
ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ 
ตามโครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ปีงบประมาณ 2561

ลําดับ ชื่อธุรกิจ ที่อยู่ โทรศัพท์ E-mail

1 กล้วยปิ้งขาวมณี 143  แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 0626717798 k.maneebanana@gmail.com

2 บริษัท โกนาย จํากัด 20/80 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 0974654465 chalongkaa@gmail.com

3 บริษัท คะชะ คะชะ ไดนิ่ง จํากัด 27/11 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 0816293799 info@megumigroup.com

4 บริษัท ชามะ อินดัสตรี จํากัด 208/2 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 087-547-8888 sale@chamachama.com

5 บรษิัท เดริส คอฟฟี่อินดิสทรี จํากัด 27/14 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 
10230

0863749216 delicious_coffee@hotmail.com

6 บางกอกซิกเนเจอร์ 481/802 แขวงบางขุนศรี แขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
10700

0634656941 kanpatsin@gmail.com

7 ปังปังลาวา 222/54 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 0822744788 anny_yokig20@hotmail.com

8 ปังอั๊ยยะ 418/27 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร 10510

0890240245 ton_602@hotmail.com

9 ห้างหุ้นส่วนจํากัด โปรโจ 26 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแคนอก กรุงเทพมหานคร 10160 0886812020 a_cup2009@hotmail.com

10 ห้างหุ้นส่วนสามัญ พัชชาอาหาร 78/251 แขวงบางชัน เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 0859371221, 
0959639898

popeyecenter@gmail.com



ลําดับ ชื่อธุรกิจ ที่อยู่ โทรศัพท์ E-mail

11 บริษัท ฟู้ดฟอร์เวลเนส จํากัด 401 แขวงคลองสองต้นนุ้น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
10520

0892038751 ponnaporn_c@yahoo.com

12 แฟรนไชน์ทําเงิน 522 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 0959017146 sauwaluck1@gmail.com

13 แฟรนไชส์ไก่ทอด Chic'ken Boy 67/305 ซ.11 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง        เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 10210

0959017146, 
0851182992

surasee_moo@hotmail.com

14 บริษัท เมรูโตะ เทรดดิ้ง จํากัด 39/579  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 0923697924 merutoofficial@gmail.com

15 เมอร์เมด คอฟฟี่ 4 แขวงบางปะกอก เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 0823455525 chayuty@hotmail.com

16 บริษัท สโนว์ไอซ์พลาซ่า จํากัด 75 - 77 ซ.ลาดพร้าว 101 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่นเขตบาง
กะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

088-894-6549 bigpower3@gmail.com

17 หมูหม้อเทพ 119 ซ.ลาดกระบัง 52 แขวงลาดกระบัง             เขต
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

081-854-5867 muiapichart@hotmail.com

18 เหนียวหมู 18/10 หมู่บ้านจามจุรีพาร์ค สุขาภิบาล 5 ซ.5      แยก 15 
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 10220

097-424-2956 neawmoo@gmail.com

19 บริษัท ฮอบส์ อินเตอร์เนชั่นแนล  โฮลดิ้ง 
จํากัด

21/883 ม.3 ซ.นวมินทร์ 42 ถ.นวมินทร์            แขวงคลอง
กุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

095-464-6560 info@houseofbeers.com

20 Daddy Shabu 137/11 ถ.บางขุนนนท์ - ตลิ่งชัน  แขวงบางขุนนนท์     เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

093-594-0554 daddyshabudelivery@gmail.com

21 FullLoad Waffle 901/823 ยูนิโอ้ จรัญสนิทวงศ์ 3 แขวงวัดท่าพระ   เขต
บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

094-663-6245 ppatvadee@gmail.com

22 บริษัท คลับอะคาเดเมีย จํากัด 794 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงนาง เขตยานาวา กรุงเทพฯ 
10120

0819216535 nipat@icloud.com



ลําดับ ชื่อธุรกิจ ที่อยู่ โทรศัพท์ E-mail

23 บริษัท โฟกัสฮิวแมนนิตี้ อินเตอร์เนชันแนล 
จํากัด

8/7 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 26 ถ.สุขมวิท 71แขวงพระโขนงเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

089-675-2772 spycd_2005@hotmail.com

24 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เรือนภาวดี 80 ถ.อิสรภาพ 29 แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร 10600

089-047-4960 pawadeesu@gmail.com

25 บริษัท ลิทเทิล ฟีท จํากัด 332 ซ.รวมินทร์ 17 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240

089-699-8774 imacthai@gmail.com

26 บริษัท คาร์ คอนวินี่ จํากัด 793/3 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 10120

064-561-5365 thiwat@carcon.co.th / 
admin@carcon.co.th

27 บริษัท บุญนําพา (ประเทศไทย) จํากัด 300/137 หมู่บ้านแลนซิโอ ซ.16 ถ.เลียบคลองสอง      แขวง
บางชันเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

092-149-1945 radomph@gmail.com / 
boonumpar001@gmail.com

28 บริษัท เมคอิทอะไลฟ์แบกแอนด์ชูส์ จํากัด 298/131 ซ.เพชรเกษม 53 แขวงบางแค เขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร 10160

092-545-6645 makeitaliveofficial@gmail.com

29 บริษัท เอ ซี กรุ๊ป ดาล์ลีคลีน (ประเทศไทย)
 จํากัด

1132, 1134 ซ.82 ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก       เขตบาง
กะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

081-6359012 anand@dallee.co.th

30 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอสธีท อินเตอร์เทรด 2220/11 ซอยรามคําแหง 36/1 แขวงหัวหมาก    เขตบางกะปิ
 กรุงเทพมหานคร 10240

081-822-3088 esthete2@outlook.com

31 เอ้กฮันท์ วาฟเฟิลฮ่องกง 7/3 ถ.สุขุมวิท ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 098-378-8380 egghunt.waffee@hotmail.com

32 บริษัท ดิลิเชียส สตอรี่ จํากัด 59/8 ม.3 ถ.สิริโสธร ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์           จ.
ฉะเชิงเทรา 24140

094-789-6588 chotanan.p@gmail.com

33 บริษัท ทาโกชิ เวิลด์ฟู้ด จํากัด 60/2 ม.4 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 0816142010 takoshifood@gmail.com

34 แฟรนไชส์ไก่ทอดกรอบเกาหลี ดร.ฟ้า 95/287 - 8 ม.3 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 0822052466, 
0813445780

fahnong@yahoo.com



ลําดับ ชื่อธุรกิจ ที่อยู่ โทรศัพท์ E-mail

35 ดิ อัลติเมท เฮิร์บ 257/3 ม.3 ซ.สงวนวงษ์ ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 093-119-7899 panyarikanon.k@gmail.com

36 บริษัท เอฟเอคอนแทรค จํากัด (ร้านน้องฟ้า
เซอร์วิส)

95/288 ม.3 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 081-344-2788 fahnong@yahoo.com

37 บริษัท เกรซ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส 
จํากัด

161/103 ม.2 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 0869926431 moshimoshitakoyaki@gmail.com

38 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ฟังกี้กริลล์ 199/4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 090-320-0888 prachya.funkyriderthailand@gmail.co
m

39 บริษัท เวคอัพ (ประเทศไทย) จํากัด 429/31 ม.4 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 0994949456 operations@wakeup24hrs.com

40 โซโลบัน คิดส์ 80/1 - 2 ถ.บํารุงราษฏร์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 085-137-1677,
087-593-4325,
091-762-2992

nadacalendar@yahoo.co.th

41 บริษัท ศูนยบ์ริการวิชาการเรือสําราญและ
การโรงแรม จํากัด

27/14 ถ.น้ําผุด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 089-732-3015 copy_manager@outlook.com

42 บริษัท เขาใหญ่พาโนราม่าฟาร์ม จํากัด 297 ม.6 ต.หนองน้ําแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 0880594444 poramet@kpffarm.com

43 บริษัท บ้านย่า เรสเตอรอง จํากัด 389 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 65000 0954275498, 
0910189760

k.phanthipha@hotmail.com

44 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไอสไตล์ เลิร์นนิ่ง 575/1 ซ.สมอราย ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง     จ.
นครราชสีมา 30000

089-417-4235 crossboardacademy@gmail.com

45 บริษัท ทีแอนด์เอส เรโอน่า จํากัด 920/73 ม.10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 0987865126 t.s.raona@gmail.com

46 บริษัท เกรซ อินดี้ จํากัด 79/298 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 0953526326 malaguanyu@gmail.com



ลําดับ ชื่อธุรกิจ ที่อยู่ โทรศัพท์ E-mail

47 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เด่นซาลาเปา 81/18 ม.6 ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 0811745463 den_salapao@hotmail.com

48 หมูสะเต๊ะอาซ้อ 222/123 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 082-356-5496 montisa.jang@gmail.com

49 บริษัท ก๋วยจั๊บญวนคุณอุ๊ จํากัด 11/29 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 0646624459 au9tony@hotmail.com

50 บริษัท ตะวันดากรุ๊ป จํากัด 95/222 ม.5 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 0876935354 tawanda995@gmail.com

51 บริษัท หอมขจร สวนกาแฟ จํากัด 205/28 ม.1 ซ.ชัยพฤกษ์ 5/2 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.พิมลราช
ั ี 11000

081-345-0540,
089 456 4114

info@homkhajorn.co.th / 
d id h kh j th52 อ้วนเลือดหมูใบยา 88/9 ม.3 ซ.ท่าอิฐ ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี

 11000
081-999-4709 drewzaee@hotmail.co.th

53 บริษัท แมท ทาเล้นท์ จํากัด 202/116 ม.1 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 099-451-6478 varongsris@gmail.com

54 เจิ้น กาแฟโบราณ 274 ม.8 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 083-367-7722 piyaporn72@hotmail.com
55 โซดา 168 59/223 ต.รังสิตคลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 0899246559 pompom06@hotmail.com

56 บริษัท หรรษา ฟู้ดส์ จํากัด 99/21 ม.1 ถ.หมู่บ้านไอลีฟพาร์ท ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.
ปทุมธานี 12120

084-633-3602 pakwun9@gmail.com

57 ห้างหุ้นส่วนจํากัด หุ่นยนต์สําหรับเด็ก 7/47 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 089-668-3571 robotschild1@hotmail.com, 
narongdetch_t@hotmail.com

58 บริษัท ช่อลดา คอฟฟี่ จํากัด 1212/376 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 0875589999 choladacoffee1212@gmail.com

59 บริษัท เอส อาร์ ดี อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 81/18 - 9 ม.18 ถ.หทัยราษฎร์  ต.บึงคําพร้อย อ.ลําลูกกา จ.
ปทุมธานี

086-378-6176,
 081-763-1638

benjarong@rabikacoffee.com

60 บรษิัท เอส.เค. คอมเมอร์เชี่ยล อินเตอร์เท
รด จํากัด

72/138 ม.9 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
12120

086-355-8191 sk_commerce@hotmail.com / 
Skcommerce@hotmail.com

61 บริษัท ตรีสลา สมุนไพรไทย (ประเทศไทย) 
จํากัด

25/6 ม.4 ต.คลองสอง อ.คลองสอง จ.ปทุมธานี 12120 081-914-6916 dr.srisala@gmail.com



ลําดับ ชื่อธุรกิจ ที่อยู่ โทรศัพท์ E-mail

62 บริษัท เอ็ม คอฟฟี่ แอนด์ มิลค์ จํากัด 74/174 ม.7 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 096-815-4900 shakeccoffee@gmail.com

63 ห้างหุ้นส่วนจํากัด บียอนด์มิลค์ 999/123 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 0816809464 beyondmilk@gmail.com

64 แสนดีจิ้มจุ่มนุ่มลิ้น 194/5 ม.5 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 086-678-7816 sandee.jimjum@hotmail.com

65 หม่าล่า Box Bog 564/15 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 063-246-5566 malahboxbog@gmail.com

66 หมูฉึกฉึก Original by Boy Fon 9/210 หมู่บ้านภูเก็ตธานี 3 ถ.ศักดิเดช ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง 
จ.ภูเก็ต 83000

088-760-9567 boy-onechai@hotmail.com

67 บริษัท น้ําอ้อยไร่ไม่จน จํากัด 203 ม.6 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70190 0852316336 raimaijon@hotmail.com

68 บริษัท ชอบชา จํากัด 299/39 ม.10 ต.บางแกว้ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 0955636269, 
0856656665

chob-cha@gmail.com

69 บริษัท เบงกอล 59 จํากัด 30/24 ม.7 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 0869119808 steakbengal@gmail.com

70 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้องแชมป์น้ําว้าทอง 45/6 ม.10 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 0870664406 nongchampnamwathong@gmail.com

71 ก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดกระทุ่มแบน 1524/7 ต.ตลาดกระทุ่ม อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 0819154985 rosdednet@gmail.com

72 ทิพย์เจริญพาณิชย์ 323 ม.4 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 0648393639 kinwin.123@hotmail.com

73 บริษัท สถานีลิงเกาะ จํากัด 36 ม.4 ต.เขาดิน อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170 0996288855 pussakorn6621moonmancc@gmail.co
m

74 แอน แอนท์ ขนมโตเกียว 39/1 ม.3 ต.ย่านซื่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 062-683-3337 wiskywi55@gmail.com

75 Prommaherbs 5/5 ม.6 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 081-130-0288 prommaherbs@gmail.com


