มำ จ ำกัด 5/5/2563          2,000,000 55101 ประกอบกิจกำรให้เช่ำท่ีพักรีสอร์ท บังกะโล

 และบ้ำนพักตำกอำกำศ

180/10  หมู่ท่ี 1 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320

4,013 0845563004093 บจ.คอรอล โคฟ สมุย วิลล่ำ จ ำกัด 12/5/2563          2,000,000 68103 ประกอบกิจกำรให้เช่ำอำคำร บังกะโล ท่ีพัก

อำศัยต่ำงๆ

6/86  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320

4,014 0845563004441 บจ.เวน ชิค เชง สมุย จ ำกัด 27/5/2563          2,000,000 68202 ประกอบธุรกิจบริหำรจัดกำรท่ีพักอำศัย 108/40  หมู่ท่ี 1 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320

4,015 0845563004450 บจ.แซด วำย เฮช สมุย จ ำกัด 27/5/2563          2,000,000 68202 ประกอบกิจกำรบริหำรจัดกำรท่ีพักอำศัย 108/40  หมู่ท่ี 1 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320

4,016 0845563004468 บจ.หวำง เคียว ซิน สมุย จ ำกัด 27/5/2563          2,000,000 68202 ประกอบกิจกำรบริหำรจัดกำรท่ีพักอำศัย 

เช่น ซ้ือ ขำย ให้เช่ำ

108/40  หมู่ท่ี 1 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320

4,017 0845563004271 บจ.มินำ สมุย จ ำกัด 20/5/2563          2,000,000 82110 ประกอบกิจกำรบริหำรจัดกำรเก่ียวกับท่ีพัก

อำศัย

66/64  หมู่ท่ี 4 ต.แม่น้ ำ อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84330

4,018 0845563004492 บจ.บ้ำนญำญ่ำ จ ำกัด 29/5/2563          2,000,000 68101 ประกอบกิจกำรซ้ือขำย บ้ำนและท่ีดิน 

สังหำริมทรัพย์

44/30  หมู่ท่ี 1 ต.แม่น้ ำ อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84330

4,019 0843563001190 หจ.กรีน เวล ซัคเซส 13/5/2563          1,000,000 52292 ประกอบกิจกำรกิจกรรมของตัวแทนผู้รับ

จัดกำรขนส่งสินค้ำและตัวแทนออกของ 

(ตัวแทนด ำเนินพิธีกำรศุลกำกร)

176/206  หมู่ท่ี 1 ถนนวัดโพธ์ิ-บำงใหญ่ ต.มะขำมเต้ีย อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

4,020 0843563001220 หจ.เจริญทรัพย์ลิงค์ 15/5/2563          1,000,000 47413 ประกอบกิจกำรค้ำปลีก ค้ำส่ง ซิมกำร์ด 

โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง

70/180  หมู่ท่ี 2 ถนนนำเนียน ต.มะขำมเต้ีย อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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4,021 0843563001238 หจ.พี.เอส. ไทคูน 18/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 35/30  หมู่ท่ี 4 ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

4,022 0845563003925 บจ.เครำน์ สยำม โลจิสติกส์ จ ำกัด 1/5/2563          1,000,000 49339 ประกอบกิจกำรขนส่งพัสดุและขนถ่ำยสินค้ำ

 ทำงบก ทำงน้ ำ ทำงอำกำศ 

ภำยในประเทศและสถำนท่ีเก็บสินค้ำ

45/300  หมู่ท่ี 2 ถนนศรีวิชัย ต.มะขำมเต้ีย อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

4,023 0845563003933 บจ.ทีซี โฮม ดีไซน์ แอนด์ 

คอนสทรัคช่ัน จ ำกัด

1/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย

18/18  ถนนรำษฎร์บ ำรุง ต.ตลำด อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

4,024 0845563003941 บจ.ธ เนติ จ ำกัด 1/5/2563          1,000,000 69100 ประกอบกิจกำรบริกำรด้ำนกฎหมำย สืบ

ทรัพย์ บังคับคดี

205  ถนนดอนนก ต.ตลำด อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

4,025 0845563003984 บจ.เบบ้ีเวิลด์ อินเตอร์ จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 47721 ร้ำนขำยปลีกสินค้ำทำงเภสัชภัณฑ์และ

เวชภัณฑ์

133/111  หมู่ท่ี 1 ถนนวัดโพธ์ิ-บำงใหญ่ ต.มะขำมเต้ีย อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

4,026 0845563003992 บจ.โอเคกำรโยธำ 2020 จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 41001 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 108/184  หมู่ท่ี 3 ถนนเล่ียงเมือง ต.มะขำมเต้ีย อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

4,027 0845563004000 บจ.บ้ำนเภสัช เฟสติวัล จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 47721 ร้ำนขำยปลีกสินค้ำทำงเภสัชภัณฑ์และ

เวชภัณฑ์

123/57  หมู่ท่ี 1 ถนนวัดโพธ์ิ-บำงใหญ่ ต.มะขำมเต้ีย อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

4,028 0845563004026 บจ.ศิฬศรณ์0206 จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 68102 ประกอบกิจกำร ซ้ือ ขำย ให้เช่ำ 

อสังหำริมทรัพย์ เช่ำ อำคำร บ้ำนเรือนท่ีพัก

อำศัย อำคำรพำณิชย์

208/128  หมู่ท่ี 1 ถนนวัดโพธ์ิ-บำงใหญ่ ต.มะขำมเต้ีย อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

4,029 0845563004158 บจ.กำสะลองเฮลต้ีแคร์ จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 87301 ประกอบกิจกำรรับดูแลผู้สูงอำยุ รับดูแล

ผู้ป่วยจิตเวชระยะฟ้ืนฟู รับดูแลผู้ป่วยติด

เตียง และมีท่ีพักส ำหรับผู้ป่วย

32/5-8  หมู่ท่ี 4 ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

4,030 0845563004174 บจ.เจเอ็น ออนไลน์ จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 47912 กำรขำยปลีกทำงอินเทอร์เน็ต 29/16  หมู่ท่ี 3 ถนนพ่อขุนทะเล ต.มะขำมเต้ีย อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

4,031 0845563004191 บจ.ส ทักษิณคอนสตรัคช่ัน (2020)

 จ ำกัด

15/5/2563          1,000,000 81300 ประกอบกิจกำรรับจ้ำง ออกแบบ ดูแล

ตกแต่งต้นไม้ สนำมหญ้ำและสวน รวมถึง

รับเหมำงำนปรับภูมทัศน์

123/34  หมู่ท่ี 1 ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

4,032 0845563004255 บจ.โปรดักท์อินเตอร์กรุ๊ป 2020 

จ ำกัด

19/5/2563          1,000,000 46421 ประกอบกิจกำร จ ำหน่ำย เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ 

และ อุปกรณ์ไฟฟ้ำ รวมท้ังอะไหล่และ

อุปกรณ์ของสินค้ำดังกล่ำว

70/1  ถนนตลำดล่ำง ต.ตลำด อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

4,033 0845563004409 บจ.ครอบครัวบัวน้ ำเงิน จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 46313 จ ำหน่ำยสินค้ำออแกนิค ผัดสด ผลไม้ผัก

ปลอดสำรพิษ ผักออแกนิคและผลิตภัณฑ์

ออแกนิคทุกชนิด

105/10  หมู่ท่ี 4 ต.มะขำมเต้ีย อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

4,034 0845563004506 บจ.สำมพ่ีน้องสุรำษฎร์ จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 47212 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยปลำน้ ำจืด และอำ

หำคทะเล เช่น กุ้ง หอย ปู ปลำ ฯลฯ ท้ัง

ชนิดสด และแช่เย็นหรือแช่แข็ง

20/266  หมู่ท่ี 3 ถนนพ่อขุนทะเล ต.มะขำมเต้ีย อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

4,035 0843563001203 หจ.เจเจซี. วู๊ด 13/5/2563          1,000,000 46632 ประกอบกิจกำรค้ำไม้แปรรูป 228/4  หมู่ท่ี 1 ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84100
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4,036 0845563004051 บจ.เด่นนครเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 8/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 247/86  หมู่ท่ี 7 ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84100

4,037 0845563004123 บจ.กฤตพร พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 68101 ประกอบกิจกำรสร้ำงบ้ำนพักอำศัยเพ่ือ

จ ำหน่ำย

53  หมู่ท่ี 1 ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84100

4,038 0845563004425 บจ.บ๊ิกโต คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 42101 กำรก่อสร้ำงถนนสะพำนและอุโมงค์ 68/2  หมู่ท่ี 3 ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84100

4,039 0845563004247 บจ.พูลศรี เอสที จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย และงำน

ก่อสร้ำงอ่ืนทุกชนิด

65/1  ถนนต้นโพธ์ิ ต.ท่ำข้ำม อ.พุนพิน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84130

4,040 0843563001165 หจ.บีเจ25.เคอเรนซ่ี เอ็กเชนจ์ 13/5/2563          1,000,000 66123 ประกอบกิจกำรแลกเปล่ียนเงินตรำ

ต่ำงประเทศ (เม่ือได้รับอนุญำตจำก

หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง)

98/2  หมู่ท่ี 3 ต.หน้ำเมือง อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84140

4,041 0843563001173 หจ.บีเจ24.เคอเรนซ่ี เอ็กเชนจ์ 13/5/2563          1,000,000 66123 ประกอบกิจกำรแลกเปล่ียนเงินตรำ

ต่ำงประเทศ (เม่ือได้รับอนุญำตจำก

หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องแล้ว)

39  หมู่ท่ี 4 ต.ตล่ิงงำม อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84140

4,042 0845563004204 บจ.สมุยกำร์เด้น จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 81300 ประกอบกิจกำรให้บริกำรจัดสวน ออกแบบ

 ตกแต่ง ดูแล บ ำรุงรักษำ ต้นไม้ พันธ์ุพ้ืช

สนำมหญ้ำ จัดสวน ไม้ดอก

75/36  หมู่ท่ี 5 ต.หน้ำเมือง อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84140

4,043 0845563004379 บจ.น้ ำใจ ชำริต้ี จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 66191 ประกอบกิจกำรให้ค ำปรึกษำและให้บริกำร

เก่ียวกับกำรจัดกำร กำรวำงแผน บริกำร

ด้ำนกำรเงินทุน

44/8  หมู่ท่ี 3 ต.หน้ำเมือง อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84140

4,044 0845563004514 บจ.ฟ้ำใส คอนซัลแทนท์ จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 68102 ประกอบกิจกำร ซ้ือ ขำย ให้เช่ำ ท ำกำรให้

เช่ำ และเปล่ียนโอน รับ รับโอน เช่ำซ้ือ ซ่ึง

อสังหำริมทรัพย์

64/2  หมู่ท่ี 2 ต.อ่ำงทอง อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84140

4,045 0843563001301 หจ.เกียรต์ิ-ศรัณย์ 29/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

สถำนท่ีท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือ อุโมงค์

และงำนโยธำทุกประเภท

99  หมู่ท่ี 1 ต.ท่ำเคย อ.ท่ำฉำง จ.สุรำษฎร์ธำนี 84150

4,046 0845563004069 บจ.ปิยะนันทวัฒน์ รุ่งเรือง

กำรเกษตร จ ำกัด

12/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง และงำน

อ่ืนทุกชนิด

144/1  หมู่ท่ี 8 ต.คลองไทร อ.ท่ำฉำง จ.สุรำษฎร์ธำนี 84150

4,047 0845563004395 บจ.นำคบุญช่วยธุรกิจ จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 46632 ประกอบกิจกำรซ้ือ-ขำยไม้ท่อน ไม้ยำงพำรำ

โรงงำนแปรรูปไม้ยำงพำรำและไม้ท่ีถูก

กฎหมำยได้รับอนุญำต

62/2  หมู่ท่ี 2 ต.เสวียด อ.ท่ำฉำง จ.สุรำษฎร์ธำนี 84150
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4,048 0843563001157 หจ.เรืองอร่ำม คอนสตรัคช่ัน 12/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณืชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน อุโมงค์ และ

งำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด รวมท้ังรับ

ท ำงำนโยธำทุกประเภท

77  หมู่ท่ี 4 ต.ตะเคียนทอง อ.กำญจนดิษฐ์ จ.สุรำษฎร์ธำนี 84160

4,049 0845563004328 บจ.คุณเซอร์วิส จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 45103 ประกอบกิจกำรซ้ือขำย โอน จ ำนอง จ ำน ำ 

แลกเปล่ียนรถยนต์มือสอง และทรัพย์สิน

ทุกประเภท

24/5  หมู่ท่ี 4 ต.กะแดะ อ.กำญจนดิษฐ์ จ.สุรำษฎร์ธำนี 84160

4,050 0843563001149 หจ.นำรำศิริ คอนสตรัคช่ัน 5/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 15  หมู่ท่ี 1 ต.ย่ำนยำว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุรำษฎร์ธำนี 84180

4,051 0843563001319 หจ.ท่ำทรำยแก้วประสงค์ 29/5/2563          1,000,000 46631 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยทรำย ทรำยหลำย 

ทรำยละเอียด ทรำยถม และทรำยทุกชนิด

79  หมู่ท่ี 3 ต.ย่ำนยำว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุรำษฎร์ธำนี 84180

4,052 0845563004077 บจ.วีเอส อมตะกำรโยธำ จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 12/1  หมู่ท่ี 3 ต.ย่ำนยำว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุรำษฎร์ธำนี 84180

4,053 0843563001181 หจ.ภำคินรุ่งเรืองกำรไฟฟ้ำ 13/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 73/1  หมู่ท่ี 5 ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซำ จ.สุรำษฎร์ธำนี 84210

4,054 0845563004417 บจ.ส เพชรโตรม กรุ๊ป จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 51420 ประกอบกิจกำรค้ำ วัสดุก่อสร้ำง อุปกรณ์

และเคร่ืองมือใช้ในกำรก่อสร้ำง เคร่ืองมือ

ช่ำงทุกประเภท สี เคร่ืองมือทำสี เคร่ือง

ตกแต่งอำคำร

2  หมู่ท่ี 8 ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84210

4,055 0845563004298 บจ.ดีวีเอส พำรำวู้ด อินดัสเทรียล 

จ ำกัด

20/5/2563          1,000,000 16101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเล่ือย แปรรูป อบ

 ประกอบเฟอร์นิเจอร์ จำกไม้ทุกชนิด

33/9  หมู่ท่ี 3 ต.ท่ำเรือ อ.บ้ำนนำเดิม จ.สุรำษฎร์ธำนี 84240

4,056 0843563001297 หจ.กิจเจริญปำล์ม 28/5/2563          1,000,000 46209 ประกอบกิจกำรรับซ้ือสินค้ำเกษตร ปำล์ม

น้ ำมัน

9/1  หมู่ท่ี 1 ต.พลูเถ่ือน อ.พนม จ.สุรำษฎร์ธำนี 84250

4,057 0845563004140 บจ.สยำมฮิลส์ คอฟฟ่ี จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 46318 ประกอบกิจกำรเก่ียวกับกำแฟ 16/32  หมู่ท่ี 4 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320

4,058 0845563004387 บจ.เอส พี พี ทรัค แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน จ ำกัด

25/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง อำคำร

พำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ีท ำกำร 

ถนน สะพำน เข่ือน อุโมง

161  หมู่ท่ี 10 ต.ปำกแพรก อ.ดอนสัก จ.สุรำษฎร์ธำนี 84340

4,059 0843563001246 หจ.โกอ้อ บำดำล 18/5/2563             850,000 42201 รับขุดเจำะบ่อบำดำล 5/4  หมู่ท่ี 3 ต.ทุ่งรัง อ.กำญจนดิษฐ์ จ.สุรำษฎร์ธำนี 84290

4,060 0843563001271 หจ.อู่ภูผำเซอร์วิส 22/5/2563             500,000 45201 ประกอบกิจกำรอู่ซ่อมรถ รับเคำะ ปะ ผุ 

พ่นสี เช็คระยะ เปล่ียนถ่ำยน้ ำมันเคร่ือง 

น้ ำมันเบรก น ำมันเกียร์

90/109  หมู่ท่ี 2 ถนนสุรำษฎร์-ปำกน้ ำ ต.บำงกุ้ง อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

4,061 0843563001289 หจ.เบญจรัตน์กำรช่ำง 28/5/2563             500,000 46614 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยอะไหล่และสำร

หล่อล่ืน เคร่ืองจักรกลก่อสร้ำงและรถยนต์

ทุกชนิด

377/1  หมู่ท่ี 4 ต.มะขำมเต้ีย อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

4,062 0845563004484 บจ.เอพีซี ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส 

จ ำกัด

28/5/2563             500,000 69100 ให้บริกำรท่ีปรึกษำกฏหมำย จดทะเบียน

ธุรกิจ รับจ้ำงว่ำควำม

97  หมู่ท่ี 1 ต.บ้ำนใต้ อ.เกำะพะงัน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84280

4,063 0843563001254 หจ.ธีระกมล เอ็กซ์เพรส 20/5/2563             300,000 49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำทุกประเภททำง

ถนนโดยยำนพำหนะ

70/1  หมู่ท่ี 6 ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุรำษฎร์ธำนี 84120

4,064 0843563001262 หจ.เพชรลอย กำรเกษตร 20/5/2563             300,000 46530 ประกอบกิจกำร จัดหำ จ ำหน่ำยอุปกรณ์

กำรเกษตร

13/7  หมู่ท่ี 10 ต.ช้ำงซ้ำย อ.กำญจนดิษฐ์ จ.สุรำษฎร์ธำนี 84160

4,065 0853563000100 หจ.โรงเล่ือยเบ็ญจมำศ 19/5/2563          2,000,000 16101 ประกอบกิจกำรเล่ือยไม้ 44  หมู่ท่ี 3 ต.ปำกน้ ำ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

4,066 0855563000161 บจ.ถุงทอง เอส.เอ็น.พี จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 03119 ประกอบกิจกำรประมง แพปลำ สะพำนปลำ 159/81  หมู่ท่ี 1 ต.ปำกน้ ำ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

4,067 0865563000471 บจ.โอปอล พรอพเพอร์ต้ี จ ำกัด 14/5/2563          5,000,000 45001 ประกอ บกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย

139/1  หมู่ท่ี 7 ต.นำทุ่ง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000

4,068 0865563000462 บจ.333.บิลด้ิง คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 14/5/2563          4,000,000 41002 รับเหมำก่อสร้ำง อำคำร ท่ีพักอำศัย และ

งำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิดและงำนโยธำ

ทุกประเภท

333  หมู่ท่ี 8 ต.วังใหม่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

4,069 0865563000497 บจ.ภำคใต้กำรบำดำล และธุรกิจ 

จ ำกัด

28/5/2563          2,000,000 42201 รับเจำะบ่อบำดำล ติดต้ังระบบโซล่ำเซลส์ 

ประปำและน้ ำด่ืม และกิจกำรค่ำวัสดุ้

50  หมู่ท่ี 3 ต.นำโพธ์ิ อ.สวี จ.ชุมพร 86130

4,070 0863563000380 หจ.เลิฟชุมพรแทรเวิล 25/5/2563          1,000,000 79909 ประกอบกิจกำรให้บริกำรตัวแทนจัดหำ รถ 

เรือ ห้องพัก ห้องอำหำร อุปกรณ์ด ำน้ ำทุก

ชนิดทุกประเภท

159/4  หมู่ท่ี ประชำอุทิศ ต.ท่ำตะเภำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000

4,071 0865563000501 บจ.เวิร์คโฟลว์ เดเวลลอปป้ิง จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร ท่ี

พักอำศัย และงำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด

120/2  หมู่ท่ี 6 ต.ทุ่งคำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86100

4,072 0863563000347 หจ.ชัยชนะ (เยซู) ทรำนสปอร์ต 1/5/2563          1,000,000 49323 ขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ และคนโดยสำร 118  หมู่ท่ี 4 ต.นำกระตำม อ.ท่ำแซะ จ.ชุมพร 86140

4,073 0863563000363 หจ.เอ ซี อี มำร์เก็ตต้ิง 15/5/2563          1,000,000 68102 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ให้เช่ำ 

อสังหำริมทรัพย์

218/12  หมู่ท่ี 7 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170

4,074 0865563000489 บจ.หย่งเฮ่ำ เม่ำย่ี จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 46209 ประกอบกิจกำรขำยปลีกและขำยส่งพืชผล

ทำงกำรเกษตร

96  หมู่ท่ี 6 ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220

4,075 0863563000355 หจ.อัทธยำเทรดด้ิง 8/5/2563             300,000 47595 ขำยอุปกรณ์ก่อสร้ำง เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำและ

ประปำ

114/31  ถนนกรมหลวงชุมพร ต.ท่ำตะเภำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000

4,076 0863563000371 หจ.สไปเดอร์ โกลด์ เอ็กซ์เพรส 21/5/2563             200,000 49339 ประกอบกิจกำรขนส่งสินค้ำทุกประเภททำง

ถนนโดยยำนพำหนะ

79/2  หมู่ท่ี 7 ต.ตำกแดด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

4,077 0905563002847 บจ.รัตภูมิค้ำไม้และวัสดุก่อสร้ำง 

จ ำกัด

27/5/2563        20,000,000 46639 ประกอบกิจกำรขำยส่งวัสดุก่อสร้ำงอ่ืนๆ 81  หมู่ท่ี 1 ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลำ 90220

4,078 0905563002570 บจ.สท้ำนวิศวกรรม จ ำกัด 12/5/2563          8,000,000 41002 รับเหมำก่อสร้ำง 201  หมู่ท่ี 5 ต.ท่ำช้ำง อ.บำงกล่ ำ จ.สงขลำ 90110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน
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รหัส

ไปรษณีย์

4,079 0905563002669 บจ.888 เซ็นเตอร์ จ ำกัด 15/5/2563          5,000,000 46599 ประกอบกิจกำรขำยปลีกแบตเตอรร่ีพร้อม

ติดต้ัง

170/4  ถนนนครนอก ต.บ่อยำง อ.เมืองสงขลำ จ.สงขลำ 90000

4,080 0905563002588 บจ.ทีเอสวี ออยล์ จ ำกัด 12/5/2563          5,000,000 47300 ค้ำน้ ำมันเช้ือเพลิง 47/15  หมู่ท่ี 6 ต.น้ ำน้อย อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

4,081 0905563002766 บจ.วงศ์ขันติชัย จ ำกัด 22/5/2563          5,000,000 46613 จ ำหน่ำยแก๊สรถยนต์ 78/1  หมู่ท่ี 2 ต.ท่ำบอน อ.ระโนด จ.สงขลำ 90140

4,082 0905563002561 บจ.วิไลกำรค้ำ จ ำกัด 8/5/2563          4,000,000 23941 ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย

ปูนซีเมนต์ผง ปูนขำว

7  ถนนคลองหมอ ต.บ้ำนพรุ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90250

4,083 0905563002472 บจ.บัมเบิลบี อินเตอร์เทรด จ ำกัด 5/5/2563          3,000,000 46443 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองส ำอำง ผลิตภัณฑ์

เสริมอำหำร

64/39-40-41  ซอย2 (นิพัทธ์

สงเครำะห์ 2)

ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

4,084 0905563002804 บจ.วีไอพี อินเตอร์ฟู้ด จ ำกัด 26/5/2563          2,000,000 01619 ประกอบกิจกำรเกษตรกรรม ท ำเช้ือเห็ด

ชนิดต่ำง ๆ

31  ซอย2 ถนนสงขลำพลำซ่ำ ต.บ่อยำง อ.เมืองสงขลำ จ.สงขลำ 90000

4,085 0903563001458 หจ.ทรำยทอง วิศวกรรม 15/5/2563          2,000,000 47525 ประกอบกิจกำรค้ำ วัสดุก่อสร้ำง อุปกรณ์

และเคร่ืองมือใช้ในกำรก่อสร้ำง ไม้แปรรูป 

เคร่ืองมือช่ำงทุกชนิด

6  หมู่บ้ำน อิงกมล ซอย13 ต.ควนลัง อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

4,086 0905563002537 บจ.ไข่มุกออยล์ แอนด์ แอสฟัลต์ 

จ ำกัด

7/5/2563          2,000,000 46612 ขำยส่งเช้ือเพลิงเหลว 449/18  หมู่ท่ี 6 ต.น้ ำน้อย อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

4,087 0905563002677 บจ.ผลิตทรัพย์ เทรดด้ิง จ ำกัด 15/5/2563          2,000,000 47190 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค 

บริโภคทุกชนิด

731  หมู่บ้ำน ศิลป์ชัยวิลล์ ถนนประชำ

อุทิศ

ต.คอหงส์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

4,088 0905563002855 บจ.จอห์น แอนด์ โค เมดิคอล ซัพ

พลำย จ ำกัด

28/5/2563          2,000,000 47721 ค้ำยำรักษำโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ 298  ถนนศุภสำรรังสรรค์ ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

4,089 0903563001521 หจ.นิวัติเภสัช 28/5/2563          2,000,000 47721 ร้ำนขำยปลีกสินค้ำทำงเภสัชภัณฑ์และ

เวชภัณฑ์

253  ถนนกำญจนวนิช ต.บ้ำนพรุ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90250

4,090 0905563002481 บจ.กิจเจริญชัย ไบโอแมส จ ำกัด 5/5/2563          1,200,000 46632 ประกอบกิจกำรค้ำไม้แปรรูป ช้ินส่วนไม้สับ 

ส่ิงประดิษฐ์จำกไม้และไม้อ่ืน ๆ ทุกชนิด

30/3  หมู่ท่ี 3 ต.คลองอู่ตะเภำ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

4,091 0903563001423 หจ.เค.พี. ซัพพลำย (2020) 8/5/2563          1,000,000 45301 ประกอบกิจกำรขำยส่ง ขำยปลีก แบตเตอร่ี

และน้ ำมันเคร่ือง

151  หมู่ท่ี 8 ต.เขำรูปช้ำง อ.เมืองสงขลำ จ.สงขลำ 90000

4,092 0905563002723 บจ.โกลเด้นกรีน อะกรีคัลเจอร์ 

จ ำกัด

19/5/2563          1,000,000 46209 ประกอบกิจกำรค้ำวัตถุดิบทำงกำรเษตร 3/52  หมู่ท่ี 3 ต.เขำรูปช้ำง อ.เมืองสงขลำ จ.สงขลำ 90000

4,093 0905563002634 บจ.ศศมน เอ็นไวรอนเมนทอล 

แอนด์ อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ยี 

จ ำกัด

14/5/2563          1,000,000 71102 ให้บริกำรทำงวิศวกรรม 36/73  หมู่ท่ี 1 ต.พะวง อ.เมืองสงขลำ จ.สงขลำ 90100

4,094 0905563002774 บจ.เคดีจี คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 68201 ประกอบกิจกำรซ้ือ จัดหำ รับ เช่ำ ให้เช่ำ 

เช่ำซ้ือ ให้เช่ำซ้ือ และจัดกำรโดยประกำร

อ่ืนซ่ึงทรัพย์สินและอสังหำริมทรัพย์ทุกชนิด

428/56  หมู่ท่ี 2 ต.พะวง อ.เมืองสงขลำ จ.สงขลำ 90100



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส

ไปรษณีย์

4,095 0903563001393 หจ.เว็ลธ์ โกร แอร์ คอนดิชันเนอร์ 

เอ็นจิเนียร่ิง

7/5/2563          1,000,000 43210 ประกอบกิจกำรรับเหมำ ติดต้ัง ซ่อมบ ำรุง 

ระบบไฟฟ้ำ ระบบประปำ ระบบงำนต่อเติม

 ระบบงำนอลูมิเนียมและระบบอ่ืนๆทุก

ประเภท

42  หมู่ท่ี 2 ต.น้ ำน้อย อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

4,096 0903563001415 หจ.เพ่ิมฐำนพัฒนกิจ 7/5/2563          1,000,000 47721 ประกอบกิจกำรค้ำเวชภัณฑ์ เวชส ำอำง 

อำหำรเสริม เคร่ืองมือแพทย์

2/3  ถนนรำษฎร์ยินดี ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

4,097 0903563001440 หจ.ทีเอส ช็อป 15/5/2563          1,000,000 61101 ประกอบกิจกำรให้บริกำรอินเตอร์เน็ตพร้อม

ติดต้ัง

14  ถนนรำษฎร์อุทิศ ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

4,098 0903563001491 หจ.มณเทียรพำรำวู๊ด 19/5/2563          1,000,000 46632 ประกอบกิจกำรซ้ือขำย ตัวแทนจ ำหน่ำย

นำยหน้ำ ไม้ยำง ท่อนยำง

62/3  ถนนเลียบคลอง ร. 5 ต.คอหงส์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

4,099 0903563001504 หจ.หำดใหญ่ เพสท์ คอนโทรล 

แอนด์ เซอร์วิส

21/5/2563          1,000,000 81293 ประกอบกิจกำรก ำจัดแมลง หนูและสัตว์

รบกวนอ่ืน ๆ

19  ถนนหอมหวล ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

4,100 0903563001512 หจ.วู๊ดเด็ด สลีพ 27/5/2563          1,000,000 43301 ประกอบกิจกำรปรับปรุง ซ่อมแซมภำยใน

และภำยนอกอำคำร ส ำนักงำน บ้ำนพัก

อำศัย

999/85  หมู่ท่ี 4 ต.คลองแห อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

4,101 0905563002448 บจ.เอส แอนด์ ดี บีเอ็มแอล จ ำกัด 1/5/2563          1,000,000 14112 ผลิตเส้ือผ้ำ 131/1  ถนนทุ่งเสำ 2 ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

4,102 0905563002456 บจ.เอ.โอ. โปร คลีนน่ิง จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 81210 ประกอบกิจกำรให้บริกำรท ำควำมสะอำด

ท่ัวไป

940  ถนนปุณณกัณฑ์ ต.คอหงส์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

4,103 0905563002464 บจ.แอทเดคคอร์  หำดใหญ่ จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 74101 ประกอบกิจกำรออกแบบและตกแต่งภำยใน 489/48-49  ซอย19 ถนนเพชรเกษม ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

4,104 0905563002499 บจ.ไฮบริด อีสปอร์ต จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 47114 ประกอบกิจกำรบริกำรขำยของช ำ สินค้ำ

อุปโภคบริโภค เช่นผงซักฟอกแป้งเด็กเน้ือ

โลช่ัน

288-292  ถนนศรีภูวนำรถ ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

4,105 0905563002511 บจ.ซีวิล แมททีเรียล ซัพพลำย 

จ ำกัด

7/5/2563          1,000,000 47524 จ ำหน่ำยคอนกรีตผสมเสร็จ 12  ซอย10/4 ถนนเพชรเกษม ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

4,106 0905563002596 บจ.หวงหงษ์วำรี จ ำกัด 12/5/2563          1,000,000 41002 รับเหมำก่อสร้ำง 128  ซอย9 ทุ่งโดน ต.คอหงส์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

4,107 0905563002626 บจ.ดี เฟิร์ส พลัส จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 68201 เป็นนำยหน้ำตัวแทนในกำรเช่ำหรือซ้ือขำย

อสังหำริมทรัพย์

41  ซอยบ้ำนทวีทรัพย์ ต.คอหงส์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

4,108 0905563002642 บจ.เฌอปิน จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 32409 กำรผลิตเกมและของเล่นอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

54  ซอย11/1 ถนนเทศำพัฒนำ ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

4,109 0905563002685 บจ.ซีทรี คอนซูเมอร์ จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 10211 ขำยปลีกขำยส่งอำหำรแปรรูปและกำร

ถนอมอำหำรทุกชนิด

62/2  หมู่ท่ี 2 ต.ทุ่งใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

4,110 0905563002707 บจ.วินเนอร์ คอนแทรคเตอร์ จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 290  หมู่ท่ี 1 ถนนบ้ำนหน้ำควน-บ้ำนพรุ ต.ควนลัง อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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ไปรษณีย์

4,111 0905563002782 บจ.มำยไบโอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 32909 ผลิตและจ ำหน่ำย สินค้ำอุปโภค บริโภค 30  ซอย2 ประชำยินดี ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

4,112 0905563002791 บจ.วุฒิภูมิภัณฑ์ จ ำกัด 26/5/2563          1,000,000 41002 รับเหมำก่อสร้ำงและรับจ้ำงงำนท่ัวไป 154  ซอย4 ถนนคลองเตย-คลองเปล ต.คอหงส์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

4,113 0905563002812 บจ.ประสพชัย คอร์เปอเรช่ัน จ ำกัด 27/5/2563          1,000,000 43210 ประกอบกิจกำรให้บริกำรรับติดต้ัง ดูแล 

เก่ียวกับระบบไฟฟ้ำ

20/1  หมู่ท่ี 3 ต.คลองแห อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

4,114 0905563002839 บจ.เอ.พี.เอส. โกลบอลโลจิสติกส์ 

จ ำกัด

27/5/2563          1,000,000 46109 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก สินค้ำอุปโภค

 บริโภคทุกประเภท

1/7  หมู่ท่ี 2 ซอยประกำยทอง(ทุ่ง

เขียวหวำน)

ต.ควนลัง อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

4,115 0905563002863 บจ.ไวท์บ๊อกซ์โซลูช่ันส์ 2011 จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 46599 ประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์ 

เคร่ืองมือกล เคร่ืองทุ่นแรง ยำนพำหนะ

24/19  ซอย1 (รำษฎร์ยินดี) ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

4,116 0905563002880 บจ.เอสเอ็นแอล ซำนำลำ อินเตอร์

 กรุ๊ป จ ำกัด

29/5/2563          1,000,000 46441 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำเพ่ือสุขภำพ 

วิตตำมิน อำหำรเสริม ผลิตภัณฑ์ดูแล

สุขภำพทุกประเภท

72  ซอย6 ถนนเทศำพัฒนำ ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

4,117 0905563002898 บจ.บัว พำวเวอร์ จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 42201 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงออกแบบ และติดต้ัง

ระบบ และติดต้ังระบบจัดกำรน้ ำดี น้ ำเสีย

969  หมู่ท่ี 1 ถนนเล่ียงเมือง (สำย

เอเซีย)

ต.ควนลัง อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

4,118 0903563001466 หจ.หนิมุสำ อะไหล่ยนต์ 18/5/2563          1,000,000 45301 ประกอบกิจกำรขำยส่ง-ปลีก อุปกรณ์

ตกแต่งรถ และอะไหล่รถทุกชนิด

48/1  หมู่ท่ี 3 ถนนประยูรพัฒนำ ต.บ้ำนนำ อ.จะนะ จ.สงขลำ 90130

4,119 0905563002529 บจ.อำบัส คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 7/5/2563          1,000,000 41002 รับเหมำก่อสร้ำง 41  หมู่ท่ี 2 ถนนหำดใหญ่-ปัตตำนี ต.บ้ำนนำ อ.จะนะ จ.สงขลำ 90130

4,120 0905563002731 บจ.คนคำบสมุทรสทิงพระ จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 51219 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ จ ำหน่ำย เคร่ืองจักร

กำรเกษตร ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ วัสดุ อะไหล่

 อุปกรณ์ ท่ีเก่ียวข้องกับกำรเก๖รทุกชนิด

113/3  หมู่ท่ี 1 ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลำ 90140

4,121 0905563002693 บจ.วิสำหกิจชุมชนสุรำพ้ืนบ้ำนตรำ

ช้ำงทองบ้ำนพรุเตียว จ ำกัด

18/5/2563          1,000,000 46209 รับซ้ือ ปลูก จัดหำ แปรรูป ผลิต ขนส่งและ

จ ำหน่ำยพืชพลังงำน

5  หมู่ท่ี 3 ต.นำทวี อ.นำทวี จ.สงขลำ 90160

4,122 0905563002715 บจ.วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเล้ียงโคเน้ือ

โคบำลชำยแดน 57 บ้ำนประกอบ 

จ ำกัด

19/5/2563          1,000,000 46204 ประกอบกิจกำรค้ำสัตว์มีชีวิต 17/4  หมู่ท่ี 1 ต.ประกอบ อ.นำทวี จ.สงขลำ 90160

4,123 0903563001539 หจ.เอส.พี.ที.  เคมิคอล  เซอร์วิส 29/5/2563          1,000,000 81293 ประกอบกิจกำรบริกำรป้องกันและก ำจัด

ปลวก หนู และแมลงทุกชนิด

45/3  หมู่บ้ำน ระตะ หมู่ท่ี 3 ต.พังลำ อ.สะเดำ จ.สงขลำ 90170

4,124 0905563002871 บจ.เอสที กรุ๊ป มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด 29/5/2563          1,000,000 46632 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำส่งออก ไม้บอร์ด ไม้วี

เนีย  ไม้ยูเรีย และไม้ทุกชนิด

166/2  หมู่ท่ี 9 ต.ก ำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลำ 90180

4,125 0905563002758 บจ.อินโนโลจี แคร์ จ ำกัด 21/5/2563          1,000,000 32501 ประกอบกิจกำรผลิต จัดจ ำหน่ำย เคร่ืองมือ

แพทย์

4  หมู่ท่ี 2 ต.บ่อแดง อ.สทิงพระ จ.สงขลำ 90190

4,126 0905563002553 บจ.สินเพ่ิมพูน อิเล็คทริค ซัพพลำย

 จ ำกัด

8/5/2563          1,000,000 77400 ประกอบกิจกำรท ำสัญญำ กับบำนำนำ 

แฟรนส์ไชส์

9/1  ถนนมหำรำช ต.สะบ้ำย้อย อ.สะบ้ำย้อย จ.สงขลำ 90210
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4,127 0903563001407 หจ.เกษรบัว แลนด์สเคป 7/5/2563          1,000,000 81300 ให้บริกำรรับจัดสวน 102/3  ถนนพรุค้ำงคำว ต.บ้ำนพรุ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90250

4,128 0905563002618 บจ.เอสอำร์วำยเค ปิโตรเลียม จ ำกัด 13/5/2563          1,000,000 47300 ประกอบกิจกำรขำยน้ ำมันเช้ือเพลิง 96  หมู่ท่ี 1 ต.ล ำไพล อ.เทพำ จ.สงขลำ 90260

4,129 0903563001342 หจ.มณีนพเก้ำ ๒๔๘๘ 1/5/2563          1,000,000 55101 โรงแรม รีสอร์ท รวมถึงกำรให้บริกำรอ่ืน ๆ 

เช่นกำรให้บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืม ของ

ท่ีระลึก

26/28  หมู่ท่ี 3 ต.นำหม่อม อ.นำหม่อม จ.สงขลำ 90310

4,130 0905563002740 บจ.ซุปเปอร์บ้ำนนอก จ ำกัด 21/5/2563             800,000 47190 ประกอบกิจกำรขำยปลีกสินค้ำท่ัวไป 255/8  หมู่ท่ี 1 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลำ 90280

4,131 0903563001474 หจ.ด็อกเตอร์ แนน อำยคลินิก 18/5/2563             500,000 86202 คลีนิกเฉพำะทำงตรวจรักษำด้ำนสำยตำ 244/50  หมู่ท่ี 1 ต.เขำรูปช้ำง อ.เมืองสงขลำ จ.สงขลำ 90000

4,132 0903563001385 หจ.พีแคร์ คอสเม่ ดีเวลลอปเม้นท์ 5/5/2563             500,000 47739 ประกอบกิจกำรค้ำน้ ำยำท ำควำมสะอำด ฆ่ำ

เช้ือ สเปรส์แอลกอฮอล์

10/23  ซอย3 สำครมงคล ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

4,133 0905563002651 บจ.3ป้ำ เอ็กซ์เพรส จ ำกัด 15/5/2563             500,000 49323 ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ

ภำยในประเทศ

247  ถนนศรีภูวนำรถ ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

4,134 0903563001377 หจ.รอยัล คำร์เรนท์ 5/5/2563             500,000 79909 ประกอบกิจกำรให้บริกำรเช่ำรถ 111  หมู่ท่ี 3 ต.คลองหลำ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลำ 90230

4,135 0903563001351 หจ.แอล เอส บิวต้ี มำร์เก็ตต้ิง 5/5/2563             500,000 46103 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก 

เคร่ืองส ำอำงค์

22/8  ถนนรอบเมือง ต.ปำดังเบซำร์ อ.สะเดำ จ.สงขลำ 90240

4,136 0903563001369 หจ.ส ำนักงำนสอบบัญชี ซี เจ พี 5/5/2563             500,000 69200 ประกอบกิจกำรบริกำรทำงด้ำนบัญชี 18/14  ถนนหยงสตำร์ ต.บ้ำนพรุ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90250

4,137 0905563002600 บจ.โกพี พำวเวอร์ จ ำกัด 13/5/2563             300,000 46202 ประกอบกิจกำรค้ำซ้ือขำย เส้นใยปำล์มและ

ทลำยสับ

69  หมู่ท่ี 6 ต.ท่ำโพธ์ิ อ.สะเดำ จ.สงขลำ 90170

4,138 0903563001482 หจ.นวกิจวิศวกำร 18/5/2563             250,000 41002 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีไม่ใช่ท่ีพักอำศัย 2  หมู่บ้ำน เนินเขำ หมู่ท่ี 1 ซอย

หมู่บ้ำนเนินเขำซอย 1 ถนนบ้ำนหน้ำ

ควน-บ้ำนพรุ

ต.ควนลัง อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

4,139 0905563002545 บจ.เอชจีไอเอส (ประเทศไทย) จ ำกัด 8/5/2563             100,000 64202 ประกอบกิจกรรมของบริษัทโฮลด้ิงท่ีไม่ได้

ลงทุนในธุรกิจกำรเงินเป็นหลัก

5/11  หมู่ท่ี 1 ต.เขำรูปช้ำง อ.เมืองสงขลำ จ.สงขลำ 90000

4,140 0905563002502 บจ.มิรำเคิล888 จ ำกัด 7/5/2563             100,000 46103 น ำเข้ำส่งออกผลิตและจัดจ ำหน่ำย

ผลิตภัณฑ์น้ ำหอม ครีมบ ำรุงผิว และ

เคร่ืองส ำอำงค์

75/34  หมู่ท่ี 4 ต.คอหงส์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

4,141 0905563002821 บจ.เดอะ เบสท์ แมทเทอร์ จ ำกัด 27/5/2563             100,000 46319 ประกอบกิจกำรค้ำอำหำรสด อำหำรแห้ง 

อำหำรส ำเร็จรูป เคร่ืองกระป๋อง เคร่ืองปรุง

รสอำหำร เคร่ืองด่ืม

61  ซอย9 ถนนรำษฎร์ยินดี ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

4,142 0903563001431 หจ.นิมิตรำ 2003 14/5/2563              50,000 47721 ร้ำนขำยปลีกสินค้ำทำงเภสัชภัณฑ์และ

เวชภัณฑ์

37  ถนนเรืองกูล ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

4,143 0913563000141 หจ.สตูลวิศวกรรมกำรโยธำ 14/5/2563          3,000,000 41002 รับเหมำก่อสร้ำง 48  ถนนสตูลธำนี ต.พิมำน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000

4,144 0915563000194 บจ.เครือมำศและครอบครัว จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 55103 ประกอบกิจกำรโฮมสเตย์ ร้ำนอำหำร 80  หมู่ท่ี 8 ต.เกำะสำหร่ำย อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
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4,145 0915563000208 บจ.เอสบิทซ์ อินโนเวช่ัน จ ำกัด 15/5/2563          1,000,000 58202 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส ำเร็จรูป

27/22  ถนนสตูลธำนี ต.พิมำน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000

4,146 0915563000216 บจ.โกไข่ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 93210 ประกอบกิจกรรมด้ำนสวนสนุกและธีมปำร์ค 19-พ.ย. ต.พิมำน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000

4,147 0913563000150 หจ.เฟ่ืองลดำ  คอนสตรัคช่ัน 26/5/2563          1,000,000 41002 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีไม่ใช่ท่ีพักอำศัย เช่น 

โรงเรียน อำคำรส ำนักงำน ร้ำนค้ำ ฯลฯ

102  หมู่ท่ี 4 ต.นิคมพัฒนำ อ.มะนัง จ.สตูล 91130

4,148 0915563000241 บจ.นริศรำ ดีไซน์แอนด์คอน

สตรัคช่ัน จ ำกัด

28/5/2563          1,000,000 41002 รับเหมำก่อสร้ำงงำนโยธำทุกประเภท 87  หมู่ท่ี 13 ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140

4,149 0915563000232 บจ.กรฝนทัวร์ ทรำเวล จ ำกัด 20/5/2563          1,000,000 77101 ประกอบกิจกำรให้บริกำร ให้เช่ำรถยนต์ 

ยำนยนต์ชนิดน่ังส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้ 

รถขนำดเล็กท่ีคล้ำยกัน ยำนยนต์ทุกชนิด

106  หมู่ท่ี 2 ต.แป-ระ อ.ท่ำแพ จ.สตูล 91150

4,150 0915563000224 บจ.อัตตักวำอินดัสทรี จ ำกัด 19/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เช่ือน

177  หมู่ท่ี 8 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล 91160

4,151 0915563000186 บจ.เอไนน์ ช็อป จ ำกัด 1/5/2563             300,000 47711 ประกอบกิจกำรขำยเคร่ืองแต่งกำย เส้ือ 

รองเท้ำ เคร่ืองส ำอำง ท้ังหน้ำร้ำนและ

ออนไลน์

109  ถนนติรสถิตย์ ต.พิมำน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000

4,152 0925563000461 บจ.รัษฎำโกลด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 7/5/2563          5,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 234/9 ถนนกันตัง ต.ทับเท่ียง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

4,153 0925563000488 บจ.โมโต รถเกรดเอ จ ำกัด 18/5/2563          5,000,000 45401 ประกอบกิจกำรซ้ือขำยรถจักรยำนยนต์ ทุก

ย่ีห้อ

343/11  ถนนห้วยยอด ต.ทับเท่ียง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

4,154 0925563000500 บจ.โคโค่ คอทเทจ จ ำกัด 19/5/2563          5,000,000 55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม ท่ีพัก ประเภทรี

สอร์ท

100/17  หมู่ท่ี 9 ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

4,155 0923563000303 หจ.แก้วอ่อน-พรหมทอง 12/5/2563          4,000,000 46693 ประกอบกิจกำรรับซ้ือและจ ำหน่ำยน้ ำยำง

สด ยำงแผ่น ยำงก้อนถ้วย

46/1  หมู่ท่ี 5 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง 92110

4,156 0925563000496 บจ.ตรัง เอ็นบีเอส คอนสตรัคช่ัน 

จ ำกัด

18/5/2563          2,000,000 41001 ประกอบกิจกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย

ทุกประเภท บ้ำนเด่ียว อำคำรท่ีอยู่อำศัย 

รวมอำคำรสูง

212/57  ถนนวิเศษกุล ต.ทับเท่ียง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

4,157 0925563000542 บจ.ภูทองกรุ๊ป กำรโยธำ จ ำกัด 26/5/2563          2,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 436/29  ถนนห้วยยอด ต.ทับเท่ียง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

4,158 0925563000569 บจ.ตรังภูทอง คอนกรีต จ ำกัด 28/5/2563          2,000,000 23953 ประกอบกิจกำรโรงงำนผลิตและจ ำหน่ำย

คอนกรีตผสมเสร็จ

436/29  ถนนห้วยยอด ต.ทับเท่ียง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

4,159 0925563000551 บจ.นลินทร์ตรัง จ ำกัด 27/5/2563          2,000,000 47215 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยและผลิตเบเกอร่ี 102/2  หมู่ท่ี 5 ต.ละมอ อ.นำโยง จ.ตรัง 92170

4,160 0925563000445 บจ.กนกทองอินเตอร์เทรด จ ำกัด 1/5/2563          1,000,000 16101 ประกอบกิจกำรไม้แปรรูปไม้ยำงพำรำ และ

ไม้อ่ืนทุกชนิด รวมท้ังกำรอัดน้ ำยำ อบแห้ง 

ผลิตช้ินส่วนเฟอร์นิเจอร์เพ่ือจ ำหน่ำย

111/2  หมู่ท่ี 9 ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
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4,161 0925563000526 บจ.เดอร์รำตูร์ จ ำกัด 22/5/2563          1,000,000 47723 ประกอบกิจกำรขำยปลีกเคร่ืองส ำอำง

รวมถึงส่ิงปรุงแต่งส ำหรับประทินร่ำงกำย

หรือประเทืองโฉมผ่ำนออนไลน์

164/2  หมู่ท่ี 5 ต.บ้ำนโพธ์ิ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

4,162 0925563000534 บจ.เคแอล คอนกรีต แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน จ ำกัด

22/5/2563          1,000,000 23953 ประกอบกิจกำรโรงงำนผสมคอนกรีตและ

จัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ

5/177  หมู่ท่ี 6 ต.บำงรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

4,163 0925563000453 บจ.สหมงคลเทเลคอม4289 จ ำกัด 1/5/2563          1,000,000 47413 ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยโทรศัพท์มือถือ

และอุปกรณ์เสริมท่ีเก่ียวข้อง

80,82  ถนนสถลสถำนพิทักษ์ ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 92110

4,164 0925563000470 บจ.อำร์เชอร์ไรซ์ จ ำกัด 18/5/2563             500,000 71102 ประกอบกิจกำรรับจ้ำงออกแบบอำคำร และ

เขียนแบบงำนตกแต่งภำยในท่ีอยู่อำศัย

43/2  ถนนเก่ำ ต.ทับเท่ียง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

4,165 0923563000290 หจ.ส.ศรีสัจจัง 7/5/2563             500,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 199  หมู่ท่ี 8 ต.นำข้ำวเสีย อ.นำโยง จ.ตรัง 92170

4,166 0925563000518 บจ.ไพรมำซ่ี ซิสเต็ม เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ำกัด

21/5/2563             300,000 71102 ประกอบกิจกำรงำนวิศวกรรมและกำรให้

ค ำปรึกษำทำงด้ำนเทคนิค ท่ีเก่ียวข้อง

59/2  หมู่ท่ี 5 ต.นำตำล่วง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

4,167 0935563000429 บจ.ไทยออยล์พัทลุง จ ำกัด 26/5/2563          5,000,000 46612 ประกอบกิจกำรค้ำน้ ำมันเช้ือเพลิง ถ่ำยหิน 

ผลิตภัณฑ์อย่ำงอ่ืนท่ีก่อให้เกิดพลังงบำน

และสถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลงิ

88 ถนนอภัยบริรักษ์ ต.คูหำสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

4,168 0935563000437 บจ.ทักษิณำ กำรโยธำ จ ำกัด 26/5/2563          5,000,000 42909 ประกอบกิจกำรรับเหมำงำนโยธำ งำน

ก่อสร้ำงทุกประเภท

139  หมู่ท่ี 4 ต.ท่ำมิหร ำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

4,169 0933563000320 หจ.ชูสังข์ กำรก่อสร้ำง 22/5/2563          3,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 280  หมู่ท่ี 11 ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000

4,170 0933563000338 หจ.ซี อำร์ เซเว่น 25/5/2563          1,500,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงและงำน

โยธำทุกประเภท

206  ถนนเพชรเกษม ต.คูหำสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

4,171 0935563000399 บจ.เซำท์เทิร์น คอนสตรัคช่ัน 2019

 จ ำกัด

15/5/2563          1,500,000 41002 ประกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง 19  หมู่ท่ี 8 ต.โคกชะงำย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

4,172 0933563000303 หจ.เคทูเอฟ 7/5/2563          1,000,000 55101 ประกอบกิจกำรโรงแรม ภัตตำคำร บำร์ 

ไนต์คลับ อำบอบนวด โรงภำพยนตร์ และ

โรงมหรสพอ่ืน สถำนพักตำกอำกำศ สนำม

กีฬำ สระว่ำน้ ำ

544/7  ถนนพัฒนำ ต.คูหำสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

4,173 0933563000346 หจ.ทรัพย์แพรทอง 26/5/2563          1,000,000 82990 ประกอบกิจกำรติดทวงหน้ีและเร่งรัดหน้ีสิน 351/4  หมู่ท่ี 1 ต.ล ำสินธ์ุ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000

4,174 0935563000381 บจ.ลุงภู จ ำกัด 14/5/2563          1,000,000 74200 ประกอบกิจกำรให้บริกำรถ่ำยภำพ ถ่ำย

วีดีโอ รับจ ำท ำส่ือพรีเซ็นต์เตช่ัน ในงำนพิธี

ต่ำงๆ

82  ถนนจรูญธรรม ต.คูหำสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

4,175 0933563000311 หจ.ไบโอเทค ซัพพลำย 14/5/2563          1,000,000 46108 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำส่งออก จัดจ ำหน่ำย

ผลิตภัณฑ์เคมี อำหำรส ำหรับสัตว์ ผง

ส ำเร็จรูป

28  หมู่ท่ี 5 ต.ดอนทรำย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
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4,176 0935563000402 บจ.ธัญวรัตน์248 จ ำกัด 25/5/2563          1,000,000 85499 ประกอบกิจกำรสอนท ำอำหำร เเละขนม ท้ัง

ในสถำนท่ี เเละผ่ำนทำงช่องออนไลน์ต่ำงๆ

248  หมู่ท่ี 1 ซอยพัฒนำ 2 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190

4,177 0945563000275 บจ.อัลทิเมท ริช อีซ่ี มันน่ี จ ำกัด 12/5/2563        10,000,000 64929 ประกอบธุรกิจสินเช่ือรำยย่อยระดับจังหวัด

ภำยใต้กำรก ำกับ (สินเช่ือพิโกไฟแนนซ์)

96/22  หมู่ท่ี 8 ต.บำนำ อ.เมืองปัตตำนี จ.ปัตตำนี 94000

4,178 0943563000249 หจ.ธีระพล99 กำรก่อสร้ำง 28/5/2563          4,800,000 42201 รับขุดสระ บ่อ คลอง 41/5  หมู่ท่ี 3 ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตำนี 94170

4,179 0945563000283 บจ.อิน ฟรีซ ปัตตำนี 2020 จ ำกัด 26/5/2563          4,000,000 49331 ประกอบกิจกำรน ำเข้ำ ส่งออก อำหำรทะเล

แช่แข็ง และส ำเร็จรูป ตลอดจนกำรแปรรูป

อำหำร

368  หมู่ท่ี 8 ต.บำนำ อ.เมืองปัตตำนี จ.ปัตตำนี 94000

4,180 0943563000192 หจ.สำยบุรี คอนแทคท์ 7/5/2563          1,500,000 33141 ประกอบกิจกำรให้บริกำร งบขยำยเขต 

ซ่อมแซมระบบจ ำหน่ำย ปรับปรุงระบบ

ไฟฟ้ำและอุปกรณ์ประกอบแรงสูงและแรง

ต่ ำ อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์

30  ถนนสุริยะ ต.ตะลุบัน อ.สำยบุรี จ.ปัตตำนี 94110

4,181 0943563000222 หจ.พีเอ็น อกำร์ วู้ด 20/5/2563          1,000,000 46202 ประกอบกิจกำรค้ำไม้กฤษณำ 72/3  หมู่ท่ี 2 ต.คลองใหม่ อ.ยะรัง จ.ปัตตำนี 94160

4,182 0943563000214 หจ.ประวัติ เซอร์เวย์ 12/5/2563             500,000 71202 บริกำรรับจ้ำงออกตรวจสอบอุบัติเหตุ

เบ้ืองต้นแทนพนักงำนบริษัทประกันภัย

72/3  หมู่ท่ี 3 ต.มะกรูด อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตำนี 94120

4,183 0943563000206 หจ.ปัตตำนี เบฟเวอเรจ 12/5/2563             400,000 47190 จ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคบริโภค เช่น น้ ำด่ืม 

อำหำร

148/91  หมู่ท่ี 6 ถนนโรงเหล้ำสำย ข ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตำนี จ.ปัตตำนี 94000

4,184 0943563000231 หจ.เอช.ดี.ตักวำกรุ๊ป 26/5/2563             100,000 41001 กำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัย 61 ต.บำงปู อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตำนี 94150

4,185 0953563000290 หจ.สมพรวิภูทรัพย์ 28/5/2563          5,000,000 41002 รับเหมำก่อสร้ำง 4  หมู่ท่ี 9 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลำ จ.ยะลำ 95000

4,186 0953563000273 หจ.ซีแอนด์อี แอสเสท โฮลด้ิง 1/5/2563          3,020,000 64201 เป็นผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด หรือ 

บริษัทจ ำกัด

37/5  ซอย1(ถนนเทศบำล 6) ถนน

เทศบำล 6

ต.สะเตง อ.เมืองยะลำ จ.ยะลำ 95000

4,187 0955563000283 บจ.จริยะวิสำหกิจเพ่ือสังคม จ ำกัด 13/5/2563          2,000,000 58202 ประกอบกิจกำร กำรจัดท ำซอฟต์แวร์

ส ำเร็จรูป

7/8  หมู่ท่ี 3 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลำ จ.ยะลำ 95000

4,188 0955563000275 บจ.ส.บุญเจริญกิจ จ ำกัด 5/5/2563          1,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน

3  ซอยประภัสสร ถนนผังเมือง 4 ต.สะเตง อ.เมืองยะลำ จ.ยะลำ 95000

4,189 0955563000291 บจ.ทีเอ็ม เฟรช ฟำร์ม จ ำกัด 18/5/2563          1,000,000 47211 ประกอบกิจกำรค้ำปลีกเน้ือสัตว์และ

ผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์

427/1  ถนนสิโรรส ต.สะเตง อ.เมืองยะลำ จ.ยะลำ 95000

4,190 0955563000305 บจ.บลูอำย ซอฟต์แวร์ จ ำกัด 28/5/2563          1,000,000 58202 กำรจัดท ำซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูป (ยกเว้น

ซอฟต์แวร์เกมส ำเร็จรูป)

115  ถนนสิโรรส 14 ต.สะเตง อ.เมืองยะลำ จ.ยะลำ 95000

4,191 0953563000281 หจ.ริสกี อำมำนะห์ เน็ตเวิร์คมำร์

เก็ตต้ิง

14/5/2563             500,000 46109 ตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคบริโภค 1  ซอยโชคดี ถนนสิโรรส ต.สะเตง อ.เมืองยะลำ จ.ยะลำ 95000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดทะเบียน

 ทุนจดทะเบียน

(ล้ำนบำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

4,192 0963563000346 หจ.สวนไร่หลวงกำรโยธำ 20/5/2563          5,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงทุกประเภท 44  หมู่ท่ี 8 ต.ไพรวัน อ.ตำกใบ จ.นรำธิวำส 96110

4,193 0963563000320 หจ.เอ.ยู.เอ็น เอ็นจิเนียร่ิง (2020) 14/5/2563          5,000,000 41002 ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพักอำศัย สถำนท่ี

ท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน

222  หมู่ท่ี 6 ต.สุไหงปำดี อ.สุไหงปำดี จ.นรำธิวำส 96140

4,194 0963563000311 หจ.เอ็นพี เทรนด้ิง 8/5/2563          1,000,000 47190 ประกอบกิจกำรค้ำ ผัก ผลไม้ หน่อไม้ 

พริกไทย พืชสวน บุหรี ยำเส้น เคร่ืองด่ืม 

น้ ำด่ืม น้ ำแร่ น้ ำผลไม้ สุรำ เบียร์ อำหำรสด

 อำหำรแห้ง อำหำรส ำเร็จรูป ฯลฯ

76/1  หมู่ท่ี 4 ต.รือเสำะออก อ.รือเสำะ จ.นรำธิวำส 96150

4,195 0963563000338 หจ.บ้ำนเลขท่ี 99 19/5/2563             100,000 47219 ประกอบกิจกำรขำยอำหำรทุกชนิด 9/9  หมู่ท่ี 3 ต.โคกเคียน อ.เมืองนรำธิวำส จ.นรำธิวำส 96000


