
ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล/ท่ีต้ัง ประกอบธุรกิจ โทรศัพท์/โทรสำร website / E-mail / Facebook
1 0 1055 55027 95 7 บริษัท ซีดับบลิว โปรเฟสช่ันแนล เซอร์วิส จ ำกัด ประกอบกิจกำรด้ำนบัญชีและภำษี 021-367-216 info@cwgroups.com

เลขท่ี 594/34-35 ถนนหทัยรำษฎร์ อำกร วำงระบบบัญชี งำนจดทะเบียน ต่อ 201-206 https://cwps.co.th/
แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510 ธุรกิจ ขอใบอนุญำตท ำงำนต่ำงด้ำว Facebook : CWPS แชร์บัญชี&ภำษี

2 0 1555 58000 01 4 บริษัท บียอนด์ เทรนน่ิง จ ำกัด สถำบันฝึกอบรมพัฒนำศักยภำพ info@beyondtraining.in.th
เลขท่ี 768 ถนนเจริญรัถ  ในกำรท ำงำน https://www.beyondtraining.in.th/
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600 Facebook : Beyond Training

3 0 1055 55001 00 1 บริษัท วันมอร์ลิงค์ จ ำกัด รับขนส่ง-ก ำจัดกำกอุตสำหกรรม 02-077-7769 onemorelink@gmail.com
เลขท่ี 6 ซอยประชำนุกูล 3  www.onemorelink.co.th
แขวงวงศ์สว่ำง เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10800 Facebook : onemorelink

4 0 1455 44001 15 3 บริษัท สยำม เนเชอรัล โปรดักซ์ จ ำกัด สกินแคร์บ ำรุงผิว 02-616-2801 ole.sonteera@gmail.com
เลขท่ี 319/50 ถนนวิภำวดีรังสิต www.snowgirljapan.net
แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400 Facebook : Snowgirl Japan

5 0 1255 49006 67 6 บริษัท ท่ีปรึกษำ พ้ิงค์ ลัค จ ำกัด บริกำรท ำบัญชี และบริกำรจดทะเบียน 033-138-400 pimpimol.t@pingluck.com
เลขท่ี 13/43 หมู่ท่ี 3 Facebook : รับจดทะเบียนพำณิชย์
ต ำบลเสม็ด อ ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 บริษัท-ห้ำงหุ้นส่วน รับท ำบัญชี

 โดย ท่ีปรึกษำ พ้ิงค์ลัค

6 0 5055 39000 71 0 บริษัท โพรเฟสช่ันแนล แอคเคำน์ต้ิง เซอร์วิส จ ำกัด บริกำรท ำบัญชี 053-241-979 admin@pas-acc.com
เลขท่ี 60 หมู่ท่ี 2 https://pas-acc.com/
ต ำบลหนองป่ำคร่ัง อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 Facebook : PAS บริษัท โพรเฟสช่ันแนล 

แอคเคำน์ต้ิง เซอร์วิส จ ำกัด - รับท ำบัญชี

รำยช่ือธุรกิจท่ีได้รับรองมำตรฐำนธรรมำภิบำลธุรกิจ ประจ ำปี 2565
กองธรรมำภิบำลธุรกิจ

ธุรกิจท่ีได้รับหนังสือรับรองมำตรฐำนธรรมำภิบำลธุรกิจ
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7 0 5055 14000 13 9 บริษัท วรุณ จ ำกัด ตลำดสด สำธำรณูปโภคส ำหรับบ้ำน 053-202-992 vorapat@oldchiangmail.com
เลขท่ี 185/3 ถนนวัวลำย จัดสรรและจัดสรรท่ีดิน Facebook : กำดวรุณ varun market
ต ำบลหำยยำ อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100

8 0 5055 46003 95 8 บริษัท อีจิซเทค จ ำกัด ผลิตส่งออกและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ 053-921-111 supaporn.s@chevalgrp.com
เลขท่ี 101 หมู่ท่ี 4 โลหะและส่วนประกอบตู้โลหะ ส ำหรับ 053-921-148 www.chevalgrp.com
ต ำบลออนใต้ อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโทรคมนำคม Facebook : -

9 0 1055 42076 81 4 บริษัท โปรแพลน อุตสำหกรรม จ ำกัด ผลิตและส่งออกส่วนผสมและเคร่ืองปรุงรส 02-190-5566 proplanhr@proplanindustrial.com
เลขท่ี 49/3 หมู่ท่ี 1 ถนนบำงบัวทอง ลำดบัวหลวง www.proplanindustrial.com
ต ำบลรำษฎร์นิยม อ ำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 Facebook : Proplanhr

10 0 1255 49000 15 5 บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ำกัด บริกำรตรวจสอบภำยใน 02-526-6100 plia@plgroup.co.th
เลขท่ี 281/158 ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี www.plgroup.co.th
ต ำบลบำงเขน อ ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 Facebook : P&L Group

11 0 1555 37000 12 1 บริษัท ทีเอซี ท่ีปรึกษำบัญชีและกฎหมำย จ ำกัด ให้บริกำรด้ำนบัญชี ภำษีอำกร oithip.tac@gmail.com
เลขท่ี 59/9 หมู่ท่ี 2 ถนนโพธ์ิพระยำ-ท่ำเรือ
ต ำบลบ้ำนขวำง อ ำเภอมหำรำช จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 13150 Facebook : -
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12 0 2155 56001 10 1 บริษัท ทีพีเค ตรวจสอบบัญชีและกฎหมำย จ ำกัด บริกำรท ำบัญชีและตรวจสอบบัญชี 033-060-340 tpkauditandlaw@tpkaudit.com
เลขท่ี 333/38-39 หมู่ท่ี 4 www.tpkaudit.com
ต ำบลทับมำ อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 Facebook :  -

13 0 1155 30000 37 1 บริษัท เชอวำล อิเล็คโทรนิค เอ็นโคลสเชอร์ จ ำกัด ผลิตช้ินส่วนอิเล็คโทรนิคส์ 02-315-1504-5 supatra.y@ce.chevalgrp.com
เลขท่ี 145 นิคมอุตสำหกรรมบำงพลี หมู่ท่ี 17 www.chevalgrp.com
ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร 10570

14 0 1355 55016 25 4 บริษัท อินสไปร์ อินโนวำเท็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด ถุงมือยำง หมอน ท่ีนอนยำงพำรำ 034-110-965 kitti.innovatex@gmail.com
เลขท่ี 46/104-105 หมู่ท่ี 8 และ งำนบริกำรก ำจัดแมลง drinnovatex.com
ต ำบลท่ำทรำย อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร 74000 Facebook : dr.innovatex

15 0 4155 40000 56 7 บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จ ำกัด กระจกรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง 042-211-248-9 udnt@hotmail.com
เลขท่ี 235/1-2 หมู่ท่ี 6 ถนนเล่ียงเมือง 042-212-112 http://www.udonautoglass.com/
ต ำบลหนองบัว อ ำเภอเมืองอุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี 41000 Facebook : Udon Auto Glass

 เคลือบแก้ว ติดฟิล์ม และกระจกรถยนต์

16 0 3455 57000 06 0 บริษัท แก้วจิรภัทร กำรบัญชี จ ำกัด รับท ำบัญชี ภำษีอำกร ปิดงบกำรเงิน 045-953-364 Account_nongubon@hotmail.com
เลขท่ี 47/1 ถนนเทศบำล 1 www.kjpaccounting.com
ต ำบลวำรินช ำรำบ อ ำเภอวำรินช ำรำบ จังหวัดอุบลรำชธำนี 34190 Facebook : บัญชีอุบล แก้วจิรภัทร กำรบัญชี
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1 0105525036737 บริษัท คาร์แลค (ไทย-เยอรมัน) จ ากัด ประกอบกิจการขายสารเคลือบเคร่ืองยนต์ 02-454-2876 https://www.carlack.co.th

1506 ซอยกาญจนาภิเษก 008  น  ามันเคร่ือง น  ามันเกียร์ น  ามันเบรค 02-454-2743 carlack_68@yahoo.com
แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 และน  ามันเชื อเพลิง

2 0105554027384 บริษัท คิด คิด จ ากัด คิด กิจกรรม การส่ือสาร ( รวมถึงผลิต )  http://kidkid.co.th
128 ถนนสุขุมวิท ในด้านความย่ังยืน contact@kidkid.co.th
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 Facebook : @kidkid.think

3 0105533088121 บริษัท เค ซี มหานคร จ ากัด ผู้จัดจ าหน่ายวาล์วและอุปกรณ์ควบคุม 02-678-2530-40 www.kcbkk.com

141,143 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ท่ีใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม info@kcbkk.com
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 Facebook : KC Mahanakorn Co.,Ltd.

4 0105539003828 บริษัท เจ.เจ. แอ๊ดวานซ์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ท่อ ข้อต่อ หน้าแปลน แผ่น ลวดเช่ือม 02-675-6286 http://www.jap-thailand.com
43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั น 30 ห้อง 306 ถนนสาทรใต้ และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง sales@jap-thailand.com
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Facebook : J.J. Advanced Products

5 0105530038998 บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ให้บริการเช่ารถยนต์ 090-545-6000 https://www.bizcarrental.com
1871 ถนนเพชรเกษม ต่อ 1620 service.tvp@bizcarrental.com

แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

6 0105547036713 บริษัท บิซ มอเตอร์ส จ ากัด ตัวแทนจ าหน่ายและศูนย์บริการซ่อม 02-714-1444 https://www.mazdasukhumvit65.com
1871 ถนนเพชรเกษม รถยนต์ย่ีห้อมาสด้า jiratt.b@biz-motors.com

แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 Facebook : Mazda Biz Motors

รายช่ือธุรกิจท่ีได้รับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจ าปี 2565
กองธรรมาภิบาลธุรกิจ
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7 0105550056924 บริษัท บิซรีซอร์ส จ ากัด ให้บริการพนักงานขับรถยนต์และ 02-114-6145 https://www.u-sabai.biz
1871 ถนนเพชรเกษม พนักงานท าความสะอาด Sunisa.n@u-sabai.biz

แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10400 Facebook : U-sabai

8 0105521018041 บริษัท เบ็ทเทอร์ ฟาร์ม่า จ ากัด ยา/สารเสริมส าหรับสัตว์ 036-638-610 http://www.better-pharma.com
323 หมู่ท่ี 6 ถนนวิภาวดีรังสิต bpfact_hr@betagro.com
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 Facebook : Betterpharma BP

9 0105524012788 บริษัท แปลน ครีเอช่ันส์ จ ากัด ของเล่นเด็กเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ 075-280-200 http://www.plantoys.com
114/1 ซอยสาทร 10 (ศึกษาวิทยา) ถนนสาทรเหนือ จากไม้ยางพารา Plan Toys hr@plantoys.com

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 (แปลนทอยส์) Facebook : PlanToys

10 0105543085710 บริษัท พระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี  จ ากัด การซื อและการขายอสังหาริมทรัพย์ 024-689-000 https://www.cmc.co.th
909/1 ชั น 5 หัอง 502 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ท่ีเป็นของตนเองท่ีไม่ใช่ เพ่ือเป็นท่ีพักอาศัย 024-602-080 info@cmc.co.th

แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Facebook : CMC GROUP

11 0535541000080 บริษัท มงคลสมัย จ ากัด ผลิตสุราขาวและสุราผสมพิเศษ 055-449-126 www.thaibev.com

14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต  ต่อ 2013 nichakan.v@thaibev.com
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

12 0105516006324 บริษัท ยูแทคไทย จ ากัด ผลิตชิ นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ ทดสอบ IC 02-749-1680 www.utacgroup.com
237 ถนนลาซาล utl_registration@utacgroup.com

แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 Facebook : บริษัท ยูแทคไทย จ ากัด
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13 0105535047863 บริษัท วี.พี.ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด ธุรกิจเก่ียวกับรถยนต์ซ่ึงมีไว้จ าหน่าย 02-809-5522 https://www.fordvpgroup.com/petchkasem77

1871 ถนนเพชรเกษม (รถยนต์ฟอร์ด) vpa.hr77@fordvpgroup.com

แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

14 0105546110880 บริษัท เศรษฐ์ อินเตอร์เทรด จ ากัด สินค้าของใช้ ของตกแต่งบ้าน 02-332-9868 https://www.sethintertrade.com
36 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 1 ถนนสุขุมวิท และในโรงแรม marketing.pasha45@gmail.com
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 Facebook : PASHA

15 0105552124722 บริษัท สกินเทค อินเตอร์ โปรดักส์ จ ากัด เคร่ืองส าอางบ ารุงผิว 02-966-1872 https://www.skintec1.com/
603/24 ซอยลาดพร้าว 87 ถนนลาดพร้าว skintec.off@gmail.com
แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 Facebook : Skintec InterProduct

 Co.,LTD โรงงานรับผลิตเคร่ืองส าอาง

16 0105548131892 บริษัท ส านักงาน เอ็ม เอ็ม เอ็น ซินดิเคท จ ากัด บริการทางด้านบัญชีการท าบัญชีและ 02-736-9593 https://www.mmnsyn.com
3312/19 ซอยลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว  การตรวจสอบบัญชี  การให้ค าปรึกษา mmn@mmnsyn.com
แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ด้านภาษี Facebook : MMN Syndicate 

Office - Thailand: The Quality
 Accounting Firm.

17 0105553025949 บริษัท ส านักงานบัญชีและกฎหมายเพ่ือน จ ากัด ให้บริการจัดท าบัญชี ปรึกษาภาษีอากร 02-433-2825-6 www.friendaccountancy.com

21,23 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 48 ถนนจรัญสนิทวงศ์ info@friendaccountancy.com
แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 Facebook : ส านักงานบัญชี Friend

Accountancy & Law
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18 0105535165327 บริษัท อีซูซุ อึ งง่วนไต๋ ออโต เซลส์ จ ากัด ตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์อีซูซุ 02-101-4999 https://www.isuzu-unt.com
458 ถนนสิรินธร และศูนย์บริการมาตรฐาน hr-human@isuzu-unt.com
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 Facebook : ISUZU UNT Club

19 0105500000844 บริษัท เอกเกษม จ ากัด ผลิตและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 02-221-5787 www.gppaint.com

5-9 ถนนทรงสวัสด์ิ สีเจนเนอรัลเพ้นท์ตราทหาร ตลอดจน WWW.generalpaints.co.th

แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 รับบริการเคลือบพื นทุกระบบ และทาสี ekkasem2009@hotmail.com
อาคาร Facebook : พื นโรงงาน งานขาย

สีทาพื น Epoxy PU กันซึม 
พื นสนามกีฬา และรับติดตั งสีพื น

20 0105536113193 บริษัท เอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร จ ากัด ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร 034-772-044 https://www.asiaticagro.com/
1526-1540 ซอยพัฒนาการ 48 ถนนพัฒนาการ น  ามะพร้าวและน  ากะทิ ต่อ 211 hr_asiatic@asiatic.co.th
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250 034-772-043 Facebook : Asiatic Agro Industry Co., Ltd.

21 0105518012356 บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จ ากัด น าเข้า ผลิต และจัดจ าหน่าย 02-308-2102 www.aggrogroups.com

2922/268 ชั น 22 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 เคมีการเกษตร aggrothailand@aggrogroups.com
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ Facebook : บริษัท แอ็กโกร 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 (ประเทศไทย) จ ากัด

22 0105548161376 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูช่ัน จ ากัด ตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบไฟฟ้า 02-424-2449 www.aps.in.th/

128 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 92 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 02-880-1249 aps.services@gmail.com

แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 Facebook : APS Thailand 
ตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบระบบไฟฟ้า
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23 0715556000569 บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอร่ี จ ากัด เบเกอร่ีและขนมไทย "ป้ันค าหอม" 034-919-249 http://www.pankhamhom.com
12/1 หมู่ท่ี 3 034-919-254 hr@vrpfood.co.th

ต าบลหวายเหนียว อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120 Facebook : ป้ันค าหอม ขนมไทยและเบเกอร่ี

24 0405534000259 บริษัท เฮอร์เบิร์ท (ประเทศไทย) จ ากัด เคร่ืองมือแพทย์ เตียงผ่าตัด, เตียงตรวจ 043-393-695 http://www.herbert.co.th
47 หมู่ท่ี 1   สูตินรีเวช, เตียงคลอด,และอ่ืนๆ 043-393-455 supat@herbert.co.th

ต าบลส าราญ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 Facebook : NTN Medical Team

25 0225564000054 บริษัท จิรการบัญชี จ ากัด บริการด้านการจัดท าบัญชี  บริการด้าน 039-320-823 www.jiraaccount.com

85/28 ถนนมหาราช ท่ีปรึกษาทางธุรกิจ  บริการด้านภาษีอากร j.arthit@jira.co.th

ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 Facebook : บริษัท จิรการบัญชี จ ากัด

26 0105542068731 บริษัท ที.ราด (ประเทศไทย) จ ากัด หม้อน  ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ 038-571-450 http://tradthai.com
150 หมู่ท่ี 5 และรถขุดตัก ต่อ 127 hr-safety@trt.co.th
ต าบลบางสมัคร อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 038-571-444

27 0105531074106 บริษัท ซีเท็กซ์ อินดัสตรี คอร์ปอร์เรช่ัน จ ากัด บรรจุภัณฑ์พลาสติก 038-451-993-5 www.sitexpackaging.com/th/

69/69-1 หมู่ท่ี 2 ถนนสุขุมวิท-พานทอง vitsanu@sitex.co.th

ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

28 0205537003510 บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จ ากัด น  ายางข้น 60%DRC 038-168-555 www.thaieasterngroup.com

135 หมู่ท่ี 2 038-168-559 thaieastern@thaieasterngroup.com

ต าบลเขาซก อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
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29 0115532003849 บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จ ากัด เคร่ืองปรับอากาศ 038-265-800 www.mitsubishi-mcp.co.th
700/406 หมู่ท่ี 7 038-717-020 recruit@mcp.meap.com
ต าบลดอนหัวฬ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

30 0185555000064 บริษัท ชัยนาทจันทร์ธารา จ ากัด ให้บริการห้องพัก ห้องประชุมสัมมนา 056-410-800 www.chaophayathara.com

1013 หมู่ท่ี 4 โรงแรมเจ้าพระยาธาราริเวอร์ไซด์ชัยนาท Chaophayathara@hotmail.com
ต าบลบ้านกล้วย อ าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000 Facebook : โรงแรมเจ้าพระยาธารา 

ริเวอร์ไซด์ ชัยนาท

31 0573542000120 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงรายเทคโนคอม จ าหน่ายสินค้าเทคโนโลยีไอทีแบบครบวงจร 053-745-121 https://www.technocom.co.th
25 ถนนเรืองนคร และให้บริการติดตั งระบบเน็ตเวิร์ก ระบบ 053-745-003 uma@technocom.co.th
ต าบลเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 เครือข่าย ,รับเขียนโปรแกรม Facebook : Chiangrai Technocom

32 0505539003395 บริษัท เชอวาล เทคโนโลย่ี จ ากัด ผลิตตู้โลหะใช้ส าหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ 053-129-125 http://www.chevalgrp.com
121/4 หมู่ท่ี 10   และโทรคมนาคม ต่อ 105 chevaltechnology@hotmail.com
ต าบลแช่ช้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 053-129-124 Facebook : chevaltalk

33 0105554075338 บริษัท เชียงใหม่ไบโอเวกกี  จ ากัด ผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปจากผักและผลไม้ 034-110-484-5 https://www.bioveggie.net
438 หมู่ท่ี 7 ถนนเลียบคลองชลประทาน ไบโอเวกกี  contact@bioveggie.net
ต าบลน  าแพร่ อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230 Facebook : Bioveggie ทางเลือกใหม่ของการกินผัก

34 0575542000288 บริษัท ดีท็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด อาหารเสริมเเคปซูล เคร่ืองด่ืมสมุนไพร 053-022-111 https://www.cciofficial.com
446 หมู่ท่ี 4 เเละเคร่ืองส าอาง Detox.thailand01@gmail.com
ต าบลน  าแพร่ อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230 Facebook : DETOX Thailand CO., LTD.
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35 0505550001131 บริษัท น่ิมซ่ีเส็ง พาเซ็ล เซอร์วิส จ ากัด บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 053-326-553 dhl_nss@hotmail.com
368/2 ถนนเชียงใหม่-ล าปาง Facebook : DHL Service Point
ต าบลฟ้าฮ่าม อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000  Chiangmai - Thapae Gate

36 0505549001646 บริษัท พี.อี.อิเลคทริค จ ากัด ออกแบบ-ผลิตตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า 053-126-516-7 https://www.pe-electric.com
324 หมู่ท่ี 10 และเคร่ืองจักรในอุตสาหกรรม PE.electric@gmail.com
ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210 Facebook : PEC พี.อี.อิเลคทริค จ ากัด

37 0505553004441 บริษัท อี.พี.เดคคอร์(ประเทศไทย) จ ากัด รางม่านและอุปกรณ์ตกแต่งม่านทุกชนิด 053-353-220 https://epdecor.co.th/
154 หมู่ท่ี 6   epdecor@hotmail.com

ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 Facebook : ผู้ผลิตรางม่านและ
อุปกรณ์ม่าน EP Decor Thailand

38 0925533000188 บริษัท ตรัง ยูซี จ ากัด ผลิตหินเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง 075-203-018 http://www.pornchaiconcrete2002.com

115 หมู่ท่ี 5   และแร่โดโลไมต์ tranguc@hotmail.com
ต าบลโคกสะบ้า อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170

39 0735538000234 บริษัท ดวงสิริ นีโอ คอสเมติกส์ จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง 02-889-2023 http://www.duangsirineo.com
73/13 หมู่ท่ี 5 02-441-9560 duangsirineo@gmail.com
ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 Facebook : บูเต้ - Butaé Official

40 0735535000063 บริษัท อีซูซุอึ งง่วนไต๋นครปฐม จ ากัด ตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์อีซูซุ 02-101-4999 https://www.isuzu-unt.com
239 หมู่ท่ี 5 ถนนเพชรเกษม และศูนย์บริการมาตรฐาน hr-human@isuzu-unt.com
ต าบลธรรมศาลา อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 Facebook : ISUZU UNT Club

https://www.pe-electric.com/
mailto:PE.electric@gmail.com
https://epdecor.co.th/
mailto:epdecor@hotmail.com
http://www.pornchaiconcrete2002.com/
mailto:tranguc@hotmail.com
http://www.duangsirineo.com/
https://www.isuzu-unt.com/
mailto:hr-human@isuzu-unt.com


ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล/ท่ีต้ัง ประกอบธุรกิจ โทรศัพท์/โทรสำร website / E-mail / Facebook

รายช่ือธุรกิจท่ีได้รับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจ าปี 2565
กองธรรมาภิบาลธุรกิจ

ธุรกิจท่ีได้รับการต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ

41 0305547001021 บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟตี  จ ากัด เคร่ืองดับเพลิง อุปกรณ์ผจญเพลิง 044-222-191-2 www.nfs.co.th
144/4,5 หมู่ท่ี 1 ถนนมิตรภาพ และอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล 044-222-455 nasafire_@hotmail.com
ต าบลสุรนารี อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 (PPE) Facebook : https://www.facebook.com/

nasafire

42 0605552000522 บริษัท ตาตง นครสวรรค์ จ ากัด โลจิสติกส์ขนส่งสินค้า ควบคุมอุณหภูมิ 056-222-830
529/12 ถนนโกสีย์ ภาคกลางถึงภาคเหนือ 056-222-890 tatong00@gmail.com
ต าบลปากน  าโพ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 Facebook : บริษัท ตาตง นครสวรรค์ จ ากัด

43 0605552000646 บริษัท เอส.พี.เจริญฟู๊ดส์ จ ากัด ค้าปลีก-ค้าส่ง ไก่สดไก่เเช่เเข็ง 056-222-830 -
32 ถนนศวิตชาต 2 056-222-890 tatong00@gmail.com
ต าบลปากน  าโพ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

44 0603525000159 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล่ิมเชียงเส็ง ผู้ผลิตผานไถนาและเคร่ืองมือทางการ 056-255-765 lcs255765@gmail.com

113 หมู่ท่ี 4 เกษตรทุกชนิด 056-255-197 Facebook : ล่ิมเชียงเส็ง นครสวรรค์
ต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

45 0125553006481 บริษัท ทรัพย์แสนดีการบัญชี จ ากัด บริการด้านบัญชีและตรวจสอบบัญชี 02-194-9639 https://subsandee.com/

70/4-5 หมู่ท่ี 10 subsandee46@gmail.com
ต าบลบางแม่นาง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 Facebook : บัญชีสตอร่ี

46 0125552011952 บริษัท ธรรมรวยพร จ ากัด บริการด้านบัญชีและตรวจสอบบัญชี 02-922-9676 https://trpacc.yellowpages.co.th

116/648 หมู่ท่ี 11  02-922-8701 info@trpacc.com
ต าบลบางรักพัฒนา อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 Facebook : Trpacc
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47 0105532097193 บริษัท เอ็น.ยู.ซี.อินเตอร์แพค จ ากัด กล่องกระดาษลูกฟูก 034-338-393 http://www.nuc.co.th
72/5 หมู่ท่ี 1 ถนนบางกรวย 034-338-394 hrd.nuc@gmail.com

ต าบลบางกรวย อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

48 0135551009709 บริษัท ที-เน็ต จ ากัด เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์/ 02-564-7886 http://www.tnetsecurity.com
121 อาคาร Garden of Innovation ห้องเลขท่ี GOI 01-11  รักษาความปลอดภัย 02-564-7854 business@tnetsecurity.com

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน Facebook : T-NET
ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

49 0145537000759 บริษัท เฟ่ืองฟูอนันต์ จ ากัด ผลิตเคร่ืองด่ืมประเภทมีแอลกอฮอล์ 037-285-018 http://www.thaibev.com
333 หมู่ท่ี 1 (สุราขาวตรารวงข้าว) 037-285-237 cholticha.p@thaibev.com
ต าบลท่าตูม อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

50 0945530000055 บริษัท ปัตตานีคอนกรีต จ ากัด คอนกรีตผสมเสร็จ เสาเข็มคอนกรีต 073-332-222 http://www.ptnc.co.th
36/3 หมู่ท่ี 4  อัดแรง และแผ่นพื นส าเร็จรูป ptncon2530@gmail.com
ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 Facebook : บจก.ปัตตานีคอนกรีต

51 0945546000076 บริษัท พี.ที.เจริญธุรกิจ จ ากัด จ าหน่ายและให้บริการซ่อมบ ารุงรถยนต์ acc1.c@ptcpattani.com
80 หมู่ 1   Facebook : MG Pattani เอ็มจีปัตตานี
ต าบลปะกาฮะรัง อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  พี.ที.เจริญธุรกิจ

52 0945548000162 บริษัท พีทีซี.ออโต้เซลส์ จ ากัด อะไหล่เชฟโรเลต acc1.c@ptcpattani.com
80 หมู่ 1   https://www.facebook.com/

ต าบลปะกาฮะรัง อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 chevroletpattaniofficial/
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53 0105533075151 บริษัท อีซูซุอึ งง่วนไต๋กรุงเทพ จ ากัด ตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์อีซูซุ 02-101-4999 https://www.isuzu-unt.com
110 หมู่ท่ี 4 ถนนเพชรเกษม และศูนย์บริการมาตรฐาน hr-human@isuzu-unt.com
ต าบลไร่ส้ม อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 Facebook : ISUZU UNT Club

54 0765533000082 บริษัท อึ งง่วนไต๋อีซูซุเซลส์ จ ากัด ตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์อีซูซุ 02-101-4999 https://www.isuzu-unt.com
110 หมู่ท่ี 4  ถนนเพชรเกษม และศูนย์บริการมาตรฐาน hr-human@isuzu-unt.com
ต าบลไร่ส้ม อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 Facebook : ISUZU UNT Club

55 0545556000358 บริษัท วี.เค.จี โลจิสติกส์ 2013 จ ากัด ขนส่ง 054-524-721 http://www.vkg-group.com
318 หมู่ท่ี 7 vkg.hrm@vkg-group.com

ต าบลนาจักร อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 Facebook : บริษัท วี.เค.จี กรุ๊ป จ ากัด

56 0545556000315 บริษัท วี.เค.จี อินฟินิตี  จ ากัด บริการไอศกรีม เคร่ืองด่ืม และเค้ก 054-524-721 http://www.vkg-group.com
318 หมู่ท่ี 7 vkg.hrm@vkg-group.com

ต าบลนาจักร อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 Facebook : บริษัท วี.เค.จี กรุ๊ป จ ากัด

57 0835546006385 บริษัท ดี-ท็อปส์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ออกแบบติดตั งงานระบบไฟฟ้า 076-393-057 www.dtopsengineering.com
888 หมู่ท่ี 1 076-393-059 hr@dtopsengineering.com

ต าบลวิชิต อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 Facebook : D-Tops Engineering 
and Supply Co.,ltd 

58 0835551011243 บริษัท ภูเก็ต ไอส์แลนด์ คอนซัลแท็นท์ จ ากัด ท่ีปรึกษาด้านธุรกิจ การจัดตั งบริษัท http://www.phuketconsult.com
21/6 หมู่ท่ี 4 รับดูแลบัญชี mp@phuketconsult.com

ต าบลราไวย์ อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130 Facebook : Phuket Consult
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59 0105540087886 บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จ ากัด กระแสไฟฟ้า 073-252-721 https://www.gulf.co.th
80 หมู่ท่ี 1    073-252-722 abdulrahman.gyg@gulf.co.th
ต าบลพร่อน อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 95160 Facebook : Gulf Energy Development

60 0215551000409 บริษัท แต้ล้งฮั ว (ทีแอลเอช) 95 กรุ๊ป จ ากัด บริการติดตั งกระจก และฟิล์มกรองแสง 038-026-367 http://www.tlh-autoglass.com/
58/9-10 หมู่ท่ี 8 รถยนต์ และอาคาร 038-026-368 tlhautoglass@gmail.com
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 Facebook : TLH AUTO GLASS

61 0105535142017 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จ ากัด ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ 032-719-900 http://www.bangkoklab.co.th
48/1 หมู่ท่ี 5 ถนนหนองแช่เสา เคร่ืองส าอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 032-719-917 blc@bangkoklab.co.th
ต าบลน  าพุ อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 Line @bangkoklab

62 0515551000091 บริษัท สยามทูลส์เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ชิ นส่วนอะไหล่เคร่ืองจักร 053-525-021 http://www.siamtool.co.th
95/7 หมู่ 10   053-525-020 admin@siamtool.co.th
ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 51000 Facebook : siamtool Engineering

63 0425539000028 บริษัท ฮอนด้าเมืองเลย จ ากัด จ าหน่ายรถจักรยานยนต์ย่ีห้อฮอนด้า 042-830-719 pcy.honda@gmail.com
28 ถนนชุมสาย https://www.facebook.com/HondaMuangLoei/

ต าบลกุดป่อง อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

64 0905543000458 บริษัท พันธ์วิศวกรรม คอนซัลแตนท์ กรุ๊ป จ ากัด งานทดสอบดิน งานส ารวจออกแบบ 074-429-716-8 www.phangroup.co.th
118/53 หมู่ท่ี 4  อาคารทุกประเภท engineering_soiltest@hotmail.com
ต าบลคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 Facebook : บริษัท พันธ์วิศวกรรม 

คอนซัลแตนท์ กรุ๊ป
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65 0905556002683 บริษัท สยามคลาสสิค วัสดุภัณฑ์ (ประเทศไทย) จ ากัด หินธรรมชาติ กระเบื องดินเผา 074-554-359-60 http://www.siamclassic.co.th
150 หมู่ท่ี 12  074-554-309 siamclassic.mkt@gmail.com
ต าบลท่าช้าง อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา 90110 Facebook : สยามคลาสสิค 

วัสดุภัณฑ์ ประเทศไทย

66 0905556001814 บริษัท หาดใหญ่ สิริกันตวัฒน์ จ ากัด หลอดพรีฟอร์มเป่าขวดน  า 074-241-683 hatyai-skt156@hotmail.com
14 ถนนเทียนจ่ออุทิศ 1 074-232-273 Line ID : skt-sbp14
ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

67 0115548001701 บริษัท เซ้นท์ คอทเทจ กรุ๊ป จ ากัด วัตถุแต่งกล่ิน 02-315-5425-8 www.scentcottage.com
140/10 หมู่ 12 ซอยก่ิงแก้ว 9/1 ถนนก่ิงแก้ว pc.serenecorner@gmail.com
ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

68 0105539090437 บริษัท เซ้นท์ คอทเทจ จ ากัด วัตถุแต่งกล่ิน 02-315-5425-8 www.scentcottage.com
140/10 หมู่ 12  ซอยก่ิงแก้ว 9/1 ถนนก่ิงแก้ว pc.serenecorner@gmail.com
ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

69 0105547083134 บริษัท ไอเทม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ผู้จัดจ าหน่ายวาล์วและอุปกรณ์ควบคุม 02-175-1551-3 http://www.item-eng.com
26/6 หมู่ท่ี 7 ถนนก่ิงแก้ว ท่ีใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 02-175-1540 sales@item-eng.com
ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

70 0105527042360 บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จ ากัด ซอสพริก ซอสมะเขือเทศ ซอสปรุงรส 02-705-6969 https://www.wcf.co.th
134 หมู่ท่ี 17 ถนนเทพารักษ์ 02-315-1169 thanthachanan.w@wcf.co.th
ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
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71 0755546000116 บริษัท จีเอสอี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด จ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ทองค ารูปพรรณ 034-714-701-2 personal8@gse2003.net
145/4 หมู่ท่ี 3 ทองค าแท่ง รถจักรยานยนต์ Facebook : จีเอสอีOfficial
ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

72 0105514006823 บริษัท โรงงานน  าปลาไทย(ตราปลาหมึก) จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายน  าปลาแท้ (ตราปลาหมึก) 02-266-3456-8 www.squidbrand.com
190 หมู่ท่ี 1 ถนนวิธานวิถี ต าบลบางจะเกร็ง ตรากุ้ง ปลาไส้ตัน และน  าจิ มทะเล prajuab.s@squidbrand.com
อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 Facebook : Squid Brand ตราปลาหมึก

73 0745545000902 บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จ ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 034-119-199 https://www.dl.co.th
99/10-14 หมู่ท่ี 4 ถนนเอกชัย 034-119-191 dland@dl.co.th
ต าบลโคกขาม อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 Facebook : Dland

74 0645558000303 บริษัท สุโขทัยซีเมนต์ จ ากัด สินค้าวัสดุก่อสร้าง แบรนด์เอสซีจี 055-614-822 sukocemen@gmail.com
99/39 หมู่ 12 ถนนบายพาส 055-614-240 https://www.facebook.com/sukocemen

ต าบลบ้านกล้วย อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

75 0505537005897 บริษัท เทพอรุโณทัย จ ากัด สุราขาวตรารวงข้าว 40 ดีกรี 042-449-711 http://www.thaibev.com
99 หมู่ 4 ถนนหนองคาย-โพนพิสัย 042-449-714 woranun.c@thaibev.com
ต าบลหาดค า อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000

76 0375548000028 บริษัท โตโยต้าอ านาจเจริญ จ ากัด รถยนต์ อะไหล่รถยนต์ 045-270-777 www.toyotaamnat.co.th
13 หมู่ท่ี 19  ถนนชยางกูร 045-511-066 toyotaamnatcharoen@gmail.com
ต าบลบุ่ง อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ 37000 Facebook : โตโยต้าอ านาจเจริญ
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ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล/ท่ีต้ัง ประกอบธุรกิจ โทรศัพท์/โทรสำร website / E-mail / Facebook

รายช่ือธุรกิจท่ีได้รับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจ าปี 2565
กองธรรมาภิบาลธุรกิจ

ธุรกิจท่ีได้รับการต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ

77 0415561003255 บริษัท ไอคิว เซ้าท์อีสต์ โอเอ อุดรธานี จ ากัด จ าหน่ายเคร่ืงถ่ายเอกสารและอุปกรณ์ 042-222-215 iq_southeastoa@hotmail.com
999 ถนนรอบเมือง (โพธ์ิสว่าง) เคร่ืองใช้ส านักงาน https://www.facebook.com/IQOA999/

ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

https://www.facebook.com/IQOA999/

