รำยชือ่ ธุรกิจที่ได้รับรองมำตรฐำนธรรมำภิบำลธุรกิจ ประจำปี 2562
กองธรรมำภิบำลธุรกิจ
ลำดับ เลขทะเบียน
ชือ่ นิติบุคคล/ที่อยู่
ประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์/โทรสำร
website / E-mail
1 0105554027384 บริษัท คิด คิด จำกัด
ECOLIFE application
0874549696 http://kidkid.co.th
432/31 ซอยลำดพร้ำว 64 แยก 4 ถนนลำดพร้ำว
contact@kidkid.co.th
แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310
2

0185555000064 บริษัท ชัยนำทจันทร์ธำรำ จำกัด
1013 ม.4 ถนนข้ำวโพด
ตำบลบ้ำนกล้วย อำเภอเมืองชัยนำท จังหวัดชัยนำท 17000

ห้องพัก
056410800 http://www.chaophayathara.com
โรงแรมเจ้ำพระยำธำรำริเวอร์ไซด์ชัยนำท 0967784457 Chaophayathara@hotmail.com

3

0505555005674 บริษัท ชีวำ สปำ เชียงใหม่ จำกัด
4/2 ถนนหัสดิเสวี
ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

สปำเพือ่ สุขภำพ

053211400 http://www.cheevaspa.com
spamanagercheevaspa@hotmail.com

4

0735538000234 บริษัท ดวงสิริ นีโอ คอสเมติกส์ จำกัด
73/13 หมู่ 5 ถนนศำลำยำ-ไทยวำส
ตำบลศำลำยำ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

เครื่องสำอำง

028892023 http://www.duangsirineo.com
024419560 duangsirineo@gmail.com

5

0605552000522 บริษัท ตำตง นครสวรรค์ จำกัด
529/12 ถนนโกสีย์
ตำบลปำกนำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

กำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ

056222830 https://www.facebook.com/tatong00/
056222890 tatong00@gmail.com

6

0125553006481 บริษัท ทรัพย์แสนดีกำรบัญชี จำกัด
70/5 หมู่ที่ 10 คลองถนน ถนนกำญจนำภิเษก
ตำบลบำงแม่นำง อำเภอบำงใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

บริกำรด้ำนบัญชีและตรวจสอบบัญชี

0815557604 http://ssdaccounting.com/
021949639 subsandee46@gmail.com

7

0135551009709 บริษัท ที-เน็ต จำกัด
121 อำคำร Garden of Innovation ห้องเลขที่ GOI 01-11
อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 12120
0125552011952 บริษัท ธรรมรวยพร จำกัด

เทคโนโลยีสำรสนเทศและคอมพิวเตอร์ / 025647886 http://www.tnetsecurity.com
รักษำควำมปลอดภัย
025647854 info@tnetsecurity.com

8

บริกำรด้ำนบัญชีและตรวจสอบบัญชี

029229676 https://trpacc.godaddysites.com/

ลำดับ

เลขทะเบียน

รำยชือ่ ธุรกิจที่ได้รับรองมำตรฐำนธรรมำภิบำลธุรกิจ ประจำปี 2562
กองธรรมำภิบำลธุรกิจ
ชือ่ นิติบุคคล/ที่อยู่
ประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์/โทรสำร
website / E-mail
116/648 หมู่ที่ 11
029228701 info@trpacc.com
ตำบลบำงรักพัฒนำ อำเภอบำงบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

9

0305547001021 บริษัท นำซ่ำไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟตี จำกัด
144/4,5 หมู่ 1 ถนนมิตรภำพ
ตำบลสุรนำรี อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ 30000

เครื่องดับเพลิง อุปกรณ์ผจญเพลิง
และอุปกรณ์ควำมปลอดภัยส่วนบุคคล
(PPE)

044222191 http://nfsthonline.hostingerapp.com/
044222455 nasafire_@hotmail.com

10

0505550001131 บริษัท นิ่มซี่เส็ง พำเซ็ล เซอร์วิส จำกัด
368/2 ถนนเชียงใหม่-ลำปำง
ตำบลฟ้ำฮ่ำม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

บริกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ

053326553 https://www.facebook.com/dhlthapaegate
dhl_nss@hotmail.com

11

0105550056924 บริษัท บิซรีซอร์ส จำกัด
1871 ถนนเพชรเกษม
แขวงหลักสอง เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10400

บริกำรพนักงำนขับรถและแม่บ้ำน

027677920 https://www.u-sabai.biz
027677947 support@bizresource.co.th

12

0905543000458 บริษัท พันธ์วิศวกรรม คอนซัลแตนท์ กรุ๊ป จำกัด
118/53 หมู่ที่ 4
ตำบลคลองแห อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 90110

งำนทดสอบดิน งำนสำรวจออกแบบ
อำคำรทุกประเภท

074429716-7 http://www.phanvisava-soiltest.com
074429718 phan_rujira@hotmail.com

13

0505549001646 บริษัท พี.อี. อิเลคทริค จำกัด
324 หมู่ 10 ถนนเชียงใหม่ แม่โจ้ (สำยเก่ำ)
ตำบลป่ำไผ่ อำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้ำและเครื่องจักร
ในอุตสำหกรรม

053126516 https://www.pe-electric.com
053126517 PE.electric@gmail.com

14

0945548000162 บริษัท พีทีซี.ออโต้เซลส์ จำกัด
80 หมู่ 1
ตำบลปะกำฮะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตำนี 94000

รถยนต์

073336567 https://www.facebook.com/chevroletpattaniofficial/
073336566 acc1.c@ptcpattani.com

15

0835551011243 บริษัท ภูเก็ต ไอส์แลนด์ คอนซัลแท็นท์ จำกัด
21/6 หมู่ที่ 4 ถนนวิเศษ

บริกำรจัดทำบัญชี

0611729000 http://www.phuketconsult.com
admin@phuketconsult.com

ลำดับ

เลขทะเบียน

รำยชือ่ ธุรกิจที่ได้รับรองมำตรฐำนธรรมำภิบำลธุรกิจ ประจำปี 2562
กองธรรมำภิบำลธุรกิจ
ชือ่ นิติบุคคล/ที่อยู่
ประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์/โทรสำร
ตำบลรำไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130

website / E-mail

16

0835555000769 บริษัท มุกดำ สปำ จำกัด
75/18 หมู่ที่ 6 ถนนวิชิตสงครำม
ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120

กำรบริกำรสปำ

076321844 https://www.mookdaspa.com
076321845 mookdaspa@gmail.com

17

0545556000358 บริษัท วี.เค.จี โลจิสติกส์ 2013 จำกัด
318 หมู่ที่ 7
ตำบลนำจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000

ที่เก็บสินค้ำและกำรขนส่งสินค้ำ

054524721 http://www.vkg-group.com
mol.vkg2012@gmail.com

18

0545556000315 บริษัท วี.เค.จี อินฟินิตี จำกัด
318 หมู่ที่ 7
ตำบลนำจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000

บริกำรไอศกรีม เครื่องดื่ม และเค้ก

054524721 http://www.vkg-group.com
vki.ph2556@gmail.com

19

0105552124722 บริษัท สกินเทค อินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด
เครื่องสำอำงประเภท skincare,
603/24 ซอยลำดพร้ำว 87 ถนนลำดพร้ำว
Haircare, Toiletries, Makeup, Spa
แขวงคลองเจ้ำคุณสิงห์ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

029661872 https://www.skintec1.com/
020654993 skintec.off@gmail.com

20

0905556002683 บริษัท สยำมคลำสสิค วัสดุภัณฑ์ (ประเทศไทย) จำกัด
150 ม.12
ตำบลท่ำช้ำง อำเภอบำงกล่ำ จังหวัดสงขลำ 90110

หินธรรมชำติ กระเบืองดินเผำ

074554359 http://www.siamclassic.co.th
074554309 siamclassic.mkt@gmail.com

21

0515551000091 บริษัท สยำมทูลส์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
95/7 หมู่ 10
ตำบลบ้ำนกลำง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000

เครื่องจักร อะไหล่เครื่องจักร

053525021 http://www.siamtool.co.th
053525020 admin@siamtool.co.th

22

0105548131892 บริษัท สำนักงำน เอ็ม เอ็ม เอ็น ซินดิเคท จำกัด
3312/19 ซอยลำดพร้ำว 101 ถนนลำดพร้ำว
แขวงคลองจั่น เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

บริกำรทำงด้ำนบัญชีและภำษี

027369593 https://www.mmnsyn.com
027369594 mmn@mmnsyn.com

ลำดับ

เลขทะเบียน

รำยชือ่ ธุรกิจที่ได้รับรองมำตรฐำนธรรมำภิบำลธุรกิจ ประจำปี 2562
กองธรรมำภิบำลธุรกิจ
ชือ่ นิติบุคคล/ที่อยู่
ประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์/โทรสำร

website / E-mail

23

0105553025949 บริษัท สำนักงำนบัญชีและกฎหมำยเพือ่ น จำกัด
21,23 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 48 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบำงยี่ขัน เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 10700

บริกำรจัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี

024332825 http://www.friendaccountancy.com
024349516 info@friendaccountancy.com

24

0905556001814 บริษัท หำดใหญ่ สิรกิ ันตวัฒน์ จำกัด
14 ถนนเทียนจ่ออุทิศ1
ตำบลหำดใหญ่ อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 90110

หลอดพรีฟอร์มเป่ำขวดนำ

074241683 https://hatyai-skt.yellowpages.co.th
074232273 hatyai-skt156@hotmail.com

25

0835548009276 บริษัท อะเบำท์ กรำฟฟิค จำกัด
116/3 ถนนปฏิพัทธ์
ตำบลตลำดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

ออกแบบงำนโฆษณำ

076258415 www.facebook.com/agphuket
076258463 agphuket@hotmail.com

26

0505553004441 บริษัท อี.พี.เดคคอร์(ประเทศไทย) จำกัด
154 หมู่ที่ 6
ตำบลหนองหำร อำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

รำงม่ำนและอุปกรณ์รำงผ้ำม่ำน

0894325737 https://epdecor.co.th/
053353220 aiem@epdecor.co.th

27

0105500000844 บริษัท เอกเกษม จำกัด
5-9 ถนนทรงสวัสดิ์
แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหำนคร 10100

ผลิตภัณฑ์สีนำมันและสีนำ

022215787 http://www.gppaint.com
022244213 ekkasem2009@hotmail.com

28

0105548161376 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด
128 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 92 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบำงอ้อ เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 10700

ตรวจสอบอำคำรและตรวจสอบรับรอง
ระบบไฟฟ้ำ

024242449 http://www.aps.in.th/
028801249 pakawan.aps@gmail.com

29

0105547083134 บริษัท ไอเทม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
26/6 หมู่ที่ 7 ถนนกิ่งแก้ว
ตำบลรำชำเทวะ อำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540

Valve

021751551-3 http://www.item-eng.com
021751540 sales@item-eng.com

รำยชือ่ ธุรกิจที่ได้รับรองมำตรฐำนธรรมำภิบำลธุรกิจ ประจำปี 2562
กองธรรมำภิบำลธุรกิจ
ลำดับ เลขทะเบียน
ชือ่ นิติบุคคล/ที่อยู่
ประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์/โทรสำร
website / E-mail
30 0405534000259 บริษัท เฮอร์เบิรท์ (ประเทศไทย) จำกัด
เตียงผ่ำตัด เตียงสูตินรีเวช เตียงไอซียู 043393695 http://www.herbert.co.th
47 หมู่ 1
เตียงครูใหญ่ และอุปกรณ์เสริมต่ำงๆ
043393455 hr@ntntrading.co.th
ตำบลสำรำญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
31

0225564000054 บริษัท จิรกำรบัญชี จำกัด
85/28 ถนนมหำรำช
ตำบลตลำด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

บริกำรด้ำนบัญชีและจำหน่ำยโปรแกรม 039320823 http://www.jiraaccount.com
บัญชีสำเร็จรูป
jr_account2010@hotmail.com

32

0603525000159 ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด ลิ่มเชียงเส็ง
113 หมู่ที่ 4 ถนนพหลโยธิน
ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

ผำนไถนำและเครื่องมือกำรเกษตร

056255765 https://www.facebook.com/LCS-หจกลิ่มเชียงเส็ง056255197 ผู้ผลิตและจำหน่ำยผำนไถนำและเครื่องมือกำรเกษตร-2287487617951768/
supalcs@yahoo.co.th

33

0105525036737 บริษัท คำร์แลค (ไทย-เยอรมัน) จำกัด
1506 ซอยกำญจนำภิเษก 008
แขวงบำงแค เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

นำยำเคลือบสีรถยนต์

024542876 https://www.carlack.co.th
024542743 carlack_68@yahoo.com

34

0105533088121 บริษัท เค ซี มหำนคร จำกัด
141,143 ถนนนรำธิวำสรำชนครินทร์
แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

Valve

026782530 http://www.kcbkk.com/
026782550-1 info@kcbkk.com

35

0105539003828 บริษัท เจ.เจ. แอ๊ดวำนซ์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
43 อำคำรไทยซีซีทำวเวอร์ ชัน 30 ห้อง 306 ถนนสำทรใต้
แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

ท่อ ข้อต่อ หน้ำแปลน แผ่น ลวดเชื่อม
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

026756286 http://www.jap-thailand.com
026756289 sales@jap-thailand.com

36

0505539003395 บริษัท เชอวำล เทคโนโลยี่ จำกัด
121/4 หมู่ 10
ตำบลแช่ช้ำง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130

ตู้โลหะใช้สำหรับงำนอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนำคม

053129125 http://www.chevalgrp.com
053129124 chevaltechnology@hotmail.com

37

0105554075338 บริษัท เชียงใหม่ไบโอเวกกี จำกัด

ไบโอเวกกี ผักอัดเม็ด วิตำมินรวมจำกผัก 034110485 https://www.bioveggie.net

ลำดับ

เลขทะเบียน

รำยชือ่ ธุรกิจที่ได้รับรองมำตรฐำนธรรมำภิบำลธุรกิจ ประจำปี 2562
กองธรรมำภิบำลธุรกิจ
ชือ่ นิติบุคคล/ที่อยู่
ประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์/โทรสำร
website / E-mail
438 หมู่ 7 ถนนเลียบคลองชลประทำน
เมืองหนำว เจลลี่กัมมี่วิตำมินซีผสมผัก 034110384 contact@bioveggie.net
ตำบลนำแพร่ อำเภอหำงดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
เครื่องดื่มสมุนไพร

38

0115548001701 บริษัท ซีรนี คอร์เนอร์ จำกัด
140/10 หมู่ 12 ซอยกิ่งแก้ว 9/1 ถนนกิ่งแก้ว
ตำบลรำชำเทวะ อำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540

นำเข้ำจัดจำหน่ำย เฟลเวอร์
วัตถุดิบเพือ่ ปรุงแต่งกลิ่นรสหัวนำหอม

023155426
027503695 pc.serenecorner@gmail.com

39

0105539090437 บริษัท เซ้นท์ คอทเทจ จำกัด
140/10 หมู่ 12 ซอยกิ่งแก้ว 9/1 ถนนกิ่งแก้ว
ตำบลรำชำเทวะ อำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540

วัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส เฟลเวอร์ หัวนำหอม 023155425 www.scentcottage.com
สำรหวำน บริกำรปรับปรุงกลิ่นรสให้ดีขึน 027503695 sales@scentcottage.com

40

0575542000288 บริษัท ดีท็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
446 หมู่ที่ 4
ตำบลนำแพร่ อำเภอหำงดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

อำหำรเสริมเเคปซูล เครื่องดื่มสมุนไพร
เเละเครื่องสำอำง

053022111 https://www.cciofficial.com
Detox.thailand01@gmail.com

41

0835546006385 บริษัท ดี-ท็อปส์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลำย จำกัด
888 หมู่ที่ 1
ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

ออกแบบติดตังงำนระบบไฟฟ้ำ

076393057 http://www.dtopsengineering.com
076393059 info@dtopsengineering.com

42

0215551000409 บริษัท แต้ล้งฮัว (ทีแอลเอช) 95 กรุ๊ป จำกัด
58/9-10 หมู่ที่ 8 ถนนบำยพำส 36
ตำบลทับมำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

รับติดตังกระจก และฟิล์มกรองแสง
รถยนต์ และอำคำร

038026367 http://www.tlh-autoglass.com/
038026368 tlhautoglass@gmail.com

43

0945530000055 บริษัท ปัตตำนีคอนกรีต จำกัด
36/3 หมู่ที่ 4
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตำนี 94000

คอนกรีตผสมเสร็จ เสำเข็มคอนกรีต
อัดแรง และแผ่นพืนสำเร็จรูป

073332222 http://www.ptnc.co.th
073334722 kngamkajonviwat@gmail.com

44

0945546000076 บริษัท พี.ที.เจริญธุรกิจ จำกัด
80 หมู่ 1

จำหน่ำยและให้บริกำรซ่อมบำรุงรถยนต์ 073337222 https://www.facebook.com/mgpattani
073337019 acc1.c@ptcpattani.com

ลำดับ

เลขทะเบียน

รำยชือ่ ธุรกิจที่ได้รับรองมำตรฐำนธรรมำภิบำลธุรกิจ ประจำปี 2562
กองธรรมำภิบำลธุรกิจ
ชือ่ นิติบุคคล/ที่อยู่
ประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์/โทรสำร
ตำบลปะกำฮะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตำนี 94000
เบเกอรี่และขนมไทย "ปั้นคำหอม"

website / E-mail

45

0715556000569 บริษัท วีอำร์พี ฟูด้ แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
12/1 หมู่ 3
ตำบลหวำยเหนียว อำเภอท่ำมะกำ จังหวัดกำญจนบุรี 71120

46

0105546110880 บริษัท เศรษฐ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
36 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 1 ถนนสุขุมวิท
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

47

0645558000303 บริษัท สุโขทัยซีเมนต์ จำกัด
99/39 หมู่ 12 ถนนบำยพำส
ตำบลบ้ำนกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

วัสดุก่อสร้ำง

055614822 https://www.facebook.com/sukocemen
055614240 thscm1@gmail.com

48

0105547118531 บริษัท อิน ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

กำรออกแบบตกแต่ง ภำยใน อำคำร
สำนักงำน

028945227

0105532097193 บริษัท เอ็น.ยู.ซี.อินเตอร์แพค จำกัด
72/5 หมู่ที่ 1 ถนนบำงกรวย
ตำบลบำงกรวย อำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
0605552000646 บริษัท เอส.พี.เจริญฟูด๊ ส์ จำกัด
32 ถนนศวิตชำต 2
ตำบลปำกนำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

กล่องกระดำษลูกฟูก

034338393 http://www.nuc.co.th
034338394 sales@nuc.co.th, sales.nuc@gmail.com

ชินส่วนไก่สด

056222830
056222890 tatong00@gmail.com

0415561003255 บริษัท ไอคิว เซ้ำท์อีสต์ โอเอ อุดรธำนี จำกัด
999 ถนนรอบเมือง (โพธิ์สว่ำง)

กระดำษ อุปกรณ์สำนักงำน
และเครื่องถ่ำยเอกสำร

042222215 https://www.facebook.com/IQOA999/
iqoa-service@hotmail.com

Hotel Supply & Lifestyle
product

11/1 ซอยเอกชัย 76/1 ถนนเอกชัย
แขวงบำงบอน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150
49

50

51

034919249 http://www.pankhamhom.com
034919254 info@vrpfood.co.th

023329868 https://www.sethintertrade.com
023329958 marketing.pasha45@gmail.com

https://www.indesign-th.com
028945229 contact@indesign-th.com

ลำดับ

เลขทะเบียน

รำยชือ่ ธุรกิจที่ได้รับรองมำตรฐำนธรรมำภิบำลธุรกิจ ประจำปี 2562
กองธรรมำภิบำลธุรกิจ
ชือ่ นิติบุคคล/ที่อยู่
ประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์/โทรสำร
ตำบลหมำกแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี 41000

website / E-mail

52

0425539000028 บริษัท ฮอนด้ำเมืองเลย จำกัด
28 ถนนชุมสำย
ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

จำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ยี่ห้อฮอนด้ำ

042830719 www.facebook.com/hondamaungloei
pcy.honda@gmail.com

53

0573542000120 ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด เชียงรำยเทคโนคอม
25 ถนนเรืองนคร
ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย 57000

Server, PC, Notebook, UPS,
Software, Network

053745121 https://www.technocom.co.th
053745003 uma@technocom.co.th

54

0105540087886 บริษัท กัลฟ์ ยะลำ กรีน จำกัด
80 หมู่ที่ 1
ตำบลพร่อน อำเภอเมือง จังหวัดยะลำ 95160

ไฟฟ้ำ

073252721 https://www.gulf.co.th
073252722 abdulrahman.gyg@gulf.co.th

55

0105548082506 บริษัท จีซี มำร์เก็ตติง โซลูชั่นส์ จำกัด
เม็ดพลำสติก
555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อำคำรเอ ชัน9 ถนนวิภำวดีรงั สิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

021404487 http://www.gcmgrp.com
021404366
-

56

0755546000116 บริษัท จีเอสอี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
145/4 หมู่ที่ 3
ตำบลลำดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครำม 75000

ทองรูปพรรณและเครื่องใช้ไฟฟ้ำ

034714701 https://www.gsecorporation.com
034714704 dsukma@gmail.com

57

0105531074106 บริษัท ซีเท็กซ์ อินดัสตรี คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
69/69-1 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท-พำนทอง
ตำบลพำนทอง อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 20160

บรรจุภัณฑ์พลำสติก

038451993-4 http://www.sitex.co.th
038451995 hr@sitex.co.th

58

0745545000902 บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
99/10-14 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย
ตำบลโคกขำม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสำคร 74000

บ้ำนทำวน์เฮำส์ บ้ำนแฝด บ้ำนเดี่ยว
อำคำรพำณิชย์ คอนโด พืนที่เช่ำ

034119199 https://www.dl.co.th
034119191 prapassorns@dl.co.th, siriphongs@dl.co.th

ลำดับ

เลขทะเบียน

รำยชือ่ ธุรกิจที่ได้รับรองมำตรฐำนธรรมำภิบำลธุรกิจ ประจำปี 2562
กองธรรมำภิบำลธุรกิจ
ชือ่ นิติบุคคล/ที่อยู่
ประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์/โทรสำร

website / E-mail

59

0925533000188 บริษัท ตรัง ยูซี จำกัด
115 หมู่ที่ 5
ตำบลโคกสะบ้ำ อำเภอนำโยง จังหวัดตรัง 92170

หินเพือ่ อุตสำหกรรมก่อสร้ำง
และแร่โดโลไมต์

0814462954 http://www.pornchaiconcrete2002.com
021069724 tranguc@hotmail.com

60

0375548000028 บริษัท โตโยต้ำอำนำจเจริญ จำกัด
13 หมู่ที่ 19 ถนนชยำงกูร
ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนำจเจริญ 37000

รถยนต์ อะไหล่รถยนต์

045270777 https://toyotaamnat.co.th
045511066 jteera@hotmail.com

61

0105542068731 บริษัท ที.รำด(ประเทศไทย) จำกัด
150 หมู่ที่ 5
ตำบลบำงสมัคร อำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ 24130

หม้อนำ รถยนต์ รถจักรยำนยนต์
และรถขุดตัก

038571450 http://tradthai.com
038571444 hr-safety@trt.co.th

62

0505537005897 บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด
99 หมู่ 4
ตำบลหำดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคำย 43000

สุรำขำว 40 ดีกรี

042449711 http://www.thaibev.com
042449714
-

63

0105530038998 บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1871 ถนนเพชรเกษม
แขวงหลักสอง เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

รถเช่ำ bizcar

024212741 https://www.bizcarrental.com
024211837 bizcar.crm@bizcarrental.com

64

0205537003510 บริษัท ไทยอีสเทิรน์ รับเบอร์ จำกัด
135 หมู่ที่ 2
ตำบลเขำซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190

นำยำงข้น 60%DRC

038168555 https://www.thaieasterngroup.com
038168559 admin@thaieasterngroup.com

65

0105535142017 บริษัท บำงกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
48/1 หมู่ที่ 5 ถนนหนองแช่เสำ
ตำบลนำพุ อำเภอเมือง จังหวัดรำชบุรี 70000

ยำแผนปัจจุบัน ยำแผนโบรำณ
เครื่องสำอำง ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร

032719900 http://www.bangkoklab.co.th
032719917 blc@bangkoklab.co.th

รำยชือ่ ธุรกิจที่ได้รับรองมำตรฐำนธรรมำภิบำลธุรกิจ ประจำปี 2562
กองธรรมำภิบำลธุรกิจ
ลำดับ เลขทะเบียน
ชือ่ นิติบุคคล/ที่อยู่
ประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์/โทรสำร
website / E-mail
66 0105547036713 บริษัท บิซ มอเตอร์ส จำกัด
จำหน่ำยและซ่อมรถมำสด้ำ
027141444 https://www.mazdasukhumvit65.com
2 ซอยสุขุมวิท 65 ถนนสุขุมวิท
026968217 lac.marketing@lexusautocity.com
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110
67

0105521018041 บริษัท เบ็ทเทอร์ ฟำร์ม่ำ จำกัด
323 หมู่ 6 ถนนวิภำวดีรงั สิต
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 10210

ยำสำหรับสัตว์

68

0105524012788 บริษัท แปลน ครีเอชั่นส์ จำกัด
114/1 ซอยสำทร 10 (ศึกษำวิทยำ) ถนนสำทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

ของเล่นเด็กจำกไม้ยำงพำรำ Plan Toys 022379070 http://www.plantoys.com
(แปลนทอยส์)
022379247 cs@plantoys.com

69

0105543085710 บริษัท พระยำพำณิชย์พร็อพเพอร์ตี จำกัด
909/1 ชัน 5 หัอง 502 ถนนสมเด็จพระเจ้ำตำกสิน
แขวงดำวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600

คอนโดมิเนียม ทำวน์เฮ้ำส์ บ้ำนจัดสรร

024689000 https://www.cmc.co.th
024602083 nitida@cmc.co.th

70

0145537000759 บริษัท เฟือ่ งฟูอนันต์ จำกัด
333 หมู่ที่ 1
ตำบลท่ำตูม อำเภอศรีมหำโพธิ จังหวัดปรำจีนบุรี 25140

สุรำขำวตรำรวงข้ำว

037285016 http://www.thaibev.com
037285237 pichai.s@thaibev.com

71

0535541000080 บริษัท มงคลสมัย จำกัด
14 ถนนวิภำวดีรงั สิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

ผลิตสุรำขำว

055449126 http://www.thaibev.com
055449131 nichakan.v@thaibev.com

72

0115532003849 บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัเดครื่องปรับอำกำศ
700/406 หมู่ 7
ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

038265800 www.mitsubishi-mcp.co.th
038717020 recruit@mcp.meap.com

73

0105516006324 บริษัท ยูแทคไทย จำกัด

027491680 www.utacgroup.com

แผงวงจรรวม (IC)

036638610 http://www.better-pharma.com
036638333 bpfact_hr@betagro.com

ลำดับ

เลขทะเบียน

รำยชือ่ ธุรกิจที่ได้รับรองมำตรฐำนธรรมำภิบำลธุรกิจ ประจำปี 2562
กองธรรมำภิบำลธุรกิจ
ชือ่ นิติบุคคล/ที่อยู่
ประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์/โทรสำร
website / E-mail
237 ซอยลำซำล ถนนลำซำล
027492872 kanjanasa@utacgroup.con
แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260
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0105514006823 บริษัท โรงงำนนำปลำไทย(ตรำปลำหมึก) จำกัด
190 หมู่ที่ 1 ถนนวิธำนวิถี ตำบลบำงจะเกร็ง
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครำม 75000

นำปลำแท้ตรำปลำหมึก

022663456 http://squidbrand.com/th
022364693 export@squidbrand.com
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0105532007071 บริษัท โรซี่ บลู ไดมอนด์ จำกัด
349 หมู่ 1
ตำบลบ้ำนกร่ำง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

เพชรเจียระไน

055262166 www.rosyblue.com
055262165 sookruthai@rosyblue.com
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0105527042360 บริษัท วินแชนซ์ ฟูด้ ส์ จำกัด
134 หมู่ที่ 17 ถนนเทพำรักษ์
ตำบลบำงเสำธง อำเภอบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร 10570

ซอสพริก ซอสมะเขือเทศ นำมันหอย
มำยองเนส นำจิมไก่

027056969 https://www.wcf.co.th
023151169 thawat.w@wcf.co.th
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0105535047863 บริษัท วี.พี.ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
800/1 ถนนบรมรำชชนนี
แขวงบำงบำหรุ เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 10700

รถยนต์ฟอร์ด

028864466 https://www.fordvpgroup.com
026968214 info@fordvpgoup.com
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0865547000011 บริษัท ศิรมิ งคลโลจิสติกส์ จำกัด
95 หมู่ 8
ตำบลท่ำข้ำม อำเภอท่ำแซะ จังหวัดชุมพร 86140

ขนส่งสินค้ำด้วยรถบรรทุก

077547123 http://www.smklogistics.com
077547333 info@smklogistics.com
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0105533075151 บริษัท อีซูซุอึงง่วนไต๋กรุงเทพ จำกัด
110 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม
ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

ตัวแทนจำหน่ำยรถยนต์อีซูซุ
และศูนย์บริกำรมำตรฐำน

021014999 https://www.isuzu-unt.com
hr-human@isuzu-unt.com
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0735535000063 บริษัท อีซูซุอึงง่วนไต๋นครปฐม จำกัด
239 หมู่ที่ 5 ถนนเพชรเกษม

ตัวแทนจำหน่ำยรถยนต์อีซูซุ
และศูนย์บริกำรมำตรฐำน

021014999 https://www.isuzu-unt.com
hr-human@isuzu-unt.com

ลำดับ

เลขทะเบียน

รำยชือ่ ธุรกิจที่ได้รับรองมำตรฐำนธรรมำภิบำลธุรกิจ ประจำปี 2562
กองธรรมำภิบำลธุรกิจ
ชือ่ นิติบุคคล/ที่อยู่
ประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์/โทรสำร
ตำบลธรรมศำลำ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

website / E-mail
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0105535165327 บริษัท อีซูซุ อึงง่วนไต๋ ออโต เซลส์ จำกัด
458 ถนนสิรนิ ธร
แขวงบำงพลัด เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 10700

ตัวแทนจำหน่ำยรถยนต์อีซูซุ
และศูนย์บริกำรมำตรฐำน

021014999 https://www.isuzu-unt.com
hr-human@isuzu-unt.com
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0765533000082 บริษัท อึงง่วนไต๋อีซูซุเซลส์ จำกัด
110 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม
ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

ตัวแทนจำหน่ำยรถยนต์อีซูซุ
และศูนย์บริกำรมำตรฐำน

021014999 https://www.isuzu-unt.com
hr-human@isuzu-unt.com
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0105536113193 บริษัท เอเซียติค อุตสำหกรรมเกษตร จำกัด
1526-1540 ซอยพัฒนำกำร 48 ถนนพัฒนำกำร
แขวงพัฒนำกำร เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหำนคร 10251

นำมะพร้ำวและนำกะทิ

034772044 https://www.asiaticagro.com/
034772043 hr_asiatic@asiatic.co.th
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0105518012356 บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด
2922/268 ชัน 22 อำคำรชำญอิสสระทำวเวอร์ 2
ถนนเพชรบุรตี ัดใหม่
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
0105539084399 บริษัท ฮันออน ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
64/4 หมู่ 4
ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

กำรกำจัดศัตรูพืชและกำรควบคุม
กำรเจริญเติบโตปุ๋ยอำหำรเสริม

023082102 https://www.aggrogroups.com
023082487 aggrothailand@aggrogroups.com

เครื่องปรับอำกำศรถยนต์ และชินส่วน
อุปกรณ์รถยนต์

038954050 htttp://www.hanonsystems.co.th
038954049 aratprak@hanonsystems.com
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