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จดเลิก

 ทุนจดทะเบียน
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รหัส
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รหัส
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1 0105534031157 บจ.ไทย บางโคล่ ทาวเออร์ จ ากัด 28/1/2563 328,000,000    68102 ขายอสังหาริมทรัพย์ 655/12 ตรอกวัดจันทร์ใน ถนนพระรามท่ี

 3

แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

2 0105527007521 บจ.บางกอกเทคโนโลยีวิศวกรรม 

และ ธุรกิจ จ ากัด

22/1/2563 200,000,000    47412 ประกอบกิจการขาย บ ารุง ซ่อมแซม วาง

ระบบคอมพิวเตอร์ รมท้ังบริการติดต้ัง 

ตรวจสอบ แก้ไขอุปกรณ์

14 ซอยศรีนครินทร์ 7 (ล าสาลี 2) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

3 0105543070143 บจ.ผลิตภัณฑ์ บิค (ประเทศไทย) 

จ ากัด

14/1/2563 171,400,000    46431 จ าหน่ายอุปกรณ์เคร่ืองเขียน จ าหน่านไฟ

แช็ค จ าหน่าย

92/52 ช้ันท่ี 18  อาคารสาธรธานี 2 ถนน

สาทรเหนือ

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

4 0105546096097 บจ.ไทม์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ ากัด 22/1/2563 60,000,000     68103 โรงแรม รีสอร์ท 99/296 ช้ันท่ี 11 B อาคารอีโบน่ีทาวเวอร์

 สุขุมวิท 24 (เกษม) ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

5 0105535077991 บจ.เหมืองเชียงม่วน จ ากัด 8/1/2563 57,837,500     46621 ประกอบกิจการค้าแร่ และเช้ือเพลิงทุกชนิด 1550 อาคารธนภูมิ ช้ันท่ี 27 ถนนเพชรบุรี

ตัดใหม่

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

6 0105542019632 บจ.เค.เอส.เอ็ม.บิสิเนส คอร์

ปอเรช่ัน จ ากัด

8/1/2563 41,130,600     70209 บริการธุรกิจ-ให้ค าปรึกษาธุรกิจ

อุตสาหกรรมรถยนต์

66/54 ซอยสุขุมวิท 33 (แดงอุดม) ถนน

สุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

7 0105559095884 บจ.จีซีอาร์ พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอป

เม้นท์ แอนด์ เมเนจ่ิง จ ากัด

7/1/2563 33,000,000     68201 ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

เป็นตัวแทนซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์

92  ซอยลาดพร้าว 110 แยก 1 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

8 0105548163573 บจ.คริสตัลเจด คอนเฟ็กช่ันเนอร์ร่ี 

จ ากัด

30/1/2563 25,400,000     10799 ประกอบกิจการผลิต จัดซ้ือ น าเข้าอาหาร

พร้อมรับประทานหรืออาหารก่ึงพร้อม

รับประทาน

968 อาคารอ้ือจือเหลียง ช้ัน 21 ห้อง บี 1 

ถนนพระราม 4

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

9 0105527008846 บจ.คามาร์ซิโอ จ ากัด 31/1/2563 24,000,000     46421 จ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 771 ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

10 0105557136079 บจ.โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี จ ากัด 3/1/2563 20,000,000     70209 กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านบริหารจัดการ 593/3 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

11 0105562187875 บจ.เคพีเอ แอสเสท จ ากัด 21/1/2563 16,000,000     68102 ซ้ือ ขาย เช่า ให้เช่า ขายฝาก จ านอง 

สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์

933  อาคารรวมทนุไทย ช้ัน 10 ถนนมหา

ไชย

แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

12 0105547072752 บจ.คริสตัลเจด-มายเบรด จ ากัด 30/1/2563 12,462,000     68103 ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ 

ไนท์คลับ

968 อาคารอ้ือจือเหลียง ช้ัน 21 ห้อง จี 

ถนนพระราม 4

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

13 0105533010741 บจ.เชียงใหม่ ไฮย์แลนด์ จ ากัด 24/1/2563 10,000,000     68102 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์/จัดสรรท่ีดิน โดย

แบ่งแยกออกเป็

333/104 หมู่ 4 อาคารหลักส่ีพลาซ่า ช้ัน 6

 อาคาร 2ถนนแจ้งวัฒนะ

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

14 0105539083589 บจ.คิดสปอร์ต (ไทยแลนด์) จ ากัด 8/1/2563 10,000,000     93112 ศูนย์ฝึกออกก าลังกาย 32/7 ซอยสุขุมวิท 69 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

15 0105546107935 บจ.แอดวานซ์ อินเทลลิเจนซ์ 

โมเดิร์นนิต้ี จ ากัด

22/1/2563 10,000,000     63111 บริการออกแบบ วางระบบ พัฒนาระบบ

โปรแกรมซอฟ

333  อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ช้ันท่ี 21 ถนน

วิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

นิติบุคคลเลิกเดือนมกราคม 2563

ท่ัวประเทศ
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16 0105546136609 บจ.กีวี อินเตอร์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 24/1/2563 10,000,000     64921 ประกอบกิจการรับค้ าประกันหน้ีสิน ความ

รับผิดและการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคล

อ่ืน

116/78 อาคาร เอส เอส พี ทาวเวอร์ 2 

ช้ัน 21 ถนน ณ ระนอง

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

17 0105551046469 บจ.ซีเดล เอนด์ ออฟ ไลน์ โซลูช่ันส์

 (ไทยแลนด์) จ ากัด

31/1/2563 10,000,000     28199 ออกแบบผลิตและขายเคร่ืองจักร และ

อุปกรณ์ประกอบหการผลิต เช่น หุ่นยนต์

หรือแขนกล

1550  อาคารธนภูมิ ช้ัน 18 โซนบี, โซนซี 

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

18 0105558106459 บจ.เจ็ทส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 10/1/2563 10,000,000     93112 ให้บริการสถานท่ีออกก าลังกายและบริหาร

ร่างกายรับปรึกษาให้ค าแนะน าวิธีการออก

ก าลังกาย

179/129  ซอยสุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

19 0105559194912 บจ.เอ็ม ดี เอ็กซ์ โซล่า เอ จ ากัด 3/1/2563 10,000,000     46900 ประกอบกิจการค้าเป็นตัวแทนจ าหน่าย

อุปกรณ์ต่างๆ ศึกษา ออกแบบ ผลิตติดต้ัง 

รับจ้างบริหารจัดการซ่อมแซม

199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 12 เอ 

ถนนรัชดาภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

20 0105553155583 บจ.แมคคอนฟิล ฟิลล่ิง แอนด์ 

พลาสติก  จ ากัด

21/1/2563 9,000,000       68101 จัดสรรท่ีดินและบ้าน รับสร้างบ้าน ซ้ือขาย

บ้านและท่ีดิน และร้านอาหาร

8/3 ซอยจตุโชติ 10 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

21 0105542017222 บจ.เซนอิมปอร์ต จ ากัด 31/1/2563 8,000,000       46421 ประกอบธุรกิจขายส่ง ขายปลีก

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

771 ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

22 0105555069731 บจ.ฮามาเด็น(ไทยแลนด์) จ ากัด 31/1/2563 8,000,000       81210 ประกอบกิจการรับดูแลอาคารและบริการ

ท าความสะอาดอาคาร

142 ทูแปซิฟิคเพลส ช้ัน 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

23 0105551041173 บจ.เอ็นจ้ินเทค สยาม จ ากัด 29/1/2563 7,000,000       45301 ประกอบกิจการน าเข้าและขายส่งอะไหล่

และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกับก๊าซเอ็นจีวีและแอล

พีจี

317 อาคารกมลสุโกศล ยูนิต 8 อี ช้ันท่ี 8 

ถนนสีลม

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

24 0125549012854 บจ.ทวีธนา พร็อพเพอร์ต้ี  จ ากัด 20/1/2563 6,300,000       70209 บริหารการขาย จัดการดูแลผลประโยชน์ 

อสังหาริมทรัพย์ท่ีปรึกษาแนะน าปัญหา

เก่ียวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม

55/167 ซอยลาดพร้าว 88 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

25 0105555012909 บจ.ริชาร์ดสัน อาร์เอฟพีดี (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

6/1/2563 6,100,000       46422 ประกอบกิจการจ าหน่าย ขายส่ง ขายปลีก

 ท าตลาดเก่ียวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์

แปลงไฟฟ้า อุปกรณ์อิเลคทรอนิค

555/13-14 อาคารยูนิต้ีทาวเวอร์ ช้ันท่ี 1 

ถนนสุขุมวิท 103

แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

26 0105552042891 บจ.ซุปเปอร์ คิงส์ตัน จ ากัด 13/1/2563 6,000,000       46415 ประกอบกิจการค้ารองเท้าทุกชนิด 89 หมู่ท่ี 1 หมู่บ้านชนช่ืน ถนนเลียบคลอง

ทวีวัฒนา

แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

27 0105553105217 บจ.อีเรม เทอร์คิช ไอศกรีม จ ากัด 14/1/2563 6,000,000       10503 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายไอศกรีม 1178/301 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
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28 0105555000951 บจ.ไทยโฮเรกา ซัพพลาย จ ากัด 2/1/2563 6,000,000       46209 การประกอบกิจการน าเข้าและส่งออก

วัตถุดิบทางการเกษตร ขายส่งวัตถุดิบ

ทางการเกษตร

217 ซอยเพชรเกษม 48 แยก 4-7 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

29 0105561044914 บจ.กัวร์เม่ อิตาเลีย จ ากัด 2/1/2563 6,000,000       71201 ให้บริการรับตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัย 

เก่ียวกับผลิตภัณฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืมทุก

ชนิด

11/14  ซอยร่วมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

30 0103544006790 หจ.นิภาธร เทรดด้ิง 13/1/2563 5,000,000       43210 ประกอบกิจการให้บริการและติดต้ัง ระบบ

ไฟฉุกเฉิน ระบบสัญญาณแจ้งเหตุจากเพลิง

ไหม้ ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้

23/128 หมู่ท่ี 11 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

31 0103552009484 หจ.ร่ ารวยต้ังไพศาล กรุ๊ป 9/1/2563 5,000,000       46510 ประกอบกิจการซ้ือขาย แลกเปล่ียน ซ่อม 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ดีด ดูแล

ระบบเครือข่าย

130 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 49/1 ถนนจรัญ

สนิทวงศ์

แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

32 0103557023523 หจ.แซนช่ัน เทรนด์ 10/1/2563 5,000,000       47413 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองมือส่ือสาร

คอมพิวเตอร์

21/5 หมู่ท่ี 10 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงล าผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

33 0105535042799 บจ.ครีเอทิเมจ จ ากัด 28/1/2563 5,000,000       47411 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

อะไหล่อุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

41 ซอยมีสุวรรณ 3  ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

34 0105537008253 บจ.พี.เอส.กรุ๊ป.(ประเทศไทย) จ ากัด 16/1/2563 5,000,000       47721 ขายปลีกอุปกรณ์น้ ายาท าความสะอาด 119/127-128 หมู่บ้านสินธานี 5 ถนนนว

มินทร์

แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

35 0105542042715 บจ.พาราไดซ์ แอนด์ เฟิสท์ แทรเวล

 จ ากัด

2/1/2563 5,000,000       66123 ประกอบธุรกิจ ซ้ือ ขาย ธนบัตร

ต่างประเทศ ธนาคารบัตรต่างประเทศ 

เหรียญกษาปณ์ต่างประเทศ

143/20 หมู่ท่ี 10 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

36 0105545099351 บจ.เพอร์เฟค ไอที ซิสเตมส์ จ ากัด 23/1/2563 5,000,000       47411 ประกอบธุรกิจจ าหน่ายปลีกอุปกรณ์ และ

เคร่ืองคอมพิวเตอ

2/7  หมู่ท่ี 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

37 0105548012605 บจ.พีไอซีแอล สิริ จ ากัด 22/1/2563 5,000,000       66301 ลงทุน แสวงหาผลประโยชน์ หรือเข้าเป็น

หุ้นส่วนประเภทจ ากัดความรับผิดชอบใน

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด

20 อาคารบุปผจิต ช้ัน 9 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

38 0105550041676 บจ.เฟอร์นิช อิมพอร์ต จ ากัด 24/1/2563 5,000,000       46441 ประกอบกิจการน าเข้า และจ าหน่าย

เคร่ืองมือแพทย์

109 ซอยสุขสวัสด์ิ 31/1 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

39 0105553098326 บจ.เควีเอ ออโต้ สปีด คาร์ส จ ากัด 3/1/2563 5,000,000       45101 ประกอบกิจการน าเข้าและจ าหน่ายรถยนต์

 ยานพาหนะเคร่ืองยนต์ เคร่ืองจักร 

เคร่ืองประดับยนต์

169-169/1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
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40 0105554150241 บจ.ดีกรี ไล้ท์ต้ิง สโตร์ จ ากัด 10/1/2563 5,000,000       64921 ประกอบกิจการเพ่ือยินยอมให้นิติบุคคล 

และบุคคล ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกเข้ามา

ช าระหน้ีแทนลูกหน้ี

1980 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

41 0105557004512 บจ.บูลพาวเวอร์บางกอก จ ากัด 13/1/2563 5,000,000       49323 ประกอบกิจการรับจ้างขนส่ง ขนถ่ายสินค้า 24 ถนนราชมนตรี แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

42 0105557030670 บจ.เอ็นไวส์ แอพพลิเคช่ัน จ ากัด 10/1/2563 5,000,000       62012 รับจ้างเขียน ผลิต จ าหน่าย บ ารุงรักษา 

โปรแกรม บนคอมพิวเตอร์ และบนมือถือ

2521/55 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

43 0105557105190 บจ.บีที แอนด์ อาวล์ โซล่าร์ 1  

จ ากัด

3/1/2563 5,000,000       70209 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษาและแนะน า

ในการการด าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวกับพลังงาน

593/3 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

44 0105557185223 บจ.ปราสาทอัศวิน จ ากัด 8/1/2563 5,000,000       55101 ประกอบกิจการให้เช่าห้องพักรวมถึงการ

ให้บริการอ่ืนๆเช่นการให้บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืม

35/17-19 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

45 0105558031815 บจ.เอ.ซี.โฮม การ์เด้น จ ากัด 7/1/2563 5,000,000       68102 ประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์ 1/699 ซอยรามค าแหง 190/2 ถนน

รามค าแหง

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

46 0105558111801 บจ.เท็กซ์ ซีที จ ากัด 13/1/2563 5,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้า-ส่งออก และ

จ าหน่ายเส้ือผ้าแฟช่ัน เส้ือผ้าส าเร็จรูป 

เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองประดับกาย

29  ซอยมีสุวรรณ 3 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

47 0105558128509 บจ.ไพโค กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด 22/1/2563 5,000,000       71102 ประกอบกิจการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา

 ทดสอบ ดัดแปลง ปรับปรุง ให้ค าปรึกษา 

ติดต้ัง วางระบบโทรคมนาคม

25  อาคารอัลม่าลิงค์ ช้ันท่ี 17  ห้องเลขท่ี

 16 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

48 0105558134631 บจ.นัทต้ี ไซ้แอนทิสต์(ประเทศไทย)

 จ ากัด

10/1/2563 5,000,000       82302 ประกอบกิจการบริการจัดนิทรรศการ จัด

งานสัมมนา จัดการแสดงทางด้าน

วิทยาศาสตร์เพ่ือเผยแพร่ความรู้

982/22 อาคารศูนย์การค้า เกตเวย์ เอกมัย

 ถนนสุขุมวิท

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

49 0105558163461 บจ.เอ พลัส พร จ ากัด 2/1/2563 5,000,000       46441 ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัช

ภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เคร่ืองมือแพทย์ ยาบ ารุง

พืชและสัตว์ทุกชนิด

44/205 ถนนวุฒากาศ 36 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

50 0105558169779 บจ.แม่สอดไฮแลนด์ จ ากัด 2/1/2563 5,000,000       68102 การซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์ 42 ซอยสุขุมวิท 62 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

51 0105561019545 บจ.เจดับเบ้ิลยูดี เอนเนอร์ยี แอนด์ 

รีซอร์สเซส จ ากัด

31/1/2563 5,000,000       35101 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

กระแสไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าจาก

แสงอาทิตย์และพลังงานไฟฟ้าอ่ืน

36  ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

52 0105561071776 บจ.โอเรียนทอล เพียว จ ากัด 3/1/2563 5,000,000       20232 ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัรฑ์บ ารุงผิวลูแล 

เคร่ืองส าอาง เคร่ืองหอม

381/8  ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
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53 0105561192930 บจ.เอส เอ ไอ ดิจิตอล จ ากัด 7/1/2563 5,000,000       62023 กิจการจัดการส่ิงอ านวยความสะดวกด้าน

คอมพิวเตอร์

388  อาคารเอ็กซ์เชนจ์ ทาวเวอร์ ยูนิต 

2901,2904 ช้ันท่ี 29 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

54 0105561210539 บจ.ชัวร์ ไบโอแมส จ ากัด 2/1/2563 5,000,000       16210 การผลิตแผ่นไม้บางและผลิตภัณฑ์ไม้ 147  ซอยลาดพร้าว101 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

55 0105561211861 บจ.เอ็นวี โซลูช่ันส์ จ ากัด 15/1/2563 5,000,000       68102 การซ้ือและการขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็น

ของตนเองท่ีไม่ใช่ เพ่ือเป็นท่ีพักอาศัย

488/60  ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

56 0105562032103 บจ.โอม พาสุข จ ากัด 30/1/2563 5,000,000       56101 ประกอบกิจการ ผลิต และจ าหน่ายอาหาร

ญ่ีปุ่น ปรุงใหม่เพ่ือการบริโภค เคร่ืองด่ืม

1104/275  หมู่บ้าน โนเบิล คิวบ์ ถนน

พัฒนาการ

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

57 0105562183535 บจ.เฉินหยาง คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 13/1/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้าง รับ

ตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร

3  ซอยรุ่งเรือง แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

58 0105562204915 บจ.ซิกซ์ เอ็ม เซอร์วิสเซส จ ากัด 27/1/2563 5,000,000       79909 กิจกรรมบริการส ารองอ่ืนๆและกิจกรรมท่ี

เก่ียวข้องซ่ึงมิได้ จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

245  ซอยรามค าแหง 24 แยก 8 (ราม

ทาวน์เฮ้าส์)

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

59 0105520011116 บจ.คราวน์ ไลนส์ จ ากัด 17/1/2563 4,000,000       52293 ส่งออก บรรจุหีบห่อ น าส่ง นายหน้าและ

ตัวแทน

542 ซอยจ่าโสด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

60 0105532058767 บจ.โรยัลอิมเมจ จ ากัด 13/1/2563 4,000,000       14112 ผลิต ขายส่ง-ปลีกเส้ือผ้าส าเร็จรูป 7/101-102 ช้ัน 1 หมู่ท่ี 11 ถนนราม

อินทรา

แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

61 0105542051099 บจ.กาดาฟ่ี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 14/1/2563 4,000,000       46414 ให้ค าปรึกษาทางด้านการส่งออกแก่ชาว

ต่างประเทศ และส่ง

177/21-22 ซอยจุลดิศ ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

62 0105549085495 บจ.ขนม จ ากัด 9/1/2563 4,000,000       46316 ประกอบกิจการขายขนมปัง 216/1-6 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

63 0105554057321 บจ.ทีทีที ทัวร์ จ ากัด 14/1/2563 4,000,000       79120 ประกอบกิจการน าเท่ียว 19-19/1-3 ซอยสุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

64 0105555061365 บจ.ปาร์คเกอร์ ฮีท เทคโนโลยี 

(ไทยแลนด์)  จ ากัด

2/1/2563 4,000,000       46599 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองจักรและอุปกรณ์

อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับกรรมวิธีทางความร้อน 

การอบโลหะ การชุบโลหะ

952  อาคารรามาแลนด์ ช้ันท่ี 13 ถนน

พระราม 4

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

65 0105557064965 บจ.แบงคอก ออโต้ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

9/1/2563 4,000,000       46109 จ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค เพ่ือการ

ส่งออกไปยังต่างประเทศ

273 ซอยหัวหมาก 31 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

66 0105558059817 บจ.เหลืองฤทธา โฮลด้ิง จ ากัด 23/1/2563 4,000,000       64202 ประกอบกิจการเข้าถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 1  อาคารฟอร์เรส  ห้องเลขท่ี ซี208 ถนน

พุทธบูชา

แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

67 0105561027491 บจ.ทิพวัลย์ เซเว่น จ ากัด 16/1/2563 4,000,000       47113 ประกอบกิจการร้านสะดวกซ้ือ จ าหน่าย

สินค้าอุปโภคและบริโภค

184/117  อาคารฟอร่ัม ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 20

 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

68 0105562060191 บจ.อิชิ เบบ้ี เทรดด้ิง จ ากัด 20/1/2563 4,000,000       47599 ประกอบกิจการ ซ้ือ ขาย ให้เช่า สินค้าแม่

และเด็ก

317/4  ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
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69 0105562171448 บจ.โอลิมปิก แบงคอก ฟุตบอล 

ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากัด

20/1/2563 4,000,000       85410 ให้บริการฝึกซ้อมสอนฟุตบอลส าหรับเด้ก

เยาวชน ให้บริการสนามฟุตบอล เพ่ือการ

ออกก าลังกาย

334  ซอยเสือใหญ่อุทิศ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

70 0735550001032 บจ.ชลนาถ อุปกรณ์น้ า  จ ากัด 3/1/2563 3,100,000       33200 รับจ้างติดต้ังซ่อมบ ารุง ตรวจสอบเคร่ือง

บ าบัดน้ าเสียหรือเคร่ืองก าจัดมลพิษ

11/1 หมู่ท่ี 9 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

71 0103521012220 หจ.เอกลักษณ์การพิมพ์ 8/1/2563 3,000,000       18119 ประกอบกิจการเป็นผู้พิมพ์ส่ิงพิมพ์ 64 หมู่ท่ี 5 ซอยปล่ังอนุสรณ์ (สุขสวัสด์ิ 2) 

ถนนสุขสวัสด์ิ

แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

72 0103557012149 หจ.ยาโด เทรดด้ิง 29/1/2563 3,000,000       47190 จ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคทุกชนิด 301/20 หมู่ท่ี 2 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

73 0103560009692 หจ.เจ้าสัว ฟู้ด 28/1/2563 3,000,000       10799 ผลิต จัดซ้ือ จัดหา จ าหน่าย อาหาร ผัก 

ผลไม้ อาหารส าเร็จรูป อาหารสด-แห้ง 

สินค้าอุปโภค-บริโภคทุกชนิดทุกประเภท

101/268  ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

74 0105536000771 บจ.ไอโอ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 27/1/2563 3,000,000       46599 ซ้ือขาย เคร่ืองมืออุปกรณ์อุตุนิยมวิทยา 89/350 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

75 0105539084976 บจ.เอเซีย แมเนจเม้นท์ จ ากัด 17/1/2563 3,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 27 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

76 0105544049750 บจ.บุญย่ิง เทรดด้ิง จ ากัด 9/1/2563 3,000,000       45301 น าเข้า ส่งออกค้าส่ง ค้าปลีกเคร่ืองอะไหล่

รถยนต์ และเคร่ืองยนต์ เคร่ือง

จักรยานยนต์ และอุปกรณ์ทุกชนิด

143 หมู่ท่ี 4 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

77 0105546140029 บจ.เจียม้อ เท็กซ์ไทส์ จ ากัด 9/1/2563 3,000,000       46443 น าเข้า ส่งออก สินค้าผลิตภัณฑ์เก่ียวกับ

งานการเม้นท์ ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง

81/156 ซอยเพชรเกษม 116 ถนนเพชร

เกษม

แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

78 0105549075082 บจ.สตราทีจิค ชาเลนจ์ จ ากัด 2/1/2563 3,000,000       62011 ประกอบธุรกิจบริการวิเคราะห์ความ

ต้องการ และปัญหาของผู้ใช้ซอฟท์แวร์ 

การออกแบบและเขียนโปรแกรมของ

ระบบงาน

2  อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ช้ัน จี ถนน

สุขุมวิท

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

79 0105549110121 บจ.ที เอ็น เอช ซีเรียลส์แอนด์มอร์ 

จ ากัด

2/1/2563 3,000,000       46319 ประกอบกิจการค้ากะปิ น้ าปลา เคร่ืองจ้ิม

ต่าง ๆ เคร่ืองเทศทุกชนิด พริกทุกชนิด ฯ

4 ซอยร่วมมิตรย่านพหลโยธิน ถนนย่าน

พหลโยธิน

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

80 0105555092767 บจ.ดีธนาวัฒน์ จ ากัด 10/1/2563 3,000,000       45303 ขายส่ง ขายปลีก อะไหล่เก่า 222/182-183 หมู่บ้านเออร์เบิน สาทร 

ถนนราชพฤกษ์

แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

81 0105556051011 บจ.ไบโอมาริน ฟาร์มาซูติคอล 

(ประเทศไทย) จ ากัด

28/1/2563 3,000,000       72102 การวิจัยพัฒนาศึกษารวบรวมข้อมูล จัดท า

จัดพิมพ์ เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับเช้ือโรค 

ยาเคร่ืองใช้ทางการแพทย์

999/9 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล

เวิลด์ ช้ันท่ี 29 ห้องเลขท่ี 2981 เอ็ม ถนน

พระรามท่ี 1

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
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82 0105557130054 บจ.เอ็มไพร์ ไดน่ิง จ ากัด 6/1/2563 3,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร ภัตตาคาร 

ผลิตและจ าหน่ายอาหาร เคร่ืองด่ืมและ

สินค้าอุปโภค บริดภค ทุกชนิด

52 อาคารธนิยะพลาซา ช้ันท่ี 4 ห้องเลขท่ี 

433-435 ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

83 0105558018789 บจ.สิงห์ คอนสตรัคช่ัน โซลูช่ัน 

จ ากัด

7/1/2563 3,000,000       41002 การรับเหมาก่อสร้างซ่อมแซม ดัดแปลง 

อาคารพาณิชย์ ท่ีพักอาศัย งานก่อสร้าง

อย่างอ่ืนทุกชนิด

113/6 ซอยเจริญพัฒนา 7 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

84 0105559014141 บจ.ไลฟ์สไตล์ ลอฟท์ จ ากัด 8/1/2563 3,000,000       23932 ผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ประติมากรรม

 และของตกแต่ง ท่ีระลึก

100/15 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

85 0105559166382 บจ.เดฟพลัส จ ากัด 3/1/2563 3,000,000       58202 ประกอบกิจการให้บริการและติดต้ัง 

ตลอดจนบ ารุงรักษา ซ่อมแซม เว็บ

แอปพลิเคช่ัน โมบายแอฟพลิเคช่ัน

1/86 ซอยสุภาพงษ์ 1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

86 0105560101434 บจ.มิวร่า กรุ๊ป จ ากัด 2/1/2563 3,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก 

เคร่ืองส าอาง เวชส าอาง อุปกรณ์เสริม

ความงาม

22  ซอยจ าเนียรสุข 3 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

87 0105561012753 บจ.คอสเทค เอเซีย จ ากัด 2/1/2563 3,000,000       46105 การขายส่งเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมโดย

ได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

90  ซอยพระยามนธาตุฯ แยก 35-9 แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

88 0105561049126 บจ.โอนิ-โอนิ เรสเทอรองท์ จ ากัด 28/1/2563 3,000,000       56101 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/

ร้านอาหาร

731  อาคารพีเอ็ม ช้ัน 1 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

89 0135534001541 บจ.บี.เอ็ม.ไอ.อินดัสทรี จ ากัด 24/1/2563 3,000,000       25932 ผลิต และจ าหน่ายอุปกรณ์ท่ีท าด้วยเหล็ก 144/6 สีลมซอย 10 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

90 0105547058911 บจ.3 เค เอ็ม จี จ ากัด 6/1/2563 2,300,000       47524 ประกอบกิจการค้ากระจก ส่ิงของท่ีท าจาก

กระจก

1091/5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

91 0103552009492 หจ.พายเซอร์วิส 9/1/2563 2,000,000       46510 ประกอบกิจการซ้ือขาย แลกเปล่ียน ซ่อม

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ดีด ดูแล

ระบบเครืองข่าย

42/16 หมู่ท่ี 1 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญ

ฝ่ังเหนือ

แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

92 0103559014017 หจ.จี.เค.เอนเทอร์ไพรส์ (ประเทศ

ไทย)

27/1/2563 2,000,000       17099 ประกอบกิจการจ าหน่าย แผ่นกระดาษ

ส าเร็จรูป

726/11 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 3 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

93 0103560018691 หจ.ดิ ออพติมิสท์ กรุ๊ป 21/1/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร จ าหน่าย

อาหารและเคร่ืองด่ืม

22  ซอยลาดปลาเค้า 52 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

94 0103561011917 หจ.คเณศ เอ็มโพเร่ียม 13/1/2563 2,000,000       46421 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก ขายปลีก 

ขายส่ง อุปกรณ์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

95/106  อาคารD ห้อง D133 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
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95 0103562007573 หจ.ไคโร 16/1/2563 2,000,000       14112 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย น าเข้า 

ส่งออก เส้ือผ้าสตรี รวมท้ังเคร่ืองแต่งกาย

ทุกชนิด

34/7  หมู่ท่ี 2 ซอยเลียบวารี 45 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

96 0105518005511 บจ.คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

2/1/2563 2,000,000       46691 จ าหน่ายส่งสินค้าอุปโภค เช่น ผงซักฟอก 

ยาสระผม ผ้า

55 อาคารเวฟเพลส ช้ันท่ี 14-15 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

97 0105540063847 บจ.ออร์ก้าการพิมพ์ จ ากัด 2/1/2563 2,000,000       18119 การรับจ้างพิมพ์ส่ิงพิมพ์ 2 ซอยบางแวก 9 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

98 0105546064187 บจ.อีดีดี โบรคเคอร์ จ ากัด 13/1/2563 2,000,000       65110 นายหน้าประกันชีวิต รับเป็นท่ีปรึกษาและ

ให้ค าแนะน าเก่ียวกับการประกันชีวิต

42/68 หมู่ท่ี 17 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

99 0105548141651 บจ.อาร์เอสที โฮลด้ิง จ ากัด 7/1/2563 2,000,000       62022 ประกอบกิจการด้านการบริหาร เป็นท่ี

ปรึกษาด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

แลกเปล่ียนหรือจ าหน่ายอุปกรณ์คอมฯ

22/168  ถนนรัชดาภิเษก ซอย 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

100 0105550060743 บจ.เอกอนันต์ ดีไซน์ แอนด์ คอนส์ 

จ ากัด

8/1/2563 2,000,000       71101 บริการรับออกแบบ และตกแต่งภายใน 

บ้านพักอาศัย อาคาร ส านักงาน และส่ิง

ปลูกสร้างอ่ืนทุกชนิด

511 ซอยบางแค 1 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

101 0105552043536 บจ.จิรันตร์ โฮม จ ากัด 9/1/2563 2,000,000       68103 ประกอบกิจการ ให้บริการสถานท่ีพักอาศัย

 ห้องเช่า รายวัน รายเดือน

14/33 ซอยริมคลองไผ่สิงห์โต แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

102 0105552085131 บจ.ไตรเอ็ท อินเตอร์เนช่ันแนล  

จ ากัด

30/1/2563 2,000,000       59111 ประกอบกิจการผลิตและจัดจ าหน่าย

ภาพยนต์ การถ่ายท าละคร

12 ซอยนักกีฬาแหลมทอง 5 แยก 2-3 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

103 0105552087355 บจ.สยาม คอสเมติก รีเซอร์ช แลบ

บอราทอร่ีส์ จ ากัด

22/1/2563 2,000,000       70209 ประกอบธุรกิจบริการให้ค าปรึกษา 

ค าแนะน า และค้นคว้า วิจัยข้อมูลต่างๆท้ัง

ทางด้านเทคนิค ด้านการตลาด

87/2  อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออล ซีซันส์

 เพลส ช้ัน 36 ยูนิต 1-6 ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

104 0105553127644 บจ.พีเจเอ็น คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 30/1/2563 2,000,000       46900 ประกอบกิจการส่งออกสินค้าอุปโภค

บริโภคแปรรูป

620/2 ตรอกต้นโพธ์ิ แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

105 0105553145936 บจ.เฟิสท์ คลาส นิตต้ิง จ ากัด 2/1/2563 2,000,000       14120 ประกอบกิจการรับผลิตส่ิงทอส่ิงถัก เคร่ือง

แต่งกาย

40 ถนนสวัสดิการ 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

106 0105554110800 บจ.จูเลียต สปอร์ต อินเตอร์เนช่ัน

แนล จ ากัด

9/1/2563 2,000,000       46414 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก ขายปลีก 

ขายส่ง เส้ือผ้าส าเร็จรูป เคร่ืองประดับ 

เคร่ืองแต่งกาย สินค้าแฟช่ัน

23/61-62 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

107 0105555002458 บจ.ยูโร บิสซิเนส จ ากัด 29/1/2563 2,000,000       45101 ประกอบกิจการประกอบ สร้าง ซ่อมแซม 

บ ารุงรักษา น าเข้า ส่งออกเป็นตัวแทนใน

การซ้ือขายสินค้าประเภทรถยนต์

236 ซอยเพชรเกษม 41 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
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108 0105555136713 บจ.แซด เอ็ม ดับเบิลยู ออโต้พาร์ท

 จ ากัด

17/1/2563 2,000,000       45301 กิจการค้า อุปกรณ์รถยนต์ อุปกรณ์ตกแต่ง

รถยนต์ ช่วงล่างรถยนต์ ท้ังในและ

ต่างประเทศ

5257/72 อาคารที.วี.ซี.คอนโดมิเนียม 2 

ช้ันท่ี 9 ถนนประชาสงเคราะห์

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

109 0105556046211 บจ.อินไซท์ ร่มเกล้า จ ากัด 9/1/2563 2,000,000       85491 ประกอบกิจการ การเรียนการสอนภาษา 451/89 ซอยสุวินทวงศ์ 11 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

110 0105556070988 บจ.แมงโก้ซันเทค จ ากัด 28/1/2563 2,000,000       82301 การจัดการประชุม การจัด การส่งเสริม

และหรือ การจัดการเก่ียวกับการประชุม

และการสัมมนา

1  อาคารกลาสเฮ้าส์  ห้องเลขท่ี พี01 ช้ันพี

 ซอยสุขุมวิท 25

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

111 0105556095107 บจ.เคพท์ ซีเครทส์ แทรเวล จ ากัด 7/1/2563 2,000,000       79120 ตัวแทนธุรกิจการท่องเท่ียวและผู้จัดน าเท่ียว 41/41 อิสสระแอทฟอร์ต้ีทู สุขุมวิท 

คอนโดมิเนียม ซอยบาร์โบส 2 ถนนสุขุมวิท

 42

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

112 0105557012345 บจ.ซี โจเซฟ เทรด อิตาลี จ ากัด 27/1/2563 2,000,000       46415 ประกอบกิจการ น าเข้า ส่งออก และ

จ าหน่าย เคร่ืองหนัง กระเป๋า

38/15 สมรุ่งอรุณ อพาร์ทเมนท์ ช้ันท่ี 1 

ห้องเลขท่ี 106 ซอยศาลาลอย (ปรีดีพนม

ยงค์ 14 แยก 14) ถนนสุขุมวิท 71

แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

113 0105557181686 บจ.ปารมิตา กรุ๊ป จ ากัด 7/1/2563 2,000,000       46439 จ าหน่ายเคร่ืองสังฆภัณฑ์ทุกชนิด 5/69 ซอยพหลโยธิน 8 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

114 0105559015821 บจ.ไทย เฟรชทาวน์ จ ากัด 9/1/2563 2,000,000       46109 น าเข้า ส่งออก อาหาร เส้ือผ้า สินค้าท่ัวไป 246 อาคารไทมส์ สแควร์ ห้องเลขท่ี 

15-01 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

115 0105559076286 บจ.สปินก้ีดิงค์ จ ากัด 10/1/2563 2,000,000       63112 ประกอบกิจการให้บริการเวปไซต์ประมูล

สินค้าออนไลน์และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

219/2 อาคารอโศกทาวเวอร์ส ช้น 2 ซอย

อโศก ถนนสุขุมวิท 21

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

116 0105559129924 บจ.โยดู จ ากัด 31/1/2563 2,000,000       47219 ประกอบกิจการร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์

ขนมอบ เช่น ขนมปัง เค้ก ผลิตภัณฑ์ขนม

อบแช่แข็ง

62/51  หมู่บ้าน ระเบียงสวน 5 ถนน

ราษฎร์พัฒนา

แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

117 0105559146926 บจ.แพ็คซัมติง จ ากัด 20/1/2563 2,000,000       46694 ประกอบกิจการค้ากระดาษ ผลิตกล่อง

กระดาษ ผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆซ่ึงท า

ด้วยกระดาษเพ่ือจ าหน่าย

121/36 หมู่ท่ี 4 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

118 0105559171408 บจ.ยัง มันน่ี กรุ๊ป จ ากัด 14/1/2563 2,000,000       58202 ประกอบกิจการสร้างแอปพลิเคช่ันบนสมา

ทโฟน

8/17 หมู่บ้านชวนช่ืน-โมดัส ถนนวิภาวดี

รังสิต

แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

119 0105559173206 บจ.ก าลังดี ครีเอช่ัน จ ากัด 3/1/2563 2,000,000       82302 ประกอบกิจการจัดการงานกิจกรรมและ

จัดการงานประชาสัมพันธ์ทุกประเภท

199/29 ซอยร่มเกล้า 11 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

120 0105559189242 บจ.แบงค็อก กอล์ฟ วีโก จ ากัด 8/1/2563 2,000,000       93111 ประกอบกิจการ ให้บริการจองสนามกอล์ฟ 193/7 อาคารบุญทิมา ช้ันท่ี 2 ห้องเลขท่ี 

4203-4204 ซอยสุขุมวิท 101 ถนนสุขุมวิท

แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
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121 0105560015279 บจ.สปอร์ต เพอร์ฟอร์แมนซ์ จ ากัด 7/1/2563 2,000,000       46433 ประกอบธุรกิจ น าเข้า และจ าหน่าย

อุปกรณ์กีฬา เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองนุ่งห่ม 

ท่ีเก่ียวกับกีฬา

998/256 บีรีพับบลิค ช้ันท่ี 8 ห้องเลขท่ี 

318 ซอยสุขุมวิท 101/1 ถนนสุขุมวิท

แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

122 0105560097143 บจ.เอสซีมาร์เก็ต เซ็ฟ แอนด์ คอนวี

เนียนท์ จ ากัด

30/1/2563 2,000,000       26201 ประกอบกิจการผลิตจ าหน่าย ส่งออก 

น าเข้าซ่ึงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์

69/313  ซอยรามค าแหง 164 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

123 0105560140511 บจ.แบงค์คอก ซัคเซส ออคช่ัน 

จ ากัด

30/1/2563 2,000,000       47741 ประกอบกิจการซ้ือขาย ประมูล วัตถุ

โบราณ ภาพวาดและงานศิลปะทุกชนิด

12/9  ถนนลาดพร้าว 71 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

124 0105560152179 บจ.เรียล เจแปน นาโกย่า จ ากัด 29/1/2563 2,000,000       79120 ประกอบกิจการธุรกิจท่องเท่ียวในประเทศ

และต่างประเทศ

160/403 ยูนิต เอ ห้องชุดอาคารไอทีเอฟ-

สีลมพาเลส ช้ัน 19  ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

125 0105561118233 บจ.ไอซีสปาร์ค จ ากัด 15/1/2563 2,000,000       86201 ประกอบกิจการ บริการด้านการแพทย์ 

การรักษาพยาบาล การส่งเสริมฟ้ืนฟูสุขภาพ

193/51  อาคารเลครัชดาออฟฟิศคอม

เพล็กซ์ ช้ัน 12เอ ห้อง อี ถนนรัชดาภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

126 0105561120360 บจ.กูโร เทรดด้ิง จ ากัด 2/1/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร ภัตตาคาร บาร์

 ขายอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกชนิดทุก

ประเภท

487  หมู่บ้าน โชคชัยปัญจทรัพย์ ซอย

ลาดพร้าว 80

แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

127 0105561123075 บจ.อับฮิมอันโย สโตร์ จ ากัด 24/1/2563 2,000,000       46414 ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีก เส้ือผ้า

ส าเร็จรูปทุกชนิด

5/15  ซอยรามค าแหง 2 ซอย 23 แยก 5 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

128 0105561144889 บจ.อีดาทัม จ ากัด 10/1/2563 2,000,000       62022 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษาและพัฒนา

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

249/17  ซอยลาดพร้าว 122 (มหาดไทย 

1) ถนนลาดพร้าว

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

129 0105561165495 บจ.ลอง ยิง โกลบอล แบงคอก 

จ ากัด

10/1/2563 2,000,000       46319 ประกอบกิจการจ าหน่ายและให้ค าปรึกษา

เก่ียวกับผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ และอาหาร

เสริมทุกชนิด

24/151  ซอยลาดพร้าว 21 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

130 0105562037881 บจ.เอเชียเท จ ากัด 22/1/2563 2,000,000       79909 บริการจองต๋ัวเคร่ืองบินในประเทศและ

ต่างประเทศ

888/64  ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

131 0105562096501 บจ.เพงฮุย อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 31/1/2563 2,000,000       46103 น าเข้าส่งออก จ าหน่ายปลีกและส่ง

เคร่ืองส าอาง สินค้าประเภทยางพารา 

หมอนท่ีนอน

351  ซอยโรหิตสุข แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

132 0105562129280 บจ.ชิค ฟู้ด จ ากัด 2/1/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการภัตตาคาร ร้านอาหาร 

ให้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม

10/34  ถนนประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดเลิก

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

133 0105562195495 บจ.พินนาเคล เทรนน่ิง แอนด์ 

คอนซัลแทนท์ จ ากัด

22/1/2563 2,000,000       74909 ประกอบกิจกรรมทางวิชาชีพวิทยศาสตร์

และเทคนิคอ่ืนๆซ่ึงมิได้ จัดประเภทไว้ในท่ี

อ่ืน

15/9  ถนนพระรามท่ี 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

134 0845558008418 บจ.เมซอน โคลส จ ากัด 7/1/2563 2,000,000       46494 ประกอบกิจการเป็นตัวแทน จ าหน่าย 

น าเข้าส่งออก เคร่ืองเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด

397,399  ตรอกสะพานยาว ถนนเจริญกรุง แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

135 0905560002269 บจ.เจลิต้า (ประเทศไทย) จ ากัด 14/1/2563 2,000,000       46693 ค้ายางเทียม ส่ิงท าเทียม วัตถุ หรือสินค้า

ดังกล่าวโดยกรรมวิธิทางวิทยาศาสตร์

281/19-23 ช้ัน 3 ห้อง 313  ซอยสีลม 1 

ถนนสีลม

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

136 0105533101704 บจ.แปซิฟิค แอควาเทค จ ากัด 13/1/2563 1,500,000       47523 ขายปลีกอุปกรณ์เก่ียวกับน้ า รับจ้าง

ออกแบบงานวิศวกรร

1666 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

137 0105557186041 บจ.เอสสเลิฟ จ ากัด 15/1/2563 1,500,000       46414 ขายส่งเส้ือผ้าแฟช่ัน โดยวิธีการใช้ส่ือ

อิเล็กทรอนิคส์ผ่ายเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

106/2 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

138 0103558021494 หจ.ปมณธร พร็อปเพอร์ต้ี 8/1/2563 1,200,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบตกแต่งภายใน 588/93  ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

139 0105548015001 บจ.เอ็นจอย โปรดักช่ัน จ ากัด 28/1/2563 1,125,000       59112 ประกอบกิจการรับจ้างผลิตรายการ

โทรทัศน์และส่ือทุกประเภท

380/215 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

140 0103519009691 หจ.ก้ิมหลี 9/1/2563 1,000,000       45302 จ าหน่ายแบตเตอร่ีรถยนต์ 2158  ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

141 0103540016880 หจ.พร ประเสริฐ คอมพริชล่ี 2/1/2563 1,000,000       45202 ให้บริการเคาะ ปะผุ พ่นสี ท าสีรถยนต์ 6/1 ซอยโชคชัย 4 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

142 0103545004626 หจ.โชติปทุมรัตน์วัฒนา 27/1/2563 1,000,000       70209 รับเป็นท่ีปรึกษา ฝึกอบรม ให้ค าแนะน า

และให้ความรู้

497-505 ตรอกบ้านบาตร ถนนบ ารุงเมือง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

143 0103550025130 หจ.จริยา เจมส์.บี.เจ.การ์เม้นท์ 13/1/2563 1,000,000       14120 ประกอบกิจการรับจ้างเย็บผ้า 56/12-13 หมู่ท่ี 3 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

144 0103551009634 หจ.ภาสินีเจริญ แอร์ 10/1/2563 1,000,000       47595 ประกอบกิจการขายปลีกเคร่ืองปรับอากาศ

 เคร่ืองฟอกอากาศ พัดลม เคร่ืองดูดอากาศ

 รวมท้ังอะไหล่และอุปกรณ์

498 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

145 0103552000797 หจ.ถนอมเกียรติ ออโต้เซลส์ 15/1/2563 1,000,000       45101 ประกอบกิจการรับซ้ือและแลกเปล่ียน 

รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จ าหน่ายอุปกรณ์

รถยนต์ทุกชนิด

5  ซอยเลียบคลองภาษีเจริญฝ่ังเหนือ 22 

แยก 6

แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

146 0103552006965 หจ.ซีล อินเตอร์แอ๊ค 14/1/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างและ

ตกแต่งอาคาร

64 ซอยรามค าแหง 166 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

147 0103552029451 หจ.วัลลภ ล็อตโต้ 3/1/2563 1,000,000       92001 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจ าหน่ายสลาก

กินแบ่งรัฐบาล

392/146 หมู่ท่ี 3 ซอยเพชรเกษม 62/4 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

148 0103553016590 หจ.โชคชัยเพ่ิมพูนผล 31/1/2563 1,000,000       92001 จ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล จ าหน่าย

สลากออนไลน์

187 ซอยโรหิตสุข แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
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รหัส
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149 0103554005516 หจ.ดีเซิร์ท แอนด์ เบเกอร่ี 24/1/2563 1,000,000       46316 จัดจ าหน่ายขนมปัง เบเกอร่ี อาหาร 

เคร่ืองด่ืม ทุกประเภท

20 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

150 0103555001590 หจ.ไมโครไดรฟ์ 13/1/2563 1,000,000       27501 ประกอบกิจการผลิตเคร่ืองใช้ในบ้านเรือน 1564/242 หมู่บ้านพิบูลย์บางซ่ือ ซอย7 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

151 0103555017950 หจ.ล่ าซ าทรัพย์ เซอร์วิส 14/1/2563 1,000,000       77309 ให้เช่าพัดลมไอน้ า เคร่ืองปรับอากาศ

เคล่ือนท่ี เต๊นท์ผ้าใบ

24 ซอยนาคนิวาส 11 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

152 0103556015250 หจ.เกลียวเงิน 10/1/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการขายผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร

,สมุนไพร ทุกประเภท

27/10 หมู่บ้านจิตรธารา หมู่ท่ี 7 ถนน

พุทธมณฑลสาย 3

แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

153 0103556066113 หจ.แสงทอง 2014 9/1/2563 1,000,000       47723 ขายปลีกเคร่ืองส าอาง 477/226 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

154 0103557007013 หจ.กนิษฐ์นันท์ คอนสตรัคช่ัน 6/1/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

ส านักงาน

107/12  ซอยเสริมสุข แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

155 0103558000781 หจ.เค.อาร์.เอ็ม. เซอร์วิส 10/1/2563 1,000,000       45201 การบริการ ล้าง อัด ฉีด รถยนต์ทุกประเภท 25/23 ซอยอินทรามระ 2 ถนนสุทธิสาร

วินิจฉัย

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

156 0103559008653 หจ.เอ็ม.เจ. สปีดออโต้เคลม 2/1/2563 1,000,000       66210 การให้บริการรับตรวจสอบอุบัติเหตุจาก

บริษัทประกันภัยต่างๆ

151/628 ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 33 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

157 0103559015102 หจ.วิทยาการบริบาล 14/1/2563 1,000,000       97000 ประกอบกิจการจัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ

 ดูแลผู้ป่วย ไปอยู่ตามประจ าบ้านและ

โรงพยาบาล

1045/1  ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

158 0103559018411 หจ.เดล่ี เฟรช เทรดด้ิง 28/1/2563 1,000,000       56101 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร 

ร้านอาหาร

33 ซอยสวนสยาม 16 แยก 1 ถนนสวน

สยาม

แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

159 0103560005743 หจ.ป่ินสากล (2534) 28/1/2563 1,000,000       47711 จ าหน่ายปลีก-ส่ง เส้ือผ้าส าเร็จรูป รองเท้า

กระเป๋า เคร่ืองประดับสตรี

46/39 ซอยชุมชนสวนอ้อย แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

160 0103560006464 หจ.โฟร์ ไวไฟ 29/1/2563 1,000,000       61101 ประกอบกิจการให้บริการซอฟแวร์ และ

ฮาร์ดแวร์ด้านโครงข่ายผ่านระบบโทรศัพท์

1199  อาคารปิยวรรณ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 2 

ถนนพหลโยธิน

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

161 0103560011701 หจ.ทีพี มินิเวิลด์ 15/1/2563 1,000,000       79120 ธุรกิจจัดน าเท่ียว 2  อาคารดิ ไอส์แลนด์ รีสอร์ท ช้ันท่ี 1  

ห้องเลขท่ี 2103 ซอยรามอินทรา 99 ถนน

รามอินทรา

แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

162 0103561004350 หจ.เอช.ดับบลิว.เอส. เวิลด์ คอสเม

ติก

6/1/2563 1,000,000       46103 น าเข้า ส่งออก เคร่ืองส าอาง 99/17  ถนนอรุณอมรินทร์ตัดใหม่ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

163 0103561005101 หจ.กรีนมูระกรุ๊ป 9/1/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจการจ าหน่ายขนมมันหวานญ่ีปุ่น 113/43  ซอยเจริญพัฒนา 7 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
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164 0103561015564 หจ.วีเสิร์ฟ ยูเอ็นจอย 10/1/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการบริการรับเขียนบทความ 

รับท าคอนเทนท์รูปภาพ รับท าวีดีโอรีวิว

สินค้า

78/2  ซอยรามค าแหง 9(ธารารมณ์) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

165 0103562001672 หจ.ปู่ ปลา วัน ทรานสปอร์ต 17/1/2563 1,000,000       49329 ประกอบกิจการรับจ้างไม่ประจ าทางท้ังรถ

ตู้ รถบัส รถยนต์ โดยสารทุกชนิด

632/15  ซอยพญานาค แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

166 0103562012054 หจ.นาวาช็อป 15/1/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการการขายปลีกผ่านการ

ส่ังซ้ือทางไปรษณีย์หรือทางอินเทอเน็ต

80  ซอยนาคภาษิต แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

167 0105524013431 บจ.เซอร์อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 3/1/2563 1,000,000       47721 จ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้

ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์

1235 ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

168 0105533032052 บจ.แฟบริค ไลน์ จ ากัด 7/1/2563 1,000,000       46411 ขายผ้าดิบ ผ้าใยสังเคราะห์ 9 ตรอกโรงพิมพ์ ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

169 0105536103813 บจ.บุญยวีร์ เอ.ซี. จ ากัด 2/1/2563 1,000,000       69200 บริการจัดท าบัญชี-ภาษีอากร 86 ซอยนางนอง 2 ถนนวุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

170 0105537041595 บจ.เอลิเวล (เอเซีย) จ ากัด 3/1/2563 1,000,000       43223 จ าหน่าย ติดต้ัง ซ่อมแซมเคร่ืองท าความ

เย็นพร้อมอุป

2893,2895 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

171 0105538016322 บจ.โอมาโก้ ออโตพาร์ท จ ากัด 2/1/2563 1,000,000       45301 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองอะไหล่  ช้ินส่วน

รถยนต์  ท้ัง

50/56 หมู่ท่ี 2 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

172 0105538129640 บจ.ณ วรางค์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด 29/1/2563 1,000,000       68103 ให้เช่าอาคาร (คอนโด) 31 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

173 0105538134007 บจ.โฟล เกตเวย์  จ ากัด 3/1/2563 1,000,000       46319 ขายอาหารเสริม 55/26  ซอยโยธินพัฒนา 11 แยก 7 แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

174 0105539069101 บจ.ม.พีรพันธ์ จ ากัด 10/1/2563 1,000,000       47731 ขายส่ง,ขายปลีก,นาฬิกา,อุปกรณ์นาฬิกา 90/224-225 ซอยวัชรพล 1/4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

175 0105540074903 บจ.พี.ไอ.พี.อินเตอร์เทรด จ ากัด 8/1/2563 1,000,000       45201 ซ่อมรถยนต์ รถยก และอะไหล่ 50/293 หมู่ท่ี 3 ถนนสุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

176 0105542022901 บจ.ดรอยท์เนส แอสโซซิเอท จ ากัด 22/1/2563 1,000,000       68102 ค้าอสังหาริมทรัพย์ เย่ียงธนาคารพาณิชย์ 603 อาคารสหไทย ถนนบ ารุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

177 0105542038483 บจ.อินทัช มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 10/1/2563 1,000,000       46316 จ าหน่ายส่ง จ าฟน่ายปลีกสินค้าอุปโภค 

บริโภค

17/225 หมู่ท่ี 4 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

178 0105543016033 บจ.เจ 2000 อินเตอร์เทรด จ ากัด 9/1/2563 1,000,000       46599 จ าหน่ายอะไหล่เคร่ืองยนต์ สายพาน

ล าเลียง ป๊ัมน้ า

88/2294 หมู่ท่ี 6 ถนนพระรามท่ี 2 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

179 0105543086210 บจ.แอ๊คม่ี แคร์ เซอร์วิส จ ากัด 22/1/2563 1,000,000       81210 บริการรับท าความสะอาด 10/95 หมู่ท่ี 9 ซอยนวลจันทร์ ถนนนวมิ

นทร์

แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

180 0105544017254 บจ.อดิเดช ศรีเพชร มาร์เก็ตต้ิง 

(ไทยแลนด์) จ ากัด

7/1/2563 1,000,000       10132 ผลิตและจ าหน่ายลูกช้ินปลา เต้าหู้ วุ้นเส้น

 และปลา

1036/4 หมู่ท่ี 7 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

181 0105544059909 บจ.เอส.ที.ดีไซน์ แอนด์ แมเนจ

เม้นท์ จ ากัด

9/1/2563 1,000,000       82990 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 100  ซอยฉิมพลี 28 แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

182 0105544099170 บจ.ทรี บิลเล่ียน เทรดด้ิง จ ากัด 2/1/2563 1,000,000       46319 ส่งออกอาหารแห้ง อาหารส าเร็จรูป 431/85 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

183 0105544114128 บจ.ทรีนิต้ี คอร์ปอเรช่ัน แอนด์ ดี

เวลล็อปเม้นท์ จ ากัด

24/1/2563 1,000,000       71102 รับเหมาบริการด้านแรงงาน รับเหมา

ออกแบบติดต้ัง วางระ

3824 ซอยลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
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184 0105545042660 บจ.469 คัลเลอร์พร้ิน จ ากัด 15/1/2563 1,000,000       73200 บริการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด 442/7 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) 

ถนนศรีวรา

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

185 0105545059902 บจ.ไอเดีย เอ็กซิบิช่ัน กรุ๊ป จ ากัด 2/1/2563 1,000,000       73101 บริการโฆษณา และส่ือโฆษณา 109/138  ซอยกาญจนาภิเษก 20 แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

186 0105545115501 บจ.เน๊ียบนิยม จ ากัด 8/1/2563 1,000,000       74200 ปรับแต่งภาพโฆษณา ส่ิงพิมพ์ ถ่ายภาพ 48/131 ซอยพระรามเก้า 43 ถนนเสรี 4 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

187 0105545120776 บจ.ไนซ โฟน จ ากัด 3/1/2563 1,000,000       47413 ขายปลีกโทรศัพท์เคล่ือนท่ีและอุปกรณ์

ทางการส่ือสาร

156/54 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

188 0105546040822 บจ.โชคอนันต์ 2559  จ ากัด 7/1/2563 1,000,000       47999 ตัวแทนจ าหน่ายสลากด้วยเคร่ืองจ าหน่าย

สลากส านักงาน

363/10-11 ตรอกข้าวสาร ถนนเตชะวณิช แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

189 0105546055544 บจ.เค วี เอ ออโต้ เซอร์วิส จ ากัด 3/1/2563 1,000,000       45201 ให้บริการซ่อมรถยนต์ทุกชนิด จ าหน่าย

ปลีกอะไหล่ และอุ

169-169/1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

190 0105546088426 บจ.เวิร์คก้ิง แอร์เรีย จ ากัด 9/1/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง รับจ้าง

ท าของตามวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคล กับ

ภาครัฐฯ

30 ซอยวัฒนานิเวศน์ 6 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

191 0105546097808 บจ.โรงถ่ายสุดโต่ง  จ ากัด 22/1/2563 1,000,000       74200 ธุรกิจเกียวกับสตูดิโอให้บริการถ่ายภาพน่ิง

ตลอดจน

65/14 ถนนริมคลองวัดนางชี แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

192 0105546098871 บจ.เค.ที.เอส. ออยล์แอนด์เซอร์วิส 

จ ากัด

10/1/2563 1,000,000       47300 ประกอบกิจการค้าน้ ามันขายปลีกและส่ง

น้ ามันหล่อล่ืนขายปลีกขายส่ง ขายส่ง

สินค้าอุปโภคและบริโภค

323 ถนนลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

193 0105546129521 บจ.อาสโก้พาร์ทเซ็นเตอร์ จ ากัด 22/1/2563 1,000,000       45301 จ าหน่ายส่ง-ปลีกอะไหล่ อุปกรณ์ของ

ยานพาหนะ

152/5, 102, 136 ถนนมังกร แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

194 0105546132182 บจ.แมสอินทิเกรช่ันซีสเต็ม จ ากัด 10/1/2563 1,000,000       46105 น าเข้า-ส่งออก เคร่ืองช่ัง ตวง วัด 

เคร่ืองจักรในงานอุตสาหกรรม

72/7 ซอยคู้บอน 48 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

195 0105547065713 บจ.พี ทู มีเดีย จ ากัด 3/1/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการขนย้าย หิน ดิน ทราย 

และถม ปรับพ้ืนท่ี

127/118 หมู่ท่ี 12 ซอยรามอินทรา 40 

แยก8-1 ถนนนวลจันทร์

แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

196 0105548006583 บจ.เอส เค โปรคอน จ ากัด 28/1/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 10/1 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

197 0105548045074 บจ.มาคอว์ อีควิพเม้นท์ จ ากัด 9/1/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์

และเคร่ืองมือใช้ในการก่อสร้าง เคร่ืองมือ

ช่างทุกประเภท

52 ซอยเพชรเกษม 46/1 แยก 3 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

198 0105548078738 บจ.บิสซิเนส มาริไทม์  จ ากัด 3/1/2563 1,000,000       49323 ขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารท้ัง

ทางบก ทางน้ า ทางอากาศ ท้ังภายในและ

ระหว่างประเทศ

99 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
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199 0105548101543 บจ.เดอะ ลอว์ แอดโวเคท จ ากัด 2/1/2563 1,000,000       69100 ประกอบธุรกิจบริการทางด้านกฎหมาย ท่ี

ปรึกษากฎหมายและว่าความท่ัว

ราชอาณาจักร

128/354 อาคารพญาไทพลาซ่า ช้ัน 32 

ถนนพญาไท

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

200 0105548111085 บจ.แอลจี เวิลด์ จ ากัด 7/1/2563 1,000,000       46421 ประกอบกิจการจ าหน่ายและน าเข้า 

อุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองมือวัด

ทางอุตสาหกรรมและอุปกรณ์

28/5 หมู่บ้านพนาสนธ์การ์เด้นโฮม 5 หมู่ท่ี

 4 ถนนหทัยราษฎร์

แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

201 0105548164456 บจ.นิว ล้ิงค์ เทรดด้ิง จ ากัด 9/1/2563 1,000,000       79110 ประกอบกิจการค้า จ าหน่ายต๋ัวโดยสาร

ต่าง ๆ ท้ังภายในประเทศและภายนอก

ประเทศ

177/26 ถนนราชปรารถ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

202 0105549036532 บจ.กรีน ทีค รีสอร์ท จ ากัด 10/1/2563 1,000,000       02100 ประกอบกิจการป่าไม้ การท าไม้ การปลูก

สวนป่า

232/7  ซอยสุขุมวิท 54 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

203 0105549036940 บจ.ไทยเฟอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 10/1/2563 1,000,000       47733 ประกอบกิจการค้าปลีกผลิตภัณฑ์ทาง

การเกษตร ปุ๋ย ปุ๋ยชีวภาพ

957/42 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

204 0105549057068 บจ.อินวิซิเบ้ิล มายด์ จ ากัด 9/1/2563 1,000,000       56101 ร้านขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ให้บริการจัด

เล้ียงนอกสถานท่ี

106 ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

205 0105549121149 บจ.อ่ิมพิทักษ์ บุ๊คเฮาส์ จ ากัด 14/1/2563 1,000,000       46431 ประกอบกิจกาค้ากระดาษ เคร่ืองเขียน 

แบบเรียน หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการ

สอน หนังสือพิมพ์ ส่ิงพิมพ์

3270/178 ซอย ลาดพร้าว130 ถนน 

ลาดพร้าว

แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

206 0105549130741 บจ.รอยัลสยามโกลท์กรุ๊ป จ ากัด 6/1/2563 1,000,000       10502 ประกอบกิจการผลิตนมแพะ 23/42 หมู่ท่ี 14 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

207 0105549142928 บจ.บีเวล พลัส จ ากัด 3/1/2563 1,000,000       21002 ประกอบกิจการผลิต ผลิตภัณฑ์อาหาร

เสริม ยา เวชภัณฑ์

55/26  ซอยโยธินพัฒนา 11 แยก 7 แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

208 0105550004967 บจ.เอ็นแอนด์เอ็น แมชชีน เวิร์ค 

จ ากัด

3/1/2563 1,000,000       25922 ประกอบกิจการรับจ้างกลึง มิลล่ิง เจียรนัย

 ช้ินส่วนโลหะ อลมิเนียม และสแตนเลส

910/19 ซอยสุขุมวิท 101/1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

209 0105550043911 บจ.พ.ธารทอง จ ากัด 16/1/2563 1,000,000       92001 ประกอบกิจการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล 

สลากการกุศล และสลากอ่ืนใด ฯ

123/96 ถนนราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

210 0105550050489 บจ.แพทเทิร์นคอนกรีต จ ากัด 8/1/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ

55/108 ซอยรามอินทรา 34 แยก 20 

ถนนรามอินทรา

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

211 0105550113961 บจ.ทู เอ ที จ ากัด 8/1/2563 1,000,000       69200 ประกอบกิจการบริการด้านบัญชี 6/13  หมู่ท่ี 8 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

212 0105550126795 บจ.โฟร์วีลไดรฟ์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 8/1/2563 1,000,000       58132 ประกอบกิจการจัดท านิตยสาร วารสาร 

หนังสือ ส่ิงพิมพ์ ทุกชนิด

39/174 หมู่ท่ี 5 ซอยลาดปลาเค้า 60 ถนน

รามอินทรา

แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

213 0105551039071 บจ.นิธินันท์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 9/1/2563 1,000,000       43120 ประกอบกิจการรับถมท่ีดิน 18 ซอยพหลโยธิน 24 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
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214 0105551043711 บจ.เฟช อัพ บิวต้ี จ ากัด 17/1/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการขายส่งเคร่ืองส าอาง 

อุปกรณ์เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้เสริมความ

งาม

39/28  ซอยสมประสงค์ 3 แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

215 0105551063070 บจ.เอเบ้ิล โหลดแอนด์ทรานส์ จ ากัด 6/1/2563 1,000,000       52293 บรรจุสินค้าต่าง ๆ ทุกชนิดรวมท้ังบรรจุ

สินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ ท าการหีบห่อ

สินค้า

143/182 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

216 0105551068870 บจ.ดีดี(101) จ ากัด 24/1/2563 1,000,000       68104 ประกอบกิจการตลาดสด ตลาดนัด โดยให้

เช่าท่ีวางขาย และเรียกเก็บค่า

สาธารณูปโภค

1 ถนนลาดพร้าว 101 แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

217 0105552061208 บจ.เอ กลาส จ ากัด 28/1/2563 1,000,000       46495 ประกอบกิจการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากแก้ว

 กระจก กลาสบล็อคและเซรามิค

11-13 ซอยสาทร 13 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

218 0105552127993 บจ.โฮม คอนส์ จ ากัด 13/1/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 52/289 อาคารพระรามหก เเมนช่ัน เอ ช้ัน

 6 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 96/1 ถนนจรัญสนิท

วงศ์

แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

219 0105552136801 บจ.ชาร์ลส เมดิคอล จ ากัด 3/1/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการค้าขาย สินค้าประเภท ยา

รักษาโรค

2460 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

220 0105553005786 บจ.ส่งเสริมกสิกรรมนครหลวง จ ากัด 6/1/2563 1,000,000       46692 ประกอบกิจการจ าหน่ายปุ๋ยเคมี ปุ๋ยหมัก 

ปุ๋ยอินทรีย์

1229/34 ซอยเพชรเกษม 63 ถนนเพชร

เกษม

แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

221 0105553015293 บจ.เค เอส เค โซลูช่ัน  จ ากัด 6/1/2563 1,000,000       46692 ประกอบกิจการค้า ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง 11/95 ซอยสายไหม 56/1 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

222 0105553019621 บจ.พีบีเค แล็บ แอนด์ เซอร์วิส 

จ ากัด

15/1/2563 1,000,000       33122 ประกอบกิจการรบัจ้างซ่อมแซม ปรับปรุง 

ดัดแปลง เคร่ืองจักรทุกชนิด

3 ซอยเพชรเกษม 77-4 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

223 0105553036053 บจ.พิมพ์พลัส แอนด์ พรีเพรส  

จ ากัด

27/1/2563 1,000,000       18121 ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ รับออก

ฟิล์ม แยกสี ท าเพลท

282 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

224 0105553053497 บจ.เจเจ แบงก์คอก คอมเมอร์เชียล

 จ ากัด

31/1/2563 1,000,000       92001 จ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล สลาก

ออนไลน์ สลากออนไลน์

240 ถนนขุมทอง-ล าต้อยต่ิง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

225 0105553073081 บจ.อีโวลูช่ัน เน็ตเวิร์ค โซลูช่ัน จ ากัด 21/1/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการงานสร้างโครงข่าย 23/278 หมู่ท่ี 13 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

226 0105553089181 บจ.เจ.เค อีควิปเม้นท์ จ ากัด 2/1/2563 1,000,000       46592 ประกอบกิจการซ้ือ จัดหา รับขาย เช่า ให้

เช่า ซ่อมแซม ดูแลและบ ารุงรักษา

เคร่ืองจักร รถยนต์ ในการก่อสร้าง

661/15 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

227 0105553108976 บจ.พีเอ็นดับบลิว แฟ็นแทซทิค 

ฟู้ดส์  จ ากัด

13/1/2563 1,000,000       46319 จ าหน่ายวัตถุดิบเพ่ือท าอาหาร อาหารแช่

แข็ง อาหารส าเร็จรูป

56/134  ซอยพ่ึงมี 52 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
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228 0105553125676 บจ.จ านงจิต คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 6/1/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมากอสร้างอาคาร

ท่ัวไป

448/423 ซอยราษฎร์อุทิศ 54 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

229 0105554058514 บจ.มังงะ จ ากัด 17/1/2563 1,000,000       46431 ประกอบกิจการค้า ขายหนังสือการ์ตูน ทุก

ประเภท

1697 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

230 0105554061744 บจ.แวนเทจ กลอรี เชน จ ากัด 7/1/2563 1,000,000       46900 น าเข้าและส่งออกสินค้า อาทิ เช่น ถ่านไม้ 

และเคร่ืองอุปโภคบริโภค

80/98  ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

231 0105554080307 บจ.คิวบิค 51 จ ากัด 2/1/2563 1,000,000       18119 ประกอบกิจการผลิต ออกแบบ แก้ไขส่ือ

,ส่ิงพิมพ์

25/348 ซอยแสมด า 17 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

232 0105554094260 บจ.โมเมนท์ ทัวร์ จ ากัด 2/1/2563 1,000,000       79120 รับจองโรงแรมท่ีพักท้ังในและต่างประเทศ 

จัดคณะทัวร์เพ่ือท่องเท่ียว หรือดูงานท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศ

369/4 หมู่บ้านสิรสา ซอยแจ้งวัฒนะ 6 

ถนนแจ้งวัฒนะ

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

233 0105554111288 บจ.โมช่ันโทสต์ จ ากัด 30/1/2563 1,000,000       74109 ประกอบกิจการรับผลิตและออกแบบ แอนิ

เมช่ัน

28/3 หมู่ท่ี 8 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

234 0105554146545 บจ.ทิพย์วิมาน เนอร์ซ่ิงโฮม จ ากัด 9/1/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจการตัวแทนและนายหน้าซ้ือ

ขายอสังหาริมทรัพย์

109/138 หมู่บ้านอยู่เจริญ ซอยลาดพร้าว 

18 ถนนลาดพร้าว

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

235 0105555022866 บจ.ท่ีน่ีสี จ ากัด 8/1/2563 1,000,000       46633 ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่ง สินค้า

ประเภทสี

464/116  ซอยเพชรเกษม 48 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

236 0105555043235 บจ.1688 ไอ.ที พลัส จ ากัด 9/1/2563 1,000,000       62023 ประกอบกิจการวางระบบและดูแลระบบ

คอมพิวเตอร์

21  ซอยนาคนิวาส 48 แยก 14-2 ถนน

นาคนิวาส

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

237 0105555043715 บจ.ซอนเน่ ซีเคร็ท จ ากัด 7/1/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจการ ผลิตและจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์สปาทุกประเภท

39/18  ซอยสมประสงค์ 3 แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

238 0105555054962 บจ.วอลล์เอกชัย จ ากัด 10/1/2563 1,000,000       46314 ประกอบกิจการค้าไอศกรีม 1038 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

239 0105555140851 บจ.วีเวิลด์ อินเตอร์เนช่ันแนล 1689

  จ ากัด

20/1/2563 1,000,000       47991 ประกอบกิจการธุรกิจขายตรง 2/139 คอนโด อมรพันธ์ สวนสยาม ซอย

สวนสยาม 12 แยก 2

แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

240 0105555140974 บจ.เออาร์ดี เอ็นจิเนียร่ิง ซิสเต็มส์ 

จ ากัด

6/1/2563 1,000,000       69100 ประกอบกิจการให้บริการด้านกฎหมาย 

ทางด้านบัญชี ทางด้านวิศวกรรม ทางด้าน

สถาปัตยกรรม

1/1 ซอยอนามัย งามเจริญ 25 แยก 2-7 

ถนนสมานมิตรพัฒนา

แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

241 0105555153103 บจ.เฮลท์คอร์ เมดิกา จ ากัด 3/1/2563 1,000,000       46442 ประกอบกิจการ จ าหน่าย เป็นตัวแทน

จ าหน่ายเคร่ืองมือแพทย์ ยารักษาโรค

55/26  ซอยโยธินพัฒนา 11 แยก 7 แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

242 0105555167368 บจ.พงษ์เพชรแลนด์ รีสอร์ท จ ากัด 7/1/2563 1,000,000       68102 ให้บริการ รับซ้ือ ขาย ขายฝาก จ านอง 

ประมูลแลประเมิณ สังหาริมทรัพย์และ

อสังหาริมทรัพย์

207/135  ซอยงามวงศ์วาน 30 (นุกูลธร) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210
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243 0105555176561 บจ.ชมพิพัทธ์ เวดด้ิงแพลนเนอร์ 

จ ากัด

28/1/2563 1,000,000       74200 ให้บริการถ่ายภาพคู่บ่าวสาว และภาพ

ครอบครัว

42 ถนนอุดมสุข แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

244 0105555179293 บจ.ไฮโดร รีไซเคิล  จ ากัด 6/1/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

กระแสไฟฟ้า

454 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

245 0105555182588 บจ.เวลต้ี พร๊อพ จ ากัด 27/1/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการรับซ้ือขาย อสังหาริมทรัพย์ 1/223  ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 41 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

246 0105556004918 บจ.ดี เปอร์ ดีไซน์ จ ากัด 14/1/2563 1,000,000       71101 ประกอบธุรกิจออกแบบงานสถาปัตยกรรม

 งานออกแบบภายใน งานออกแบบส่ิง

ต่างๆ งานออกแบบเพ่ือการส่ือสาร

115 ซอยรามอินทรา 39 แยก 10 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

247 0105556048362 บจ.วู้ด ออล จ ากัด 6/1/2563 1,000,000       35101 ผลิตและจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า 454 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

248 0105556055521 บจ.ชาโดว์ เค  จ ากัด 13/1/2563 1,000,000       74101 ประกอบกิจการรับออกแบบตกแต่งภายใน 253  ซอยหมู่บ้านเสนาวิลล่า ถนนแฮปป้ี

แลนด์

แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

249 0105556061130 บจ.ฮิวแมน ไบโอแลบ  จ ากัด 9/1/2563 1,000,000       46441 การขายส่งอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทาง

ศัลยกรรม

44/569 ซอยนวมินทร์ 125 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

250 0105556072204 บจ.พรีเมียร์ เอ็กซ์เชนจ์ จ ากัด 14/1/2563 1,000,000       66123 ประกอบกิจการรับซ้ือขายแลกเปล่ียน

เงินตรา

1078 ห้องเลขท่ี 1 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

251 0105556080517 บจ.ไฮแมคซิมัม จ ากัด 9/1/2563 1,000,000       25922 ประกอบกิจการโรงกลึง รับจ้างท่ัวไป 46/43 หมู่ท่ี 1 ซอย94 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

252 0105556111277 บจ.สหพงศ์กุลธร ทราเวล แอนด์ เอ

เจนซ่ี (ประเทศไทย) จ ากัด

7/1/2563 1,000,000       82301 ประกอบกิจการรับจัดการประชุม 99  ซอยประวิทย์และเพ่ือน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

253 0105556118549 บจ.พาวเวอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 9/1/2563 1,000,000       61109 ประกอบกิจการบริการด้านติดต่อส่ือสาร

ทางโทรศัพท์ภายในประเทศ เพ่ือการศึกษา

 ความบัญเทิง

12/14 ซอยกรุงเทพกรีฑา 32 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

254 0105556142563 บจ.จูน เน็ตเวิร์ค จ ากัด 13/1/2563 1,000,000       62023 ประกอบกิจการติดต้ัง ซ่อมแซม 

บ ารุงรักษา เคร่ืองใช้ส านักงาน เคร่ืองมือ

หรืออุปกรณ์การส่ือสาร

1224/48 หมู่ท่ี 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

255 0105556143144 บจ.เพียงเพลิน จ ากัด 13/1/2563 1,000,000       31009 ผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้าเก่ียวกับ

เฟอร์นิเจอร์เคร่ืองใช้ในการตกแต่งบ้าน 

ผลิตภัณฑ์จากเคร่ืองหนัง

288 ซอยพหลโยธิน 40 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

256 0105556144469 บจ.เบ็ตเตอร์ บี. จ ากัด 3/1/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 229 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 89/2 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

257 0105556172080 บจ.บารมีป้ัน จ ากัด 7/1/2563 1,000,000       59112 ประกอบกิจการ ขาย จัดหา ออกแบบ 

และผลิตรายการ ส่ือ ต่าง ๆ ทุกแขนง

201/99 หมู่บ้านอรุณนิเวศน์ ซอย

พหลโยธิน 54/1 แยก 4-12

แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
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258 0105556183456 บจ.ดี ดริงค์ จ ากัด 24/1/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการจ าหน่ายส่งออกผลิตภัฑ์

เก่ียวกับอาหารและเคร่ืองด่ืม

80 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 แยก 5 ถนนแจ้ง

วัฒนะ

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

259 0105556184894 บจ.โฟกัส ทราเวล กรุ๊ป จ ากัด 21/1/2563 1,000,000       79909 ประกอบกิจการตัวแทนธุรกิจท่องเท่ียว 

ส ารองห้องพักท้ังในและนอกประเทศ

34/1-2 ซอยโชคชัยร่วมมิตร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

260 0105556184967 บจ.9 สีลม จ ากัด 2/1/2563 1,000,000       55101 ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ 

ไนท์คลับ

111 ซอยศึกษาวิทยา ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

261 0105556192803 บจ.รักษาความปลอดภัย เน็คโก้  

จ ากัด

3/1/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับก่อสร้างงานทุกประเภท 496  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 53 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

262 0105557001718 บจ.ไพร์ม รีซอร์ส จ ากัด 10/1/2563 1,000,000       46492 ประกอบกิจการค้า ผลิต เคร่ืองประดับและ

เจียระไนหินมีค่าหรือก่ึงมีค่า ได้แก่ พลอย

ต่างๆ

3721/143 ถนนจันทน์ 43 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

263 0105557003541 บจ.ไทย ทีบีซี อินเตอร์เนช่ันแนล 

มาร์เกตต้ิง จ ากัด

20/1/2563 1,000,000       46499 ประกอบกิจการค้า สินค้าพรีเม่ียม ของ

ช าร่วย ของท่ีระลึก

189/47 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

264 0105557011454 บจ.วัสดุดีดี จ ากัด 2/1/2563 1,000,000       46639 ขายส่งวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ม่าน มู่ล่ี 

กระเบ้ืองยาง แผ่นลามิเนต

302/247 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

265 0105557013813 บจ.แอสไซน์ คอมพลีท จ ากัด 10/1/2563 1,000,000       46510 น าเข้า-ส่งออกจ าหน่ายคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง

45/89 ซอยหมู่บ้านพงศ์ศิริชัย 4 ถนนมา

เจริญ

แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

266 0105557026346 บจ.เดอะ เมจิกทรี จ ากัด 3/1/2563 1,000,000       70209 เป็นท่ีปรึกษา ให้ความรู้ ความเข้าใจ 

ทางด้านธุรกิจ ในทุกแขนง /สาขา เป็นผู้

วางระบบ/ออกแบบ ให้กับธุรกิจ

1  ซอยนาคนิวาส 37 แยก 2-20 ถนนนาค

นิวาส

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

267 0105557033539 บจ.วี.เอ็ม. บิวต้ี แอนด์ คอสเมติกส์

 จ ากัด

9/1/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองส าอาง อุปกรณ์

เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้เสริมความงาม

390/1 หมู่บ้านนาราสิริป่ินเกล้า ถนนฉิมพลี แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

268 0105557058396 บจ.บูติค อินเตอร์เนช่ันแนล กรุ๊ป 

จ ากัด

14/1/2563 1,000,000       70202 บริการให้ค าปรึกษษด้านการเงิน แหล่ง

เงินทุน วัตถุดิบ

160 ซอยสุขุมวิท 85 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

269 0105557059759 บจ.ไฮโดร อิเล็กทริก จ ากัด 6/1/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการท าการผลิตและจ าหน่าย

กระแสไฟฟ้าให้แก่รัฐ เอกชน และหย่วย

งานอ่ืน

454 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

270 0105557062512 บจ.ศรีมหาทิพย์  จ ากัด 14/1/2563 1,000,000       47739 ประกอบกิจการซ้ือขายสังฆภัณฑ์ ผ้าไตร 

อังสะ จีวร ย่าม องค์พระ และท่ีเก่ียวข้อง

กังสังฆภัณฑ์

164/155 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

271 0105557069266 บจ.แฟนแทสติก แทรเวล จ ากัด 8/1/2563 1,000,000       79120 ประกอบกิจการ น าเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับการน าเท่ียวทุกชนิด

998/6  ซอยระหว่างซอย 30-32 ถนน

อ่อนนุช

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
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272 0105557103162 บจ.ซันเพาเวอร์ (2505) เน็ทเวอร์ค

 จ ากัด

3/1/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการซ้ือมาขายไปสินค้าและ

บริการ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

89/269 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

273 0105557105904 บจ.เอไอ อลูกลาส แอนด์ เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ากัด

20/1/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้าง อาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย และงาน

ก่อสร้างอย่างอ่ืน

187 ซอยสุภาพงษ์ 1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

274 0105557107265 บจ.แคท เมคคาทรอนิกส์ จ ากัด 10/1/2563 1,000,000       46593 ประกอบกิจการน าเข้าสินค้าประเภท

เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณ์เสริม

เคร่ืองจักรเพ่ือจ าหน่าย

59 ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

275 0105557117708 บจ.บุญนิยม(2557) จ ากัด 29/1/2563 1,000,000       46314 การขายส่งผลิตภัณฑ์นม 10 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 6 ถนน

ประเสริฐมนูกิจ

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

276 0105557158846 บจ.ฮีโร่สตาร์ คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด 9/1/2563 1,000,000       46102 น าเข้าส่งออกเคร่ืองด่ืมชูก าลัง เคร่ืองด่ืม

สมุนไพร

14 ซอยหมู่บ้านมิตรภาพ 2 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

277 0105557174175 บจ.ก๊ิกก๊ักกุ๊กกุ๋มก๋ิม จ ากัด 8/1/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจการผลิตอาหารเสริม 

เคร่ืองส าอาง และสินค้าท่ีมีคุณภาพได้รับ

มาตราฐาน อย.และGMP

105 ซอยเจริญนคร 18 ถนนเจริญนคร แขวงบางล าภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

278 0105557178731 บจ.ไพร์มซอฟต์ ซิสเท็ม จ ากัด 10/1/2563 1,000,000       62011 ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ พัฒนาซอฟต์แวร์

 จ าหน่ายซอฟต์แวร์ บ ารุงรักษาซอฟต์แวร์

4/177 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ซอยม.ชัยพฤกษ์ 

ถนนมาเจริญ

แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

279 0105558009101 บจ.โฟร์ที บิสซิเนส กรุ๊ป จ ากัด 7/1/2563 1,000,000       47630 ประกอบกิจการน าเข้า เป็นตัวแทน

จ าหน่าย รถจักรยานไฟฟ้า 

รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

1239/26 ซอยเพชรเกษม 63 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

280 0105558009313 บจ.ยูจีซี คอนซัลแท็นท์ จ ากัด 23/1/2563 1,000,000       71101 บริการทางสถาปัตยกรรม 79/291 ซอยสามวา 29 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

281 0105558018851 บจ.เจ.ดับบลิว. โกลบอล กรุ๊ป จ ากัด 20/1/2563 1,000,000       46107 ประกอบกิจการ ส่งออก ไม้เฟอร์นิเจอร์ 

แบบ น็อคดาวน์ และเฟอร์นิเจอร์ส าเร็จรูป

80/390 ซอยพุทธบูชา 44 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

282 0105558063288 บจ.มาดาวู จ ากัด 22/1/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองส าอางอุปกรณ์

เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้เสริมความงาม

98/206 หมู่บ้านบ้านกลางเมือง ซอย

รามค าแหง 39 (เทพลีลา 1)

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

283 0105558071574 บจ.ท็อปเดอะเทรแวล จ ากัด 6/1/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า

และคนโดยสารท้ังทางบกทางน้ าทาง

อากาศท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ

126 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 44 ถนนจรัญสนิท

วงศ์

แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

284 0105558083297 บจ.อับดุลเลาะห์ กรุ๊ป (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

3/1/2563 1,000,000       52101 ประกอบกิจการรับฝากอาหารทะเลแช่แข็ง 170/45  หมู่ท่ี 17 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

285 0105558089333 บจ.วันเดอร์แลนด์ บิวต้ี จ ากัด 13/1/2563 1,000,000       46443 ขายส่ง เวชภัณฑ์ เคร่ืองส าอาง ส่ิงปรุงแต่ง

ส าหรับประทินร่างกาย

444 หมู่ท่ี 6 ซอยพหลโยธิน 56 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
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286 0105558103913 บจ.แอคทรีน่าสปอร์ต จ ากัด 8/1/2563 1,000,000       46433 ประกอบกิจการค้า สินค้าท่ีใช้เก่ียวกับกีฬา 

เคร่ืองมือ

3/2 ถนนเดโช แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

287 0105558104651 บจ.มีดี ครีเอทีวิต้ี โชว์ จ ากัด 28/1/2563 1,000,000       93112 ประกอบกิจการบริการสถานท่ีออกก าลัง

กายครบวงจร

21/53 ซอยศูนย์วิจัย แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

288 0105558105134 บจ.ซับพอร์ท ซีซีทีวี จ ากัด 14/1/2563 1,000,000       46522 ประกอบกิจการจ าหน่ายและติดต้ังกล้อง

วงจรปิดทุกชนิด

1434/97 ซอยพระราม 3 ซอย 66 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

289 0105558105215 บจ.เบลส์ เมมมัวเรส จ ากัด 28/1/2563 1,000,000       82302 ประกอบกิจการให้บริการในการจัดงาน

แสดง การจัดประชุม

120 หมู่บ้านนครินทร์การ์เด้น ซอยร่มเกล้า

 19/1 ถนนร่มเกล้า

แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

290 0105558105363 บจ.ไล้ท์ ทเวนต้ีโฟร์ จ ากัด 16/1/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้าและส่งออกผลิต

อุปกรณ์ไฟฟ้า

19 ถนนสมเด็จพระป่ินเกล้า แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

291 0105558122462 บจ.โยษิตา333ทรานสปอร์ต จ ากัด 9/1/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ

1/333 ซอยพหลโยธิน 21 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

292 0105558130155 บจ.ริชชัย เทรดด้ิง จ ากัด 22/1/2563 1,000,000       46639 ประกอบกิจการค้า วัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง 

อุปกรณ์ไฟฟ้า ส่ือสาร อุปกรณ์สุขาภิบาล

69/168 หมู่ท่ี 4 ถนนร่วมพัฒนา แขวงล าต้อยต่ิง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

293 0105558135599 บจ.ซินเนอร์จี แพลทฟอร์ม จ ากัด 13/1/2563 1,000,000       47912 ประกอบธุรกิจจ าหน่ายเส้ือผ้า เคร่ืองนุ่งห่ม

 เคร่ืองส าอาง ผ่านระบบออนไลน์

19  ซอยรามค าแหง 22 (จิตตรานุเคราะห์)

 ถนนรามค าแหง

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

294 0105558139675 บจ.ฟรีสไตล์ฮอลิเดย์ จ ากัด 9/1/2563 1,000,000       79120 ประกอบกิจการน าเท่ียวท้ังในและ

ต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจท่ีเก่ียวข้องทุกชนิด

307/5 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

295 0105558140258 บจ.เพียว เพียว โมเดลล่ิง จ ากัด 16/1/2563 1,000,000       74909 ประกอบกิจการจัดหานักแสดงภาพยนตร์ 

ภาพยนตร์โฆษณา

17 ซอยประชานุกูล 1 ซอย 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

296 0105558145535 บจ.โซล่าร์ แอร์ จ ากัด 13/1/2563 1,000,000       71102 ออกแบบ ผลิต ติดต้ัง วิจัยและพัฒนา 

นวัตกรรมระบบปรับอากาศประหยัด

พลังงาน โดยใช้พลังแสงอาทิตย์

17 ซอยพัฒนาการ 63 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

297 0105558175281 บจ.เจ.พาเนล พลัส จ ากัด 21/1/2563 1,000,000       46639 ประกอบกิจการค้า ฉนวนฝ้า เพดาน กัน

ความร้อน ท่ีท าจากตระแกรงเหล็ก เพ่ือใช้

ในการก่อสร้าง

55 ซอยรามค าแหง 123 (เรือนเพชร) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

298 0105558177909 บจ.ทรัพย์มงคล โซลูช่ัน จ ากัด 13/1/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการรับเหมาติดต้ัง ซ่อมแซม

ดูแลรักษาและวางระบบไฟฟ้า ประปาและ

งานสาธารณูปโภค

102/65 ซอยสรงประภา 18 ถนนสรง

ประภา

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส
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299 0105559001774 บจ.เวียงพิงค์คอนสตรัคช่ันเทรด 

จ ากัด

27/1/2563 1,000,000       46639 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย วัสดุก่อสร้าง 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ

ก่อสร้างทุกชนิด

47 ซอยลาดพร้าววังหิน 76 ถนนลาดพร้าว

วังหิน

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

300 0105559019185 บจ.ซันเทค อินเตอร์ซัพพลาย จ ากัด 13/1/2563 1,000,000       46639 ประกอบกิจการจ าหน่ายโซ่และเฟืองทุก

ชนิด

8 ซอยร่มเกล้า 48 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

301 0105559020779 บจ.อิมผา อินเตอร์เนชันแนล จ ากัด 14/1/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจการขายปลีกและส่งสินค้า 

อาหารบรรจุกระป๋องอาหารส าเร้จรูปผัก

ผลไม้เคร่ืองบริโภคอ่ืน

1201/26 ซอยลาดพร้าว94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

302 0105559024731 บจ.สยาม ไบโอเมด เทรดด้ิง จ ากัด 13/1/2563 1,000,000       46103 กิจการน าเข้าส่งออก จัดจ าหน่าย ผลิต 

เคร่ืองมือแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์

เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้เสริมความ

392 ซอยวัดมัชฌันติการาม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

303 0105559028966 บจ.แทรนซไพร์ จ ากัด 2/1/2563 1,000,000       58202 ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ แอพลิ

เคช่ัน และ เว็บไซต์

273 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

304 0105559029806 บจ.แม็พเพ็น เทรดด้ิง จ ากัด 2/1/2563 1,000,000       46109 น าเข้าและส่งออกสินค้า จัดจ าหน่ายสินค้า

ภายในประเทศไทยและต่างประเทศซ่ึง

เป็นสินค้าท่ีระบุในวัตถุประสงค์

273 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

305 0105559043914 บจ.ชินซู กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด 21/1/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จัดจ าหน่าย

 เคร่ืองส าอาง ท้ังปลีกและส่ง

8/92  ซอย01กาญจนาภิเษก 39 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

306 0105559053481 บจ.พีทีดี กิจรุ่งเรืองไพศาลก่อสร้าง

 จ ากัด

9/1/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ทุกชนิด 83/113 ซอยสามวา 20 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

307 0105559056285 บจ.แอดวานซ์ แมททีเรียล (เอเชีย)

 จ ากัด

8/1/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการจ าหน่าย อุปกรณ์ผลิต

พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานหมุนเวียน 

และพลังงานอ่ืนๆ

496  ถนนช่างอากาศอุทิศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

308 0105559058091 บจ.โอเค แฮปป้ี  จ ากัด 10/1/2563 1,000,000       46201 ประกอบกิจการค้า พืชผลทางการเกษตร

ทุกชนิด แปรรูปพืชผลทางการเกษตรทุก

ชนิดทุกประเภท

32/63 ซอยสุคนธสวัสด์ิ 11 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

309 0105559067210 บจ.โชคน าชัย เดคคอเรช่ัน จ ากัด 10/1/2563 1,000,000       47591 ประกอบกิจการค้า เคร่ืองตกแต่งอาคาร

หรือโรงเรือนทุกชนิดทุกประเภท

183/42 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

310 0105559069735 บจ.อีคอน เดคคอร์เรท จ ากัด 9/1/2563 1,000,000       46639 ประกอบกิจการผลิต น าเข้าส่งออกขายส่ง

ขายปลีก ประกอบติดต้ัง เป็นตัวแทน

จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ประปา

79/130 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
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311 0105559075107 บจ.เจอาร์ อินเตอร์ ซัพพลาย จ ากัด 13/1/2563 1,000,000       46510 ประกอบกิจการน าเข้าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 238 ซอยหัวหมาก 21 ถนนหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

312 0105559095353 บจ.ซินเนอร์วีฟ จ ากัด 10/1/2563 1,000,000       71101 กิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและการให้

ค าปรึกษาท่ีเก่ียวข้อง

56/2 ถนนระนอง 2 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

313 0105559106347 บจ.ทิพทา จ ากัด 7/1/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจการซ้ือและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

 ยาหม่อง ยาดมสมุนไพร ยาดมน้ า ลูก

ประคบสมุนไพรน้ ามันนวด ครีม

129/5 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

314 0105559107904 บจ.เพ่ิมผลลัพธ์อุตสาหกรรม จ ากัด 22/1/2563 1,000,000       71102 ประกอบธุรกิจบริการให้ค าแนะน าด้าน

วิศวกรรมอุตสาหกรรมการจัดการผลิต ให้

ค าปรึกษาแนะน าการจัดท าระบบมาตรฐาน

450/31  ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

315 0105559119139 บจ.ไอโคเซนทริค จ ากัด 17/1/2563 1,000,000       10799 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายอาหาร

เสริม เคร่ืองด่ืมสมุนไพร น้ าผลไม้

47/383  ซอยงามวงศ์วาน 47 ถนนงาม

วงศ์วาน

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

316 0105559128481 บจ.เดอะ ไวลด์ แอนด์ ซี จ ากัด 9/1/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองเทศ สมุนไพร ยา

 อาหารเสริมรวมท้ังวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

จากธรรมชาติ

997/40 ซอยประชาอุทิศ 79 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

317 0105559134642 บจ.วิสต้า ปร้ินท์ จ ากัด 17/1/2563 1,000,000       17012 ประกอบกิจการโรงงานกระดาษ 30 ซอยโกสุมรวมใจ 9 ถนนโกสุมรวมใจ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

318 0105559137943 บจ.มรรค ออล จ ากัด 6/1/2563 1,000,000       46414 ประกอบออกแบบและขายสินค้า เช่น 

เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองประดับตกแต่ง 

เคร่ืองใช้ส านักงาน

98/100 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

319 0105559146136 บจ.มาเวน กรุ๊ปส์ จ ากัด 21/1/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก ผลิต จัด

จ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคทุกชนิด

ตามท่ีระบุในวัตถุประสงค์

86/10 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

320 0105559150877 บจ.เบาวด์ ซิสเตอร์ จ ากัด 3/1/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการ จ าหน่ายผลิตภัณฑ์

เคร่ืองส าอาง และผลิตภัณฑ์เสริมความทุก

ชนิด

299/1 ซอยรามค าแหง 43/1 (คุณหญิงเจือ) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

321 0105559152551 บจ.ลูกศรเด่ียว จ ากัด 2/1/2563 1,000,000       28299 ผลิตและจ าหน่ายแบบพิมพ์เคร่ืองหนัง 

อุปกรณ์ส าหรับติด เจาะ เคร่ืองหนัง

82 ซอยประชาอุทิศ 33 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

322 0105559154970 บจ.ม่ังมี 234 จ ากัด 10/1/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจการผลิตเคร่ืองส าอาง อาหาร

เสริมสุขภาพ ยา เภสัชภัณฑ์ ฯลฯ

42/14 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

323 0105559159661 บจ.ไตรบัณฑิต เฮลธ์แคร์ จ ากัด 31/1/2563 1,000,000       10799 ประกอบกิจการวิจัย ผลิต และจัดจ าหน่าย

อาหารเสริมจากสมุนไพร

364/2 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
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324 0105559160571 บจ.สารพัดรส จ ากัด 2/1/2563 1,000,000       77400 ประกอบกิจการขายแฟรนไชส์ ให้สิทธิ

ในทางการค้า

23  ถนนครุใน แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

325 0105559176876 บจ.สหรัฐ แมนช่ัน จ ากัด 10/1/2563 1,000,000       68103 ประกอบกิจการค้าและให้เช่า อพาร์ทเม้นท์

 หอพัก

323 ถนนลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

326 0105559184984 บจ.เมดมายเดย์ จ ากัด 27/1/2563 1,000,000       21001 ผลิต แบ่งบรรจุ และจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

เสริมอาหาร สมุนไพร เคร่ืองส าอาง ยาและ

เวชภัณฑ์ทางการ

เซน เวิลด์ ทาวเวอร์   ห้องเลขท่ี 1300 

ช้ันท่ี 12 เลขท่ี 4,4/5 ถนนราชด าริ

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

327 0105559190909 บจ.ซุปเปอร์ฟิกซ์ เซอร์วิส จ ากัด 28/1/2563 1,000,000       47413 ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่ง น าเข้า 

ส่งออก ซ่อมแซม บ ารุงรักษา 

โทรศัพท์มือถือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์

254  ซอยนวมินทร์ 72 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

328 0105559194068 บจ.ฮาโมไลฟ์ ฟู้ด แอนด์ ซัพพลี

เมนท์ จ ากัด

7/1/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการ น าเข้า จ าหน่าย เคร่ือง

ประกอบอาหาร ยา อาหารเสริม ส าหรับ

คนและสัตว์

388/2 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

329 0105559196605 บจ.กฎหมาย เฟรนด์วิช่ัน จ ากัด 22/1/2563 1,000,000       69100 ประกอบกิจการบริการงานเก่ียวกับ

กฏหมาย อาทิ ท่ีปรึกษา ว่าความ นิติ

กรรมสัญญา ติดตามทวงหน้ี

116/4  ช้ันท่ี 2 ซอยพิบูลอุปถัมภ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

330 0105560003971 บจ.ดับบลิว เอส 168 อินเตอร์เทรด

 จ ากัด

31/1/2563 1,000,000       46693 ประกอบธุรกิจจัดจ าหน่าย น าเข้า ส่งออก 

สินค้าอุปโภคเก่ียวกับพลาสติก เม็ด

พลาสติก เศษพลาสติก พลาสติกรีไซเคิล

11  ซอยรามค าแหง 52/2 (สินเศรษฐี) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

331 0105560012334 บจ.ภาภูมิ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 9/1/2563 1,000,000       46499 ประกอบกิจการค้าส่ง ปลีก น าเข้าสินค้า 

เคร่ืองครัว เคร่ืองเรือน และสินค้าอุปโภค 

และบริโภค ทุกชนิด

88/9  ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 62 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

332 0105560031339 บจ.เมดิคอล บิสเนส ดีเวลลอป

เม้นท์ จ ากัด

10/1/2563 1,000,000       46441 ประกอบธุรกิจการขายส่งสินค้าเภสัชภัณฑ์

และทางการแพทย์

11 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 44 แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

333 0105560036721 บจ.ฮันนีฮีโร่ จ ากัด 3/1/2563 1,000,000       46209 ประกอบกิจการค้า น้ าผ้ึง ผลไม้และ

ผลิตผลการเกษตรและผลิตภัณฑ์จาก

สินค้าดังกล่าว

1  ซอยนาคนิวาส 37 แยก 2-20 ถนนนาค

นิวาส

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

334 0105560045763 บจ.อีท เครซ่ี (ไทยแลนด์) จ ากัด 13/1/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจการ จ าหน่ายอาหารประเภท

ผักสลัด ข้าว น้ าผลไม้สกัดเย็น ตลอดจน

อาหารเสริม เคร่ืองด่ืม

247 ซอยเจริญนคร 55 ถนนเจริญนคร แขวงบางล าภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

335 0105560056331 บจ.สวีท ทริพเล็ท จ ากัด 27/1/2563 1,000,000       10799 ผลิตและจ าหน่ายอาหาร เคร่ืองด่ืม ขนม 

ของหวาน และเบเกอร่ี

2/259 ซอยสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
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336 0105560070181 บจ.โกลเด้น ชายน์ 24 จ ากัด 6/1/2563 1,000,000       10799 ประกอบกิจการอุตสาหกรรม ต้ัง

โรงงานผลิตอาหารทุกชนิดเช่นผลไม้

กระป๋องอาหารประเภทเน้ือสัตว์

1588/14  ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

337 0105560075352 บจ.พีซีเอช (2017) จ ากัด 20/1/2563 1,000,000       46599 จ าหน่ายอะไหล่เคร่ืองจักรกลทุกชนิด เช่น

 น๊อต สกูร ตลับลูกปืน โซ่ เฟือง สายพาน 

โอริง ลวดเช่ือม

405  ซอยบางนา-ตราด 27 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

338 0105560091935 บจ.สยาม บี กู๊ด จ ากัด 7/1/2563 1,000,000       45203 การบ ารุงรักษายานยนต์ท่ัวไป 954  ถนนอุดมสุข แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

339 0105560092109 บจ.พนิตวรนันท์ จ ากัด 16/1/2563 1,000,000       14112 ประกอบธุรกิจ ผลิต จ าหน่าย ค้าปลีก ค้า

ส่ง เส้ือผ้าส าเร็จรูปท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศ

95/601  ซอยสุขุมวิท 64 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

340 0105560098107 บจ.พรอสเพอริต้ี ไทย จ ากัด 6/1/2563 1,000,000       61900 ประกอบกิจการระบบส่ือสาร โทรคมนาคม 8 ซอยรามอินทรา 88 (ซอยสมหวัง) แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

341 0105560099871 บจ.คาร์นิวอร์ จ ากัด 9/1/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารท่ีปรุงแต่ง

เพ่ือบริโภคทันที เคร่ืองด่ืม สุรา บุหร่ี ทุก

ชนิด

8/8   ห้องเลขท่ี 8810 ซอยสุขุมวิท 63 

(เอกมัย) ถนนสุขุมวิท

แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

342 0105560103054 บจ.เอสจีวี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 13/1/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการผลิต แลกเปล่ียน ให้เช่า 

และประชาสัมพันธ์ วิดีโอ และส่ือทาง

โทรทัศน์ วิทยุ ท้ังในและต่างประเทศ

478  ซอยโชคชัยจงจ าเริญ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

343 0105560106959 บจ.ไทยราพี จ ากัด 2/1/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจการจ าหน่ายครีมสมุนไพรทา

แก้ปวดกล้ามเน้ือ ลดบวม

218/283  ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

344 0105560122687 บจ.พีที เอ็นเตอร์ไพรส์(ประเทศ

ไทย) จ ากัด

17/1/2563 1,000,000       46103 น าเข้า ส่งออก เคร่ืองมือและอุปกรณ์

ส าหรับท ากายภาพบ าบัด

99/172 คาซ่าวิลล์  ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

345 0105560125953 บจ.คราฟท์ แอนด์ ดราฟท์ จ ากัด 3/1/2563 1,000,000       46321 ประกอบกิจการจ าหน่าย ส่งออก น าเข้า 

สุราและเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของ

แอลกอฮอล์

22  ซอยอัศวพิเชษฐ์ 5 ถนนสวนผัก 43 แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

346 0105560135096 บจ.ทรัพย์รุ่งเรือง แมเนจเม้นท์ 

จ ากัด

13/1/2563 1,000,000       56301 ประกอบกิจการผับ คอฟฟ่ีช็อป 2/1  ซอยลาดพร้าว 83 (จิตต์อารีย์) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

347 0105560138761 บจ.ไบรท์ไซด์ (ประเทศไทย) จ ากัด 13/1/2563 1,000,000       41002 การก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย รวมถึงงาน

ก่อสร้างอาคารท่ีไม่ใช่ท่ีพักอาศัย และ

รวมถึงงานก่อสร้างอ่ืน ๆ

176  ซอยกาญจนาภิเษก 005 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

348 0105560173788 บจ.ซันน่ี ยูเน่ียน จ ากัด 14/1/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการเปิดร้านอาหาร ให้บริการ

อาหารท้ังในและนอกสถานท่ี

779/97  ซอยศูนย์บันเทิงการค้า แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
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349 0105560175705 บจ.ไอเว่น เทรด คอร์ดิเนเตอร์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด

13/1/2563 1,000,000       46109 น าเข้าสินค้ามาจ าหน่ายในประเทศและ

ส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศสินค้า

ประเภทอุปโภค

75/51  อาคารริชมอนด์  ช้ัน 15 ซอย

สุขุมวิท 26

แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

350 0105560177384 บจ.ไอวิน ฟอร์ เดอะ ฟิวเจอร์ จ ากัด 23/1/2563 1,000,000       82301 ประกอบกิจการจัดหรือรับจ้างจัดสัมมนา 

ฝึกอบรม ทางวิชาการ ตลอดจนบริหาร

และการจัดการธุรกิจ

99/349  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

351 0105560177791 บจ.พิททอม เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส์ 

จ ากัด

6/1/2563 1,000,000       71102 กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้

ค าปรึกษาทางด้านเทคนิค ท่ีเก่ียวข้อง

86/346  ถนนถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

352 0105560178429 บจ.อาสา มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 23/1/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการน าเข้าส่งออก สินค้าทุก

ประเภทตามท่ีระบุในวัตถุประสงค์

1362/337  ถนนประชาช่ืน แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

353 0105560186855 บจ.เวกุซ เทคโนโลยี จ ากัด 28/1/2563 1,000,000       47739 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก น้ ายาท า

ความสะอาด น้ ายาฆ่าเช้ือ

3/63  ซอยลาดพร้าว 31 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

354 0105560193061 บจ.คิดสตาร์ท จ ากัด 29/1/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการขายปลีกทางอินเตอร์เน็ต

โดยผู้ซ้ือจะตัดสินใจซ้ือโดยพิจารณาจาก

โฆษณาและข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต

23  ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

355 0105560205990 บจ.เจ.โอ.บี. ทรานสปอร์ต จ ากัด 21/1/2563 1,000,000       52241 การขนถ่ายสินค้า 46/32  ซอยคู้บอน 41 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

356 0105560209979 บจ.เอ็มเอ็กซ์ วอลต์ จ ากัด 20/1/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก และ

จ าหน่ายเคร่ืองมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์อาหาร

เสริมเพ่ือสุขภาพ ทุกชนิด

429/19  ถนนสุคนธสวัสด์ิ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

357 0105561008365 บจ.เวิลด์ กรีน เทรดด้ิง จ ากัด 17/1/2563 1,000,000       46106 ประกอบกิจการ ตัวแทน นายหน้า ขายส่ง 

ถ่านหิน เช้ือเพลิงแข็ง

20  ซอยรามอินทรา 21 แยก 26 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

358 0105561016104 บจ.โชคเอกรัตน์โลจิสติกส์ จ ากัด 3/1/2563 1,000,000       49323 รับจ้างขนส่งสินค้า 299  ซอยหมู่บ้านเสนาวิลล่า ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

359 0105561024751 บจ.ใจ คราฟท์ ดีไซน์ จ ากัด 30/1/2563 1,000,000       47711 จ าหน่าย ปลีก ส่ง เส้ือผ้า เคร่ืองแต่งกาย 

เคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองแต่งกายแฟช่ัน

559/36  ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

360 0105561029737 บจ.ลัมพ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด 29/1/2563 1,000,000       47595 ซ้ือขาย น าเข้า ส่งออก ซ่อมแซม 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองใช้อิเล็คทรอนิคส์ ของ

เล่น

503/32 ช้ัน 18  อาคารเค.เอส.แอล.ทาว

เวอร์ ถนนศรีอยุธยา

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

361 0105561034277 บจ.บริว สามสิบเจ็ด จ ากัด 13/1/2563 1,000,000       56301 ร้านอาหารท่ีขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 1895/1  ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

362 0105561051082 บจ.เค.ซี. บิวต้ี กรุ๊ป จ ากัด 13/1/2563 1,000,000       58133 ประกอบธุรกิจการับเป็นท่ีปรึกษาเก่ียวกับ

ศัลยกรรมและความงาม

608/3  ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
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363 0105561053875 บจ.กฤตชญา คิดส์ ทอย จ ากัด 16/1/2563 1,000,000       47640 ประกอบกิจการค้า น าเข้าของเล่นทุก

ประเภท

653/17  ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

364 0105561066853 บจ.บีสโปค อินดัสทรี จ ากัด 2/1/2563 1,000,000       46105 การขายส่งเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมโดย

ได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

37/7  ซอยนวมินทร์ 143 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

365 0105561068317 บจ.ออล สตาร์ ฟูดส์ เทรดด้ิง จ ากัด 10/1/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหารและเป็นผู้จัด

จ าหน่าย และเป็นตัวแทนจัดจ าหน่าย และ

เป็นผู้ผลิต

444/102  ซอยรามค าแหง 162/1 แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

366 0105561073183 บจ.มายด์ อินฟินิต้ี แอสเสท จ ากัด 29/1/2563 1,000,000       68101 การซ้ือและการขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็น

ของตนเอง เพ่ือการพักอาศัย

48/581  ซอยนิมิตรใหม่ 40 ถนนนิมิตรใหม่ แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

367 0105561081127 บจ.ชิปป้ี คิสส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 9/1/2563 1,000,000       10732 ผลิตและเป็นตัวแทนจ าหน่าย รวมถึง

จ าหน่ายแฟรนไชส์สินค้าประเภทช็อคโก

แลต เบเกอร่ี ขนมปังต่างๆ

335/1  ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) 

ถนนอินทราภรณ์

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

368 0105561083120 บจ.อีซีโอ โกลบอล เทรดด้ิง จ ากัด 31/1/2563 1,000,000       45301 ประกอบกิจการขายส่งช้ินส่วนและ

อุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์

20  ซอยประตูนกยูง ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

369 0105561083570 บจ.ยักษ์ใหญ่ มีเดีย เน็ตเวิร์ก จ ากัด 13/1/2563 1,000,000       59111 กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับภาพยนต์วีดีทัศน์

และรายการโทรทัศน์

188/287  ซอยสุขุมวิท 101/1 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

370 0105561084321 บจ.วีอาร์ ออล เทรดด้ิง จ ากัด 30/1/2563 1,000,000       46639 การขายส่งวัสดุก่อสร้างอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

246/411  หมู่บ้าน ชุมชนหมู่บ้านนิรันดร์

วิลล่า ซอยพ่ึงมี 50 ถนนสุขุมวิท 93

แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

371 0105561090797 บจ.รูทส์แอนด์เจอร์นีย์ จ ากัด 31/1/2563 1,000,000       79120 ประกอบธุรกิจให้บริการการท่องเท่ียว 297/14  ซอยสุเหร่าคลองหน่ึง 15 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

372 0105561091441 บจ.เอสพีเจซิสเทมกรุ๊ป จ ากัด 22/1/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการให้บริการติดต้ัง จัด

จ าหน่าย น าเข้าและส่งออก โซล่าเซลส์

450/27  ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

373 0105561115056 บจ.นิว ครอสแลนด์ (2018) จ ากัด 15/1/2563 1,000,000       28199 ประกอบกิจการผลิต ซ่อมแซม บ ารุงรักษา 

เคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์ และจักรยานยนต์ 

ทุกชนิด

7  ซอยอ่อนนุช 37 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

374 0105561129456 บจ.เฮอร์โบทานิกา เอเชีย จ ากัด 3/1/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการน าเข้าและผลิต 

เคร่ืองส าอาง อุปกรณ์เคร่ืองมือและ

เคร่ืองใช้เสริมความงาม สินค้าเกษตร

9/32  ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 6-11 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

375 0105561135383 บจ.เอ็น คอน 22 จ ากัด 9/1/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ีท าการ 

และงานก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด

1/35  หมู่บ้าน ศิรินโฮม ถนนลาดพร้าว 

101 ซอย 42 แยก 9

แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
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376 0105561143173 บจ.วันเดอเอ็ม จ ากัด 30/1/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการจ าหน่าย เคร่ืองส าอาง 

ครีมทาผิวกาย และผิวหน้า รวมไปถึง

สินค้าประเภท อาหารเสริม เคร่ืองแต่งกาย

66/18  อาคารโครงการ แชมเบอร์ส ราม

อินทรา ตึก A ช้ันท่ี 4  ห้องเลขท่ี 6 ถนน

รัชดา-รามอินทรา

แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

377 0105561157361 บจ.เอส.โอ.อาร์.เอ็น เอ็นจิเนียร่ิง 

แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด

29/1/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองมือเคร่ืองใช้

 อุปกรณ์ท่ีใช้ในงานก่อสร้าง สินค้า

เบ็ดเตล็ด สินค้าอุปโภค บริโภค

42/10  ซอยพหลโยธิน 49/1 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

378 0105561159088 บจ.รวมใจ  สร้างชาติ จ ากัด 17/1/2563 1,000,000       46109 เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างใน

กิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ใน

ธุรกิจประกันภัย

137  ถนนสิริพงษ์ แขวงส าราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

379 0105561177132 บจ.ทีเอ็มเค เฮลต้ีฟู้ดมาร์เกต จ ากัด 31/1/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีก สินค้า

อุปโภคบริโภคและอ่ืนๆ

797/9  ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

380 0105561179364 บจ.ภัทรกิจรุ่งเรือง ซัพพลาย จ ากัด 29/1/2563 1,000,000       82301 ประกอบกิจการจัดอบรมพยาบาลเพ่ือ

ด าเนินการในสถานพยาบาลและโรงงาน

(ต้องอนุญาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง)

69/193  หมู่บ้าน วัฒนา หมู่ท่ี 4 ถนนร่วม

พัฒนา

แขวงล าต้อยต่ิง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

381 0105561180559 บจ.โกลเด้น จู๊ส จ ากัด 10/1/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการค้าขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 55  ซอยประชาสุข แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

382 0105562005335 บจ.ออตเตอร์ ฟูดส์ จ ากัด 2/1/2563 1,000,000       56101 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/

ร้านอาหาร

29/15-17  ซอย13 ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

383 0105562007265 บจ.เสน สว่าง การช่าง จ ากัด 21/1/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพานและงานก่อสร้าง

อย่างอ่ืนๆๆทุกชนิด

56/6  หมู่ท่ี 9 แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

384 0105562010754 บจ.เดอะยาร์ด แลนด์ จ ากัด 7/1/2563 1,000,000       68104 การเช่าและการด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของ ตนเองหรือเช่า

จากผู้อ่ืนท่ีไม่ใช่เพ่ือเป็นท่ีพักอาศัย

176  ซอยกาญจนาภิเษก 5 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

385 0105562013630 บจ.ไซเอนซ์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

เทคโนโลยี จ ากัด

17/1/2563 1,000,000       46599 ให้บริการดูแล ให้ค าปรึกษา ซ้ือ จ าหน่าย 

สินค้าอุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์ 

วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี

99/111  ถนนยานนาวา แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

386 0105562013893 บจ.กิจธารายงยุทธ จ ากัด 16/1/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการค้าปลีกผลิตภัณฑ์เสริม

ความงามโดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน

ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

8/190  ซอย01 กาญจนาภิเษก 4 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
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387 0105562015462 บจ.จี ไนน์ จี จ ากัด 8/1/2563 1,000,000       32903 ประกอบกิจการรับจ้างผลิต และจ าหน่าย 

หมวกกันน็อคทุกชนิด

1804  ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

388 0105562020318 บจ.ซีทู เทรดด้ิง เซอร์วิส จ ากัด 22/1/2563 1,000,000       78200 ให้บริการปรึกษา แนะน า เก่ียวกับการจ้าง

งาน และ รับเหมาแรงงาน

31  ซอยร่มเกล้า 58 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

389 0105562028459 บจ.297บิวต้ี จ ากัด 8/1/2563 1,000,000       86202 ประกอบกิจการคลินิครักษาผิวหน้า ผิวหนัง

 เส้นผม รักษาโรคท่ัวไปให้ค าปรึกษาด้าน

ผิวหนัง คลินิกเสริมความงาม

78/10  ซอยวัชรพล 2 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

390 0105562036966 บจ.พีพีซี โกลบอล เทรด จ ากัด 2/1/2563 1,000,000       46313 การขายส่งผักและผลไม้ 234/88  ซอยลาดพร้าว 26 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

391 0105562037717 บจ.บีพี9 กรุ๊ป จ ากัด 8/1/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการค้า ซ้ือ ขาย จัดหา เป็น

นายหน้าตัวแทน สินค้าประเภท

เคร่ืองส าอางค์ เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย

57/1  ซอยรามอินทรา 34 แยก 18/1 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

392 0105562041129 บจ.ต ารับรัก 168 จ ากัด 6/1/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการจ าหน่าย น าเข้า ส่งออก 

เคร่ืองส าอาง เวชส าอาง อาหารเสริม ทุก

ชนิด

168  ถนนริมคลองประปา แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

393 0105562041285 บจ.สแน็ค คอนเฟ็คท์ จ ากัด 24/1/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจการจ าหน่าย ขนมขบเค้ียว 

ผลิตภัณฑ์ขนมทุกชนิด

70  ซอยรามอินทรา 5 แยก 18 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

394 0105562046708 บจ.สยาม เอเจนซ่ี แอนด์ เทรดด้ิง 

จ ากัด

15/1/2563 1,000,000       46107 การขายส่งวัสดุท่ีใช้ในการก่อสร้าง

ผลิตภัณฑ์โลหะอุปกรณ์ระบบท่อโดยได้รับ

ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

16  ซอยปากน้ ากระโจมทอง21 แขวงบางพรม เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

395 0105562052155 บจ.พิลลาร์ส กรุ๊ป จ ากัด 8/1/2563 1,000,000       46499 การขายส่งสินค้าในครัวเรือนอ่ืนๆซ่ึงมิได้

จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

33  ซอยบรมราชชนนี 41 แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

396 0105562060042 บจ.อิชิ สโทรลเลอร์ สปา จ ากัด 20/1/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจการ ซ้ือ ขาย สินค้าเก่ียวกับ

แม่และเด็ก

317/4  ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

397 0105562064161 บจ.สมาร์ท เอ็ดดูเคช่ัน อินเตอร์ 

จ ากัด

8/1/2563 1,000,000       85499 ให้บริการสอนการเรียนรู้ คอร์สการเรียน 

แนะเทคนิคการเรียน ภาษาต่างประเทศ 

รับสอนศิลปะด้านบันเทิง การดนตรี

297/453-456 ช้ัน 3  ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

398 0105562074451 บจ.รีไซเคิลซัพพลาย จ ากัด 21/1/2563 1,000,000       46695 รับซ้ือ จ าหน่าย เศษเหล็ก และวัสดุรีไซเคิล 113/70  ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

399 0105562074540 บจ.โปรทราเวลกรุ๊ป จ ากัด 28/1/2563 1,000,000       79120 จัดน าเท่ียว 80/88  ซอยพุทธบูชา 44 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

400 0105562086661 บจ.เซฟ ตามรอยพ่อ จ ากัด 10/1/2563 1,000,000       62011 ประกอบกิจการพัฒนาและจ าหน่าย

ซอฟแวร์ แอพพลิเคช่ัน ธุรกิจทุกประเภท

48/1  ซอยโชติวัฒน์ ซอย 14 แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800
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401 0105562112123 บจ.มอเตอร์ไบค์ แอร์พอร์ต จ ากัด 10/1/2563 1,000,000       77101 ประกอบกิจการให้บริการเช่ารถยนต์ 16/46  ซอยรามค าแหง 174 ถนน

รามค าแหง

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

402 0105562124610 บจ.ทิค แอนด์ ทิน จ ากัด 10/1/2563 1,000,000       82990 ประกอบกิจการประมูลเพ่ือรับจ้างท าของ 

ตามวัตถุประสงค์ท้ังหมด ให้เเก่ บุคคล 

คณะบุคคล นิบุคติคล

542/122  ถนนปรัชาราษฎร์บ าเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

403 0105562125691 บจ.มิลก้ี ที จ ากัด 31/1/2563 1,000,000       10303 การผลิตน้ าผลไม้และน้ าผัก 1194/4  ถนนพระราม6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

404 0105562168765 บจ.กิจพัฒนะธารา จ ากัด 21/1/2563 1,000,000       46313 ประกอบกิจการท าการค้าส่งออก ผลไม้

แปรรูป

10/95  ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

405 0115548012087 บจ.วัตต์ อินดัสเตรียล โซลูช่ัน จ ากัด 6/1/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจการรับติดต้ังระบบน้ ามัน

เช้ือเพลิง ระบบน้ ามันหล่อล่ืนในโรงงาน

อุตสาหกรรม ขนส่ง

132/47 หมู่บ้านเฟรชวิลล่า หมู่ท่ี 11 

ซอยนวมินทร์ 163 ถนนนวมินทร์

แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

406 0115561014519 บจ.123 พรอพ แอนด์ พรอพ จ ากัด 24/1/2563 1,000,000       74101 ประกอบกิจการออกแบบ ตกแต่ง และ

จัดหาเคร่ืองตกแต่งภายในอาคารและ

ส่ิงก่อสร้างอ่ืน

37  อาคารบิซ ทาวน์ ยูนิต 602 ช้ันท่ี 6 

ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนเทพรัตน

แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

407 0125561024271 บจ.อินไซด์ เทรด กรุ๊ป (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

6/1/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจการค้าอะไหล่ยนต์ เคร่ืองยนต์

 สินค้าประดับยนต์ สินค้าประดับยนต์

42/19  ซอยพหลโยธิน 49/1 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

408 0125561032657 บจ.789กรุ๊ป จ ากัด 9/1/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการค้าขายสินค้าออนไลน์

ตามท่ีก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์

68  ซอยนาทอง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

409 0135547009431 บจ.เล็กมณี อิมพอร์ท - เอคซพอร์ท

 จ ากัด

9/1/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการค้าน าเข้าสินค้า และ

ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ เช่น 

เคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์

466/19 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

410 0135556020531 บจ.วีเคเอส 2013 คอนสตรัคช่ัน 

จ ากัด

16/1/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้างทุกประเภท สร้างแบบ 

ออกแบบ งานระบบไฟฟ้า ระบบควบคุม 

ระบบโครงสร้าง

5/46 หมู่ท่ี 2 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

411 0135559010218 บจ.โอทอปเน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย)

 จ ากัด

14/1/2563 1,000,000       46900 ขายปลีก ส่งสินค้าโอทอปทุกชนิด 52/2  ซอยพหลโยธิน 57 แยก 4 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

412 0245560002079 บจ.กรีน ฟลาวเวอร์ (888) จ ากัด 22/1/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองส าอางรวมถึงส่ิง

ปรุงแต่งส าหรับประทินร่างกายหรือ

ประเทืองโฉม

32/1  ซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-12 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

413 0505559006837 บจ.เมียนมาร์ ไทย อินเตอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด

8/1/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการด้านการให้บริการ น าเข้า 

ส่งออกสินค้าอุปโภค บริโภค

381/8-10 ซอยพระรามเก้า 58(ซอย7เสรี7) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
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414 0745558003638 บจ.คราวน์ เบบ้ี จ ากัด 15/1/2563 1,000,000       10752 ประกอบกิจการผลิตจ าหน่ายน าเข้าส่งออก

อาหารกระป๋องอาหารส าเร็จรูปสินค้า

อุปโภคบริโภค

129  ซอยโชคชัย 4 ซอย 54 แยก 4 ถนน

โชคชัย 4

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

415 0103549026225 หจ.อุสรากราฟฟิก 8/1/2563 900,000         47114 ประกอบกิจการจ าหน่าย อุปกรณ์ป้าย 

โฆษณา และสินค้าอุปโภค-บริโภค

77 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

416 0103562000901 หจ.ยากิ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต 3/1/2563 800,000         47630 การขายปลีกเคร่ืองกีฬาในร้านค้าเฉพาะ 136/14  หมู่บ้าน กฤษดานคร31 หมู่ท่ี 11

 ซอยรัศมี2/3 ถนนบรมราชชนี

แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

417 0105559085609 บจ.ฟู้ด แอนด์ ซินเซียร์ จ ากัด 30/1/2563 800,000         56101 จ าหน่ายอาหารเคร่ืองด่ืม บุฟเฟ่ต์ 16 ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 60 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

418 0105562032715 บจ.เอเอฟ ดับเบ้ิล ยู จ ากัด 20/1/2563 800,000         10711 การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี 607  อาคารศูนย์การค้าซีคอนบางแค ช้ันท่ี

 B  ห้องเลขท่ี B16 ถนนเพชรเกษม

แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

419 0103533021458 หจ.วี.โอ.พี. โอโตพาร์ท 29/1/2563 700,000         45303 ขายส่ง ขายปลีกเคร่ืองยนต์เก่าและอะไหล่

เก่าใช้แล้ว

1334/54 ซอยพระรามท่ี 3 ซ. 52 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

420 0105561032258 บจ.เมอร์คิวร่ี คาร์โก้ (ไทยแลนด์) 

จ ากัด

31/1/2563 640,000         52292 ประกอบกิจการให้บริการ น าเข้า ส่งออก 

สินค้าทางบก ทางอากาศและทางทะเล

8/62  ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

421 0103560003619 หจ.เอส.พี. แคชชูนัท 8/1/2563 560,000         47213 การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากเม็ดมะม่วง

หินพานต์ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเม็ด

มะม่วงหินพานต์

188/88 ซอยสรงประภา 30 ถนนสรง

ประภา

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

422 0103529023956 หจ.คาร์เพ็ทมอลล์ 24/1/2563 500,000         46494 ประกอบกิจการจ าหน่ายพรม 49 ช้ันท่ี 3 เดอะมอลล์ชอปป้ิงเซนเตอร์ 

(หัวหมาก) ห้องเลขท่ี 3บี-อาร์19 ถนน

รามค าแหง

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

423 0103549004418 หจ.บลู โอเช่ียน ทราเวล เซอร์วิส 29/1/2563 500,000         79110 ด าเนินงานเก่ียวกับการจัดหาข้อมูลการ

เดินทางและเป็นตัวแทนจัดการ การ

เดินทางท่องเท่ียว จัดหาท่ีพักฯ

196/9 ซอยเพชรเกษม 16 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

424 0103550016475 หจ.เฮาส์แอนด์การ์เดนแคร์ 13/1/2563 500,000         81300 บริการรับออกแบบ จัดสร้าง บ ารุงดูแล

รักษา จัดสวน ปูสนามหญ้า

1/26 ซอยสวนสยาม 20 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

425 0103552009221 หจ.เม้งซัพพลาย 6/1/2563 500,000         46639 ประกอบกิจการจ าหน่ายวัสดุและอุปกรณ์

ใช้ในการก่อสร้างเคร่ืองเหล็ก เคร่ือง

ทองแดง

853 ซอยบางบอน 1 ซอย 16 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

426 0103553038275 หจ.ปุณณ์วัศอัน 17/1/2563 500,000         46109 เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าในกิจการ

และธุรกิจทุกประเภท

5/90 ซอยนวมินทร์111 แยก 4 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

427 0103554013977 หจ.เอสอาร์ซี บลอสซ่ัม 13/1/2563 500,000         86201 ประกอบกิจการให้บริการสถานพยาบาล 99 อาคารเอสพละนาดซีนีเพล็กซ์ ห้อง

เลขท่ี 313 ช้ันท่ี 3 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
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428 0103554054789 หจ.เอส.พี.วาย. อินเตอร์ ซัพพลาย 23/1/2563 500,000         46522 ประกอบกิจการค้าผงหมึกเคร่ืองถ่าย

เอกสารเคร่ืองส าเนาระบบดิจิตอล

36/75 ซอยลาดพร้าว 57 (สดสว่าง) แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

429 0103555029354 หจ.เพียงด ารงค์บริการ 16/1/2563 500,000         49339 การส่งสินค้าทางถนน  บริการอ่ืนๆซ่ึง

เก่ียวเน่ืองการขนส่ง

1/157 หมู่บ้านชมเดือน 3 ซอยอ่อนนุช 

59/1

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

430 0103558014510 หจ.ยูเอสบี 17/1/2563 500,000         46319 ประกอบกิจการขายส่งผลิตภัณฑ์อาหาร 2/55 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

431 0103560004861 หจ.ต้ิง ไอเดีย แมนูแฟคเจอร์ 6/1/2563 500,000         23932 ประกอบกิจการ รับผลิต น าเข้า จัด

จ าหน่ายสินค้าพรีเม่ียม

22/1  ซอยพุทธบูชา 31 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

432 0103560018951 หจ.เอ็นทีเค เอ็นเตอร์ไพรส์ 28/1/2563 500,000         46510 การขายส่งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วง

คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์

10/1  ช้ันท่ี 2  ห้องเลขท่ี 6 ซอยเสรีไทย 

46 ถนนเสรีไทย

แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

433 0103561011216 หจ.แครนเบอร่ีกลมกล่อม 13/1/2563 500,000         10791 ขนม ขนมขบเค้ียว และอาหารว่าง 56  ซอยรามอินทรา 67 แยก 4 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

434 0103561011224 หจ.ทุเรียนเค้ียวเพลิน 13/1/2563 500,000         10791 ขนม ขบเค้ียว และอาหารว่าง 222/150  ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

435 0103561011241 หจ.ช็อคโกโอ้โหอร่อย 13/1/2563 500,000         10791 ขนม ขนมขบเค้ียว และอาหารว่าง 56  ซอยรามอินทรา 67 แยก 4 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

436 0103561011267 หจ.กาแฟหอมกรุ่น 13/1/2563 500,000         10791 ขนม ขนมขบเค้ียว และอาหารว่าง 222/150  ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

437 0103561011283 หจ.สตรอเบอร์ร่ี คิวบ์ คิวบ์ 13/1/2563 500,000         10791 ขนม ขบเค้ียว และอาหารว่าง 222/150  ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

438 0103561011305 หจ.กล้วยหวานละมุน 13/1/2563 500,000         52293 บริการจัดการบรรจุผลิตภัณฑ์ สินค้าเพ่ือ

การขนส่ง

299  ซอยชัยพฤกษ์ 13 แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

439 0503549000681 หจ.ที.เอ็ม. (เชียงใหม่) 2/1/2563 500,000         46695 ประกอบกิจการซ้ือและจ าหน่ายเศษวัสดุ

เหลือใช้จากโรงงาน ของเก่าทุกชนิด

11 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 2 แขวงบางย่ีเรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

440 0105546006195 บจ.จอมทอง ทรานสปอร์ต จ ากัด 8/1/2563 500,000         46316 ซ้ือ-ขายสินค้าและผลไม้กระป๋อง ขนส่ง

และขนถ่าย

105/78 หมู่ท่ี 19 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

441 0105549103752 บจ.ดิโมโจ จ ากัด 9/1/2563 500,000         70209 ให้บริการรับเป็นท่ีปรึกษา จัดหา และให้

ค าแนะน าแก้ปัญหาเก่ียวกับธุรกิจทุก

ประเภท

85 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 9 แยก 1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

442 0105554154491 บจ.โฟร์ เธอร์ต้ี ฟิล์ม จ ากัด 3/1/2563 500,000         74200 บริการถ่ายภาพ 19/19 อาคารคอนโดธาราเรือนแก้ว ซอย

รามค าแหง 43/1 ถนนรามค าแหง

แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

443 0105556084750 บจ.เอสทีวีเอ็น ซัพพลาย จ ากัด 2/1/2563 500,000         47523 ร้ายขายปลีก ท่อ เคร่ืองประกอบท่อ 

อุปกรณ์เก่ียวกับการวางท่่อ และเคร่ือง

สุขภัณฑ์

410 ซอยอ่อนนุช 36 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

444 0105559014698 บจ.เอ็นซิน่า ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด 10/1/2563 500,000         46321 ประกอบธุรกิจน าเข้า ค้าส่ง ค้าปลีก 

เคร่ืองด่ืม สุรา เบียร์ บุหร่ี

990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ช้ันท่ี 31 

ห้องเลขท่ี 3110 ถนนพระราม4

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
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445 0105562060832 บจ.สินทรัพย์อาชา จ ากัด 30/1/2563 500,000         47723 เคร่ืองส าอาง เวชส าอาง อุปกรณ์แต่งหน้า 

เสริมความงาม สินค้าเพ่ือสุขภาพ 

เคร่ืองมือแพทย์

52/21  ซอยพระยาสุเรนทร์ 30 แยก 4 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

446 0102549000306 หส.โฟร์อ๊อพติเคิล 13/1/2563 400,000         47731 ประกอบกิจการค้ากรอบแว่นตา กระจก

เลนส์ ทุกชนิดในงานเก่ียวกับการประกอบ

แว่นตา

604/3 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

447 0103518003088 หจ.พงษ์ไพศาลก่อสร้าง 15/1/2563 400,000         41002 รับเหมาก่อสร้างและตกแต่งอาคาร 223 ซอยอ่อนนุช 39 ถนนสุขุมวิท แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

448 0103547015871 หจ.เจ.เอส.เอ็น เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป 13/1/2563 400,000         52292 เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนด าเนินการ

ด้านพิธีการศุลกากร

1/1681 ซอยโรงเรียนบพิธวิทยา แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

449 0103562002342 หจ.เกษมมิตร 22/1/2563 400,000         46109 การขายส่งสินค้าท่ัวไป โดยได้รับ

ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

787  ซอยก่ิงจันทร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

450 0105554031314 บจ.คล๊ิกโคลเซ็ท จ ากัด 3/1/2563 400,000         46414 ประกอบกิจการค้าเส้ือผ้าส าเร็จรูป เคร่ือง

แต่งกาย เคร่ืองประดับกาย เคร่ืองนุ่มห่ม

1-7 อาคารซิลลิค เฮ้าส์ ช้ันท่ี 8 ห้องเลขท่ี 

0841 เอเอเอ ถนนสีลม

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

451 0105561159991 บจ.อิน-โน-เนคซ์ จ ากัด 13/1/2563 400,000         85499 ประกอบกิจการโรงเรียนเอกชนหลักสูตร

การสอนฝึกอบรมแนะน าให้ค าปรึกษา

252/4  ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

452 0105562131365 บจ.ท็อปอัพ ออนไลน์ จ ากัด 13/1/2563 400,000         47413 จ าหน่ายบัตรเติมเงินและบัตรเงินสด

ประเภทอิเล็กทรอนิกส์

219/2  ซอยอโศก ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

453 0103558002163 หจ.ฟองเศรษฐี 13/1/2563 300,000         20231 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย สบู่ 39/107 หมู่บ้านอรุณวรรณ 2 ซอย

สุขาภิบาล 5 ซอย 75 ถนนสุขาภิบาล 5

แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

454 0103562018362 หจ.เอส ดับบลิว บี พี แอคเคาต้ิง

แอนด์คอนซัลท์

6/1/2563 300,000         69200 ประกอบกิจการรับท าบัญชีและท่ีปรึกษา

งานต่างๆและอ่ืนๆ

107 แยก 8  ซอยพหลโยธิน ถนน

พหลโยธิน 48

แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

455 0105535051330 บจ.แอล แอนด์ ดับบลิว เทรดด้ิงส์ 

จ ากัด

13/1/2563 300,000         14112 ผลิตและจ าหน่าย น าเข้า-ส่งออก 

เคร่ืองนุ่งห่ม เส้ือ

141/19-20 ซอยวุฒากาศ 25 ถนนวุฒากาศ แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

456 0105559017689 บจ.เท็น คอนซัลต้ิง จ ากัด 9/1/2563 300,000         73101 ให้บริการเน้ือหาด้านหนังสือพิมพ์ ทุกชนิด

 ทุกประเภท ทางวิทยุ โทรทัศน์ ทางส่ือ

ออนไลน์

91 ซอยราชพฤกษ์ 15 แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

457 0105560216011 บจ.พีแอนด์พี โกลบอล เอนเทอร์

ไพรซ์ จ ากัด

2/1/2563 300,000         46109 ส่ังเข้ามาจ าหน่ายในประเทศและส่งออก

ไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ ซ่ึงสินค้าท่ี

ก าหนดไว้ในวัตถุท่ีประสงค์

14/15  หมู่บ้าน บ้าน ลลิล ถนนกาญจนา

ภิเษก

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

458 0103547008122 หจ.กัลยา อินเตอร์เทรดเดอร์ 8/1/2563 200,000         46204 ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เน้ือสัตว์ช า

แหล่ะ

135/54 หมู่ท่ี 2 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210
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459 0103554011648 หจ.ฮิมาวาริ อินเตอร์เนช่ันแนล 

เรียลเอสเตท

10/1/2563 200,000         79110 เป็นนายหน้า ตัวแทน จัดหาห้องพัก

โรงแรม อพาร์ทเม้นท์

51/395 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

460 0103555030603 หจ.มิวสิค ไทม์ เอนเตอร์เทนเมนท์ 9/1/2563 200,000         90002 ประกอบกิจการจัดดนตรี 495/59 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

461 0103560005115 หจ.ไทย สามรัตน์ 13/1/2563 200,000         46694 ประกอบกิจการรับซ้ือและจ าหน่ายกล่อง

กระดาษ ลังกระดาษ กระดาษขาวด า ลัง

พลาสติก กล่องลังทุกชนิด

253/784  ซอยเคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

462 0105529011984 บจ.วีระชัย แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 

จ ากัด

8/1/2563 200,000         69100 บริการด้านกฎหมายและบัญชี 195/40 ถนนบริพัตร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

463 0105554089851 บจ.ฮีโร่ แฟคทอร่ี จ ากัด 10/1/2563 200,000         90002 ประกอบกิจการแสดงละคร ดนตรี และ

ศิลปท่ัวอ่ืนๆ ให้บริการด้านบันเทิงและ

ศิลปอ่ืนๆ

188/287 ซอยสุขุมวิท 101/1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

464 0105560034931 บจ.ทีมวินช่ี จ ากัด 27/1/2563 200,000         47723 ประกอบกิจการขายปลีกและขายส่ง

เคร่ืองส าอางค์

288/68 ถนนสุขาภิบาล5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

465 0105521020895 บจ.โอเรียนตัลคอปอเรช่ัน จ ากัด 22/1/2563 125,000         15129 ผลิตและส่งออกเคร่ืองหนัง 50 ซอยเจริญนคร 13 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

466 0103560018578 หจ.สุทธิพงษ์ ธรรมรักษ์ 8/1/2563 100,000         82990 ประกอบกิจการร่วมกันรับจ้างตรวจสอบ

กิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ต่าง ๆ ใน

กรุงเทพมหานคร

339/4  ซอยอิสรภาพ 23 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

467 0105531034708 บจ.สาธรอินน์ จ ากัด 24/1/2563 100,000         55101 โรงแรม 37 ซอยศึกษาวิทยา ถนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

468 0105551070629 บจ.อาร์ท แอนด์ ไซเอนซ์ เซอร์วิส

เซส บิสสิเนส จ ากัด

2/1/2563 100,000         27909 ผลิต ซ่อม สร้าง บ ารุงรักษา ซ้ือ ขายให้เช่า

 น าเข้าส่งออกอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็คทรอนิคส์

 ส่ือสารคอมพิวเตอร์

159/100 ซอยช่างอากาศอุทิศ 7 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

469 0105557145809 บจ.เอ็น ซี เอส 2013 จ ากัด 17/1/2563 100,000         81210 ประกอบกิจการให้บริการท าความสะอาด 

ก าจัดไรฝุ่น

2035/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

470 0105557160441 บจ.ออล อะเบาท์ สกิน จ ากัด 13/1/2563 100,000         47912 ประกอบกิจการซ้ือขายครีม เคร่ืองส าอาง 

โดยวิธีใช้ส่ืออิเล็กทรอนิคส์ผ่านระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

608/3 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

471 0105558040083 บจ.ไพน์ แอนด์ พิคตัน จ ากัด 10/1/2563 100,000         47190 ประกอบกิจการค้าเส้ือผ้าส าเร็จรูป เคร่ือง

แต่งกาย และเคร่ืองอุปโภคอ่ืน อาหาร

ส าเร็จรูป และเคร่ืองบริโภค

1024 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

472 0105559113203 บจ.โดห์ฮาห์ ครีเอทีฟ ดีเวลลอป

เม้นท์ จ ากัด

3/1/2563 100,000         63990 ผลิตส่ือการสอนออนไลน์ (e-learning) 105 ซอยพระราม 9-64 ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
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473 0105561000151 บจ.คิวอาร์ไอเอส การบัญชี จ ากัด 20/1/2563 100,000         69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีการท าบัญชีและการ

ตรวจสอบบัญชี การให้ค าปรึกษาด้านภาษี

3  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 6 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

474 0105561000178 บจ.คิวอาร์ไอเอส ออดิท จ ากัด 20/1/2563 100,000         69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีการท าบัญชีและการ

ตรวจสอบบัญชี การให้ค าปรึกษาด้านภาษี

3  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 6 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

475 0105561040161 บจ.พริมเมอร์ร่ี จ ากัด 3/1/2563 100,000         47723 ประกอบกิจการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์บ ารุง

และดูแลผิวพรรณ

79/4  ซอยเพชรเกษม 69 แยก 6 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

476 0105561188746 บจ.แมนส์ฟิลด์ จ ากัด 2/1/2563 100,000         68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย เช่า ให้เช่า

อสังหาริมทรัพย์ เช่น ท่ีดิน บ้านพร้อมท่ีดิน

 คอนโดมิเนียม อาคารส านักงาน

394/62  ซอยปานสุข ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

477 0103559018012 หจ.เนกะวัตต์ (ไทยแลนด์) 8/1/2563 20,000           47593 ประกอบกิจการ จ าหน่าย ซ้ือมาขายไป 

อุปกรณ์ไฟฟ้า ทุกชนิด

56/127 ซอยพหลโยธิน 71 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

478 0105562072679 บจ.พัฒนาชุมชนตลาดเพชรพลอย 

จ ากัด

13/1/2563 10,000           68103 ประกอบกิจการให้เช่าอาคารท่ีพักอาศัย

และแผงค้าขาย

186/11  ตรอกสะพานยาว แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

479 0115535003173 บจ.รับเบอร์แฟร์ แฟคตอร่ี จ ากัด 14/1/2563 20,000,000     22199 ผลิตยางขอบประตู,ขอบกระจกรถยนต์ทุก

ชนิด

37/8 หมู่ท่ี 3 ซอยไกรศักดาวัฒน์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

480 0115533002358 บจ.อีเล็คทริค แมททีเรียล จ ากัด 14/1/2563 8,000,000       27401 ผลิตไส้หลอดไฟฟ้า 1911/107 หมู่ท่ี 9 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

481 0115550007397 บจ.โฟกัส เมท (ประเทศไทย) จ ากัด 24/1/2563 8,000,000       15121 ประกอบกิจการโรงงานผลิตกระเป๋าขนาด

ต่าง ๆ

74/2 หมู่ท่ี 2 ถนนบางนา-ตราด ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

482 0115543003004 บจ.บรรพกิจ จ ากัด 9/1/2563 5,000,000       24202 ขายภาชนะอลูมิเนียม ขายผลิตถัณฑ์

อลูมิเนียม

31 หมู่ท่ี 9 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต.ส าโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

483 0115557011926 บจ.เพาเวอร์ กรุ๊ป คอเปอเรช่ัน 

จ ากัด

22/1/2563 5,000,000       46593 จ าหน่าย ซ้ือมา ขายไป วัสดุ อุปกรณ์ 

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ อะไหล่ เคร่ืองจักร ใน

อุตสาหกรรมโรงงาน

252 หมู่ท่ี 3 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

484 0115545002030 บจ.สิทธิผล คาร์ แอคเซสซอร่ี จ ากัด 9/1/2563 5,000,000       20221 ผลิตสีทา น้ ามันขัดเงาและแลคเกอร์ 104/58 หมู่ท่ี 12 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

485 0115546005776 บจ.สยามรัตนาภา จ ากัด 9/1/2563 4,000,000       46621 น าเข้าและจ าหน่ายแร่ทุกชนิด 7/1 หมู่ท่ี 2 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

486 0103544033436 หจ.มายาวิสต้า 31/1/2563 4,000,000       47723 ประกอบกิจการค้าปลีกเคร่ืองส าอางค์ 

อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้เสริมความงาม

250/322 หมู่ท่ี 10 ถนนเทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

487 0115548001662 บจ.วีว่า เบดด้ิง จ ากัด 2/1/2563 3,000,000       13921 ผลิต น าเข้า ส่งออก ท่ีนอน เฟอร์นิเจอร์ 

และเส้ือผ้าส าเร็จรูป

328 หมู่ท่ี 4 ถนนสุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
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488 0115559017786 บจ.คามินห์ กรุ๊ป จ ากัด 13/1/2563 3,000,000       46102 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก ผลิตและ

จ าหน่ายเคร่ืองด่ืม

222/35 ถนนบางนา-ตราด กม.8 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

489 0105543063538 บจ.อาร์เอสที ดีวีลอปเม้นท์ จ ากัด 9/1/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร 281/63  หมู่ท่ี 1 ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

490 0115554006701 บจ.พิพัฒน์ออยล์ ขนส่ง จ ากัด 10/1/2563 2,000,000       49333 ประกอบกิจการรับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียมและน้ าม้นเช้ือเพลิงวัตถุไวไฟ

ภายในประเทศและต่างประเทศ

120/288 หมู่ท่ี 2 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

491 0115560027129 บจ.เอ็กซ์เซลเล้นท์ ทวิน ซัพพลาย 

จ ากัด

9/1/2563 2,000,000       46493 ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีก กระเป๋า 

เข็มขัด

85/29  หมู่ท่ี 1 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

492 0113558002571 หจ.เซฟ พีเพิล 29/1/2563 2,000,000       80100 ประกอบกิจการ บริการรักษาความ

ปลอดภัยเก่ียวกับร่างกาย ทรัพย์สิน 

อาคารสถานท่ี ให้แก่บุคคลคณะบุคคล

61/936 หมู่ท่ี 3 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

493 0113562004965 หจ.ฐิตาภา ทองค าและออมเงิน

ออนไลน์

20/1/2563 1,500,000       47732 ประกอบกิจการขายเคร่ืองประดับ 

ทองรูปพรรณ ทองค าแท่ง เคร่ืองเพชร

พลอย

225/355  หมู่ท่ี 1 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

494 0105540098055 บจ.สูตรทอง จ ากัด 9/1/2563 1,000,000       46621 ขายผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมเส้น 31 หมู่ท่ี 9 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต.ส าโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

495 0115549007737 บจ.ไทย - ยูริ จ ากัด 9/1/2563 1,000,000       46622 น าเข้า ส่งออก และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ส

แตนเลส โลหะ ทุกชนิด

539/1368 หมู่ท่ี 18 ต.บางพ่ึง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

496 0115550006951 บจ.เค พี ซี มิราเคิล จ ากัด 2/1/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจการจ าหน่ายยา ยารักษาโรค 

เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เคร่ืองมือแพทย์ ฯ

130/11 หมู่ท่ี 4 ซอยวัดมหาวงษ์ ต.ส าโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

497 0115558015020 บจ.วีคอนเนคเซ็นเตอร์ จ ากัด 7/1/2563 1,000,000       46421 จ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์

อุปกรณ์เคเบ้ิล

105/16 หมู่ท่ี 10 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

498 0115560024901 บจ.ไพรเมอร์ร่ี คีย์ เรโวลูช่ัน จ ากัด 13/1/2563 1,000,000       58202 ประกอบกิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป 99/202 หมู่ท่ี 6 ต.ส าโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

499 0105530032078 บจ.สุธีร์ มิเนอรัล จ ากัด 9/1/2563 1,000,000       66301 ลิสซ่ิง 7/1 หมู่ท่ี 2 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

500 0115550005092 บจ.สยามโกมิ จ ากัด 3/1/2563 1,000,000       10509 ผลิตนมปรุงแต่ง 2177/11 ถนนเทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

501 0115555010167 บจ.แก้วสีขาว เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 22/1/2563 1,000,000       43223 รับเหมาเดินท่อระบบแอร์ 62/47 หมู่ท่ี 1 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

502 0115562003243 บจ.ไอที พลัส คอม แอนด์ เซอร์วิส

 จ ากัด

3/1/2563 1,000,000       95110 บริการซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์

99/226  หมู่ท่ี 10 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

503 0115562021462 บจ.เค แอนด์ เอ็น ร่วมมิตรสามัคคี

 จ ากัด

21/1/2563 1,000,000       71202 ประกอบกิจการบริการตรวจสภาพรถ ตรอ 68/75  หมู่ท่ี 3 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

504 0113560006472 หจ.ศรีทอง เอ็นจิเนียร่ิง 2017 17/1/2563 1,000,000       28199 ประกอบกิจการผลิต น าเข้า ส่ังออก 

จ าหน่าย รับจ้าง รับเหมา ซ่อมแซม 

ออกแบบเคร่ืองจักร

454/1 หมู่ท่ี 3 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
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505 0113561002756 หจ.ทินกร รับเหมาก่อสร้าง 28/1/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 530/215  หมู่ท่ี 1 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

506 0115554013324 บจ.บีพี โคโคนัท ไฟเบอร์ จ ากัด 2/1/2563 1,000,000       13111 ผลิตใยมะพร้าวอัดแผ่น 328 หมู่ท่ี 4 ถนนสุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

507 0115561020659 บจ.ทูแอล พับลิชช่ิง จ ากัด 9/1/2563 1,000,000       73101 ผลิตงานส่ือโฆษณาและส่ิงพิมพ์ทุกชนิด 149/113  หมู่ท่ี 5 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

508 0113562004540 หจ.วรกล่ัน 28/1/2563 1,000,000       23951 ให้บริการแต่งแผ่นปูนสร้างและแต่งแผ่น

คอนกรีตส าเร็จรูปทุกชนิด

250/29  หมู่ท่ี 13 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

509 0115562006196 บจ.พีพีเอส เอ็นจิเนียร์ แอนด์ เทรด

เดอร์ จ ากัด

10/1/2563 1,000,000       33121 การซ่อมเคร่ืองจักรท่ีใช้งานท่ัวไป 919/73  หมู่บ้าน อินด้ี ประชาอุทิศ90(3) 

หมู่ท่ี 10 ซอยประชาอุทิศ 90 ถนนประชา

อุทิศ

ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

510 0113556000490 หจ.ยุตฤทธา 23/1/2563 1,000,000       41002 ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 27/5 หมู่ท่ี 11 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

511 0105545064396 บจ.แอ๊ดวานซ์ มัลติมีเดีย 

อินเตอร์เน็ท เทคโนโลย่ี จ ากัด

28/1/2563 1,000,000       46510 ซ้ือขายพัฒนาเช่าระบบคอมพิวเตอร์ 99/108 หมู่ท่ี 8 ถนนอ่อนนุช ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

512 0115557012582 บจ.หย่งฟา จ ากัด 21/1/2563 1,000,000       18119 การพิมพ์และการบริการท่ีเก่ียวกับการพิมพ์ 9/53 หมู่ท่ี 11 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

513 0115560016356 บจ.พี เจ เอส เซอร์วิส แอนด์ พร้ิน

ต้ิง จ ากัด

9/1/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองพิมพ์บัตร 

เคร่ืองอ่านบาร์โค้ด เคร่ืองพิพม์บาร์โค้ด

รวมท้ังการให้บริการด้านพิมพ์ทุกชนิด

5/191  หมู่ท่ี 22 ถนนบางพลี-ต าหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

514 0115561009451 บจ.กราวิต้ีส์ วัน จ ากัด 23/1/2563 1,000,000       62022 ประกอบกิจการเป็นท่ีปรึกษา จ าหน่าย 

ตัวแทนจ าหน่าย ติดต้ัง ออกแบบทดสอบ

ระบบไอที ซอฟแวร์ เน็ทเวิร์ค

123/458 หมู่ท่ี 3 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

515 0113562003144 หจ.โชติวิวัฒน์ ทรานสปอร์ต 14/1/2563 500,000         52292 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า

และคนโดยสารท้ังทางบกทางน้ าทาง

อากาศ ท้ังในและต่างประเทศตามพิธี

ศุลกากร

59  หมู่ท่ี 2 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

516 0115560001529 บจ.ออตโต้โว อินเตอร์เนช่ันแนล 

(ประเทศไทย) จ ากัด

9/1/2563 500,000         82302 ประกอบกิจการรับออกแบบและจัดแสดง

นิทรรศการ

499/8 หมู่ท่ี 13 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

517 0113555008900 หจ.พรจินดา ทรานสปอร์ต 20/1/2563 300,000         49339 ประกอบกิจการขนส่ง 161/1 หมู่ท่ี 4 ถนนบางเพรียง ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

518 0112561000027 หส.พี. บี. ริช ซัพพลาย 8/1/2563 200,000         47999 การขายปลีกโดยไม่มีร้านซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

40/75  หมู่ท่ี 10 ถนนบางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

519 0113541002114 หจ.เศรษฐมงคล ทัวร์ 7/1/2563 200,000         49339 ขนส่งทางบก 7/37 หมู่ท่ี 17 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

520 0113558003224 หจ.วันชัย ทรานสปอร์ต99 16/1/2563 100,000         49323 การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคน

โดยสาร

1022/102 หมู่ท่ี 15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

521 0113562000323 หจ.กีม่าเวท 14/1/2563 70,000           74109 ประกอบกิจการ ออกแบบ ผลิต จ าหน่าย 

งานอะคริลิค งานสแตนเลส ครบวงจร

149/114  หมู่ท่ี 9 ถนนบางนา-ตราด กม.

20

ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
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522 0105538111805 บจ.เอ็มเมอรัลด์ ฟาร์ม จ ากัด 28/1/2563 30,000,000     01411 ปศุสัตว์ (โคนม) 200 หมู่ท่ี 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

523 0103525017668 หจ.สมพงษ์วัฒนา 6/1/2563 20,000,000     41002 รับเหมาก่อสร้าง และตกแต่งอาคาร 100/28-29 หมู่ท่ี 8 ถนนติวานนท์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

524 0125548012028 บจ.ตวงทองเอสเตท จ ากัด 10/1/2563 15,000,000     68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย เช่า ให้เช่า เช่าซ้ือ

 ขายฝากและจ านองท่ีดิน อาคาร โรงงานฯ

129/71 หมู่บ้านเพอร์เฟคเพลส หมู่ท่ี 3 

ถนนรัตนาธิเบศร์

ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

525 0125558026854 บจ.สหพิฆเณศ ดีเวลลอปเม้นท์ 

จ ากัด

8/1/2563 5,000,000       68104 ประกอบกิจการ เช่า ซ้ือ ขาย ค้าท่ีดิน 

อสังหาริมทรัพย์

70/7 หมู่ท่ี 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

526 0125560008094 บจ.ซี เอส ซี มัลติ คอนสตรัคช่ัน 

จ ากัด

20/1/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารท่ีพักอาศัย

166/67  หมู่บ้าน ลิฟว่ิง 3 หมู่ท่ี 3 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

527 0123552000797 หจ.แพลททิน่ัม รับเทค (2009) 3/1/2563 4,000,000       20132 ประกอบกิจการท าผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวกับยาง

ธรรมชาติและยางสังเคราะห์ทุกชนิด

31/3 หมู่ท่ี 11 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

528 0105551097641 บจ.บลูวรรณ จ ากัด 8/1/2563 4,000,000       70202 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นท่ีปรึกษา และ

ให้ค าแนะน าปัญหาเก่ียวกับด้าน

บริหารงานด้านการเงิน พาณิชยกรรมฯ

20/395 หมู่ท่ี 9 ถนนประชาช่ืน ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

529 0125530000567 บจ.แจ้งวัฒนะบ้านและท่ีดิน จ ากัด 31/1/2563 4,000,000       46639 นายหน้า ตัวแทน ขายวัสดุก่อสร้าง ให้เช่า 39/8 หมู่ท่ี 3 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

530 0125560025258 บจ.ศรศักด์ิ แก้วรักษา 180 ล้าน 

จ ากัด

21/1/2563 4,000,000       68101 ซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ 

ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดย

ประการอ่ืน ซ่ึงทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจน

ออกดอกผลของทรัพย์สินน้ัน

99/705  หมู่ท่ี 1 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

531 0105541032791 บจ.โคเวียร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 14/1/2563 4,000,000       33149 ประกอบกิจการรับซ่อม ท าการรับจ้างเดิน

สายไฟติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าตามอาคาร

62/547 หมู่ท่ี 5 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

532 0105545043682 บจ.พงศ์ปณต จ ากัด 3/1/2563 3,500,000       46414 น าเข้า  ส่งออก  เส้ือผ้าส าเร็จรูป  

เคร่ืองนุ่งห่ม  เคร่ืองแต่งกาย  เคร่ืองประดับ

25/725 หมู่ท่ี 6ซอยแจ้งวัฒนะ 26 ถนน

แจ้งวัฒนะ

ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

533 0125558024444 บจ.เอ็ม อี เอส บี - เอ เอฟ เอส 

จ ากัด

21/1/2563 3,000,000       52291 ประกอบกิจการรับหรือส่งสินค้าและ

บริการลูกค้า คัดเลือกบรรจุภัณฑ์เพ่ือมาใช้

บรรจุสินค้าการขนถ่ายวัสดุ

77/218 หมู่ท่ี 5 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

534 0125559022976 บจ.เนชาติก้า จ ากัด 17/1/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร 32 ซอยรัตนาธิเบศร์ 18 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

535 0125561013156 บจ.โชลเอะ จ ากัด 3/1/2563 2,000,000       86201 ประกอบกิจการสถานพยาบาล ลักษณะ

คลินิกเวชกรรม

408,410,412,414,416,418,420,422,424,

426,428,430   ห้องเลขท่ี 3A-C10 ช้ัน 3

เดอะมอลล์งามวงศ์วาน หมู่ท่ี 1 ถนนงาม

วงศ์วาน

ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
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536 0125562007532 บจ.นูลลิก้า จ ากัด 6/1/2563 2,000,000       46109 ประกอบกิจการซ้ือขายสินค้าหรือบริการ

โดยวิธีการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

1  ซอยทรายทอง 10 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

537 0125560015848 บจ.วี.เอส. อินเตอร์ซัพพลาย จ ากัด 29/1/2563 2,000,000       81210 ให้บริการท าความสะอาด อาคาร 

ส านักงาน สระว่ายน้ า และให้ค าปรึกษา

เก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย

98/221  หมู่ท่ี 5 ต.ล าโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

538 0125557019536 บจ.เกร็ดแก้วการเกษตร จ ากัด 6/1/2563 2,000,000       46205 ผลิตและจัดจ าหน่ายไม้ดอกและไม้ประดับ

ทุกชนนิด

70 หมู่ท่ี 2 ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

539 0575559002319 บจ.บีที นิตต้ิง จ ากัด 21/1/2563 2,000,000       35101 ประกอบกิจการจ าหน่ายติดต้ัง โซลาร์

เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม 

และอุปกรณ์ดังกล่าว

19/196  หมู่ท่ี 2 ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

540 0125561032479 บจ.เอฟเอสดีเอส จ ากัด 24/1/2563 1,032,000       43909 ประกอบกิจการให้บริการ ซ่อมแซม 

ตรวจสอบ ติดต้ัง และบ ารุงรักษาของ

การกอ่สร้างใต้ทะเล และพ้ืนดิน

52/712  หมู่ท่ี 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

541 0103536019055 หจ.แอคคอร์ด ซัพพลาย (1993) 10/1/2563 1,000,000       46431 จ าหน่ายผ้าหมึกคอม 6/41-43 หมู่ท่ี 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

542 0123546000179 หจ.เอส.พี.อาร์ทแอนด์พร็อพเพอร์ต้ี 14/1/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 88/921 หมู่ท่ี 1 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

543 0123550025709 หจ.เดอะลอว์ แชมเบอร์ 14/1/2563 1,000,000       69100 ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย 57/20 หมู่ท่ี 1 ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

544 0123555001981 หจ.พรกิจอนันต์ 2/1/2563 1,000,000       47524 ขายวัสดุก่อสร้าง 47 ซอยรัตนาธิเบศร์ 28 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

545 0105560048134 บจ.เอวี เพาเวอร์ จ ากัด 23/1/2563 1,000,000       46521 ประกอบกิจการ จ าหน่ายติดต้ัง และให้

ค าปรึกษาการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

88/99  หมู่บ้าน พลีโน่ ราชพฤกษ์ หมู่ท่ี 6 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

546 0125546012586 บจ.เอสพี คอมพิวเตอร์เซอร์วิส 

จ ากัด

14/1/2563 1,000,000       46510 น าเข้า-ส่งออกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

จ าหน่ายส่วนประกอบ

36/192 หมู่ท่ี 8 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

547 0125554009548 บจ.อ.พัฒนาขนส่ง จ ากัด 28/1/2563 1,000,000       49339 ประกอบกิจการขนส่ง และขนส่งสินค้าทุก

ชนิด

2/14 ซอยพงษ์สวัสด์ิ 17 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

548 0125555019725 บจ.ออนไลน์ อัลไลแอนเซซ จ ากัด 21/1/2563 1,000,000       47219 ร้านขายปลีกอาหารอ่ืนๆ ซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

101/6 หมู่ท่ี 2 ซอยมณียา ซอย 6 ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

549 0125557019269 บจ.อควา เวเคช่ัน จ ากัด 2/1/2563 1,000,000       79120 ประกอบธุรกิจให้บริการ จัดการ ดูแล 

คุ้มครอง เป็นตัวแทนนายหน้า จัดน าเท่ียว

และธุรกิจท่ีเก่ียวข้องน าเท่ี

93/811 หมู่ท่ี 9 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

550 0125560006083 บจ.พีเอสพี คอนสตรัคช่ัน แอนด์ 

คอนซัลแตนท์ จ ากัด

23/1/2563 1,000,000       41002 ต่อเติม ซ่อมแซมอาคารพาณิชย์และโรงงาน 33  ซอยพิบูลสงคราม 16 ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
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551 0125560024812 บจ.เอส.เอ็น. เรียลเอสเตท เอเจนซ่ี

 จ ากัด

9/1/2563 1,000,000       68101 ประกอบกิจการการซ้ือและการขาย

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเองเพ่ือการ

พักอาศัย

123/208  หมู่ท่ี 3 ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

552 0125561005323 บจ.เวิลด์  สตัดด้ี  อบอร์ด จ ากัด 20/1/2563 1,000,000       85500 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษา ให้ค าแนะน า

 ให้ความรู้ อบรม ในด้านการศึกษาต่อทุก

ประเภท

361  ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

553 0125561008993 บจ.ฟัดวา อินเตอร์เทรด จ ากัด 24/1/2563 1,000,000       46102 น าเข้า ส่งออก จ าหน่ายอาหาร 13  ซอยประชานิเวศน์ 3 ซอย 7 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

554 0125561018778 บจ.อเลปโป บาย กาแซล จ ากัด 10/1/2563 1,000,000       46443 น าเข้าสินค้าด้านความงาม-สุขภาพ เพ่ือ

จ าหน่ายภายในประเทศ

63/154  ซอยพิบูลสงคราม 22 แยก 6 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

555 0125562017384 บจ.กฤษณะ ปาล์ม เชล จ ากัด 30/1/2563 1,000,000       46101 ประกอบกิจการน าเข้าส่งออกและจ าหน่าย

สินค้าทางการเกษตรทุกชนิด

21  ซอยงามวงศ์วาน 18 แยก 3 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

556 0135558000391 บจ.นกเล็กไลฟ์ จ ากัด 14/1/2563 1,000,000       47721 น าเข้าวัตถุดิบสารสกัดสมุนไพรผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารเวชส าอาง เพาะพันธ์ เพาะ

เน้ือเย่ือพันธ์ุไม้

101/881  หมู่ท่ี 4 ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

557 0123556014075 หจ.เคซีพีกรุ๊ป 7/1/2563 1,000,000       60101 ประกอบกิจการ วิทยุชุมชน 

วิทยุกระจายเสียง ส่ือวิทยุ ส่ือโฆษณา ส่ือ

โทรทัศน์ ทุกประเภท

50/1486 หมู่ท่ี 5 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

558 0125539008960 บจ.กชกร เจนเนอรัล ดีลิเวอร่ี จ ากัด 9/1/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการรับขนส่ง ขนถ่าย 109/43 หมู่ท่ี 6 ถนนตล่ิงชัน-สุพรรณบุรี ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

559 0125557012817 บจ.เอ แอนด์ อี กรุ๊ป (ประเทศไทย)

 จ ากัด

7/1/2563 1,000,000       70209 กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการบริหาร

จัดการอ่ืนๆ

102/375 หมู่ท่ี 6 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

560 0125558001941 บจ.ทริปเป้ิล เอ โลจิสติค จ ากัด 3/1/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการรับจ้างขนส่งและขนถ่าย

สินค้าทุกชนิด

198/53 หมู่ท่ี 2 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

561 0125559004544 บจ.บลูแพนเทอร์ จ ากัด 24/1/2563 1,000,000       10799 ผลิตอาหารส าเร็จรูป 38/18 หมู่ท่ี 3 ถนนบางไผ่-หนองเพรางาย ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

562 0125559012067 บจ.กฎหมายนนทบุรี ดี.เอ็น. จ ากัด 13/1/2563 1,000,000       69100 ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย 36/107  หมู่ท่ี 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

563 0125561024727 บจ.แฟทท์ ดิจิตอล จ ากัด 2/1/2563 1,000,000       73101 ผลิตส่ือออนไลน์ ปรึกษาดูแลบริหารการ

ท าการตลาด บนโลกออนไลน์แบบครบวงจร

179/777  หมู่บ้าน บัวทอง 4 หมู่ท่ี 7 ซอย

2/9 ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย

ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

564 0135560007098 บจ.เฮลท์ต้ี แอดวานซ์ จ ากัด 22/1/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจการ จ าหน่ายและน าเข้า

เคร่ืองมือแพทย์ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์

14/5272  หมู่ท่ี 14 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

565 0123553004923 หจ.เจ.ดี.เอ. (2010) 13/1/2563 1,000,000       43303 รับจ้างและรับเหมาทาสี 77/610 หมู่ท่ี 1 ถนนติวานนท์ ซอย 1/3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดเลิก

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

566 0105547005231 บจ.อินเทลลิเจ็นซ์ แอคเซสโซร่ี 

จ ากัด

10/1/2563 1,000,000       47593 ประกอบกิจการน าเข้าและจัดจ าหน่าย

สลักภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและช้ินส่วน

24/452 ถนนป๊อบปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

567 0125553003163 บจ.เอไนน์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 3/1/2563 1,000,000       63120 บริการในประเทศและส่งออกต่างประเทศ

ด้านให้ค าปรึกษาจัดท ารวบรวมวิเคราะห์

ประเมินผลเผยแพร่สถิติข้อมูล

19/122 หมู่บ้านชวนช่ืนโมดัสเซนโทร หมู่

ท่ี 2

ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

568 0125559007811 บจ.โซล่าร์ เพาเวอร์ อินโนเวช่ัน 

จ ากัด

3/1/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการด าเนินการผลิต

กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และ

พลังงานทดแทน

101/105 หมู่ท่ี 3 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

569 0125561005021 บจ.จีอีเอส ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 24/1/2563 1,000,000       68101 การซ้ือและการขายอสังหาริมทรัพย์เป็น

ของตนเองท่ีไม่ใช่เพ่ือเป็นท่ีพักอาศัย

101/105  หมู่ท่ี 3 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

570 0125561007113 บจ.ทีแซดที กรุ๊ป จ ากัด 20/1/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการน าเข้า และจ าหน่ายปลีก-

ส่ง อุปกรณ์ป้องกันภัย และอุปกรร์นิวเมติก

97/147  หมู่ท่ี 1 ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

571 0125561013521 บจ.เอสซีที แมชชีนเนอร์ร่ี จ ากัด 3/1/2563 1,000,000       46105 การขายส่งเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมโดย

ได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

178/630  อาคารคอนโดลุมพินี ปากเกร็ด ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

572 0125562022175 บจ.เอช.ไอ.เอส คอสเมติคส์ จ ากัด 31/1/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจการผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้า 

เคร่ืองส าอาง อาหารเสริม และบรรจุภัณฑ์

 ท้ังในและต่างประเทศ

59/220  หมู่ท่ี 3 ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

573 0235558000471 บจ.เวลบี จ ากัด 10/1/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการขายปลีกเคร่ืองส าอาง 

และขายส่งสินค้าในครัวเรือนอ่ืนๆ

91/46 หมู่ท่ี 5 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

574 0123558005189 หจ.พีแอนด์เอ็ม  ทรานสปอร์ต 8/1/2563 1,000,000       49323 ขนส่งและขนถ่ายสินค้า 63/17 หมู่ท่ี 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

575 0125537007621 บจ.อาร์ เอส ที เจวี จ ากัด 2/1/2563 1,000,000       46599 รับเหมาติดต้ังอุปกรณ์เคร่ืองกลและไฟฟ้า 

ตรวจ

91/10 หมู่ท่ี 1 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

576 0125557013376 บจ.ทีพีเอ็น ซัพพลาย แอนด์ 

เซอร์วิส ซิสเท็ม จ ากัด

2/1/2563 1,000,000       46693 ประกอบกิจการจ าหน่ายท่อยางยางแผ่น 

ยางส าเร็จรูปและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องทุก

ประเภท

1/33 หมู่ท่ี 4 ต.มหาสวัสด์ิ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

577 0125559007748 บจ.อิฏฐพร จ ากัด 31/1/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก ผลิต 

จ าหน่าย ผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน หมอน 

ท่ีนอน ผ้าห่ม

64/11 หมู่บ้านทวีโรจน์ หมู่ท่ี 6 ถนนบาง

กรวย-ไทรน้อย

ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

578 0125560033641 บจ.โคโค่ คิง จ ากัด 29/1/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจการค้าผลไม้ พืชสวน เคร่ืองด่ืม

 ท่ีดิน น้ าแร่ น้ าผลไม้ เคร่ืองกระป๋อง 

เคร่ืองบริโภคอ่ืน

158/25  หมู่ท่ี 6 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดเลิก

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

579 0123550001109 หจ.ศยา แฟช่ันเฮ้าส์ 6/1/2563 1,000,000       14114 ผลิตเส้ือผ้า 9/117 หมู่ท่ี 8 ถนนกาญจนาภิเษก ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

580 0125553011255 บจ.พาวเวอร์แมกซ์ เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ากัด

13/1/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 66/190 หมู่ท่ี 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

581 0125556008743 บจ.สยาม ฟอร์เวิร์ด จ ากัด 14/1/2563 1,000,000       70209 รับเป็นท่ีปรึกษา ให้ความรู้ และค าแนะน า

 ตลอดจนการจัดการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับ

การค้า การลงทุน การตลาด

88/242 หมู่ท่ี 2 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

582 0125557018548 บจ.เอแอนด์โอ 9595 จ ากัด 17/1/2563 1,000,000       77400 ประกอบกิจการจ าหน่ายนมสดพาสเจอร์

ไรซ์(แฟรนไชส์)

21/21 หมู่ท่ี 11 ถนนบางไผ่-หนองเพรางาย ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

583 0125559001588 บจ.วี.เอส. พร้ินท์ จ ากัด 29/1/2563 1,000,000       73101 รับออกแบบท าป้ายโฆษณา ส่ือโฆษณา 98/14 หมู่ท่ี 8 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

584 0125560003092 บจ.กลอร่ี เอส. ไอ. พาร์ทเนอร์ส 

จ ากัด

14/1/2563 1,000,000       68101 ประกอบกิจการค้าท่ีดิน ท าการจัดสรร

ท่ีดินและบ้าน จัดซ้ือท่ีดินแปลงใหญ่แล้ว

แบ่งแยกจัดสรร

88/242 หมู่ท่ี 2 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

585 0125560025878 บจ.เอ็นเซเว่น คอร์ปอร์เรช่ัน จ ากัด 10/1/2563 1,000,000       59112 การผลิตรายการโทรทัศน์ ท้ังท่ีเก่ียวข้อง

กับการแสดงและไม่เก่ียวข้องกับการแสดง

54/33  หมู่ท่ี 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

586 0125561033084 บจ.เค พี เจ คอสเมติก จ ากัด 13/1/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองส าอาง อุปกรณ์

เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้เสริมความงาม

49/59  หมู่ท่ี 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

587 0125552002678 บจ.ไทยสามดีวิซ จ ากัด 6/1/2563 500,000         82990 ประกอบกิจการประมูลเพ่ือรับจ้างท าภาพ

ทัศนียภาพด้วยคอมพิวเตอร์ 

ภาพเคล่ือนไหวด้วยคอมพิวเตอร์

108/47 หมู่ท่ี 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

588 0125555001907 บจ.พลังพัฒน์ (พลังงานเพ่ือการ

พัฒนา) จ ากัด

3/1/2563 150,000         70209 บริการให้ค าปรึกษาทางธุรกิจและการ

จัดการ

160/8 หมู่ท่ี 5 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

589 0123552001271 หจ.กลิทเตอร์ แอฟ 17/1/2563 90,000           47721 ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค 

เคมีภัณฑ์ เคร่ืองมือแพทย์ เคร่ืองมือเคร่ือง

ใชทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปรา

134/25 หมู่ท่ี 5 ซอยสวนผัก 32 ถนนสวน

ผัก

ต.มหาสวัสด์ิ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

590 0105555068483 บจ.มัตสุดะ แมนูแฟคเจอร่ิง (ไทย

แลนด์) จ ากัด

20/1/2563 30,000,000     28230 ประกอบกิจการโรงงานผลิตเคร่ืองจักร

แม่พิมพ์ อุปกรณ์และอะไหล่ จ าหน่ายท้ัง

ในและต่างประเทศ

55/19 หมู่ท่ี 4 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

591 0215540000143 บจ.เอส.เอ.ซี. เพาเวอร์ กรุ๊ป จ ากัด 13/1/2563 10,000,000     43210 รับเหมาติดต้ังระบบไฟฟ้า 75/1 หมู่ท่ี 13 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

592 0135552009095 บจ.ทองการ์เด้น ฟู้ด (ประเทศไทย)

 จ ากัด

3/1/2563 5,000,000       10712 ประกอบกิจการผลิตอาหารประเภทขนม

ขบเค้ียว

152/7 หมู่ท่ี 3 ถนนธัญบุรี-ล าลูกกา(คลอง

 7)

ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

593 0135556020581 บจ.ล้ีย่งเซ้ง จ ากัด 3/1/2563 5,000,000       46431 ประกอบกิจการน าเข้าสินค้ากระดาษ เทป

กาว ฟิล์มหุ้มอาหาร

44/41 หมู่ท่ี 10 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
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594 0103547036819 หจ.มาริษา ทรีพาที เทรดด้ิง 17/1/2563 4,000,000       47711 เส้ือผ้าส าเร็จรูป อาหารแห้ง อาหาร

ส าเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง

355/7 ห้อง 101-2 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

595 0205548029736 บจ.ฮับ เลค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

เทคนิคอล เซอร์วิส จ ากัด

7/1/2563 4,000,000       71102 บริการงานวิศวกรรม อุตสาหกรรม 402/13 หมู่ท่ี 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

596 0135557015051 บจ.ธัญบุรี เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด 30/1/2563 3,000,000       85410 ประกอบกิจการรับฝึกสอน อบรม แนะน า

การเล่นกีฬาฟุตบอลและการเล่นกีฬาทุก

ชนิด

101/1 หมู่ท่ี 3 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

597 0125555022009 บจ.เค เอส คอสมิทอลโลจี 

(ประเทศไทย) จ ากัด

6/1/2563 2,000,000       20232 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษาและ

ให้บริการศูนย์ความรุ้และฝึกอบรม สัมนา

เก่ียวกับเคร่ืองส าอางเวชส าอาง

99/129 ถนนปทุมสามโคก ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

598 0105562019522 บจ.เอ็มเจ โฮม (ไทยแลนด์) จ ากัด 2/1/2563 2,000,000       68201 ประกอบกิจการธุรกิจ บริการรับเป็นท่ี

ปรึกษาและบริการจัดการด้าน

อสังหาริมทรัพย์

55/344  หมู่ท่ี 5 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

599 0135555016068 บจ.เมทัลโซลเว้นท์ อินดัสตรีส์ จ ากัด 9/1/2563 2,000,000       46499 ประกอบกิจการน าเข้าส่งออก ตัวท าละลาย

โฮโดรคาร์บอน

32/7 หมู่ท่ี 4 ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

600 0135553006367 บจ.ไบโอ แคลลิเบรช่ัน จ ากัด 27/1/2563 1,400,000       32501 ประกอบกิจการ ผลิต จ าหน่าย ติดต้ัง 

ซ่อมแซม เคร่ืองมือทางการแพทย์

51/104 หมู่บ้านพฤกษา 17 หมู่ท่ี 9 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

601 0133558001949 หจ.ยะห์ยา ฮาลาล ฟู้ด แอนด์ เบฟ

เวอเรจ

10/1/2563 1,000,000       10139 ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปและ

ถนอมอาหารท่ีผลิตจากเน้ือสัตว์ อาหาร

ทะเล

39/50 หมู่ท่ี 3 ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

602 0105559173133 บจ.ศรีธรรมราช วิศวกรรม จ ากัด 17/1/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการรับติดต้ังวางระบบไฟฟ้า 

ประปา เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองกรองน้ า

และติดต้ังระบบคอนโทรลไฟฟ้า

224/81  หมู่บ้าน เจ ซิต้ี ติวานนท์ - บาง

กะดี หมู่ท่ี 2

ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

603 0135532000998 บจ.ด ารงทรัพย์ จ ากัด 31/1/2563 1,000,000       68102 การขายท่ีดิน 140 หมู่ท่ี 2 ถนนติวานนท์ ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

604 0135557018599 บจ.เจ.พี.ที เทคโนโลยี จ ากัด 9/1/2563 1,000,000       46639 ประกอบกิจการ ขายปลีก-ส่ง วัสดุอุปกรณ์

ในการก่อสร้างและอุตสาหกรรม ทุกชนิด

137 หมู่ท่ี 1 หมู่บ้านนันทนาการ์เด้น ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

605 0135561021710 บจ.มารี อินดัสเทรียล จ ากัด 3/1/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจการจ าหน่าย น าเข้า ส่งออก 

ซ้ือ ถุงมือ หน้ากาก ผ้าปิดจมูก หมวกคลุม

ผม ถุงคลุมผ้า

111/66  หมู่บ้าน ภัทรพาร์ค หมู่ท่ี 7 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

606 0135561025049 บจ.ดีพีจี ซีซีทีวี ซิสเท็ม จ ากัด 20/1/2563 1,000,000       80200 ซ้ือ-ขายระบบรักษาความปลอดภัยและ

อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทุกชนิด

179/71  หมู่ท่ี 4 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
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607 0145562000783 บจ.ไทย เพชรยาวี จ ากัด 6/1/2563 1,000,000       46209 เฝ้าดู บ ารุงรักษา จัดเก็บ ค้าขาย จ าหน่าย

 แปรรูป น าเข้า ส่งออกรังนก

8  ถนนสามเรือนถาวร ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

608 0133559002990 หจ.จ.แสงเดือน ย่ิงเจริญ งานช่าง 20/1/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้างทุกประเภท 49/286 หมู่ท่ี 2 ต.บึงสน่ัน อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

609 0105545055460 บจ.อินเตอร์ ฟู้ด คอนเนคช่ัน จ ากัด 17/1/2563 1,000,000       10794 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอ่ืน 114/618 หมู่ท่ี 1 ต.ล าผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

610 0115561023283 บจ.ทริปเป้ิลไฟว์ โปรดักส์ จ ากัด 21/1/2563 1,000,000       47612 ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์ต่างท่ีใช้ในงาน

ส่งเสริมการขาย-การตลาด เคร่ืองเขียน

แบบพิมพ์ สินค้าอุปโภค บริโภค

40/194  หมู่ท่ี 2 ต.บึงน้ ารักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

611 0135546004761 บจ.มายไลฟ์ แลนด์สเคป จ ากัด 14/1/2563 1,000,000       81300 ออกแบบ,ตกแต่ง,จัดสวน และบ ารุงดูแล

รักษา

31/178 หมู่ท่ี 1 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

612 0133562001711 หจ.สุวรรณวดี ทรานสปอร์ต 27/1/2563 1,000,000       49329 การขนส่งผู้โดยสารทางบกอ่ืนๆ 81/417  หมู่ท่ี 2 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

613 0105553146738 บจ.ไอริช อินเตอร์เนช่ันแนล  จ ากัด 20/1/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จัดจ าหน่าย

 ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงามอ่ืน ๆ

29/938 หมู่บ้านวรารักษ์ หมู่ท่ี 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

614 0135558012187 บจ.ไอริช อินโนเวทีฟ  โกลบอล 

จ ากัด

20/1/2563 1,000,000       47991 ประกอบธุรกิจขายตรง 29/938 หมู่ท่ี 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

615 0135559012024 บจ.จ.เจริญ เทรดด้ิง แอนด์ เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ากัด

9/1/2563 1,000,000       46521 ประกอบกิจการจ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์ท่ี

เก่ียวกับระบบไฟฟ้าทุกชนิด

45/209 หมู่ท่ี 1 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

616 0135559017522 บจ.เอ.ดี.วาย.ฟังก์ช่ัน เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ากัด

31/1/2563 1,000,000       43210 รับติดต้ังระบบไฟฟ้า งานติดต้ัง

เคร่ืองปรับอากาศ ติดต้ังกล้องวงจรปิด

81/110 หมู่ท่ี 19 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

617 0135560000735 บจ.อาร์เคจี โลจีสติกส์ จ ากัด 13/1/2563 1,000,000       49323 กิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคน

โดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทางอากาศ

29/29  หมู่ท่ี 2 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

618 0105562021527 บจ.แฮปป้ี ไอซ์ (2019) จ ากัด 24/1/2563 1,000,000       10795 ประกอบกิจการโรงน้ าแข็ง ผลิตและ

จ าหน่ายน้ าแข็งซอง น้ าแข็งยูนิต น้ าแข็ง

หลอดและน้ าแข็งต่างๆ ทุกชนิด

50/894  หมู่ท่ี 1 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

619 0135558018321 บจ.เค.พี.ดี การช่าง จ ากัด 30/1/2563 1,000,000       46639 จัดจ าหน่าย สินค้า วัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง 

และเคร่ืองมือช่างไฟฟ้า

53/75 หมู่ท่ี 2 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

620 0135559010641 บจ.ยูนิ-ออน คอสมิค (ประเทศไทย)

 จ ากัด

20/1/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจการผลิตสินค้าเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เพ่ือสุขภาพ ความ

งาม

978/65 ถนนเลียบคลองรังสิต ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

621 0135561026029 บจ.วีทีพี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 7/1/2563 1,000,000       20232 ประกิจการผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง 

และอาหารเสริม

99/192  หมู่ท่ี 1 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

622 0135561026312 บจ.เฌอไท จ ากัด 13/1/2563 1,000,000       79120 ธุรกิจจัดน าเท่ียว 807/96  หมู่ท่ี 8 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
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623 0135558000928 บจ.ร่วมภักดี โลจิสติกส์ จ ากัด 13/1/2563 1,000,000       49339 ประกอบกิจการขนส่งสินค้าท่ัวประเทศ 200/575 หมู่บ้านโครงการบ้านเอ้ืออาทร 

หมู่ท่ี 4 ถนนปทุมบางเลน

ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

624 0135561000062 บจ.ไนซ์เวลล์ พร๊อพเพอร์ต้ี จ ากัด 6/1/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน ค้า

ต่างในกิจการและธุรกิจเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์

29/123  หมู่ท่ี 3 ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

625 0133550026187 หจ.อาร์ แอนด์ ดี แซทเทิลไลท์ 16/1/2563 1,000,000       46522 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย อะไหล่ ติดต้ัง 

บ ารุงรักษา จานดาวเทียม เสาอากาศ

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองตรวจสอบลาย

33/4 หมู่ท่ี 5 ถนนล าลูกกา ต.ล าลูกกา อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

626 0135548002090 บจ.ไฮพลัส ซัพพลาย  จ ากัด 20/1/2563 1,000,000       82302 ประกอบกิจการจัดงานแสดงสินค้าต่างๆ 

งานบริการต่างๆ

38/1 หมู่ท่ี 8 ต.ล าไทร อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

627 0135558023430 บจ.วิปัณรัตน์ ฟู๊ด จ ากัด 9/1/2563 1,000,000       46319 จ าหน่าย น าเข้าส่งออก อาหาร อาหาร

ทะเล อาหารแช่แข็ง อาหารว่าง อาหาร

ส าเร็จรูป

88/154 หมู่ท่ี 17 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

628 0135561002715 บจ.โค มายเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 13/1/2563 1,000,000       43210 บริการให้ค าปรึกษาและรับเหมาติดต้ัง

ระบบไฟฟ้า ตู้ไฟฟ้า ไฟฟ้าโรงงานโรงงาน

อุตสาหกรรม ติดต้ังระบบโครงข่าย

58/111  หมู่ท่ี 9 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

629 0135562000023 บจ.สมาร์ท เทรนเนอร์ จ ากัด 8/1/2563 1,000,000       82301 ประกอบกิจการรับพัฒนา ฝึกอบรม จัด

ประชุม สัมมนา ผู้บริหารครู และบคลากร

ทางการศึกษา

55/603  หมู่ท่ี 5 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

630 0133560000652 หจ.ช่างน้ าประปา(ประเทศไทย) 24/1/2563 1,000,000       42202 รับเหมาการก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า 

น้ าประปา อาคาร วางท่อประปา ขุดลอก

คลอง ก่อสร้างทุกชนิด

11/5 หมู่ท่ี 6 ถนนบ้านท้องคุ้ง ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

631 0135559009538 บจ.ซีเอฟเอ็นพลัส จ ากัด 3/1/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการส่ังเข้ามาจ าหน่ายใน

ประเทศ

72/18 หมู่ท่ี 2 ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

632 0135561003797 บจ.บ้านใบไม้ โปรดักช่ัน จ ากัด 8/1/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการงานส่ือโฆษณา 35/5 หมู่ท่ี 4 ต.บึงช าอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170

633 0133560001331 หจ.จารุวรา คอสมิก 9/1/2563 300,000         47732 จ าหน่ายเคร่ืองส าอาง 69/322 หมู่ท่ี 11 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

634 0133558003488 หจ.เอ็น.เอ็น.ที.อิเล็คทริค แอนด์ 

คอนสตรัคช่ัน

14/1/2563 100,000         43210 ประกอบกิจการรับเหมาติดต้ังระบบไฟฟ้า

ทุกชนิด และงานก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด

32/5 หมู่ท่ี 2 ถนนเลียบคลองบางสิงห์ ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

635 0145544001251 บจ.ซีฟู้ด ปาร์ค ที แอนด์ เจ จ ากัด 13/1/2563 3,000,000       56101 ประกอบกิจการภัตตาคาร 999 หมู่ท่ี 1 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

636 0145560001791 บจ.สิริมงคล สโตน จ ากัด 10/1/2563 3,000,000       47732 ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เพชร พลอย 129/117 หมู่ท่ี 7 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

637 0143540000576 หจ.รัตนะการแทรกเตอร์ (1997) 3/1/2563 2,000,000       33121 ประกอบกิจการซ่อมเคร่ืองจักรกลขนาด

หนัก

46/5 หมู่ท่ี 10 ถนนอยุธยา-บางบัวทอง ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
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638 0135539002368 บจ.ประสงค์ค้าน้ ามัน จ ากัด 8/1/2563 1,000,000       47300 จ าหน่ายน้ ามันเช้ือเพลิง (สถานีบริการ

น้ ามันเช้ือ

43/10 หมู่ท่ี 1 ถนนโรจนะ ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

639 0145539001035 บจ.ภู่ถาวร ปิโตรเล่ียม จ ากัด 3/1/2563 1,000,000       47300 จ าหน่ายน้ ามันเช้ือเพลิง (สถานีบริการ

น้ ามันเช้ือเพลิง)

60/27 หมู่ท่ี 3 ถนนสายเอเชีย ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

640 0143560000661 หจ.ส.ม่ันคงทรัพย์ ทรานสปอร์ต 31/1/2563 1,000,000       49323 การขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสาร 34/78  หมู่บ้าน บางปะอินธานี หมู่ท่ี 1 ต.บางกระส้ัน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

641 0145560000697 บจ.แซทเทิร์น เซอร์วิส จ ากัด 13/1/2563 1,000,000       70209 ประกอบธุรกิจรับเป็นท่ีปรึกษา ฝึกอบรม 

รับจัดการเก่ียวกับธุรกิจบริหารงานขาย

และการตลาด

141  หมู่ท่ี 12 ถนนพหลโยธิน ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

642 0135561004874 บจ.ชัย  เอ็นจิเน่ียร่ิงพาร์ท จ ากัด 8/1/2563 1,000,000       28199 ประกอบกิจการผลิตช้ินงานตามโรงงาน

ต่างๆช้ินส่วนประกอบเคร่ืองจักร ตาม

แบบท่ีลูกค้าต้องการทุกประเภท

39  หมู่ท่ี 4 ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13180

643 0143548001911 หจ.แอดวานซ์ ซิสเต็ม แมชชีน 8/1/2563 500,000         43120 รับจ้าง ขน ตัก ขุด ถ่ายเท เคล่ือนย้าย หิน

 ดิน ทราย และแร่ธาตุ ทุกชนิด

35 หมู่ท่ี 1 ต.กะทุ่ม อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150

644 0143562001184 หจ.คูณอิเล็คทริค 23/1/2563 500,000         46422 การขายส่งอุปกรณ์ส าหรับให้แสงสว่าง 100/721 ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

645 0143556001178 หจ.พรพิริยกิจ 14/1/2563 100,000         52292 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

รวมถึงคนโดยสาร ท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ ท้ังในและต่างประเทศ

157/129 หมู่ท่ี 5 ต.ล าตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

646 0153535000059 หจ.อ่างทองดารัตน์ 29/1/2563 1,000,000       47219 อาหารและเคร่ืองด่ืม 42 หมู่ท่ี 11 ต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000

647 0155560000026 บจ.ธันยกฤษ จ ากัด 10/1/2563 1,000,000       46315 ประกอบกิจการขายส่งข้าว และผลิตภัณฑ์

ท่ีได้จากโรงสี

93/2 หมู่ท่ี 5 ต.อบทม อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160

648 0163553000979 หจ.มายคิวร่ี 13/1/2563 1,000,000       62012 ประกอบกิจการให้บริการปรับปรุงจัดท า

ตรวจสอบพัฒนาระบบโปรแกรมทาง

คอมพิวเตอร์ส่ืออิเลคทรอนิค

226/69 ถนนนารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

649 0165557000282 บจ.ชลสิทธ์ิ พลัส จ ากัด 7/1/2563 1,000,000       78200 ประกอบกิจการรับเหมาแรงงานทุกชนิด 

(มิได้จัดหางาน)

118 หมู่ท่ี 6 ถนนพัฒนานิคม ซอย 27 ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140

650 0165553000032 บจ.เดอะซิสเต็ม คลิก จ ากัด 9/1/2563 1,000,000       47411 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองคอมพิวเตอร์

รวมท้ังอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้า

ดังกล่าว

368/19 หมู่ท่ี 7 ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15220

651 0163553000367 หจ.ใบหยก ก่อสร้าง 23/1/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 208/2 หมู่ท่ี 2 ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240

652 0163541000421 หจ.สะพานเจ็ดการโยธา 8/1/2563 200,000         46599 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์ 

อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประปา

16/5 ถนนพระโหราธิบดี ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
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653 0163561000893 หจ.เกลียวปวิธ 2/1/2563 200,000         41001 การก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 16/1  ถนนมหาราชครู ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

654 0163562000803 หจ.ภัทรชัย 2019 24/1/2563 200,000         10120 การฆ่าและการบรรจุเน้ือสัตว์ปีกสด 87/4  หมู่ท่ี 4 ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130

655 0163561000907 หจ.เฮงทวีพาณิชย์ 20/1/2563 100,000         96201 ประกอบกิจการรับจ้างซักรีด 255/6  ถนนนเรศวร ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

656 0173555000518 หจ.เอส ซี เอฟ โลจิสติกส์ 6/1/2563 2,800,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศท้ังภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศ

95 หมู่ท่ี 1 ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120

657 0183562000455 หจ.วุฒิโรจน์ 31/1/2563 700,000         46593 ซ้ือขายเคร่ืองใช้ส านักงานโรงงาน

อุตสาหกรรม อะไหล่และอุปกรณ์ 

ยานพาหนะ เคร่ืองยนต์ เคร่ืองจักรกล

170/1  หมู่ท่ี 5 ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150

658 0195560003092 บจ.เอ็ม พี เจ พร็อพเพอต้ี สระบุรี 

จ ากัด

31/1/2563 28,550,700     68102 ประกอบกิจการซ้ือขายและจัดสรรท่ีดิน

แปลงย่อยเพ่ือขายหรือเพ่ือจัดการ โดย

ประการอ่ืน

24/2  หมู่ท่ี 2 ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

659 0193550001702 หจ.พรประเสริฐ สินค้ามือ 2 8/1/2563 10,000,000     46494 ประกอบกิจการค้าส่ง เคร่ืองเคหภัณฑ์ 

เคร่ืองเรือน เฟอร์นิเจอร์

9/4 หมู่ท่ี 8 ต.ไผ่ต่ า อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140

660 0145558003765 บจ.ภู่เจริญปิโตรเลียม จ ากัด 8/1/2563 5,000,000       47300 ประกอบกิจการป้ัมน้ ามัน บริการด้าน

อาหาร ท่ีพักแรม ขนส่ง สินค้า และน้ ามัน 

ก่อสร้าง ของฝาก ขนม ยา

128 หมู่ท่ี 4 ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130

661 0193560001799 หจ.เอส.ที.ดับเบ้ิลยู  เซอร์เวย์ 14/1/2563 1,000,000       71202 ประกอบกิจการบริการตรวจสอบสภาพรถ

 ตรวจสอบรถก่อนการเคลมประกัน

126/2  ถนนเทศบาล 4 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

662 0193561001652 หจ.แอนน่ีช๊อป88 31/1/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจการจ าหน่ายเส้ือผ้า กระเป๋า 

เคร่ืองส าอาง อุปกรณ์ เสริมสวย ก๊ิบซ๊อป 

ขายส่ง ขายปลีก ทุกชนิด

39/138  ซอย11 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

663 0195553000377 บจ.สระบุรีมารวย แกรนิต จ ากัด 31/1/2563 1,000,000       82990 ประกอบกิจการรับจ้างขัดหินอ่อน 

หินแกรนิต ทุกชนิด

68/13 หมู่ท่ี 2 ต.ตล่ิงชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

664 0195561001557 บจ.เอช พี มาสเตอร์ จ ากัด 30/1/2563 1,000,000       46694 ซ้ือมา-ขายไป กล่องลูกฟูก กล่องพลาสติก

 พาเลทไม้ พาเลทพลาสติก พลาสติกยืด 

(Film Wraping)

31/2  หมู่ท่ี 5 ต.ตล่ิงชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

665 0193560000571 หจ.กาแฟช่ืนใจ 8/1/2563 1,000,000       47222 ให้บริการและขายสินค้ากาแฟ เคร่ืองด่ืม 125 หมู่ท่ี 4 ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130

666 0193557002119 หจ.จิตติชาญทรานสปอร์ต 17/1/2563 1,000,000       49209 ประกอบกิจการรับจ้างขนส่งพนักงาน 34/10 หมู่ท่ี 8 ถนนเทศบาล 29 ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
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667 0193547001349 หจ.พันธ์ุเทค เซอร์วิส 3/1/2563 400,000         33121 ประกอบกิจการเก่ียวกับการซ่อมบ ารุง

เคร่ืองจักร ติดต้ังเคร่ืองจักร แนะน า

วิธีการใช้เคร่ืองจักรอุตสาหกรรม

4/4 ถนนบ้านนาเร่ิง ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140

668 0193561002314 หจ.พีเอสแอนด์ดี การช่าง 23/1/2563 200,000         41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ

122  หมู่ท่ี 4 ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

669 0105538013358 บจ.เทคโนโลย่ี เทรนน่ิง จ ากัด 9/1/2563 30,000,000     82301 สถานศึกษา 38/29 หมู่ท่ี 5 ถนนสุขุมวิท นิคม

อุตสาหกรรมแหลมฉบัง

ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

670 0205532001012 บจ.ไดอาน่า เอสเตท จ ากัด 29/1/2563 28,000,000     41001 สร้างและจัดด าเนินธุรกิจเก่ียวกับบ้าน

จัดสรร และนิคมอุตสาหกรรมอาคารชุด

234 หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

671 0205562024878 บจ.แอล.เอส.เอส. เกษตร จ ากัด 31/1/2563 10,000,000     46209 ประกอบธุรกิจรับซ้ือและจ าหน่ายทะลาย

ปาล์ม พืชผลทางการเกษตร และยางก้อน

ถ้วย

428  หมู่ท่ี 8 ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270

672 0105557059104 บจ.เอส เอ็น บี ซี อินเตอร์เนช่ัน

แนล จ ากัด

13/1/2563 6,000,000       70209 ให้บริการท่ีปรึกษาด้านธุรกิจการบริหาร

จัดการและการตลาด

217/25  หมู่ท่ี 12 ซอย15 ถนนเทพ

ประสิทธ์ิ

ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

673 0205562013213 บจ.ลุ่ย เหยียน ไท่ ก๋อ ต้ี ฉ่าน จ ากัด 30/1/2563 5,000,000       68102 กิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า เป็นนายหน้า 

ตัวแทนค้า ด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์

168/88  หมู่ท่ี 3 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

674 0205562016042 บจ.เอโอ โฮลด้ิงส์ จ ากัด 15/1/2563 5,000,000       68102 กิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า เป็นนายหน้า 

ตัวแทนค้า ด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์

404/28  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

675 0203557000794 หจ.บุญเส็ง ก่อสร้าง 30/1/2563 5,000,000       41002 การด าเนินกิจการหลักเก่ียวกับการก่อสร้าง

 การซ่อมแซม อาคารประเภทต่างๆ เช่น 

ท่ีพักอาศัย

444/100 หมู่ท่ี 3 ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220

676 0205547002044 บจ.คุง ลิม จ ากัด 22/1/2563 4,000,000       33190 ประกอบกิจการให้บริการซ่อม แก้ไข 

เปล่ียนแปลง ปรับปรุงโมลด์ ท่ีใช้ในการ

ผลิตพลาสติก

516/5 หมู่ 6 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

677 0203521000328 หจ.ธีระพลก่อสร้าง 23/1/2563 4,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 82/9 ถนนบางแสน-อ่างศิลา ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

678 0205562028458 บจ.จ๋ัว ฉ้ิง สตีล จ ากัด 16/1/2563 4,000,000       46105 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก วัตถุดิบ 

อะไหล่ ช้ินส่วนเคร่ืองจักร เคร่ืองจักร 

ทองแดง เหล็ก และสารเคมีทุกชนิด

119/48  หมู่ท่ี 4 ต.บ้านปึก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดเลิก
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รหัส

ไปรษณีย์

679 0205556031949 บจ.เจ แอนด์ พี ดาวน์ อันเดอร์ 

จ ากัด

6/1/2563 4,000,000       55101 ประกอบกิจการโรงแรม บาร์ ไนท์คลับ ภัค

ตาคาร

565/69  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

680 0205559019052 บจ.สโนว์ไวท์  จ ากัด 6/1/2563 4,000,000       56101 จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 565/69  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

681 0205559033080 บจ.สบายเวิลด์เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 29/1/2563 4,000,000       10799 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย น าเข้า 

ส่งออก อาหารแช่แข็งทุกชนิด และอาหาร

แปรรูปอ่ืนๆ

99/2  หมู่ท่ี 4 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

682 0205562041667 บจ.วูริจิบบับ จ ากัด 10/1/2563 4,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า เป็น

นายหน้า ตัวแทนค้า ด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์

502/535  หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

683 0205560030901 บจ.สปีคเกอร์ จ ากัด 3/1/2563 4,000,000       56301 กิจการสถานบันเทิงและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม 28/54  หมู่ท่ี 2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

684 0205561007988 บจ.เบสท์ เซอร์วิส เวิลด์ไวด์ จ ากัด 29/1/2563 4,000,000       66191 ประกอบกิจการสนับสนุนการค้าและการ

ลงทุน

16/1  หมู่ท่ี 6 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

685 0205557022633 บจ.โอลแคสติรอน จ ากัด 15/1/2563 3,000,000       79120 ประกอบกิจการน าเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับการน าเท่ียวทุกชนิด

149/9 หมู่ท่ี 7 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

686 0205559002800 บจ.เฮ้าส์ 118-173 จ ากัด 8/1/2563 3,000,000       68102 ซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ ถ่อกรรมสิทธ์ิ 

ครอบครอง ปรับปรุง ใช้และจัดการโดย

ประการอ่ืน

118/173 หมู่ท่ี 5 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

687 0203559004177 หจ.สามารถคอนสตรัคชัน 2016 29/1/2563 3,000,000       71102 ประกอบกิจการรับออกแบบ เขียนแบบ

ก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้างอาคารครบวงจร

17/88 หมู่ท่ี 8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

688 0205559033292 บจ.เอ็มไอเอ็น อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

31/1/2563 2,000,000       77309 ประกอบกิจการบริการให้เช่าตู้หยอด

เหรียญทุกประเภท เช่น ตู้น้ าด่ืม ตู้น้ ามัน ตู้

เติมเงิน ตู้เกมส์

9  หมู่ท่ี 5 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

689 0205555029941 บจ.พี.เอ็น.911 ซัพพลาย จ ากัด 21/1/2563 2,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่ง 18/2 หมู่ท่ี 7 ต.หน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

690 0205558007808 บจ.เอคโค่-บิวด้ิง คอนซัลต้ิง จ ากัด 10/1/2563 2,000,000       74902 ประกอบกิจการบริการรับเป็นท่ีปรึกษาให้

ค าแนะน าด้านความปลอดภัย ส่ิงแวดล้อม

 และสาธารณสุข ก่อสร้าง พาณิชย

444/18 หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

691 0205559014956 บจ.วิน-บิวต้ี จ ากัด 2/1/2563 2,000,000       46109 ส่ังเข้ามาจ าหน่ายในประเทศและส่งออก

ไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ

565/18  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

692 0205560032458 บจ.เดอะ บัทเทอร์ฟลาย คอร์เนอร์

 พัทยา จ ากัด

28/1/2563 2,000,000       91031 ประกอบกิจการ สวนสัตว์สาธารณะ 72/4  หมู่ท่ี 3 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

693 0205560038391 บจ.เจนน่ี ร็อคส์ อีซีซี เลาจ์ จ ากัด 29/1/2563 2,000,000       56101 กิจการจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 46/1   ห้องเลขท่ี 5-6 หมู่ท่ี 11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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694 0205561028322 บจ.เลิฟ โฮม โกลบอล พร็อพเพอร์

ต้ี จ ากัด

10/1/2563 2,000,000       68102 กิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุก

ชนิด

565/69  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

695 0205561039634 บจ.ลัคก้ี สมาร์ท เวนเจอร์ส จ ากัด 29/1/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม

ทุกชนิด

458/18  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

696 0205561045219 บจ.ไลท์ ออฟ เอเชีย จ ากัด 20/1/2563 2,000,000       68102 กิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า เป็นนายหน้า 

ตัวแทนค้า ด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์

75/21  หมู่ท่ี 8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

697 0205562007582 บจ.ฟู้ไท้ ซีฟู๊ด จ ากัด 17/1/2563 2,000,000       56101 กิจการจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 193/29  หมู่ท่ี 11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

698 0505560003331 บจ.เฟิร์ส โกลบอล เอ็นเตอร์เท

นเม้นท์ จ ากัด

23/1/2563 2,000,000       93112 ประกอบกิจการให้บริการเคร่ืองเล่นแทรม

โพลีน

163/66  หมู่ท่ี 6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

699 0203554007593 หจ.พีพี วอเตอร์โกลด์ 28/1/2563 2,000,000       11041 ประกอบกิจการผลิตน้ าด่ืม จ าหน่ายน้ าด่ืม 

เคร่ืองด่ืมบ ารุงร่างกาย ผลิตภัณฑ์อาหาร

เสริม และหีบห่อ

15/1 ถนนเซิดน้อย ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

700 0205553005360 บจ.วารี บิซ จ ากัด 31/1/2563 2,000,000       69100 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและ

ดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และ

จัดการทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืน

224/41 หมู่ท่ี 8 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

701 0205556010151 บจ.ฮัล มารีน เซอร์วิส จ ากัด 30/1/2563 2,000,000       46591 ประกอบกิจการจ าหน่าย ซ่อมแซม 

บ ารุงรักษา เคร่ืองยนต์และอะไหล่

เคร่ืองยนต์เรือ

167/3 หมู่ท่ี 4 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

702 0343557002486 หจ.ทริชัวร์ฮันท์ 10/1/2563 1,500,000       46631 ประกอบกิจการค้าขาย ส่งออก น าเข้าหิน 

ล้างทราย ขายทราย ขายหิน

352/329  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

703 0205545004180 บจ.ธัญธรน้ ามันพืช จ ากัด 21/1/2563 1,000,000       46316 ขายน้ ามันพืช 20/3 หมู่ท่ี 2 ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

704 0205555022873 บจ.อ าพันธ์ เอเจ็นซ่ี แอนด์ ซัพ

พลาย จ ากัด

28/1/2563 1,000,000       96309 ประกอบกิจการรับบริการย่ืนขอใบอนุญาต

ท างาน (เวิร์ค เพอร์มิก) แรงงานต่างด้าว

207/14 หมู่ท่ี 3 ถนนพระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

705 0205558011694 บจ.เอ.ดับเบ้ิลยู.เซอร์วิส จ ากัด 23/1/2563 1,000,000       74101 ออกแบบตกแต่งภายในจากงานไม้ บ้ิวอิน

งานไม้ทุกประเภท ขายและติดต้ัง ซ่อม

บ ารุง เคร่ืองปรับอากาศ

119/8 หมู่ท่ี 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

706 0205560007780 บจ.เอส ดับบลิว เค เอส อินเตอร์ 

จ ากัด

3/1/2563 1,000,000       25922 ประกอบกิจการงานกลึงโลหะ เจาะ กัด ไส 

เจีย ตัด เช่ือม ข้ึนรูปโลหะ ทุกประเภท

8/36 หมู่ท่ี 11 ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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707 0205560037450 บจ.เนอร์สซ่ิง เซอร์วิส จ ากัด 10/1/2563 1,000,000       86901 ประกอบกิจการให้บริการทีมพยาบาล 

แพทย์ประจ าห้องปฐมพยาบาลของโรงงาน

และสถานประกอบการต่างๆ

69/13  หมู่ท่ี 1 ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

708 0205560039207 บจ.อธิป คอนฟิเดนท์ ทรานสปอร์ต

 จ ากัด

22/1/2563 1,000,000       45101 ประกอบกิจการเป็นนายหน้าการซ้ือขาย

รถยนต์ทุกประเภท

15/3  หมู่ท่ี 9 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

709 0205562008813 บจ.กูรู อาร์ทิสตร้ี จ ากัด 31/1/2563 1,000,000       86202 ประกอบกิจการ คลินิก เวชกรรม ศูนย์

ผิวพรรณ ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม

300/141  หมู่ท่ี 3 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

710 0205562017120 บจ.เอพี ไมน่ิง เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 30/1/2563 1,000,000       23991 ประกอบกิจการโรงโม่หิน ระเบิดหิน ย่อย

หิน รวมท้ังประมูลงานเพ่ือกิจการดังกล่าว

142/96  หมู่ท่ี 1 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

711 0203543002820 หจ.ที แอนด์ ที จ๊ิก แอนด์ ทูล 30/1/2563 1,000,000       28199 รับจ้างท าช้ินส่วนอะไหล่,ช้ินส่วนเคร่ืองมือ

เคร่ือง

73/10 หมู่ท่ี 1 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

712 0203560005009 หจ.ศิวพาณิชย์ 10/1/2563 1,000,000       46695 ประกอบกิจการซ้ือ-ขาย วัสดุเก่าและวัสดุ

เหลือใช้ทุกชนิด

153/4  หมู่ท่ี 4 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

713 0205561004296 บจ.ไทพิพัฒน์ การช่าง จ ากัด 10/1/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร 

อาคารพาณิชย์ สถานท่ีท าการท้ังงานโยธา

ทุกประเภท

305/56  หมู่ท่ี 1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

714 0205561004458 บจ.ออล บิด ทูเก็ตเตอร์ จ ากัด 22/1/2563 1,000,000       46900 การขายส่งสินค้าท่ัวไป  ุ687/3  หมู่ท่ี 1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

715 0205561016626 บจ.ทิพย์ อินเตอร์ จ ากัด 16/1/2563 1,000,000       79909 กิจการจอง ซ้ือ ขาย ต๋ัวเคร่ืองบินท้ังใน-

ต่างประเทศ

26/147  หมู่ท่ี 1 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

716 0205561019803 บจ.แอล.ที.คอนสตรัคช่ัน กรุ๊ป จ ากัด 17/1/2563 1,000,000       41002 กิจการรับเหมาก่อสร้าง 143/7  หมู่ท่ี 1 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

717 0205561026290 บจ.เจเอเค ซิสเต็มส์ จ ากัด 7/1/2563 1,000,000       62012 รับท าโปรแกรม PLC ของเคร่ืองจักร 99/284  หมู่ท่ี 7 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

718 0205561017568 บจ.เอ็น ที เอ คอนสตรัคช่ัน แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

27/1/2563 1,000,000       68102 กิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า เป็นนายหน้า 

ตัวแทนค้า ด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์

6  หมู่ท่ี 8 ต.บ้านเซิด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

719 0203560003685 หจ.เมธาธนนท์ แอนด์ ซัพพลาย 3/1/2563 1,000,000       47691 จ าหน่ายสินค้าโอท๊อป 163/6  หมู่ท่ี 4 ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

720 0203561001392 หจ.พัทยาเทรนน่ิงเซ็นเตอร์ 7/1/2563 1,000,000       82301 กิจการรับจัดประชุมสัมมนา 382/28  หมู่ท่ี 4 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

721 0203561002712 หจ.แซม แอนด์ ไจแอ้นท์ 21/1/2563 1,000,000       66199 กิจการเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ 

เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สิน

ใหับุคคลอ่ืน

88/367  หมู่ท่ี 2 ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

722 0205544007495 บจ.ไรเดอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 21/1/2563 1,000,000       68102 ซ้ืออสังหาริมทรัพย์ 1/66 หมู่ท่ี 9 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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รหัส

ไปรษณีย์

723 0205547001391 บจ.ฟรี เอ็น อีซ่ี จ ากัด 15/1/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคาร อาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย ทาวน์เฮ้าส์ 

คอนโดมิเนียม เพ่ือขายท้ังสด ผ่อน

2/27 หมู่ท่ี 9 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

724 0205547001439 บจ.บาย เดอะ เลค จ ากัด 14/1/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคาร อาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย ทาวน์เฮ้าส์ 

คอนโดมิเนียม บ้านจัดสรรเพ่ือขาย

2/21-23  หมู่ท่ี 9 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

725 0205548000495 บจ.ถวายพาน ธุรกิจ จ ากัด 29/1/2563 1,000,000       69100 ประกอบกิจการทางด้านกฎหมาย ให้

ค าปรึกษาปัญหาอรรถคดีต่าง ๆ รับว่า

ความท่ัวราชอาณาจักร ฯลฯ

96/41  หมู่ท่ี 5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

726 0205548024386 บจ.เกเก้ โฮมส์ จ ากัด 10/1/2563 1,000,000       68103 ประกอบกิจการให้เช่าท่ีพักอาศัย 151/85 หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

727 0205549009453 บจ.เวิลด์ คลาส แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

 จ ากัด

24/1/2563 1,000,000       68102 ใช้ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า 

อสังหาริมทรัพย์

99/426  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

728 0205549024291 บจ.คาร์เรรา เรียลเอสเตท จ ากัด 24/1/2563 1,000,000       68104 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย เช่า ให้เช่า เช่าซ้ือ

 ให้เช่าซ้ือ ขายฝาก บ้าน อาคาร ท่ีดิน 

สัหาริมทรัพย์ ฯ

290/54  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

729 0205552015680 บจ.อินดิโก้ สกาย จ ากัด 24/1/2563 1,000,000       69100 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและ

ดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และ

จัดการทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืน

478/518 หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

730 0205557020967 บจ.ซัพพลิฟ่ี จ ากัด 27/1/2563 1,000,000       68101 ซ้ือขาย ให้เช่า คอนโด อพาร์ทเม้นท์ รี

สอร์ท ห้องพัก ท่ีอยู่อาศัยตลอดจน

อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย

384/208 หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

731 0205560038120 บจ.กอบูรณ์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 13/1/2563 1,000,000       41002 กิจการรับเหมาก่อสร้าง 382/35  หมู่ท่ี 4 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

732 0205560039436 บจ.เบิร์ท โทมัส จ ากัด 22/1/2563 1,000,000       74109 กิจการให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการออกแบบ 

ดีไซน์ กราฟิกดีไซน์ บ้าน คอนโด

378/140  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

733 0205561015913 บจ.เดอะ ไอคอน โฮม จ ากัด 14/1/2563 1,000,000       55109 ประกอบกิจการให้บริการห้องพัก รายวัน 

รายสัปดา รายเดือน พร้อมห้องประชุม 

เพ่ือจัดเล้ียง และห้องสัมมนา

116/20  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

734 0205562005792 บจ.ไดมอนด์เซ็นเตอร์ดีเวลลอป

เม้นท์ จ ากัด

31/1/2563 1,000,000       71102 กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้

ค าปรึกษาทางด้านเทคนิค ท่ีเก่ียวข้อง

19/9  หมู่บ้าน บ้านชากนอก หมู่ท่ี 4 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
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735 0205563000280 บจ.ยูริช็อป กรุ๊ป 99 จ ากัด 30/1/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการค้าเส้ือผ้า และสินค้า

ประเภทอ่ืนๆทุกชนิด ผ่านเว็บไซต์และ

ระบบออนไลน์ (ไม่ใช่ธุรกิจขายตรงหรือ

ตลาดแบบตรง)

68/229  หมู่ท่ี 13 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

736 0205558019938 บจ.แปดสิบแปด ซัพพลาย จ ากัด 23/1/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการจ าหน่ายวัตถุดิบ ส่วนผสม

 สารปรุงแต่งอาหาร และเคมีภัณฑ์อาหาร 

เพ่ือใช้ปรุงอาหาร

91/88 หมู่ท่ี 1 ต.หนองซ้ าซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

737 0205560032211 บจ.เอเอ สยามการค้า จ ากัด 27/1/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจการค้าจ าหน่ายและให้บริการ

ขนส่งเคล่ือนย้าย หิน ดิน ทราย  และวัสดุ

อุปกรณ์ก่อสร้าง

130/106  หมู่บ้าน เดอะ พาร์ค วิลเลจ 

หมู่ท่ี 2

ต.หนองซ้ าซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

738 0203556004028 หจ.ทรัพย์ไพศาล มอเตอร์เวิร์ค 7/1/2563 1,000,000       45103 ค้ารถยนต์ รถจักรยานยนต์และรถมือสอง

ทุกชนิด

99/9 หมู่ท่ี 4 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

739 0203557001243 หจ.ฐิติมงคล เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

ทรานสปอร์ต

8/1/2563 1,000,000       77101 ประกอบกิจการให้บริการรถยนต์ เช่า

รถยนต์

79/11 หมู่ท่ี 9 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

740 0203557004587 หจ.โชคชัยยนต์ เซอร์วิส คาร์ 28/1/2563 1,000,000       45202 ประกอบกิจการบริการ เคาะ พ่นสี 

รถยนต์ทุกชนิด ซ่อมเคร่ืองวยนต์ เบรค 

ช่วงล่าง

139/42 หมู่ท่ี 9 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

741 0203561005134 หจ.รวยทรัพย์ คอนสตรัคช่ัน 999 29/1/2563 1,000,000       41002 กิจการก่อสร้าง 399/75  หมู่ท่ี 10 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210

742 0205540004319 บจ.น าแสง ขนส่ง จ ากัด 14/1/2563 1,000,000       49339 รับขนส่งท่ัวไป 76/2 หมู่ท่ี 11 ถนนชลบุรี-ระยอง สาย 36 

(กม.10)

ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210

743 0205561003010 บจ.อธิพัชร์ ซัพพอร์ท จ ากัด 15/1/2563 1,000,000       78200 กิจการรับจ้างเหมาแรงงาน 223/11  หมู่ท่ี 5 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220

744 0203557006920 หจ.เอส จี ไอ คอนสตรัคช่ัน แอนด์ 

เซอร์วิส

21/1/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ตกแต่ง 

ต่อเติม ภายในและภายนอกอาคาร บ้าน 

คอนโดมิเนียม

258/141 หมู่ท่ี 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

745 0203560004487 หจ.เอ็น.พี.อี. เอ็นจิเนียร์ริง แอนด์ 

ซัพพลาย

13/1/2563 1,000,000       49323 กิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 203/13  หมู่ท่ี 3 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

746 0205549024258 บจ.อุทัยพืชผล อินเตอร์ เทรด จ ากัด 2/1/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

และคนโดยสาร

189/80 หมู่ท่ี 9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

747 0205550012721 บจ.จักรมงคล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 30/1/2563 1,000,000       43909 ประกอบกิจการรับจ้างงานโครงสร้างเหล็ก

 งานเก่ียวกับโครงสร้างเหล็กดทุกชนิด

54/7 หมู่ท่ี 7 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

748 0205562025955 บจ.กรุ๊ปพี จ ากัด 31/1/2563 1,000,000       46695 กิจการค้าของเก่า 7/22  หมู่ท่ี 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
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749 0205555031503 บจ.ไทย-โอเช่ียนนิก พลาสติก จ ากัด 3/1/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 244/64 หมู่ท่ี 9 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

750 0203562004719 หจ.ศูนย์ตรวจสภาพรถบายพาส

ชลบุรี

21/1/2563 800,000         71202 ประกอบกิจการตรวจสภาพรถยนต์ 

รถจักรยานยนต์

21/6-7  หมู่ท่ี 1 ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

751 0203562004891 หจ.สยามยินดี ทรานสปอร์ต 16/1/2563 500,000         49323 ประกอบกิจการ รับจ้าง ขนส่ง ตาม

วัตถุประสงค์ท้ังหมด

169/94  หมู่บ้าน อรินสิริ หมู่ท่ี 5 ซอย3 

ถนนข้าวหลาม

ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

752 0203561004570 หจ.ทรัพย์ศศิร์ธา 30/1/2563 500,000         42202 การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภค

เก่ียวกับสายส่งไฟฟ้าก าลังและ

สายสัญญาณส่ือสาร

214/233  หมู่ท่ี 3 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

753 0205549024754 บจ.ลักก้ี ทรานสปอร์ต อินเตอร์เท

รด จ ากัด

2/1/2563 500,000         49323 ประกอบกิจการขนส่งและถ่ายสินค้าและ

คนโดยสารทางบก ท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศ

91/20 หมู่ท่ี 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

754 0105537087005 บจ.เอเซีย แปซิฟิค เคมิคอลส์ จ ากัด 27/1/2563 100,000,000    46691 น าเข้า ส่งออกเคมีภัณฑ์ย้อมผ้า 1 ซอยจี 3 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

755 0215545000311 บจ.สิบเก้า เซอร์วิส จ ากัด 9/1/2563 2,000,000       77309 ให้เช่าอุปกรณ์เคร่ืองจักร,รถ 48/2 ถนนทางหลวงแผ่นดินสาย 36 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

756 0215562000685 บจ.ลุคแอทมี กรุ๊ป จ ากัด 10/1/2563 1,000,000       47711 ร้านขายปลีกเส้ือผ้า 328/1  ถนนสุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

757 0213558000062 หจ.อีทีซีโปรเวิร์ค 24/1/2563 1,000,000       47411 ประกอบกิจการร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์พ่วงคอมพิวเตอร์

371 ถนนสุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

758 0213561001201 หจ.ธารินทร์ รับเบอร์ 27/1/2563 1,000,000       46693 ซ้ือขายยางพารา แผ่นยางดิบและแผ่นยาง

รมควัน

7/7  หมู่ท่ี 1 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

759 0135560013209 บจ.อินดิโก้ เฮ้าส์ จ ากัด 30/1/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพานเช่ือน

192/4  หมู่ท่ี 6 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

760 0505559013027 บจ.เจเจ ฟรุ๊ต ดีล จ ากัด 13/1/2563 2,000,000       46102 ประกอบกิจการเก่ียวกับน าเข้าส่งออก

สินค้า ผลไม้ทุกชนิด

5/4  หมู่ท่ี 4 ต.วันยาว อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110

761 0223561000302 หจ.เมจิก ดราก้อน 2/1/2563 200,000         55103 ท่ีพักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท 51/2  หมู่ท่ี 3 ต.อ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150

762 0233560000244 หจ.พยัคฆ์ขาวคอนสตรัคช่ันแอนด์

ดีไซน์

21/1/2563 5,000,000       42909 ประกอบกิจการด้านวิศวกรรมโยธา 

รับเหมาก่อสร้าง ขุดดิน ถมดิน

43/1  ถนนท่าเรือจ้าง ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000

763 0235554000400 บจ.เอพี แอสเสท จ ากัด 29/1/2563 5,000,000       46900 จ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค 168 หมู่ท่ี 4 ถนนคลองสน-มาบค้างคาว ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23120

764 0233541000013 หจ.พี.เค.เอส ตราดอินเตอร์เทรด 2/1/2563 1,000,000       45301 ค้าส่ง ค้าปลีก ส่งออกสินค้าอะไหล่รถยนต์ 122/2 หมู่ท่ี 5 ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000

765 0245560000947 บจ.อิสรพัฒน์ จ ากัด 17/1/2563 1,000,000       62012 ให้บริการออกแบบ วางระบบ พัฒนา

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และว็บไซด์ รวมท้ัง

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

99/110 หมู่ท่ี 1 ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดเลิก
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รหัส

วัตถุประสงค์
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รหัส
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766 0245560001064 บจ.เดชาวุฒิ จ ากัด 13/1/2563 1,000,000       43223 ประกอบกิจการบริการติดต้ังรับซ่อม และ

จัดจ าหน่ายแอร์ทุกประเภท

3/51  หมู่ท่ี 3 ต.บางกรูด อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 24000

767 0245560002222 บจ.ไดเมนช่ัน สตีล ดีเทลล่ิง จ ากัด 13/1/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจการ ด้านการส ารวจ ออกแบบ 

เขียนแบบ เพ่ือการก่อสร้าง ทุกประเภท

และงานระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบ

ปรับอากาศ

1453  หมู่ท่ี 1 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120

768 0243560000678 หจ.สมบัติถาวรกิจก่อสร้าง 23/1/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท างาน ถนน สะพาน เข่ือน

26  หมู่ท่ี 5 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

769 0245557000940 บจ.วิรัตน์เทค จ ากัด 20/1/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการจ าหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ 

ช้ินส่วน ส าหรับท าโมลด์ แม่พิมพ์ทุกชนิด

54/2 หมู่ท่ี 6 ต.หนองจอก อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

770 0243562000454 หจ.เงินออมบ้านผู้อ านวยการ 7/1/2563 700,000         47190 ประกอบกิจการค้าสินค้าอุปโภค บริโภค 73  ถนนเรืองวุฒิ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

771 0243562000179 หจ.พสุ ออโต้เคลม 22/1/2563 600,000         66210 ประกอบกิจการรับตรวจสอบอุบัติเหตุ 36/122  หมู่ท่ี 6 ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

772 0243562001183 หจ.แอคทีฟสปีดเซอร์เวย์ 15/1/2563 500,000         52219 ประกอบกิจการรับบริการส ารวจภัยจราจร

ทางบก

13/2  หมู่ท่ี 3 ต.เทพราช อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 24140

773 0255556001098 บจ.เอ็นพีเอส โซลาร์ รูฟท็อป  จ ากัด 7/1/2563 150,000,000    35101 ประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้า 206 หมู่ท่ี 4 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

774 0255547000211 บจ.เลิศนภา บริการ จ ากัด 31/1/2563 8,500,000       77309 ประกอบกิจการให้เช่าและให้บริการ 

รถยนต์ ทุกชนิด ทุกประเภท

2/1 หมู่ท่ี 2 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

775 0255557000222 บจ.ซีเอชพี 7 จ ากัด 7/1/2563 2,100,000       35101 ผลิตพลังงานไฟฟ้า 125 หมู่ท่ี 2 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

776 0253562000501 หจ.เจ.เอส.ที.เอ็นจิเนียร่ิง 2019 22/1/2563 2,000,000       41001 การก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 188  หมู่ท่ี 15 ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

777 0255555000799 บจ.วาย เค เค มัลติเทรด จ ากัด 2/1/2563 1,000,000       20115 ผลิตและจ าหน่ายสินค้ากลุ่มปิโตรเคมี และ

เคมีภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด

195 หมู่ท่ี 1 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

778 0255562001436 บจ.พัชรวิศ วิลเลจ จ ากัด 14/1/2563 1,000,000       68101 การซ้ือและการขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็น

ของตนเอง เพ่ือการพักอาศัย

234/8  หมู่ท่ี 4 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

779 0253561000612 หจ.อภิญญาภรณ์ คอนสตรัคช่ัน 10/1/2563 500,000         41002 การก่อสร้างอาคาร 24/1  หมู่ท่ี 9 ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230

780 0253562000055 หจ.แสงพลอย (999) 6/1/2563 200,000         71202 การตรวจสภาพยานยนต์ทางเทคนิค 268/2  ถนนราษฎรด าริ ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000

781 0263547000104 หจ.ทองชู 21/1/2563 300,000         49339 ประกอบกิจการขนส่งและคนโดยสารทาง

บก

86/4 หมู่ท่ี 5 ต.ศีรษะกระบือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

782 0275562001142 บจ.ดา วิน ดา คอสเมติกส์ จ ากัด 13/1/2563 3,000,000       46443 ประกอบกิจการค้า จ าหน่ายเคร่ืองส าอาง

และอาหารเสริมจากสมุนไพร สารสกัด

307/9  หมู่ท่ี 7 ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
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783 0305560001152 บจ.สมาร์ทเทค อินดัสตร้ี เซอร์วิส 

จ ากัด

14/1/2563 5,000,000       71102 ให้ค าปรึกษางานโครงการ รับเหมา ติดต้ัง 

ออกแบบ ซ่อมเคร่ืองจักรทุกประเภท

147/5  หมู่ท่ี 6 ต.ลาดบัวขาว อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 30140

784 0303529000041 หจ.ประทายรัตน 14/1/2563 4,000,000       46639 จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง 18/1 หมู่ท่ี 5 ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180

785 0303510000070 หจ.ไชยยงค์ก่อสร้าง 13/1/2563 2,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 123 ถนนกีฬากลาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

786 0405553001494 บจ.ห้องเย็นประทาย  จ ากัด 24/1/2563 2,000,000       46900 จ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค 109 หมู่ท่ี 2 ถนนประทาย-ชุมพวง ต.โคกกลาง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180

787 0303562003037 หจ.แสนรัก ช็อป 28/1/2563 2,000,000       47912 ประกอบกิจการขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต 525/37  หมู่ท่ี 6 ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30280

788 0303546004245 หจ.ต้ังสกุลการช่าง 15/1/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ 

สถานท่ีท าการ ถน

179 หมู่ท่ี 9 ต.พะเนา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

789 0303559003561 หจ.สุรนคร เซอร์เวย์ 28/1/2563 1,000,000       66210 รับตรวจสอบอุบัติเหตุทุกชนิด 174 หมู่ท่ี 3 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

790 0303562001387 หจ.ธนภัทร เทเลคอมแอนด์เอ็นจิ

เนียร่ิง

14/1/2563 1,000,000       61201 ประกอบกิจการให้บริการท่ีเก่ียวข้องด้าน

โทรคมนาคม โทรศัพท์ การส่ือสารทุกชนิด

777/21  หมู่ท่ี 11 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

791 0303562001905 หจ.ปัญจพล 6889 31/1/2563 1,000,000       82990 ประกอบกิจการรับจ้างเหมาประมูล

ท าอาหาร ในสถานศึกษาทุกประเภท ทุก

ระดับช้ัน ท้ังราชอาณาจักร

269/1  ถนน30 กันยา ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

792 0305556000589 บจ.พี.เอส.พี. 888 จ ากัด 16/1/2563 1,000,000       11029 ผลิต จ าหน่ายสุราแช่ และสุรากล่ันชุมชน 338/1 หมู่ท่ี 13 ต.พุดซา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

793 0305558002872 บจ.พีเอ็ม 198 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 7/1/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้างงานโยธา 989/54 หมู่ท่ี 2 ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

794 0305559003856 บจ.ซูชิ ฮิโระ โคราช จ ากัด 10/1/2563 1,000,000       56101 จ าหน่านอาหาร เคร่ืองด่ืม ประเภท

อาหารญ่ีปุ่นอ่ืนๆ

1242/2 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์

นครราชสีมา ช้ัน 3 ห้องเลขท่ี 

N-310,N-311 ถนนมิตรภาพ

ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

795 0305559005115 บจ.ศิริอนันดา คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 14/1/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้างต่างๆ จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง 531/2 หมู่ท่ี 7 ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

796 0305562001605 บจ.ไลบราร่ี แล็บ โค้ดด้ิง แอนด์ 

ซอฟต์แวร์ จ ากัด

17/1/2563 1,000,000       62011 ประกอบกิจการให้บริการรับเขียน

โปรแกรมออกแบบจัดท าเว็บไซต์

137  หมู่ท่ี 9 ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

797 0305562001907 บจ.เจ.พี.เค. ซัพพลาย จ ากัด 20/1/2563 1,000,000       13121 ประกอบกิจการโรงงานทอถุงมือผ้า และ

ผ้าปิดจมูก

406  หมู่ท่ี 1 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

798 0303562002707 หจ.ส่ีทรัพย์เจริญรุ่งเรือง 17/1/2563 1,000,000       53200 ประกอบกิจการรับส่งสินค้าทุกประเภท 203/2  หมู่ท่ี 11 ต.หนองบัวน้อย อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 30140

799 0205561000754 บจ.สวิฟ คอนเน็ค จ ากัด 10/1/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร ท่ี

พักอาศัย สถานท่ีท าการ ถนน สะพาน 

เข่ือน อุโมงค์

711  หมู่ท่ี 14 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150

800 0303551003324 หจ.โนนเพ็ด ก่อสร้าง และการ

ท่องเท่ียว

14/1/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 44 หมู่ท่ี 8 ต.กระทุ่มราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
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801 0303559003404 หจ.เตียวู๊ดชิพ 3/1/2563 1,000,000       16101 โรงงาน สับ เล่ือยไม้ ไสไม้ แปรรูปไม้ ฝาน

 ปอก สับช้ินไม้ฯ

23 หมู่ท่ี 14 ต.หนองหอย อ.พระทองค า จ.นครราชสีมา 30220

802 0303562001999 หจ.ไชยะวง 20/1/2563 1,000,000       81300 ประกอบกิจการบริการรับจัดสวน 161  หมู่ท่ี 3 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

803 0313561000450 หจ.ทีเคที ดีเวลลอปเม้นท์ 2018 9/1/2563 1,000,000       28240 ประกอบกิจการบริการสร้างแพล้นผสมปูน

คอนกรีตและติดต้ังเคร่ืองจักรเพ่ืองาน

อุตสาหกรรม

35  หมู่ท่ี 5 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

804 0303560004028 หจ.โฟร์แมน สปอร์ต 24/1/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจการค้าและประมูลงานราชการ

 ครุภัณฑ์ เส้ือผ้า ชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬาทุก

ประเภท

112/1  หมู่ท่ี 9 ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270

805 0303549001743 หจ.ซี. เอส. ยาเมนกรุ๊ป 16/1/2563 700,000         01611 ประกอบกิจการก าจัดแมลง 475 หมู่ท่ี 7 ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

806 0303562001255 หจ.มหัศจรรย์ข้าวไทย 31/1/2563 500,000         46209 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าและ

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

263  หมู่ท่ี 1 ถนนสุขาภิบาล 1 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150

807 0303561003726 หจ.อ านาจการส ารวจและการโยธา 9/1/2563 500,000         41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างต่างๆและ

งานโยธาทุกประเภท

160  หมู่ท่ี 16 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210

808 0303551002221 หจ.ปิยวัฒน์ คัลเลอร์ซัพพลายส์ 7/1/2563 300,000         82990 ประมูลเพ่ือรับจ้างท าของ ตาม

วัตถุประสงค์ท้ังหมด

479/27 ถนนไชยณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

809 0303559003251 หจ.บ้านคนดี กรุ๊ป 20/1/2563 300,000         47219 จ าหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูป ธัญพืชแปร

รูปและอาหารเพ่ือสุขภาพ ชาสมุนไพร

99 หมู่บ้านหนองมะค่า หมู่ท่ี 13 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290

810 0303559004851 หจ.เดอะ เฮอร์บลาสซี กรุ๊ป 20/1/2563 300,000         47723 จ าหน่ายเคร่ืองส าอาง 99 หมู่บ้านหนองมะค่า หมู่ท่ี 13 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290

811 0303561003556 หจ.เอพีเค เฮลธ่ี 31/1/2563 160,000         10619 ประกอบกิจการผลิต และจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทุกชนิด อาหารเสริม

เวย์โปรตีน อาหารเพ่ือสุขภาพอ่ืนๆทุก

ชนิดทุกประเภท

233  หมู่ท่ี 2 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

812 0303555002438 หจ.รักจัง 13/1/2563 100,000         46900 ประกอบกิจการค้าสินค้าอุปโภค บริโภค 

เคร่ืองใช้ส่วนบุคคล เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

196/17 ถนนพายัพทิศ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

813 0313560001495 หจ.ทะเรืองรัมย์ วี.พี.ดี. 21/1/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 1  หมู่ท่ี 4 ต.เมืองไผ่ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160

814 0313559001355 หจ.วีอีอาร์ รัฐธีย์ 23/1/2563 1,000,000       81210 รับท าความสะอาดภายในและภายนอก

อาคาร ทุกประเภท ซักฟอก ซักรีด ดูแล

สวน

11 หมู่ท่ี 2 ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110

815 0315562002032 บจ.สปีดส์ เอ็กซ์เพรส จ ากัด 3/1/2563 500,000         49323 ประกอบกิจการรับขนส่งพัสดุภัณฑ์ 16/10  หมู่ท่ี 19 ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

816 0323549000127 หจ.ท่าทรายเจริญผลชุมพล 21/1/2563 3,850,000       08103 ประกอบกิจการดูดทราย 238 หมู่ท่ี18 ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
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817 0323562000780 หจ.เด่นแอร์ 16 20/1/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจการจ าหน่ายปลีกและส่ง ติดต้ัง

 ซ่อม เคร่ืองปรับอากาศส าหรับยานยนต์

ทุกประเภทและอะไหล่

88  หมู่ท่ี 7 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140

818 0325556000601 บจ.เกษตรกรรมปลอดสารพิษ 

สุรินทร์ จ ากัด

14/1/2563 1,000,000       46209 จ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร 99 หมู่ท่ี 5 ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 32140

819 0323562000976 หจ.นุชนาฏ ส าราญ 30/1/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 31/1  หมู่ท่ี 8 ต.กระเทียม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150

820 0323561000433 หจ.อ านาจการค้า 2017 20/1/2563 200,000         46692 จ าหน่ายปุ๋ย 89 หมู่ท่ี 2 ต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130

821 0323558001220 หจ.9ไอยรา 15/1/2563 100,000         47190 จ าหน่ายเคร่ืองบริโภคทุกชนิด 153 หมู่ท่ี 8 ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

822 0105551100013 บจ.ฟิวเจอร์ โกลบอล จ ากัด 10/1/2563 20,000,000     28292 ผลิต ประกอบ จ าหน่าย เคร่ืองบ าบัดน้ า

เสีย เคร่ืองกรองน้ าทุกชนิด

150 หมู่ท่ี 5 ต.ดองก าเม็ด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140

823 0333562001123 หจ.ทรัพย์ทวี เดล่ีฟู้ดส์ 31/1/2563 5,000,000       46314 ประกอบกิจการ จ าหน่าย ผลิตภัณฑ์จาก

นม ท้ังในและต่างประเทศ

183  หมู่ท่ี 13 ต.โนนสัง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130

824 0393555000753 หจ.ผาแดงทวีทรัพย์ 3/1/2563 100,000         46900 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าอุปโภค

บริโภค

71 หมู่ท่ี 3 ต.หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000

825 0345559000547 บจ.นภัส ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ 

จ ากัด

21/1/2563 5,000,000       10799 ผลิตและจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมทุก

ประเภท

54/3 ถนนธรรมวิถี ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

826 0345559000555 บจ.เอ็นจอย ดร้ิงก้ิง จ ากัด 21/1/2563 5,000,000       11049 เพ่ือประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพทุกประเภท

306/1 หมู่ท่ี 1 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

827 0345561001920 บจ.แหลมทองเทรดด้ิง จ ากัด 29/1/2563 5,000,000       46209 ซ้ือขายผลิตผลทางการเกษตรทุกชนิด 179  หมู่ท่ี 6 ต.ธาตุ อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 34190

828 0343556001451 หจ.ปะอาว บิลด์ 8/1/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 101 หมู่ท่ี 3 ต.ปะอาว อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

829 0343562000275 หจ.รัตนพร ช่องเม็ก 23/1/2563 1,000,000       46439 ประกบกิจการจ าหน่าย เคร่ืองสังฆทาน 

เคร่ืองสังฆภัณฑ์ทุกชนิด

14/42  หมู่ท่ี 13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34110

830 0353554000351 หจ.ธนบัตรลิสซ่ิง 8/1/2563 5,000,000       64929 รับจ าน ารถยนต์  จักรยานยนต์  และรับ

จ านองอสังหาริมทรัพย์เพ่ือเป็นประกัน

ขายสินค้า

120-122 ถนนรัตนเขต ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000

831 0353561000069 หจ.ศิริ 2018 13/1/2563 1,000,000       61900 ประกอบกิจการตัวแทนจ าหน่ายติดต้ังและ

ขายสินค้าบริการในเครือทรูทรูมูฟ ทรู

วิช่ันส์ ทรูออนไลท์

220/4  ถนนรัตนเขต ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000

832 0353556000463 หจ.กาญจนวัฒน์ วายเลส 16/1/2563 1,000,000       43210 รับเหมาก่อสร้างติดต้ังและวางระบบ

โครงข่ายอินเตอร์เน็ต

1054/1 หมู่ท่ี 2 ถนนแจ้งสนิท ต.ลุมพุก อ.ค าเข่ือนแก้ว จ.ยโสธร 35110

833 0355562000579 บจ.บ้ังไฟ เอ็กซ์เพรส จ ากัด 30/1/2563 1,000,000       49339 ประกอบกิจการขนส่ง 344  หมู่บ้าน กุดชุม หมู่ท่ี 17 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140

834 0353554000687 หจ.คงคาทิพย์ 2011 3/1/2563 500,000         46322 ขายส่งน้ าด่ืม 205 หมู่บ้านดอนมะยาง หมู่ท่ี 3 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
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835 0363559000766 หจ.เอส พี อาร์ กรุ๊ป 14/1/2563 3,000,000       42101 ประกอบกิจการงานสีจราจร งานอ านวย

ความปลอดภัยและเคร่ืองหมายจราจร

99/8 หมู่ท่ี 5 ต.กุดน้ าใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130

836 0365554000123 บจ.ต้นกล้า แอพพลิเคช่ัน กรุ๊ป 

จ ากัด

7/1/2563 2,000,000       10799 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายส่ง ปลีก 

น าเข้า ส่งออก ผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมและ

อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ

87 หมู่ท่ี 2 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

837 0363533000025 หจ.อานนท์วัสดุก่อสร้างชัยภูมิ 14/1/2563 1,500,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ฯลฯ 14/9 หมู่ท่ี 6 ถนนชัยภูมิ-สีค้ิว ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

838 0363547000260 หจ.ทองดีเนเชอเฮอร์เบ้ิล 2/1/2563 1,000,000       46209 ประกอบกิจการค้าสมุนไพร 35 หมู่ท่ี 10 ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 36130

839 0363553001191 หจ.ภูมิโคกรักษ์ เทรดด้ิง 28/1/2563 500,000         92001 ประกอบกิจการ เป็นตัวแทน นายหน้า 

จ าหน่ายสลากออมสิน, สลากกินแบ่ง

รัฐบาล, สลากการกุศล, สลากพิเศษ

69 หมู่ท่ี 2 ต.หนองบัวโคก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36220

840 0373561000018 หจ.ธัญทิพย์ ออแกนิค 2014 7/1/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจการขายวัสดุก่อสร้าง 319  หมู่ท่ี 20 ต.บุ่ง อ.เมืองอ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ 37000

841 0373561000450 หจ.เฮลต้ีพลัส 3 16/1/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจการร้านขายยา 168/1  หมู่ท่ี 2 ต.บุ่ง อ.เมืองอ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ 37000

842 0373560000421 หจ.ส.มังกรทอง 31/1/2563 1,000,000       46699 ประกอบกิจการค้ามันส าปะหลัง ข้าว ไม้ยู

คา

227  หมู่ท่ี 2 ต.พนา อ.พนา จ.อ านาจเจริญ 37180

843 0373561000433 หจ.ส.สอาดการโยธา 10/1/2563 1,000,000       43120 บริการรถขุด ตักหน้าดิน ปรับพ้ืนดิน ขุด

ดิน/บ่อ ลอกคลอง-บริการอ่ืนๆโดยรถขุด

119  หมู่ท่ี 6 ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อ านาจเจริญ 37290

844 0383559000308 หจ.ศ.ทรัพย์เพ่ิมพูน 999 13/1/2563 1,500,000       46201 ประกอบกิจการซ้ือขายข้าวเปลือก 136 หมู่ท่ี 10 ต.ท่าดอกค า อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 38000

845 0383562000437 หจ.เอ็ม ที (สุขประเสริฐ) คอน

สตรัคช่ัน

24/1/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจการวัสดุก่อสร้าง 55  หมู่บ้าน สุขประเสริฐ หมู่ท่ี 7 ต.นาก้ัง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 38000

846 0433552000328 หจ.ณาขวัญ ทัวร์ 14/1/2563 1,000,000       68103 ประกอบกิจการให้เช่าห้องพัก หอพัก 

อพาร์ทเม้นท์ แมนช่ัน ท้ังรายวันและราย

เดือน

246 หมู่ท่ี 1 ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000

847 0385559000156 บจ.นันท์นภัส ทรัคเซลส์ จ ากัด 10/1/2563 1,000,000       45101 ประกอบกิจการน าเข้าและจ าหน่ายรถยนต์

 รภบรรทุกหนักทุกชนิด

299 หมู่ท่ี 9 ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000

848 0383557000408 หจ.ส.วันดี พลาสติก 13/1/2563 900,000         38300 ประกอบธุรกิจรับบดย่อยพลาสติก เพ่ือส่ง

โรงหลอม รีไซเคิล ของเก่า

222 หมู่ท่ี 1 ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 38180

849 0433554000660 หจ.ทองสุข บิสซิเนส 20/1/2563 100,000         46900 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าอุปโภค

บริโภค

59 หมู่ท่ี 3 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 38000

850 0405559002620 บจ.สายบุญช่ืน (กรุ๊ป) จ ากัด 17/1/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 139/5 หมู่ท่ี 24 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

851 0403562000142 หจ.กิจวิยะพันธ์ 3/1/2563 3,000,000       47525 ค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้

ในการก่อสร้าง เคร่ืองมือช่าง สี เคร่ืองมือ

ทาสี

554  หมู่ท่ี 23 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
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852 0403560005481 หจ.เอส พี แอนด์ เนฟฟิว 2017 31/1/2563 2,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 423/87  หมู่ท่ี 2 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

853 0405549000454 บจ.วราภรณ์ซัพพลาย (1999) จ ากัด 10/1/2563 2,000,000       47721 จ าหน่ายอุปกรณ์เคร่ืองมือแพทย์ 235/5 หมู่ท่ี 13 ถนนหลังศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

854 0405558002898 บจ.มุกมังกร จ ากัด 10/1/2563 2,000,000       32909 ผลิตและจ าหน่ายสินค้าเพ่ือการอุปโภค

บริโภค

291/11 ถนนกลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

855 0403553002553 หจ.พี.เอ็ม แอร์ แอนด์ เทเลคอม 

เอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิส

14/1/2563 1,000,000       47595 จ าหน่ายเคร่ืองปรับอากาศ 7 หมู่ท่ี 6 ต.ดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

856 0403557004399 หจ.สามมิตรดี คอนสตรัคช่ัน 3/1/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 888 หมู่ท่ี 21 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

857 0403558002021 หจ.นลินธาราวัสดุก่อสร้าง 14/1/2563 1,000,000       46639 ขายวัสดุก่อสร้าง 357/1 หมู่ท่ี 7 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

858 0403559002318 หจ.ซีเอ็น อินโนเวช่ัน 6/1/2563 1,000,000       10799 ผลิตและจ าหน่ายสินค้าอุปโภคทุกชนิด 111/18 หมู่ท่ี 23 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

859 0403561001617 หจ.กวินวัชร์ อินเตอร์เทรด 9/1/2563 1,000,000       47591 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าตกแต่ง

ภายในบ้านทุกชนิด

555/49  หมู่ท่ี 8 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

860 0403561003814 หจ.บุญญะรัตน์ โฮม 10/1/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 196  หมู่ท่ี 24 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

861 0403562000177 หจ.พีเคเอสเอ็น ก่อสร้าง 14/1/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้างและตกแต่งอาคาร 456/353  หมู่ท่ี 7 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

862 0405552001326 บจ.เอส เอ็ม แอล เอ็นจิเนียร่ิง 

อินเตอร์เทรด จ ากัด

29/1/2563 1,000,000       28219 ผลิต จ าหน่าย เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร

อุปกรณ์การเกษตร

20 หมู่ท่ี 3 ถนนมิตรภาพ ต.ส าราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

863 0405555001874 บจ.ยูไนเต็ด  ออนเนสต้ี  แหอวน 

จ ากัด

14/1/2563 1,000,000       13940 ผลิตและจ าหน่ายแหอวน 183 หมู่ท่ี 7 ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

864 0405557001979 บจ.ซายน์ไลน์ เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด 9/1/2563 1,000,000       35101 ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 641 หมู่ท่ี 5 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

865 0405560004801 บจ.ลิฟว่ิงอินเนเจอร์ จ ากัด 10/1/2563 1,000,000       41001 การก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 41/32  หมู่ท่ี 14 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

866 0405561003140 บจ.ธนินท์ 928 จ ากัด 10/1/2563 1,000,000       46900 ขายสินค้าตามวัตถุประสงค์ให้แก่ บุคคล 

คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และ

องค์การของรัฐ

87  หมู่ท่ี 11 ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

867 0405561003808 บจ.เดอะมูน คอร์ป จ ากัด 13/1/2563 1,000,000       47411 จ าหน่ายให้เช่า เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ส่ือสาร เคร่ืองเสียง 

เคร่ืองฉายภาพ

152/10  หมู่ท่ี 2 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

868 0405561004936 บจ.ฑ.ธนัชญา จ ากัด 17/1/2563 1,000,000       70202 ให้บริการท่ีปรึกษาด้านการเงิน 39/160  หมู่ท่ี 8 ซอยชลลดา 11 ถนน

เล่ียงเมือง

ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

869 0405562002716 บจ.คลับ คลีน การ์ด จ ากัด 15/1/2563 1,000,000       80100 บริการรักษาความปลอดภัย 70  หมู่ท่ี 2 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

870 0403560004388 หจ.โรงกลึงจรัสยนต์เจริญ 10/1/2563 1,000,000       25922 โรงกลึงและรับซ่อมบ ารุงรถยนต์ทุกชนิด 93  หมู่ท่ี 10 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
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871 0403562001068 หจ.สโนว์ คอสเมติกส์ 10/1/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการจ าหน่าย เคร่ืองส าอาง 

ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม อาหารเสริม 

อาหารบ ารุงสุขภาพ ยาและเวชภัณฑ์

158/1  หมู่ท่ี 11 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

872 0403561001382 หจ.มายู999 28/1/2563 1,000,000       63990 ประกอบกิจการข้อมูลข่าวสารและการ

ส่ือสาร

283  หมู่ท่ี 1 ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190

873 0105548023917 บจ.คริส-เจนิส จ ากัด 13/1/2563 1,000,000       46494 ประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าประเภท

เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองตกแต่งบ้าน และ

ผลิตภัณฑ์จากงานหัตถกรรมทุกชนิด

126 หมู่ท่ี 5 บ้านหนองผือ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250

874 0403559002598 หจ.สหไพบูลย์ 2/1/2563 1,000,000       42201 ขุดเจาะน้ าบาดาล 106 หมู่ท่ี 6 ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330

875 0403537002528 หจ.ภูเวียงการโยธา 14/1/2563 600,000         42101 รับเหมาก่อสร้างและงานโยธาทุกชนิด 80 หมู่ท่ี 3 ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150

876 0405558003215 บจ.มีตังค์ ฮอลิเดย์ จ ากัด 7/1/2563 500,000         79909 ตัวแทนจ าหน่ายต๋ัวเคร่ืองบินท้ัง

ภายในประเทศและภายนอกประเทศ

906-908 ถนนหน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

877 0405558000411 บจ.พงษ์ณุชาญ จ ากัด 30/1/2563 -                41002 รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ 

อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ีราชการ ถนน 

สะพาน

199/4  หมู่บ้าน พิมานชล2 หมู่ท่ี 2 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

878 0415562000811 บจ.ทีเค ออโต้ลิสซ่ิง(2562) จ ากัด 2/1/2563 50,000,000     64929 ประกอบกิจการ การให้กู้ยืม การรับซ้ือ ซ้ือ

ลด หรือรับช่วงซ้ือลดต๋ัวเงิน หรือตราสาร

เปล่ียนมือถืออ่ืนใด

128/10  หมู่บ้าน กุมภวาปี หมู่ท่ี 13 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

879 0415562000730 บจ.อีสาน วูด จ ากัด 10/1/2563 40,000,000     16101 ประกอบกิจการโรงงานแปรรูปไม้ 

(โรงเล่ือย)เพ่ือผลิตไม่แปรรูปหรือช้ินไม้สับ

จากไม้ยางพาราและไม่ปลูกข้ึน

456/2  หมู่บ้าน หนองตุ2 หมู่ท่ี 3 ซอย

บ้านหนองตุ2

ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

880 0413551000332 หจ.ธนานนท์ ไดร้ฟ์ว่ิงเร้นจ์ 9/1/2563 5,000,000       93111 ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ 88/9 หมู่ท่ี 3 ซอยบ้านช้าง ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

881 0415560000384 บจ.ฮิลส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 2/1/2563 5,000,000       93199 ด าเนินงานและประกอบกิจการด้านการกีฬา 53/9  ถนนวัฒนานุวงศ์ ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

882 0505558005578 บจ.ซีแอนด์พี โฟน จ ากัด 10/1/2563 5,000,000       46510 ประกอบกิจการจ าหน่ายและซ่อม 

คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

ทุกชนิด

217  หมู่ท่ี 8 ต.ผักตบ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

883 0415559002654 บจ.พีเอส อิเล็กทรอนิกส์ เซ็นเตอร์ 

จ ากัด

10/1/2563 2,000,000       46521 จ าหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอกนิกส์ทุกชนิด

และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

199  หมู่ท่ี 2 ซอยบ้านหนองตุ ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

884 0413555001937 หจ.สแตนบาย พลัส 14/1/2563 2,000,000       18119 ประกอบกิจการการพิมพ์ 299  หมู่ท่ี 4 ถนนมิตรภาพ ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41370

885 0413556001892 หจ.พูล เอ็คซ์พีเรียนซ์ 6/1/2563 1,000,000       43909 ประกอบกิจการรับออกแบบ ก่อสร้าง วาง

ระบบ ดูแล บ ารุงรักษา สระว่ายน้ า

399/8  หมู่ท่ี 1 ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
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886 0415548000621 บจ.ไทยฝ้ายแกมไหมกรุ๊ป(2005) 

จ ากัด

8/1/2563 1,000,000       14112 การผลิตเส้ือผ้า 527/260 หมู่ท่ี 5 ซอยบ้านหนองเตาเหล็ก ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

887 0415554000998 บจ.ทีเค ดับเบ้ิล ยู มิวสิค จ ากัด 3/1/2563 1,000,000       85422 โรงเรียนสอนดนตรี 182/4 หมู่ท่ี 5 ถนนรอบเมือง ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

888 0415559000431 บจ.ประจักษ์ตรา ดีเวลลอปเม้นท์ 

จ ากัด

13/1/2563 1,000,000       55101 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 53 ถนนสุรการ ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

889 0415559000449 บจ.ประจักษ์ตรา 2559 จ ากัด 13/1/2563 1,000,000       55101 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 53 ถนนสุรการ ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

890 0415560003413 บจ.น้ าฝนนัดดา  แมชชีนเนอร่ี 

2017 จ ากัด

8/1/2563 1,000,000       45101 ประกอบธุรกิจซ้ือขายรถยนต์ใหม่ 

รถบรรทุกและยานยนต์หนักทุกชนิด

64  หมู่ท่ี 4 ต.หนองขอนกว้าง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

891 0415561000809 บจ.ไอ พีช ยู จ ากัด 14/1/2563 1,000,000       47219 ประกอบธุรกิจอาหาร เคร่ืองด่ืม เคร่ือง

อุปโภค บริโภค

48/44  ถนนบ้านโนน ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

892 0415561000949 บจ.คอมไพลอันซ์ ซัพพอร์ท 

เซอร์วิส จ ากัด

8/1/2563 1,000,000       71102 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นท่ีปรึกษา

เก่ียวกับงานด้านวิศวกรรม

49/136  หมู่ท่ี 5 ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

893 0415561001562 บจ.เอฟบี บิวต้ี ไทยเจริญกิจ จ ากัด 8/1/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการค้า ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง

 อุปกรณ์เคร่ืองมือและเคร่ืองเสริมสวย

97/2  หมู่ท่ี 7 ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

894 0415562000241 บจ.เอ พลัส อลูมิน่ัม 2019 จ ากัด 15/1/2563 1,000,000       43301 ประกอบและติดต้ัง กระจก อลูมิเนียม 

ประตู หน้าต่าง ฝ้าเพดาน

102/2  หมู่ท่ี 2 ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

895 0413545000601 หจ.โรงพิมพ์ธานีบล๊อกตรายาง 7/1/2563 700,000         18119 รับพิมพ์งาน รับท าบล็อก-ตรายาง 78/10 ถนนอุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

896 0413558001369 หจ.อุดร ที.อาร์.ดี. เอ็นจิเนียร่ิง 13/1/2563 500,000         43210 ประกอบกิจการรับเหมาติดต้ัง ระบบ

อินเทอร์เน็ต ระบบเคเบิลทุกชนิด

259 หมู่ท่ี 5 ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

897 0413560001877 หจ.คงอุ่น กรุ๊ป 13/1/2563 500,000         46109 เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างใน

ธุรกิจท่ีไม่ใช่ธุรกิจประกัยภัย

28  หมู่ท่ี 15 ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41320

898 0413561001366 หจ.ซียู เฮลธ์ 13/1/2563 300,000         56101 ประกอบกิจการขายอาหารเพ่ือสุขภาพ 

แบบส่งถึงสถานท่ี

95  ถนนวัดโพธิวราราม ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

899 0413561001935 หจ.ณัฐชา คอนสตรัคช่ัน แอนด์ 

เซอร์วิส

2/1/2563 200,000         81300 ประกอบกิจการรับตัดหญ้า จัดสวน ท า

ความสะอาด

141  หมู่ท่ี 5 ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี 41130

900 0413546001300 หจ.ธนัสนันท์88 23/1/2563 100,000         47721 ค้าเคร่ืองส าอาง อุปกรณ์เคร่ืองมือและ

เคร่ืองใช้เสริ

10/24 ถนนโพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

901 0425551000270 บจ.มหาวัง จ ากัด 22/1/2563 1,000,000       46621 ประกอบกิจการซ้ือ-ขาย แร่เหล็ก 

แมงกานีส แบร์ไรท์

253 หมู่ท่ี 7 ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย 42100

902 0403561003709 หจ.ภูหอ เฮิร์บ แอนด์ สไปซ์ 24/1/2563 300,000         21002 ผลิต จ าหน่าย พืชผัก สมุนไพร เคร่ืองเทศ 

สด-แปรรูป

146  หมู่ท่ี 2 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
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903 0435555000312 บจ.เจ.วี.พ.ศิริรัตน์ หนองคาย จ ากัด 13/1/2563 20,000,000     47300 ประกอบกิจการสถานีบริการแก๊สรถยนต์

และน้ ามันเช้ือเพลิง

107 หมู่ท่ี 1 ต.โพนสว่าง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

904 0435553000161 บจ.พ.ศิริรัตน์ กรุ๊ป  จ ากัด 13/1/2563 8,000,000       45302 ประกอบกิจการขายปลีกอะไหล่และ

ช้ินส่วนอุปกรณ์ยานยนต์

790 หมู่ท่ี 1 ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

905 0105548116371 บจ.หนองคาย ไดเร็กท์ ซับพลาย 

จ ากัด

10/1/2563 4,000,000       47219 ประกอบกิจการน าเข้า และขายปลีกอาหร

ส าเร็จรูปให้แก่ผู้บริโภค

167 ถนนมิตรภาพไทย-ลาว ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

906 0435554000386 บจ.หนองคาย 168 จ ากัด 13/1/2563 4,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งทางถนน 174 หมู่ท่ี 1 ต.กวนวัน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

907 0435555000347 บจ.ช.สหพิบูลย์เจริญ จ ากัด 13/1/2563 4,000,000       45302 ประกอบกิจการขายปลีกอะไหล่และ

ช้ินส่วนอุปกรณ์ยายนต์

107 หมู่ท่ี 1 ถนนมิตรภาพ ต.โพนสว่าง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

908 0435562000144 บจ.ลิตเติลทรีฮักเกอร์ มอนเทสซอริ

 จ ากัด

21/1/2563 2,000,000       88901 ศูนย์รับเล้ียงเด็กและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 577/1  หมู่ท่ี 9 ต.โพธ์ิชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

909 0433530000082 หจ.วอลล่า 13/1/2563 1,050,000       46319 น าเข้า-ส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภค 613 หมู่ท่ี 9 ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

910 0433540000638 หจ.เพ่ิมทรัพย์การเกษตร 8/1/2563 1,000,000       46206 ส่งออกอาหารสัตว์ 808/1 ถนนประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

911 0433555000744 หจ.มิตรชัยธุรกิจ 9/1/2563 1,000,000       46421 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 155/1 หมู่ท่ี 4 ถนนมีชัย ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

912 0433560000749 หจ.มณีสีส้ม 9645 9/1/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการน าเข้า-ส่งออก สินค้า

อุปโภค บริโภค

210  หมู่ท่ี 4 ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

913 0435548000116 บจ.ถาวรยนต์ จ ากัด 10/1/2563 1,000,000       45101 จ าหน่ายรถยนต์ 335 หมู่ท่ี 5 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

914 0435558000542 บจ.โกลบอล ไอที ซัพพลาย แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

13/1/2563 1,000,000       46510 ประกอบกิจการขายส่งคอมพิวเตอร์

อุปกรณ์ต่อพ่วงและซอฟต์แวร์

101/6-7 หมู่ท่ี 5 ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

915 0435560000716 บจ.พีท แลนด์ ดิเวลลอปเมนท์ 

จ ากัด

9/1/2563 1,000,000       46209 ประกอบกิจการค้าพืชผลทางการเกษตร

ทุกชนิด

315  หมู่ท่ี 7 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

916 0435561000604 บจ.โก๋ดีย์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 8/1/2563 1,000,000       46316 จ าหน่ายขนม 1224  หมู่ท่ี 2 ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

917 0435561000949 บจ.กินดี พาณิชย์ จ ากัด 9/1/2563 1,000,000       47219 จ าหน่ายอาหาร ขนม 1224  หมู่ท่ี 2 ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

918 0433559000412 หจ.แก้วประเสริฐ 2526 13/1/2563 1,000,000       49339 ประกอบกอบขนส่งสินค้า 45 หมู่ท่ี 2 ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120

919 0433557000644 หจ.เค.ขวัญจิรา 10/1/2563 500,000         46900 ประกอบธุรกิจขายส่ง-ปลีก ผ้า เคร่ืองแต่ง

กาย เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

79 หมู่ท่ี 8 ต.บ้านเด่ือ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

920 0433562000525 หจ.สมควร ซัพพลาย 21/1/2563 500,000         78200 กิจกรรมการให้บริการจ้างงานช่ัวคราว 213  หมู่ท่ี 3 ต.ด่านศรีสุข อ.โพธ์ิตาก จ.หนองคาย 43130

921 0433556000853 หจ.อัมพร พืชสด 8/1/2563 400,000         46694 ประกอบกิจการซ้ือขายไม้พาเลท 101/54 หมู่ท่ี 11 ต.โพธ์ิชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

922 0435557000794 บจ.หนองคายการค้า จ ากัด 14/1/2563 400,000         45401 ประกอบกิจการน าเข้าส่งออก

รถจักรยานยนต์ อะไหล่ ช้ินส่วนท่ีเก่ียวข้อง

315/2 หมู่ท่ี 4 ต.โพธ์ิชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
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923 0445560001160 บจ.พีทีสตีล จ ากัด 13/1/2563 5,000,000       46622 ประกอบกิจการขายปลีกขายส่งเหล็กเหล็ก

โครงสร้างรูปพรรณผลิตภัณฑ์เหล็กหลังคา

เมทัลชีท

207  หมู่ท่ี 6 ต.หนองบอน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140

924 0443558000915 หจ.วชิรพลโฮมบิวด้ิง 6/1/2563 1,000,000       41001 การก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 35/1 ซอย19 ถนนศรีสวัสด์ิด าเนิน ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000

925 0443560001613 หจ.ลิฟท์ แอนด์ เอสคาเลเทอร์ 

เซอร์วิส

10/1/2563 1,000,000       46599 จ าหน่ายลิฟท์โดยสารบรรทุก และบันได

เล่ือนทุกชนิด

175  หมู่ท่ี 9 ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000

926 0445561000833 บจ.ลาบนัว สาขามหาสารคาม จ ากัด 7/1/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร จ าหน่าย

อาหารท่ีปรุงข้ึนใหม่ และเคร่ืองด่ืมทุกชนิด

285/10  ถนนริมคลองสมถวิล ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000

927 0443561000599 หจ.ฟาร์มแดง 14/1/2563 1,000,000       01499 เล้ียงสัตว์ 93  หมู่ท่ี 14 ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

928 0443562000916 หจ.กุหลาบทิพย์ 8/1/2563 100,000         47723 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองส าอาง อุปกรณ์

เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้เสริมความงาม

238  หมู่ท่ี 12 ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000

929 0455560000066 บจ.เยาวราชวรรณรักษ์ จ ากัด 8/1/2563 5,000,000       47732 ประกอบกิจการ ขายปลีก ขายส่ง 

เคร่ืองประดับ ทอง ทองค าแท่ง 

ทองรูปพรรณ

587 หมู่ท่ี 14 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

930 0453562000347 หจ.คิวพี นาเมืองรักษ์ 27/1/2563 2,000,000       14120 ประกอบกิจการับออกแบบ ตัดผ้า เย็บผ้า 173  หมู่ท่ี 6 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

931 0455557000409 บจ.แสงฟ้า จ ากัด 6/1/2563 1,000,000       46691 จ าหน่ายเคมีภัณฑ์ น้ ามันเคร่ือง 

น้ ามันหล่อล่ืน

515 หมู่ท่ี 20 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130

932 0453559001567 หจ.ทีเอ อินเตอร์ฟูดส์ 8/1/2563 1,000,000       47222 ขายปลีก ขายส่ง เคร่ืองด่ืมท่ีไม่มี

แอลกอฮอล์ เคร่ืองด่ืมประเภทการแฟ ชา

และชาชงสมุนไพร

291 หมู่ท่ี 7 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170

933 0453559001290 หจ.เลด้ีสตาร์ สกินแคร์56 9/1/2563 500,000         96104 สถานความงาม และจ าหน่ายเวชส าอางค์ 

และผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ

33  ถนนรอบเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

934 0463553000887 หจ.ธนัชชา กาฬสินธ์ุ 8/1/2563 5,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 133 หมู่ท่ี 8 ถนนถีนานนท์ ต.นาจารย์ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ จ.กาฬสินธ์ุ 46000

935 0463546000800 หจ.พงษ์สวัสด์ิ คาร์เซ็นเตอร์ 6/1/2563 3,000,000       77101 ประกอบกิจการบริการเช่ารถ 142  หมู่ท่ี 8 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธ์ุ 46110

936 0463550000487 หจ.ศรทิพย์ ทัวร์ 8/1/2563 550,000         79120 ประกอบกิจการน าเท่ียว 292/4  ถนนทุ่งศรีเมือง ต.กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ จ.กาฬสินธ์ุ 46000

937 0473561000416 หจ.แสงจันทร์ เซอร์วิส 2018 22/1/2563 1,000,000       47113 ร้านสะดวกซ้ือ/มินิมาร์ท 292  หมู่ท่ี 7 ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

938 0475557000450 บจ.มิสเตอร์ไอที เซ็นเตอร์ จ ากัด 13/1/2563 1,000,000       46510 จ าหน่ายคอมพิวเตอร์ อะไหล่และอุปกรณ์

ต่อพ่วงทุกชนิด

582 หมู่ท่ี 4 ถนนเด่ือเจริญ ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120

939 0473550000428 หจ.แก้วกิตติพงษ์ การช่าง 27/1/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ

74 หมู่ท่ี 5 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160
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940 0473558000931 หจ.เอฟเอฟจี-ซอฟท์ 24/1/2563 1,000,000       61900 ประกอบกิจการให้บริการ ติดต้ัง เครือข่าย

 สัญญาณ อินเทอร์เน็ตทุกประเภท

54/1 หมู่ท่ี 12 ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160

941 0475561000621 บจ.เต่างอยเจริญทรัพย์ จ ากัด 9/1/2563 1,000,000       46204 ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เน้ือสัตว์

ช าแหละ เน้ือสัตว์แช่แข็ง และเน้ือสัตว์

บรรจุกระป๋อง

115  หมู่ท่ี 4 ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร 47260

942 0113553004672 หจ.สุคนธ์ทิพย์ เอ็นจิเนียร่ิง 27/1/2563 500,000         41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 40 หมู่ท่ี 8 ต.เด่ือศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120

943 0473556001132 หจ.เพชรมงคล (สกลนคร) 13/1/2563 500,000         59112 บริการด้านวิทยุโทรทัศน์ 219 หมู่ท่ี 3 ต.ค าตากล้า อ.ค าตากล้า จ.สกลนคร 47250

944 0473561001536 หจ.ซีเอ็มอาร์ เทรดด้ิง (ประเทศไทย) 10/1/2563 100,000         47219 จ าหน่ายอาหาร อาหารเสริม เคร่ืองด่ืม 

เคร่ืองส าอาง และผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ

และความงาม

461/5  ถนนสุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

945 0473560002415 หจ.ฉัตรวิมล 30/1/2563 100,000         46319 ประกอบกิจการน าเข้า-ส่งออก จ าหน่าย 

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ 

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมสมุนไพร และยาบ ารุง

ร่างกาย

151/1  หมู่ท่ี 13 ต.ต้นผ้ึง อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160

946 0485557000476 บจ.เอ็นเคพี โซล่าฟาร์ม จ ากัด 2/1/2563 3,000,000       35101 ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่รัฐ 

เอกชน และหน่วยงานอ่ืน

174/1 ถนนนิตโย ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000

947 0483555000426 หจ.ป.ปลาก่อสร้าง 9/1/2563 2,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 13 หมู่ท่ี 8 ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160

948 0483553000143 หจ.แสงตะวันอุปกรณ์ 31/1/2563 1,500,000       42101 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างงานโยธา

ทุกชนิด

68 หมู่ท่ี 11 ต.นาเด่ือ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150

949 0483549000240 หจ.เอ็นเคพีอินดัสทรี 9/1/2563 1,000,000       46421 ประกอบกิจการน าเข้า-ส่งออก 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

129 หมู่ท่ี 13 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110

950 0483560001508 หจ.ค าเกิด อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต 9/1/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร 

ท่ีพักอาศัย ถนน เข่ือน ฯลฯ

77  หมู่ท่ี 5 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110

951 0483559000552 หจ.มนูเคร่ืองเย็น 14/1/2563 1,000,000       47595 จ าหน่ายเคร่ืองท าความเย็น 

เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า รวมท้ัง

อะไหล่และอุปกรณ์ดังกล่าว

52/2 หมู่ท่ี 1 ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180

952 0482562000010 หส.เดอะเอ็มซีที 14/1/2563 900,000         70209 กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการบริหาร

จัดการอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

115/22  ถนนสารภาณนิมิตร ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000

953 0483532000039 หจ.เทียนพานิชนครพนม 3/1/2563 500,000         46321 จ าหน่ายส่ง-ปลีกสุรา 424 ถนนบ ารุงเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
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954 0483556000071 หจ.โยธหะลักษณ์รุ่งเรือง 17/1/2563 500,000         43210 ประกอบกิจการรับบริการขยายเขตไฟฟ้า 

ปักเสาไฟฟ้า พาดสายไฟฟ้าพร้อมติดต้ัง

อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด

80/3 หมู่ท่ี 16 ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120

955 0483553000305 หจ.ขันทะชาก่อสร้าง 9/1/2563 300,000         41002 รับเหมาก่อสร้าง 121 หมู่ท่ี 12 ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150

956 0483562000908 หจ.รวีการพัสดุและคอมพิวเตอร์ 2/1/2563 100,000         47190 ขายปลีก สินค้าและอุปกรณ์ อุปโภคบริโภค 26/1  ถนนกลางเมือง ต.หนองแสง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000

957 0495555000126 บจ.สตาร์เทคสตีลมุกดาหาร จ ากัด 7/1/2563 2,000,000       24109 ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจ าหน่าย

แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน

79/7 ถนนเมืองใหม่ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

958 0493548000459 หจ.มงคลกานต์ธุรกิจ 13/1/2563 1,000,000       64921 ประกอบการใช้วงเงินหนังสือค้ าประกัน

หรือใช้วงเงินสินเช่ืออ่ืนๆกับธนาคาร 

หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ

10/2 ถนนชาภูบาล ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

959 0493559001001 หจ.นันทศักด์ิการโยธา 13/1/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 48/5 ถนนวงค์ค าปาน ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

960 0495561000167 บจ.พันปี กรีน โกลบอล จ ากัด 3/1/2563 1,000,000       01302 ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ ตกแต่ง 

ดูแลต้นไม้ เพาะพันธ์ุพืชทุกชนิด ปลูกป่า

ไม้ท่ัวไป แปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้

150/21  ถนนส าราญชายโขงใต้ ต.ศรีบุญเรือง อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

961 0493560001010 หจ.ซี.เอ็ม.เค. ทรานสปอร์ต 28/1/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า

และคนโดยสาร ทางบก ท้ังภายในประเทศ

และระหว่างประเทศ

79  หมู่บ้าน บ้านค าชะอี หมู่ท่ี 14 ต.ค าชะอี อ.ค าชะอี จ.มุกดาหาร 49110

962 0495561000078 บจ.พันปีมุกดาหาร จ ากัด 3/1/2563 1,000,000       86101 ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน 

สถานพยาบาลรับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ

80  หมู่บ้าน กกแดง หมู่ท่ี 1 ต.กกแดง อ.นิคมค าสร้อย จ.มุกดาหาร 49130

963 0473541000119 หจ.เลิศธรรมศักด์ิ รักษาความ

ปลอดภัย

14/1/2563 200,000         66199 ประกอบกิจการรับเป็นผู้จัดการ ดูแล

ผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์

29 หมู่ท่ี 6 ต.หนองแวง อ.นิคมค าสร้อย จ.มุกดาหาร 49130

964 0505553003569 บจ.ซิมสตาร์ ดีไซน์ แอนด์ แมนู

แฟคเจอร่ิง จ ากัด

14/1/2563 25,000,000     32111 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย และส่งออก

ซ่ึงผลิตภัณฑ์ เคร่ืองทอง เคร่ืองเงิน เคร่ือง

ทองลงหิน เคร่ืองถม

120/33 หมู่ท่ี 3 ถนนเชียงใหม่-สันก าแพง ต.สันกลาง อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 50130

965 0505561013691 บจ.ห้วยแก้วพาเลซ 1 จ ากัด 7/1/2563 12,100,000     68101 การซ้ือและการขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็น

ของตนเอง เพ่ือการพักอาศัย

7  ถนนชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

966 0505559000618 บจ.รักษาความปลอดภัย พุทธรักษ์

โภคทรัพย์  จ ากัด

8/1/2563 10,000,000     82301 ประกอบกิจการให้บริการฝึกอบรมวิชาชีพ

รักษาความปลอดภัยทุกชนิด

159 หมู่ท่ี 9 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

967 0505530000768 บจ.ซีเอ็มดี วู้ดเด้นท์โปรดักส์  จ ากัด 9/1/2563 10,000,000     31001 ประกอบกิจการประดิษฐ์กรรมท าด้วยไม้

ทุกชนิด (เฟอร์นิ

18/1 หมู่ท่ี 11 ถนนเชียงใหม่-สะเมิง ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
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968 0503555000026 หจ.วิรัช-กอบกุล ทันตแพทย์ 3/1/2563 5,000,000       86203 ประกอบกิจการให้บริการทางทันตกรรม 189/24 ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

969 0503553003745 หจ.ยูนิคเทค(ไทยแลนด์) 8/1/2563 5,000,000       62022 การให้ค าปรึกษาและการจัดหาเก่ียวกับ

ซอฟต์แวร์

65/118  หมู่บ้าน ฮิลล์ไซด์โฮม 2 หมู่ท่ี 10

 ถนนเชียงใหม่-สันก าแพง

ต.ต้นเปา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 50130

970 0505557001561 บจ.ฝูงลิง  จ ากัด 7/1/2563 5,000,000       47912 การซ้ือขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต

300/5 หมู่ท่ี 6 ถนนเชียงใหม่ - แม่โจ้ ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

971 0505560011849 บจ.ยูไนเต๊ด ครีเอทีฟ เดเวลอป

เมนท์ จ ากัด

13/1/2563 4,000,000       93120 ประกอบกิจการให้เช่าสนามยิงปืน 99/73  หมู่ท่ี 5 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

972 0105550061235 บจ.ไออาร์อาร์ แมนเนจเม้นท์  จ ากัด 14/1/2563 3,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ

285/37 ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

973 0105554137392 บจ.คิดการใหญ่ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์

 จ ากัด

7/1/2563 3,000,000       73101 ประกอบกิจการ ด้านบันเทิงและโฆษณา 13/1  หมู่ท่ี 7 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

974 0505556006810 บจ.เอ-อาร์-เอ็ม แอสโซซิเอท จ ากัด 10/1/2563 2,000,000       47739 ประกอบกิจการตัวแทนจ าหน่ายบัตร

สมาชิกอิลท การ์ด ไทนแลนด์

114/15  หมู่ท่ี 4 ต.หนองป่าคร่ัง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

975 0503534000477 หจ.อัลโด 13/1/2563 2,000,000       46492 จ าหน่ายส่ง-ปลีกสินค้าพ้ืนเมือง 

เคร่ืองประดับทุกชนิ

104/1 อาคารไนท์บาร์ซ่า ช้ันท่ี 2 ห้อง

เลขท่ี 27 ถนนช้างคลาน

ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

976 0503561004747 หจ.ลาพิส  เอ็มโพเร่ียม 13/1/2563 2,000,000       47732 ประกอบกิจการ จ าหน่าย เคร่ืองตกแต่ง

ร่างกาย หินสีทุกชนิดทุกประเภท

89/2 ล็อค ไอ 103,ไอ 104  ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

977 0505559011580 บจ.ลัคก้ี อัมเบอร์ พ้อยท์ จ ากัด 10/1/2563 2,000,000       47732 ประกอบกิจการขายปลีกเคร่ืองประดับ 89/2 ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

978 0505561009864 บจ.เชียงจือหยุน จ ากัด 14/1/2563 2,000,000       47190 จ าหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค 200/127  หมู่ท่ี 10 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

979 0505561014001 บจ.เชียงใหม่ หยางหยิน อี.จี จ ากัด 10/1/2563 2,000,000       68101 ประกอบกิจการ การซ้ือการขาย

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเองเพ่ือการ

พักอาศัย

285/9  ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

980 0505562009116 บจ.วิช่ัน เชียงใหม่ จ ากัด 6/1/2563 2,000,000       79120 ประกอบกิจการน าเท่ียว โดยมีมัคคุเทศน า

เท่ียว รวมถึงการจัดหารถทัวร์ รถตู้ 

ส าหรับบริหารท่องเท่ียว

187/24 ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

981 0505559002599 บจ.กิวกรุ๊ป จ ากัด 8/1/2563 2,000,000       46443 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง 

รวมถึงส่ิงปรุงแต่งส าหรับประทินร่างกาย

145/6 หมู่ท่ี 2 ต.ต้นเปา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 50130

982 0505560016905 บจ.โกลเด้น แมงโก้ จ ากัด 21/1/2563 2,000,000       46102 ประกอบกิจการ น าเข้าและส่งออก ผัก 

ผลไม้ พืชผลทางการเกษตรสินค้าอุปโภค

บริโภค

79  หมู่ท่ี 8 ต.ร้องวัวแดง อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 50130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี
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983 0505552004201 บจ.เก่งภาษา จ ากัด 2/1/2563 2,000,000       85491 ประกอบกิจการสถาบันภาษาต่างประเทศ 12/6 ซอย9 ถนนนิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

984 0505558011934 บจ.แอลวี ปาย จ ากัด 14/1/2563 2,000,000       74200 ประกอบกิจการ สตูดิโอถ่ายภาพ 9/4  ซอย4 ถนนสุขเกษม ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

985 0505559007965 บจ.เดงบา การ์เด้น จ ากัด 6/1/2563 2,000,000       70209 ประกอบกิจการให้บริการเป็นรับท่ีปรึกษา

การจ าหน่าย น าเข้าส่งออก สินค้าอุปโภค 

บริโภค ทุกชนิด

16/1 ซอย3 (ถนนช้างม่อยเก่า) ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

986 0505550001395 บจ.ยง-จ๋ี วัสดุอุตสาหกรรม จ ากัด 6/1/2563 2,000,000       46593 น าเข้าส่งออก ผลิต จ าหน่ายปลีก ส่ง วัตถุ

อุตสาหกรรมและผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ทุกชนิด เทปกาว

399 หมู่ท่ี 4 ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

987 0505561004765 บจ.วัฒนธรรมลานนา โยคะ จ ากัด 20/1/2563 2,000,000       85410 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษาทางด้าน

โยคะ ฝึกโยคะเพ่ือสุขภาพ

330  หมู่ท่ี 5 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

988 0505538000902 บจ.สามชาย สไตล์ จ ากัด 13/1/2563 2,000,000       16299 ประกอบกิจการต้ังโรงงานส่ิงประดิษฐ์และ

สินค้าพ้ืนเมืองทุกชนิด ประดิษฐกรรมท่ีท า

ด้วยไม้ทุกชนิด

4/3 หมู่ท่ี 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

989 0503561001403 หจ.เซฟต้ีนานา 9/1/2563 2,000,000       46599 จ าหน่ายเคร่ืองจักรกล หรือเคร่ืองมือ

การเกษตรขนาดเล็ก

275  หมู่ท่ี 10 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250

990 0502561000015 หส.อาทิสติก แล็บ 23/1/2563 2,000,000       46443 การขายส่งเคร่ืองส าอาง 8/38  อาคารเดอะคานาสมินิมอล ช้ันท่ี 1 

 ห้องเลขท่ี 103-104 หมู่บ้าน โครงการ

เดอะคานาสมินิมอล หมู่ท่ี 3 ถนนซุปเปอร์

ไฮย์เวย์

ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

991 0505551001933 บจ.ทวีพรทัวร์ จ ากัด 9/1/2563 2,000,000       49323 ขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารท้ัง

ทางบก ทางน้ า ทางอากาศท้ัง

ภายในประเทศและระหว่างประเทศ

208/1  หมู่ท่ี 8 ต.สันผีเส้ือ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

992 0505561004579 บจ.อาชิม่า อินเตอร์เนช่ันแนล กรุ๊ป

 (ไทยแลนด์) จ ากัด

15/1/2563 2,000,000       47912 ประกอบกิจการ ซ้ือ ขายสินค้า ผ่านระบบ

อีคอมเมิร์ซ ออนไลน์ และ ไอที

22  ถนนป่าตัน ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

993 0503560001698 หจ.ซี.เจ.คอนสตรัคช่ันแอนด์ซัพ

พลาย

21/1/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 156/83 หมู่ท่ี 4 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

994 0503562001831 หจ.วีไอพีแท็กซ่ีเชียงใหม่ 27/1/2563 1,000,000       49321 ประกอบกิจการให้บริการขนส่งผู้โดยสาร

ทางบก โดยรถยนต์รับจ้าง แท็กซ่ี

11  ซอย8 (ถนนราษฎร์อุทิศ) ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

995 0505556010493 บจ.ดับเบ้ิลยู.อาร์.เอ็น. แลนด์สเคป

 จ ากัด

13/1/2563 1,000,000       71101 ประกอบกิจการรับออกแบบภูมิทัศน์ และ

ให้ค าปรึกษางานภูมิทัศน์

167 ถนนกองทราย ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

996 0505560009275 บจ.เอส ออลล์ เทค เซอร์วิส จ ากัด 14/1/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 38/1  หมู่ท่ี 5 ถนนสุรัตน์นิเวศน์ ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
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997 0505561000778 บจ.เพรสทิจ พร๊อพเพอร์ต้ี แอนด์ 

แอสเซท จ ากัด

14/1/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจการเป็นบริษัทตัวแทนท่ี

ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ซ้ือ ขาย เช่า 

บ้าน ท่ีดิน คอนโด อาคารพาณิชย์ อาคาร

ส านักงาน

99/246  หมู่ท่ี 3 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

998 0505561002282 บจ.คลีนเทค เซอร์วิสเซส จ ากัด 3/1/2563 1,000,000       81210 รับท าความสะอาดแก่หน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจและเอกชน

218/8  ถนนแก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

999 0505561002576 บจ.ฉกาจเสือด า จ ากัด 13/1/2563 1,000,000       82990 ประกอบกิจการเป็นตัวแทน นายหน้า และ

เป็นท่ีปรึกษาทางด้านการตลาด (เว้นแต่ใน

ธุรกิจประกันภัยการหาสมาชิกให้สมาคม 

และการค้าหลักทรัพย์)

405/49  ถนนมหิดล ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

1,000 0505561004587 บจ.คอฟเทล จ ากัด 10/1/2563 1,000,000       56101 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/

ร้านอาหาร

344/3  ถนนแก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

1,001 0505562019669 บจ.โจ อา โย จ ากัด 24/1/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการ ร้านอาหาร จ าหน่าย

อาหารและเคร่ืองด่ืม ทุกชนิด ทุกประเภท

189   ห้องเลขท่ี 205-206 โซนเอ หมู่ท่ี 6 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

1,002 0503552000891 หจ.เว็บ อะเวย์ 14/1/2563 1,000,000       95110 ประกอบกิจการติดต้ังซ่อมแซม

คอมพิวเตอร์ทุกชนิด

9/70-71  ซอย3 ถนนลอยเคราะห์ ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

1,003 0503558007579 หจ.เอนน่ี จอยน์ ทัวร์ 22/1/2563 1,000,000       55102 ประกอบกิจการท่ีพักและบริการด้านอาหาร 166/15-16  ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

1,004 0505540003255 บจ.นิต แอนด์ พิณ จ ากัด 9/1/2563 1,000,000       14139 จ าหน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษสา จ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ถุงมือผ้า

434/20 ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

1,005 0505547000642 บจ.กฤษณชัย  คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 14/1/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 145/1 ถนนวัวลาย ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

1,006 0505552003361 บจ.วัชรียา การค้า จ ากัด 9/1/2563 1,000,000       92001 ประกอบกิจการซ้ือ-ขายสลากกินแบ่ง 

สลากกินแบ่งรัฐบาล สลากออนไลน์ หวย 

หวยบนดิน

150/70 หมู่ท่ี 10 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

1,007 0505555001881 บจ.เลมอน เยลโล จ ากัด 3/1/2563 1,000,000       41002 งานก่อสร้าง 300/246 หมู่บ้านแกรนด์วิลล์ หมู่ท่ี 10 

ถนนเชียงใหม่-หางดง

ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

1,008 0505559003048 บจ.สตูดิโอนัมเบอร์ 8 เชียงใหม่ 

จ ากัด

14/1/2563 1,000,000       85421 ประกอบกิจการสอนเต้น การแสดง 181 ถนนเจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

1,009 0505562004319 บจ.เลอ ปิง จ ากัด 13/1/2563 1,000,000       55101 ประกอบกิจการโรงแรมรีสอร์ทห้องชุด 147/1  ถนนลอยเคราะห์ ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

1,010 0735554001380 บจ.เอสดีเค อินเตอร์ ซัพพลาย 

จ ากัด

2/1/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองจักร เคร่ืองกล 

เคร่ืองมือช่าง เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

399/59 หมู่ท่ี 2 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
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1,011 0503559001086 หจ.พุทธชาติการช่าง 10/1/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม 

อาคารท่ีพักอาศัย อาคารพาณิชย์ ทุกชนิด

299/4 หมู่ท่ี 5 ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120

1,012 0503549000818 หจ.นอร์ท โปรเกรส 13/1/2563 1,000,000       46599 จ าหน่ายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน

บุคคลและอุปกรณ์ดับเพลิง

20/1 หมู่ท่ี 5 ต.ทรายมูล อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 50130

1,013 0503560003101 หจ.ทรัพย์ไพศาลทรายทอง 7/1/2563 1,000,000       49339 ประกอบกิจการรับจ้างบรรทุก หิน ดิน 

ทราย เพ่ือการขนส่ง

242/11  หมู่ท่ี 3 ต.ต้นเปา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 50130

1,014 0503562003230 หจ.จรัสศรีผ้าฝ้าย 20/1/2563 1,000,000       14112 การผลิตเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย 90  หมู่ท่ี 7 ต.ร้องวัวแดง อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 50130

1,015 0503562004163 หจ.นานา เนเชอรัล โปรดักส์ 27/1/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการขายปลีกและส่งเส้ือผ้า 

เคร่ืองหนัง กระเป๋า รองเท้า เคร่ืองประดับ 

เคร่ืองส าอาง และสินค้าเบ็ดเตล็ดทาง

อินเตอร์เน็ต

1  หมู่ท่ี 2 ต.บวกค้าง อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 50130

1,016 0503562006671 หจ.ฮัน กุก กวาน 6/1/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืมทุกประเภท

3/7  หมู่ท่ี 3 ต.สันกลาง อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 50130

1,017 0505560008708 บจ.ทียู เฟอร์นิเทค จ ากัด 14/1/2563 1,000,000       47595 ประกอบกิจการจ าหน่ายและเช่าซ้ือ 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

141/381  หมู่ท่ี 2 ต.ต้นเปา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 50130

1,018 0503560001604 หจ.ทรี จี อิเลคทรอนิกส์ 9/1/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการติดต้ัง ซ่อมบ ารุงระบบ

ไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์การส่ือสารทุกชนิด ทุ

ประเภท

269 หมู่ท่ี 5 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

1,019 0505555009840 บจ.แมนเนอร์ คร๊าฟ เทรดด้ิง จ ากัด 29/1/2563 1,000,000       46439 ขายส่งเคร่ืองเงิน เคร่ืองถม และร้านขาย

ปลีกผลิตภัณฑ์ฝีมือคนไทย

41/4 หมู่ท่ี 1 ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

1,020 0505559002823 บจ.ตันวัฒนะคอนสตรัคช่ัน จ ากัด 7/1/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 139/2  หมู่ท่ี 2 ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

1,021 0505558011845 บจ.ม่ิงเมือง 2015 จ ากัด 21/1/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจการบริการจ าหน่ายสินค้า 

อุปโภค บริโภคท่ัวไปทุกชนิด

125/2 หมู่ท่ี 4 ต.ข้ีเหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150

1,022 0503560006886 หจ.พีแอนด์ที เฮ้าส์ 2017 10/1/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 59/1  หมู่ท่ี 3 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

1,023 0503561005719 หจ.บุญลือ 2018 28/1/2563 1,000,000       55101 ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ 

ไนท์คลับ

161/242  หมู่ท่ี 1 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

1,024 0485534000011 บจ.ตวงทิพย์คอนสตร๊ัคช่ัน จ ากัด 3/1/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 115/343 หมู่ท่ี 2 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

1,025 0505559009046 บจ.ฉายหลง จ ากัด 3/1/2563 1,000,000       55103 ประกอบกิจการท่ีพักแรมสัมผัสวัฒนธรรม

ชนบท

56/2  หมู่ท่ี 6 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

1,026 0505561009040 บจ.สแปน ซิสเต็มส์ นอร์ท จ ากัด 14/1/2563 1,000,000       46631 การขายส่งอิฐ ปูนทรายและผลิตภัณฑ์

คอนกรีต เช่น บล็อค เสา เสาเข็ม เสาเข็ม

คอนกรีต พ้ืนคอนกรีตส าเร็จ

289/40  หมู่ท่ี 3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
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1,027 0503562000184 หจ.เกษตรมหาวรรณ์ 29/1/2563 1,000,000       46209 ประกอบกิจการ น าเข้า และจ าหน่าย

พืชผลทางการเกษตรในประเทศ

66  หมู่ท่ี 6 ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190

1,028 0505547005008 บจ.เชียงใหม่ ฮิพ แม็กกาซีน จ ากัด 13/1/2563 1,000,000       18119 ประกอบกิจการออกหนังสือนิตยสารราย

สัปดาห์ รายปักษ์ และรายเดือน

5/1 หมู่ท่ี 5 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

1,029 0505552003255 บจ.ไอ แอม สนุกดี ทัวร์  จ ากัด 9/1/2563 1,000,000       79120 ประกอบกิจการธุรกิจบริการน าเท่ียวและ

จ าหน่ายต๋ัวเคร่ืองบิน

12/6 ซอย9 ถนนนิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

1,030 0505558007058 บจ.เจริญ โตวัน จ ากัด 15/1/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการค้า เคร่ืองส าอาง อุปกรณ์

เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้เสริมความงาม

59  ถนนบ ารุงบุรี ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

1,031 0505559001118 บจ.เก็ทกู๊ดคาร์ จ ากัด 14/1/2563 1,000,000       45103 ประกอบกิจการซ้ือขายรถยนต์มือสอง 36/10 หมู่ท่ี 10 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

1,032 0505561007063 บจ.แอท25 จ ากัด 14/1/2563 1,000,000       68104 ประกอบกิจการให้เช่าพ้ืนท่ี ให้เช่าห้องพัก

รายวันและรายเดือน

248/25  ถนนมณีนพรัตน์ ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

1,033 0505561020086 บจ.ลาบเมืองป้าว ในเวียง จ ากัด 23/1/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการให้บริการร้านอาหารและ

เคร่ืองด่ืม

21  ถนนอัษฎาธร ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

1,034 0505562007601 บจ.คาร์โก้ เมดิคอล ซัพพลาย 

แอนด์ อิควิปเม้นท์ จ ากัด

14/1/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค 183  หมู่ท่ี 10 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

1,035 0505557004055 บจ.ควิซ อินเตอร์เนช่ันแนล (ไทย

แลนด์) จ ากัด

13/1/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขายท่ีดิน หรือ

อสังหาริมทรัพย์

536/12 หมู่ท่ี 4 ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

1,036 0503545002581 หจ.เชียงใหม่รัตน คอนสตรัคช่ัน 6/1/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการค้า รับเหมาก่อสร้าง 20/1 หมู่ท่ี 3 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

1,037 0503557003219 หจ.ปัญธรักษ์ เฮลต้ีเชียงใหม่ 8/1/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจการการค้า สมุนไพร เคร่ือง

สมุนไพร เคร่ืองส าอาง อาหารเสริมบ ารุง

ร่างกาย

79 หมู่ท่ี 2 ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

1,038 0505551000562 บจ.ไทยบลูซี จ ากัด 6/1/2563 1,000,000       55101 ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ 

ไนท์คลับ

221/53 หมู่ท่ี 2 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

1,039 0505561003700 บจ.อารมย์ กรุ๊ป 2018 จ ากัด 3/1/2563 1,000,000       96101 ประกอบกิจการบริการให้บริการนวด

ลูกค้านอกสถานท่ี ผ่านระบบออนไลน์

132/34  หมู่ท่ี 7 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

1,040 0505561005991 บจ.ธนะพัฒน์ โซลูช่ัน จ ากัด 16/1/2563 1,000,000       68202 กิจกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ท่ีกระท า

โดย ได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

116/15  หมู่ท่ี 8 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

1,041 0505561007641 บจ.ศุภฤกษ์วิศวการช่าง จ ากัด 6/1/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร 

อาคารพาณิชย์

32  หมู่ท่ี 2 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

1,042 0505561012903 บจ.อะเมซ่ิง  เนเชอร์  วู๊ดส์ จ ากัด 10/1/2563 1,000,000       16299 การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้

ก๊อก ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์ การผลิตส่งของ

จากฝางและวัสดุจักสารอ่ืน ๆ

194  หมู่ท่ี 5 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
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1,043 0505562008217 บจ.ทิม แกลเลอร่ี จ ากัด 2/1/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าประเภท

เส้ือผ้า เคร่ืองประดับชาวเขา

99/88  หมู่ท่ี 8 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

1,044 0505562013741 บจ.ชูร่าส่ีแปด จ ากัด 6/1/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการ ร้านอาหาร ผับ บาร์ 

จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม

336/8  หมู่ท่ี 3 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

1,045 0503560005286 หจ.ฤทธาภรณ์อินทีเรีย 14/1/2563 1,000,000       71101 ประกอบกิจการให้บริการรับออกแบบ

รับเหมางานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม 

และตกแต่งภายในทุกชนิด

62/1  ถนนป่าตันงาม ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

1,046 0505557000343 บจ.แอคทีฟ อินสไปเรช่ันส์  จ ากัด 3/1/2563 1,000,000       41002 การรับเหมาก่อสร้างอาคารท่ีพัก 185/6 หมู่ท่ี 3 ถนนโพธาราม ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

1,047 0505561013462 บจ.ริบคอร์ด คอนซัลต้ิง เซอร์วิส

เซส จ ากัด

8/1/2563 1,000,000       62012 ประกอบกิจการบริการเขียนโปรแกรม 

ออกแบบ และการตลาด เก่ียวกับ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเว็บไซต์

1/1  ซอย9(ถนนมหาโชค) ถนนมหาโชค ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

1,048 0505562017003 บจ.พีจีพร้ินต้ิงแอนด์เทคโนโลยี 

จ ากัด

30/1/2563 1,000,000       18119 ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับจ้างพิมพ์ ผลิต

 ออกแบบ และจัดจ าหน่าย หนังสือ ส่ือ

ส่ิงพิมพ์ทุกประเภท ส่ือโฆษณา

30/11  ถนนศิริธร ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

1,049 0503549000974 หจ.เชียงใหม่ พล็อต 22/1/2563 500,000         46431 ขายส่งกระดาษทุกชนิด รวมท้ังอุปกรณ์

เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ทุกประเภท

234/28 หมู่ท่ี 5 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

1,050 0503551000153 หจ.เชียงใหม่ ทิพยรัตน์ คอนสตรัค

ชัน

13/1/2563 500,000         41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ

30 ซอย9 (ถนนพระปกเกล้า) ถนน

พระปกเกล้า

ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

1,051 0503554006861 หจ.เอส.เอส.ลอว์ แอนด์ แอสโซซิ

เอท

22/1/2563 500,000         69100 ประกอบกิจการบริการด้านกฎหมาย 5/16 ซอย4 ถนนช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

1,052 0503552005329 หจ.ค าปันเชียงใหม่ธุรกิจ 10/1/2563 500,000         68101 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย เช่า ให้เช่า 

อสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน อาคาร อาคาร

พาณิชย์ ท่ีดิน

83 หมู่ท่ี 1 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

1,053 0503561006201 หจ.เฮิร์บแอนด์สไปซ์ไทยคุ๊กก้ิง 14/1/2563 500,000         85499 ประกอบกิจการสอนท าอาหาร 151-153-155  ถนนราชวงศ์ ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

1,054 0503558005801 หจ.พีพีเอ็น99 มาร์เก็ตต้ิง 14/1/2563 300,000         93299 กิจกรรมด้านความบันเทิงและนันทนาการ 233/241 หมู่บ้านกาญจน์กนกวิลล์ หมู่ท่ี 

15

ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

1,055 0505562000810 บจ.ชาร์มม่ิง ลอฟท์ จ ากัด 13/1/2563 250,000         25939 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย วัสดุ

ก่อสร้าง อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้

254/4  ถนนเจริญราษฎร์ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

1,056 0503555001090 หจ.เชียงใหม่ทัวร์ แอนด์ ทิกเก็ท 

เซอร์วิส

14/1/2563 200,000         79110 จ าหน่ายต๋ัวเดินทาง 25/9 ถนนราชวิถี ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
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รหัส

ไปรษณีย์

1,057 0573556002804 หจ.ออลสตาร์ อินโนเวช่ัน 9/1/2563 200,000         28299 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย และอบรม

เก่ียวกับหุ่นยนต์เพ่ือการศึกษา

5  ซอย13 ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

1,058 0503560001086 หจ.เบทเทอร์ไลฟ์ (เชียงใหม่) 9/1/2563 100,000         10769 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติ

188/104 หมู่ท่ี 10 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

1,059 0505558011276 บจ.อะโฮะมิยะ ดอท คอม จ ากัด 14/1/2563 100,000         62011 ประกอบกิจการให้บริการออกแบบพัฒนา

เว็บไซต์

52/1 หมู่บ้านพระธาตุฯ หมู่ท่ี 9 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

1,060 0505556001397 บจ.โนนค า   มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 9/1/2563 100,000         46900 จ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ทุกชนิดทุก

ประเภท

510/38 หมู่ท่ี 5 ต.สันผีเส้ือ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

1,061 0515562000372 บจ.เอส เอส เค แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 

จ ากัด

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

พาณิชย์ ท่ีพักอาศัย สถานท่ีท าการและ

งานก่อสร้างอ่ืนๆทุกชนิด

11  หมู่ท่ี 7 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน 51130

1,062 0503558001091 หจ.พี.เอ็น.ปร้ินเตอร์ 10/1/2563 3,000,000       46691 การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม 158 หมู่ท่ี 4 ต.บ้านกลาง อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51000

1,063 0513559000829 หจ.ม่ังมี การช่าง 14/1/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 142/1 หมู่ท่ี 7 ต.บ้านกลาง อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51000

1,064 0513562000371 หจ.เค.ซี. ล าพูน เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์

 ซัพพลาย

13/1/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ

งานก่อสร้างทุกชนิด

183  หมู่ท่ี 2 ต.เหมืองง่า อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51000

1,065 0515557000351 บจ.อาร์พี แอสโซซิเอท แอนด์ ซัพ

พลาย  จ ากัด

2/1/2563 1,000,000       24102 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย แผ่น

เม็ทอลซีท ท้ังส่งและปลีก

201 หมู่ท่ี 7 ต.บ้านกลาง อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51000

1,066 0515561000689 บจ.สยาม ไดรด์ ฟรุ๊ตส์ จ ากัด 24/1/2563 1,000,000       10309 ผลิตและจ าหน่ายผลไม้แปรรูป 127/4  หมู่ท่ี 2 ต.ป่าสัก อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51000

1,067 0515562000305 บจ.รัตติก จ ากัด 8/1/2563 1,000,000       47612 ประกอบธุรกิจการค้า เคร่ืองใช้ส านักงาน 

น าเข้ามาจ าหน่ายในประเทศและส่งออก

ไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ

17/3  หมู่ท่ี 1 ต.เหมืองง่า อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51000

1,068 0513560000110 หจ.เอยูจี เอนจิเนียร่ิง 6/1/2563 1,000,000       08103 ประกอบกิจการระเบิดหิน ย่อยหิน 13/1  หมู่ท่ี 3 ต.ดงด า อ.ล้ี จ.ล าพูน 51110

1,069 0513562000761 หจ.จันทร์เจ้า ชุดให้นม 10/1/2563 1,000,000       47711 ประกอบกิจการจ าหน่ายชุดให้นมบุตรชุด

ช้ันในให้นม เส้ือผ้าของใช้แม่และเด็ก นม 

อาหารเสริมเด็กทุกประเภท

190  หมู่ท่ี 4 ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ล าพูน 51140

1,070 0513558000981 หจ.บ้านครัวไทย 9/1/2563 500,000         56101 ประกอบกิจการขายอาหารพร้อม

รับประทาน ประกอบด้วย น้ าพริก และ

แคบหมู

29/1 หมู่ท่ี 2 ต.หนองช้างคืน อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51150

1,071 0513533000252 หจ.เวียงยองมหาชัย 7/1/2563 200,000         41002 รับเหมาก่อสร้าง 106 หมู่ท่ี 3 ต.ต้นธง อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51000

1,072 0103517014272 หจ.เจนกิจเพ้นท์ 10/1/2563 100,000         46691 ขายส่ง ขายปลีกสีพ่นรถยนต์ต่างๆ 346/1  ถนนเจริญราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51000

1,073 0523550000974 หจ.เชียงใหม่ออมทอง 14/1/2563 10,000,000     55101 ประกอบกิจการโรงแรม 138/109 ถนนพหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 52100

1,074 0523540000602 หจ.ล าปางวิษณุก่อสร้าง 17/1/2563 3,500,000       41001 รับเหมาก่อสร้างอาคารบ้านเรือน 133 หมู่ท่ี 2 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 52190
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1,075 0523557000287 หจ.เดอะ ซัน ออยล์ 9/1/2563 2,000,000       46106 ประกอบกิจการส่งออกน้ ามันเช้ือเพลิงไป

จ าหน่ายยังต่างประเทศ

83/1 ถนนสุขสวัสด์ิ 2 ต.พระบาท อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 52000

1,076 0525559000898 บจ.กิจการร่วมค้า รอยเตอร์ แอนด์

 พรรัก จ ากัด

14/1/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 396 หมู่ท่ี 4 ต.พระบาท อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 52000

1,077 0525561000638 บจ.บี.เอส.เอฟ. เมืองทอง จ ากัด 23/1/2563 1,000,000       10802 การผลิตอาหารส าเร็จรูป อาหารเสิรม

ส าหรับสัตว์ การผลิตหัวอาหารหรืออาหาร

เข้มข้นส าหรับสัตว์

888/7  หมู่ท่ี 3 ต.ต้นธงชัย อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 52000

1,078 0523543000646 หจ.ฉัตรโยธิน ออโต้เซอร์วิส 6/1/2563 1,000,000       47511 จ าหน่ายส่งผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากผ้าทุกชนิด

และรักษา

75/1 ถนนพหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 52100

1,079 0525532000099 บจ.ล าปางเวียงทองคอนโดมิเนียม 

จ ากัด

14/1/2563 1,000,000       68101 จ าหน่ายห้องชุด 138/109 ถนนพหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 52100

1,080 0525560001096 บจ.ก้าวกระโดด 2017 จ ากัด 31/1/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจการจ าหน่ายขนม เคร่ืองด่ืม 

ไอศกรีม และผลิตภัณฑ์นม

28/159  ถนนวังขวา ต.สบตุ๋ย อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 52100

1,081 0523534000248 หจ.พงศ์ไพศาลอะไหล่ 2/1/2563 600,000         45302 จ าหน่ายอะไหล่รถจักรยานยนต์ และ

บริการซ่อมแซม

204/1-2 ถนนรอบเวียง ต.สวนดอก อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 52100

1,082 0523545000732 หจ.พงศ์วิศิษฐ์ผลดี 9/1/2563 500,000         41002 รับเหมาก่อสร้าง 221 หมู่ท่ี 1 ต.ชมพู อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 52100

1,083 0523560000632 หจ.ศรีเจริญชัยพานิช  ล าปาง 21/1/2563 400,000         41002 การก่อสร้าง 88/1  หมู่บ้าน ทุ่งหลวง หมู่ท่ี 5 ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 52190

1,084 0543540000424 หจ.แพร่รักษ์ลมัย 9/1/2563 3,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้างอาคาร สถานท่ืท าการ 

ถนน สะพาน งานก่อ

235 หมู่ท่ี 1 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170

1,085 0545558000118 บจ.ฮ่องกอก เอ็นเตอร์เทน จ ากัด 10/1/2563 2,000,000       55101 ประกอบกิจการโรงแรม ร้านอาหาร รับจัด

งานเล้ียง สถานท่ีพัก

444 หมู่ท่ี 6 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ 54120

1,086 0543539000092 หจ.ทวีประภาทรัพย์ 10/1/2563 1,100,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 44/2 หมู่ท่ี 8 ต.วังช้ิน อ.วังช้ิน จ.แพร่ 54160

1,087 0545559000570 บจ.ศรีสกุลทอง จ ากัด 14/1/2563 1,000,000       28219 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองมือ

 เคร่ืองใช้ อุปกรณ์ในการทางการ

เกษตรกรรมทุกชนิดท่ีผลิตจากเหล็ก

175/3 หมู่ท่ี 4 ต.ร่องฟอง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

1,088 0545558000444 บจ.ช านาญ บิสซิเนส เซอร์วิส จ ากัด 14/1/2563 1,000,000       82301 ประกอบกิจการรับจ้างเหมาแรงงานและ

งานบริการอ่ืนๆให้แก่บุคคล นิติบุคคลและ

ส่วนราชการต่างๆ

149/1 หมู่ท่ี 8 ต.น้ าช า อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130

1,089 0543560000802 หจ.ประหยัดดี 19 14/1/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจค้าสินค้าอุปโภค สินค้าบริโภค

ทุกชนิดทุกประเภท

109  หมู่ท่ี 3 ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140

1,090 0543555000051 หจ.อาร์เอ็น อินเตอร์กรุ๊ป 10/1/2563 200,000         92001 ประกอบกิจการจ าหน่ายสลากทุกประเภท 332 หมู่ท่ี 1 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดเลิก

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,091 0543555000069 หจ.บีเอ็นที ดิสทริบิวช่ันแอนด์

เซอร์วิส

10/1/2563 200,000         92001 ประกอบกิจการจ าหน่ายสลากทุกประเภท 25 หมู่ท่ี 1 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130

1,092 0553556000585 หจ.ต้ังธรรม วิศวกรรม 2/1/2563 2,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 1/3 ถนนราษฎร์อ านวย ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000

1,093 0553557000228 หจ.สหวัฒนกิจ 3/1/2563 2,000,000       41002 รับซ้ือและจ าหน่ายสินค้าเกษตรทุกชนิด 

และจ าหน่ายปัจจัยทางการเกษตรทุกชนิด

26 หมู่ท่ี 12 ต.กองควาย อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000

1,094 0553558001112 หจ.สังฆทิพย์ 2/1/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 2 หมู่ท่ี 3 ต.เรือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000

1,095 0553559000454 หจ.ศุภสรา เอ็นจิเนียร่ิง 2/1/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 29 หมู่ท่ี 8 ต.น้ าพาง อ.แม่จริม จ.น่าน 55170

1,096 0553538000307 หจ.พิมพ์ทองทวี 2/1/2563 700,000         41002 รับเหมาก่อสร้าง 103 หมู่ท่ี 1 ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน 55110

1,097 0553557000830 หจ.สิทธิชัยการโยธา 49 2/1/2563 500,000         41002 รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 11 หมู่ท่ี 4 ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน 55170

1,098 0563535000365 หจ.สหยานยนต์พะเยา 13/1/2563 3,000,000       45401 จ าหน่ายรถจักรยานยนต์ 941/1 ถนนพหลโยธิน ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000

1,099 0563538000471 หจ.พะเยาเจริญยนต์ (1996) 8/1/2563 3,000,000       45101 ขายรถจักรยานยนต์ 18-20 ถนนดอนสนาม ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000

1,100 0563546000884 หจ.นาวาเสมอก่อสร้าง 8/1/2563 1,000,000       43909 รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาท่ัวไป 34 หมู่ท่ี 17 ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000

1,101 0563557000139 หจ.เคจี กรุ๊ป คอนสตรัคช่ัน 8/1/2563 1,000,000       46319 จ าหน่ายอาหารกระป๋อง สินค้าอุปโภค

บริโภค

158 หมู่ท่ี 5 ต.น้ าแวน อ.เชียงค า จ.พะเยา 56110

1,102 0565562000453 บจ.พรประภา 2019 จ ากัด 9/1/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจ าหน่าย

สมุนไพร สมุนไพรแปรรูป

54  หมู่ท่ี 4 ต.แม่ลาว อ.เชียงค า จ.พะเยา 56110

1,103 0653560000615 หจ.ป.สัมฤทธ์ิอุทัยรุ่งเรือง 23/1/2563 1,000,000       43120 การก่อสรา่งท่ีพักอาศัย 138  หมู่ท่ี 4 ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา 56140

1,104 0515552000434 บจ.ไทย โยนก โลจิสติกส์ จ ากัด 13/1/2563 10,000,000     46631 จ าหน่ายหิน ดิน ทราย วัสดุอุปกรณ์

ก่อสร้างและเคร่ืองมือใช้ในการก่อสร้าง สี 

เคร่ืองเหล็ก

318  หมู่ท่ี 9 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

1,105 0575559002882 บจ.มจุลีพิจิตร จ ากัด 20/1/2563 5,000,000       47732 ประกอบกิจการจ าหน่ายทองค า ท้ัง

ทองรูปพรรณ และทองค าแท่ง รวมถึงอัญ

มณีอ่ืน

241 ถนนธนาลัย ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

1,106 0573560000799 หจ.วรญาการเกษตร 13/1/2563 4,000,000       46201 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าทางการ

เกษตรทุกชนิด

215 หมู่ท่ี 12 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

1,107 0573536000229 หจ.แม่สรวยศิริทองก่อสร้าง 15/1/2563 4,000,000       42101 รับเหมาก่อสร้างถนน และจ าหน่ายวัสดุ

และอุปกรณ์ส าหรับ

188 หมู่ท่ี 5 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180

1,108 0575557000181 บจ.ซีเอสอาร์ เวสท์ เอ็นเนอร์จี 

จ ากัด

10/1/2563 2,000,000       35101 การประกอบอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า 336 หมู่ท่ี 5 ถนนเชียงราย-เทิง ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

1,109 0575561002789 บจ.กนกสินรับเบอร์ จ ากัด 31/1/2563 2,000,000       46693 รับซ้ือยางก้อนถ้วยเพ่ือผลิตยางเครปและ

จ าหน่ายให้ผู้รับซ้ือในอุตสาหกรรม

334  หมู่ท่ี 19 ถนนพหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

1,110 0573536000296 หจ.ปัญจสินธ์ุออยล์ 10/1/2563 1,200,000       47300 สถานีบริการน้ ามัน 125 หมู่ท่ี 4 ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดเลิก

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,111 0573550000451 หจ.เชียงรายย่ิงเจริญ 9/1/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 35/1 หมู่ท่ี 10 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

1,112 0575561000620 บจ.ทีแอนด์ซี เอนจิเนียร์ จ ากัด 30/1/2563 1,000,000       41002 การก่อสร้างอาคาร 359  หมู่ท่ี 24 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

1,113 0575561000701 บจ.บุญชูลักษณ์ จ ากัด 21/1/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าอุปโภค 

บริโภค

333  หมู่ท่ี 19 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

1,114 0575560003731 บจ.ธนวศิน รีสอร์ท จ ากัด 22/1/2563 1,000,000       55101 ประกอบกิจการให้บริการรีสอร์ทห้องพัก 

ธุรกิจลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ การซ้ือ

และการขายอสังหาริมทรัพย์

369  หมู่ท่ี 18 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

1,115 0575561000549 บจ.สยาม ฟรุ๊ทแลนด์ จ ากัด 14/1/2563 1,000,000       10309 ประกอบกิจการให้บริการอบพืชผลทางการ

เกษตรทุกชนิด

15  หมู่ท่ี 5 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

1,116 0575561001138 บจ.ยักโกะ (ไทยแลนด์) จ ากัด 28/1/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้าส่งออกซ้ือมาขายไป

สินค้าเก่ียวกับความงาม

48 หมู่ท่ี 2 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

1,117 0575562002332 บจ.เพลเลท เอ็นเนอร์ย่ี อินดัสทร่ีส์

 จ ากัด

9/1/2563 1,000,000       20115 การผลิตถ่านจากวัสดุชีวมวล (เช่่ือเพลิงชีว

มวลอัดเม็ด)

233/2  หมู่ท่ี 3 ถนนสิงหนวัติ ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110

1,118 0575561001502 บจ.อาซานเต้ เดอ อาร์ท จ ากัด 23/1/2563 1,000,000       46209 ประกอบกิจการค้าจ าหน่าย พืชผลทาง

การเกษตรทุกชนิด

229  หมู่ท่ี 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

1,119 0573559001256 หจ.เอ สีดาน้อย 2/1/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 244 หมู่ท่ี 9 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

1,120 0573561002299 หจ.นัวปลาแดกแม่สาย 24/1/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการค้าอาหารและเคร่ืองด่ืม 897  หมู่ท่ี 3 ต.เวียงพางค า อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

1,121 0573562000044 หจ.สมาร์ทช็อป 999 27/1/2563 1,000,000       47413 ร้านขายปลีกอุปกรณ์การส่ือสาร 

โทรคมนาคม

214  หมู่ท่ี 9 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57240

1,122 0573562000559 หจ.ก้าวหน้า  ก้าวเจริญ 31/1/2563 1,000,000       47521 ประกอบกิจการขายปลีก เคร่ืองมือช่างทุก

ชนิด

298/2  หมู่ท่ี 2 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57240

1,123 0573560004310 หจ.แอสซิสท์ เอ็ดดูเคช่ัน เซอร์วิส 31/1/2563 1,000,000       85491 ประกอบกิจการให้บริการ การศึกษาและ

ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ

38  หมู่ท่ี 3 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250

1,124 0573562000109 หจ.อบอุ่นการไฟฟ้า 24/1/2563 1,000,000       47595 ขายปลีกขายส่ง อุปกรณ์ไฟฟ้า 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ต่อ

พ่วงคอมพิวเตอร์ ทุกชนิด ทุกประเภท

281/1  หมู่ท่ี 10 ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250

1,125 0575559000375 บจ.ฟาร์อีสท์ ฮิลล์แอนด์เฮ้าส์ นอร์ท

(ไทยแลนด์) จ ากัด

3/1/2563 1,000,000       68101 ประกอบกิจการ จัดหาท่ีดินเพ่ือท าการ

จัดสรร และก่อสร้างบ้าน เพ่ือขาย พร้อมท่ี

จัดสรรแล้ว

294 หมู่ท่ี 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260

1,126 0573560004409 หจ.รักดี-นิรักษ์ 28/1/2563 600,000         96104 ประกอบกิจการคลินิกเสริมความงาม 395/1  ถนนสนามบิน ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดเลิก
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1,127 0573560002309 หจ.แอล  (แม่สาย) 28/1/2563 500,000         86202 ประกอบกิจการคลีนิคเสริมความงาม 

เสริมสวย รักษาโรคท่ัวไปและให้ค าปรึกษา

เก่ียวกับความงาม

998/1  หมู่ท่ี 9 ต.เวียงพางค า อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

1,128 0573526000072 หจ.วิวัฒน์ชัย 7/1/2563 400,000         46612 ค้าส่ง ค้าปลีกน้ ามันเช้ือเพลิง 16/1 หมู่ท่ี 2 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150

1,129 0573562001504 หจ.ก้าวหน้าสตูดิโอ 31/1/2563 200,000         41001 ก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 398/51  หมู่ท่ี 9 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

1,130 0573551000722 หจ.เอ.พี.มันน่ีลิสซ่ิง 29/1/2563 200,000         68102 ประกอบกิจการซ้ือจัดหาเช่า เช่าซ้ือ และ

จัดการโดยประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ

169 หมู่ท่ี 16 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

1,131 0605556000829 บจ.โชคทรัพย์ธัญบุญ จ ากัด 9/1/2563 20,000,000     68102 ให้เช่า ขาย ซ้ือ และด าเนินงานด้าน

อสังหาริมทรัพย์

27/11 หมู่ท่ี 1 ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150

1,132 0605516000054 บจ.ท่าตะโกสมประสงค์ จ ากัด 13/1/2563 1,800,000       52219 ค่าคิวรถ 669/6 หมู่ท่ี 7 ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160

1,133 0603559000364 หจ.เชียงทอง เอ็นจิเนียร่ิง 31/1/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 107/101 หมู่ท่ี 10 ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

1,134 0603559001859 หจ.เอ คอนสตรัคช่ันแอนด์ซิสเท็ม 31/1/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 21/1 หมู่ท่ี 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

1,135 0465560000121 บจ.สอนสักค้ิว ริชล่ี บิวต่ี จ ากัด 10/1/2563 1,000,000       96104 ประกอบกิจการดูแลความงาม สักค้ิว สอน

สักค้ิว เสริมสวย ดูแลความงามท่ัวร่างกาย

 ดูแลผิวพรรณ

708/89  หมู่ท่ี 2 ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

1,136 0605559001729 บจ.ทริปเป้ิลเจ(2016) จ ากัด 30/1/2563 1,000,000       46107 ประกอบกิจการ น าเข้า -ส่งออก ผลิต 

จ าหน่าย แผ่นโพลีคาร์บอเนต อลูมิเนียม 

คอมโพสิทไวนิลฯ

196/84  หมู่ท่ี 1 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

1,137 0603550001058 หจ.เรารักสุข 13/1/2563 1,000,000       45202 ประกอบกิจการรับซ่อมรถ ดัดแปลงต่อ

เติมรถ เคาะพ่นสี ขายอะไหล่รถ ตลอดจน

งานต่าง ๆ เก่ียวกับรถ

596/10 หมู่ท่ี 7 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150

1,138 0603559001000 หจ.สุนธนมาลา 31/1/2563 1,000,000       49339 ประกอบกิจการขนส่ง 28/2 หมู่ท่ี 3 ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160

1,139 0603561001429 หจ.ภูมินทร์ซัพพลาย 9/1/2563 1,000,000       42202 รับติดต้ังงานสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 27/1  หมู่ท่ี 4 ต.วังมหากร อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160

1,140 0603541000176 หจ.แสงอุดมมอเตอร์เซลส์ 9/1/2563 1,000,000       45101 จ าหน่ายส่ง-ปลีกรถจักรยานยนต์ 50 หมู่ท่ี 6 ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220

1,141 0603547000411 หจ.เอ.เจ.เอ.ทรานสปอร์ต 8/1/2563 200,000         49329 ประกอบกิจการ ขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

ทุกชนิดทุกประเภท

234/45 หมู่ท่ี 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

1,142 0603553001067 หจ.เจนจิราแม่เล่ย์ 10/1/2563 200,000         92001 ค้าสลาก 17 หมู่ท่ี 5 ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150

1,143 0603555001277 หจ.พีสุภาค้าสลาก 10/1/2563 200,000         92001 ประกอบกิจการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล 8 หมู่ท่ี 5 ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150

1,144 0615562000126 บจ.พีเอ็มที อุทัย จ ากัด 31/1/2563 5,000,000       64929 การให้สินเช่ืออ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ใน

ท่ีอ่ืน

49/5  ถนนรักการดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000

1,145 0613537000116 หจ.ธนะวิทย์การโยธา 3/1/2563 1,000,000       42101 รับเหมาก่อสร้างงานโยธา 75 หมู่ท่ี 8 ต.บ้านเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110

1,146 0623561000457 หจ.ข าทองการช่าง 2018 6/1/2563 1,000,000       41002 การก่อสร้างอาคาร 17/1  หมู่ท่ี 2 ต.ทรงธรรม อ.เมืองก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร 62000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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1,147 0625559000587 บจ.ดี.ดับเบ้ิล.ดี ซัพพลาย จ ากัด 7/1/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 33/3 หมู่ท่ี 4 ต.เทพนคร อ.เมืองก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร 62000

1,148 0625562000371 บจ.จี เซ็นเตอร์ ซัพพลาย จ ากัด 2/1/2563 1,000,000       47411 ประกอบกิจการจ าหน่ายและติดต้ัง

คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง

59/54  ซอย4 ถนนวังคาง ต.ในเมือง อ.เมืองก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร 62000

1,149 0623558001138 หจ.โป่งน้ าร้อน การโยธา 27/1/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 75/5 หมู่ท่ี 11 ต.คลองน้ าไหล อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 62180

1,150 0623558001286 หจ.พงษ์เพชร 2015 30/1/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 233 หมู่ท่ี 3 ต.โป่งน้ าร้อน อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 62180

1,151 0623559000674 หจ.ปวฑิตา 6/1/2563 100,000         41002 รับเหมาก่อสร้าง 7 หมู่ท่ี 16 ต.เทพนคร อ.เมืองก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร 62000

1,152 0633558000883 หจ.ไก่ย่างวิเชียร 27/1/2563 1,000,000       77400 ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ รับอบรม ขาย

สูตรอาหาร ประเภทไก่ย่าง ส้มต า 

ตลอดจนอาหารทุกประเภท

5/2 หมู่ท่ี 3 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก 63000

1,153 0633556000517 หจ.บุญมากพืชผลกรุ๊ป 14/1/2563 1,000,000       46209 ประกอบธุรกิจจ าหน่ายสินค้าพืชไร่และ

พืชผลทางการเกษตรทุกชนิด

204 หมู่ท่ี 2 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

1,154 0633550000124 หจ.ไอ.เอ็น.ดี.การ์เม้นท์ 14/1/2563 800,000         13122 ประกอบกิจการโรงงานทอผ้า ถักผ้า ผ้ายืด

 และผลิตภัณฑ์เก่ียวกับผ้าทุกชนิด

367 หมู่ท่ี 1 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

1,155 0635562000142 บจ.กาดสองแผ่นดินริมเมย จ ากัด 27/1/2563 800,000         68104 ประกอบกิจเช่าและด าเนินการเกียวกับ

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของ ตนเอง หรือเช่า

จากผู้อ่ืน ท่ีไม่ใช่เพ่ือเป็นท่ีพักอาศัย

162  หมู่ท่ี 6 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

1,156 0633561000597 หจ.ท่าแค เอ็นจิเนียร่ิง 22/1/2563 520,000         41001 การก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย 301/3  ถนนไทยชนะ ต.เชียงเงิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000

1,157 0645560000170 บจ.พัฒนาเกษตรสุโขทัย จ ากัด 3/1/2563 1,000,000       10309 แปรรูปสินค้าเกษตร โรงอบแห้งผลไม้ แข่

แข็งผลไม้ และพืชผลการเกษตร

99/39  หมู่ท่ี 12 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000

1,158 0645560000137 บจ.ชัยธนาโรจน์ 2017 จ ากัด 3/1/2563 900,000         46209 จ าหน่ายสินค้าเกษตร เแปรรูป ส่งและปลีก 99/39  หมู่ท่ี 12 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000

1,159 0643562000531 หจ.คุณธรรมเรดิโอ 24/1/2563 200,000         60101 ประกอบกิจการให้บริการสถานีวิทยุเสนอ

ข่าวสาร ถ่ายทอดความรู้ ความบันเทิง 

โฆษณาและประชาสัมพันธ์

7/3  หมู่ท่ี 4 ต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000

1,160 0655548000521 บจ.โรงสีจักรศิลป์ไพศาล จ ากัด 31/1/2563 15,000,000     10611 ประกอบกิจการโรงสีข้าว 303 หมู่ท่ี 4 ต.ดงประค า อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180

1,161 0653559001557 หจ.เอ.เจ.เซอร์วิส เคลม 28/1/2563 1,000,000       66210 ประกอบกิจการบริการตรวจวสอบความ

เสียหายเบ้ืองต้นและประเมินราคาทรัพย์สิน

144/5 ถนนไชยานุภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

1,162 0653559001565 หจ.ปวีรุ่งเรือง เอ็นจิเนียร่ิง 31/1/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 145/13 หมู่ท่ี 1 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

1,163 0653559002120 หจ.เอ.พี.คัลเลอร์ การาจ 31/1/2563 1,000,000       45201 ประกอบกิจการอู่ซ่อมรถ ซ่อมสีรถยนต์ทุก

ประเภท

77/1 หมู่ท่ี 5 ต.ปากโทก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

1,164 0653559002472 หจ.คิงส์แมน เพอร์เฟคเมน 31/1/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการขายอุปกรณ์จัดแต่งทรงผม

ชาย เส้ือผ้าส าหรับผู้ชาย

261/87 หมู่บ้านโครงการต้นเงิน ถนนบรม

ไตรโลกนารถ

ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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1,165 0653560001255 หจ.เอส.เอ็น.พี.รุ่งเรือง 30/1/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้างอาคาร  ท่ีพักอาศัย  ถนน

และตกแต่งอาคาร

98  หมู่ท่ี 2 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

1,166 0655560000765 บจ.เกษตร โซเชียล จ ากัด 16/1/2563 1,000,000       46209 จ าหน่ายอาหารเสริมทางการเกษตรทุก

ชนิด ผลผลิตทางการเกษตรทุกชนิด

193/1 หมู่ท่ี 6 ต.ปากโทก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

1,167 0655561000181 บจ.ทอดแหลก จ ากัด 17/1/2563 1,000,000       10309 ประกอบกิจการรับผลิต ผลไม้แปรรูปทุก

ชนิด และจัดจ าหน่าย ผลไม้แปรรูปทุกชนิด

59/9  หมู่ท่ี 7 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110

1,168 0653559001760 หจ.พลโชค การช่าง 30/1/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 143 หมู่ท่ี 1 ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130

1,169 0653562002003 หจ.โชติกา ชุดไทย 17/1/2563 1,000,000       14120 ประกอบกิจการตัดเย็บเส้ือผ้า เคร่ืองแต่ง

กาย และเคร่ืองประกอบเคร่ืองแต่งกาย

ตามค าส่ังของลูกค้า

15  หมู่ท่ี 8 ต.ท่านางงาม อ.บางระก า จ.พิษณุโลก 65140

1,170 0105554084248 บจ.พลอย ซัมมิท จ ากัด 10/1/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 110/2  หมู่ท่ี 2 ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190

1,171 0655560001346 บจ.บ้านมุง เทนเดอร์ จ ากัด 15/1/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง อาคาร อาคารพาณิชย์ 

อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ีท าการ ถนน 

สะพาน

110/2  หมู่ท่ี 2 ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190

1,172 0655562000550 บจ.ด็อกเตอร์ ทิวากร เทรนน้ิง 

คอร์ส จ ากัด

30/1/2563 1,000,000       82301 ประกอบกิจการ ฝึกอบรม การลงทุนหุ้น 65  หมู่ท่ี 7 ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230

1,173 0653553000796 หจ.โชติสุวรรณการเกษตร 8/1/2563 500,000         47733 ประกอบกิจการค้าปุ๋ย 357/1  ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

1,174 0135555015312 บจ.บียอนด์สมาร์ทเทค จ ากัด 24/1/2563 500,000         46599 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก ผลิต ค้า 

เช่า ให้เช่า อุปกรณ์และอะไหล่ท่ีเก่ียวกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

202/12 หมู่ท่ี 6 ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

1,175 0655559000820 บจ.เดอะบิงซู จ ากัด 21/1/2563 500,000         56101 ประกอบกิจการภัตตาคาร ร้านอาหาร 309/55 หมู่ท่ี 7 ต.ท่าโพธ์ิ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

1,176 0663558000891 หจ.สามง่าม เซอร์วิส 7/1/2563 1,000,000       66192 กิจกรรมการประมวลผลและการเรียกช าระ

เงินส าหรับธุรกรรมทางการเงิน

1 หมู่ท่ี 6 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140

1,177 0663554001281 หจ.ผิวสวรรณ 20/1/2563 500,000         70209 การให้ค าปรึกษาด้านธุรกิจ และการจัดการ 36 หมู่ท่ี 6 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120

1,178 0673537000051 หจ.ไร่สงวนวงศ์ 2537 10/1/2563 3,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้างอาคาร ถนน โยธา 156/3 หมู่ท่ี 12 ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210

1,179 0675555000167 บจ.ไบโอ พี อี เอ จ ากัด 13/1/2563 1,000,600       35101 ประกอบกิจการเก่ียวกับพลังงาน

แสงอาทิตย์ พลังงานกังหันลม พลังงาน

หมุนเวียนเพ่ือผลิตและจ าหน่าย

กระแสไฟฟ้า

4 หมู่ท่ี 3 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170

1,180 0673558001049 หจ.ชัชชัย999 20/1/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 228 หมู่ท่ี 15 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
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1,181 0673561001291 หจ.สิริภัทร 2019 9/1/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการประมูลเพ่ือ ขายสินค้า 

รับเหมาติดต้ัง รับจ้างท าของ ตาม

วัตถุประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล

131  หมู่ท่ี 7 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150

1,182 0675561000823 บจ.ศรีเทพฟู้ด จ ากัด 16/1/2563 1,000,000       10293 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายน้ าปลา

ร้าปรุงสุก

38/2  หมู่ท่ี 6 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170

1,183 0673559000721 หจ.ธนาภาเพ่ิมทรัพย์ 7/1/2563 500,000         70209 การให้ค าปรึกษาด้านธุรกิจ  และการจัดการ 86 หมู่ท่ี 9 ต.ตาลเด่ียว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

1,184 0705555000263 บจ.อีสเทิร์น พาสต้า เลกาซ่ี จ ากัด 28/1/2563 20,000,000     10742 ประกอบกิจการผลิตเส้นหม่ี เส้นก๋วยเต๋ียว

ทุกชนิด

222  หมู่ท่ี 3 ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

1,185 0703535000266 หจ.สุทธิเดชการโยธา 2/1/2563 5,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้างอาคาร ฯลฯ 89 หมู่ท่ี 2 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120

1,186 0705560004212 บจ.ทองแพง อะกริ ฟาร์ม จ ากัด 21/1/2563 1,000,000       01450 ประกอบกิจการฟาร์มปศุสัตว์เพ่ือเล้ียงสุกร

จ าหน่าย

60/1  หมู่ท่ี 3 ต.น้ าพุ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

1,187 0705556001883 บจ.บ้านโป่งเอนเนอร์จี จ ากัด 28/1/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

กระแสไฟฟ้า

1 หมู่ท่ี 3 ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

1,188 0705561001993 บจ.ด าเนินสะดวก เฟรช โคโคนัท 

จ ากัด

20/1/2563 900,000         46102 ประกอบกิจการน าเข้าและส่งออกผลไม้ 355/1  หมู่ท่ี 5 ต.ดอนกรวย อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130

1,189 0715562000664 บจ.เพอซอนน่า แอสเซท จ ากัด 10/1/2563 5,000,000       96309 ประกอบกิจการให้บริการ รับปรึกษาและ

ให้ค าแนะน าเก่ียวกับแรงงานต่างด้าว การ

พิสูจน์สัญชาติ ลาว พม่า กัมพูชา ประเทศ

ต่าง ๆ

75/109  หมู่ท่ี 3 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120

1,190 0715561001861 บจ.ที เค แมนูแฟคเจอร่ิง แอนด์ เท

รดด้ิง จ ากัด

21/1/2563 5,000,000       10309 ประกอบกิจการ แปรรูป ส่งออกสินค้า

เกษตร

71  หมู่ท่ี 10 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150

1,191 0715562001229 บจ.เบสท์อินเตอร์ฟีด จ ากัด 15/1/2563 1,000,000       10802 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย วัตถุดิบ

เพ่ือผลิตอาหารสัตว์ทุกชนิด

29/14  หมู่ท่ี 6 ต.แก่งเส้ียน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000

1,192 0713553001198 หจ.นาถนิยม 30/1/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 1070/4 หมู่ท่ี 4 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

1,193 0713555001276 หจ.จุลมัญลิก 14/1/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจการรับปรึกษาปัญหาบ้าน 

ออกแบบ

658/200 หมู่ท่ี 2 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

1,194 0713562000808 หจ.ปัญญา บุญพามี 14/1/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 167  หมู่ท่ี 8 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120

1,195 0713562000425 หจ.อัญชิษฐา  แสตนเลส 31/1/2563 500,000         24202 ประกอบกิจการผลิต ซ้ือ ขาย อลูมิเนียม

ทุกชนิด

18/2  หมู่ท่ี 9 ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120

1,196 0723533000358 หจ.ส.อ่ าสุวรรณ 14/1/2563 10,400,000     41002 รับเหมาก่อสร้าง 193 หมู่ท่ี 2 ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120

1,197 0723554000721 หจ.แดชช่ิง ควีน 14/1/2563 5,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 144/87 ถนนมาลัยแมน ต.ร้ัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
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1,198 0723555000903 หจ.เกรทเทส  คิวท์ 14/1/2563 5,000,000       46411 ประกอบกิจการตัวแทน-นายหน้า ขายผ้า

ทอใยสังเคราะห์ ทุกชนิดทุกประเภท

144/87 ถนนมาลัยแมน ต.ร้ัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

1,199 0723555001004 หจ.วรกิจสิริ 14/1/2563 5,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 243 หมู่ท่ี 1 ต.วังน้ าเย็น อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150

1,200 0725556000909 บจ.สุพรรณเทคโนโลยี จ ากัด 24/1/2563 1,000,000       47411 ซ้ือขายคอมพิวเตอร์ทุกชนิด 1561/7 หมู่ท่ี 6 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160

1,201 0725561000873 บจ.สุพรรณ โบรกเกอร์ จ ากัด 8/1/2563 1,000,000       46101 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนซ่้ือขายสินค้า

เกษตรกรรม

122  หมู่ท่ี 9 ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160

1,202 0723556000427 หจ.ห้าดาวด่านช้าง การโยธา 14/1/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด

ทุกประเภท

49 หมู่ท่ี 3 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240

1,203 0723562001154 หจ.ดีดี ฟาร์มธรรมชาติ 28/1/2563 100,000         47213 ประกอบกิจการจ าหน่ายปลีกผักและผลไม้ 16/2  หมู่ท่ี 2 ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240

1,204 0205553011106 บจ.โกลบอล เน็ต ซอร์ซซ่ิง(ไทย

แลนด์) จ ากัด

10/1/2563 2,000,000       46900 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย น าเข้า-ส่งออก 

สินค้าอุปโภค บริโภค ทุกชนิดทุกประเภท 

เช่นอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ฯลฯ

49/223  หมู่ท่ี 10 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

1,205 0733559001157 หจ.ชุมพร เอ็นจิเนียร่ิง กรุ๊ป 7/1/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 58 หมู่ท่ี 6 ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

1,206 0735559004310 บจ.ครอก อินเตอร์-เทรด จ ากัด 6/1/2563 1,000,000       46204 ประกอบกิจการค้าขาย จรเข้ ผลิตภัณฑ์

และสินค้าทุกชนิดท่ีท าจากจรเข้ท้ังในและ

ต่างประเทศ

47 หมู่ท่ี 6 ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

1,207 0735561004348 บจ.แฮปพิล่ี ทราเวล จ ากัด 2/1/2563 1,000,000       79120 ประกอบกิจการน าเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับการน าเท่ียวทุกชนิด

318/28  ซอยพระงาม 3 ถนนทางรถไฟ

ตะวันตก

ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

1,208 0735560007076 บจ.กิมล้ัง ทรานสปอร์ต จ ากัด 27/1/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ

109/127  หมู่ท่ี 2 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

1,209 0733561000499 หจ.เรียล ดิจิทัล เวท 10/1/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองช่ัง เคร่ืองตวง 

เคร่ืองวัด และอะไหล่อุปกรณ์ทุกชนิด 

พร้อมท าการติดต้ัง ซ่อมแซม

30/1  หมู่ท่ี 9 ต.ล าเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150

1,210 0733562000646 หจ.อาร์ดับเบ้ิลยูคอนสตรัคช่ัน 27/1/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 63/16  หมู่ท่ี 2 ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73170

1,211 0733548000766 หจ.โฟร์ ไดเมนช่ัน คอนสทรัคช่ัน 6/1/2563 1,000,000       43120 ประกอบกิจการรับจ้างขน ขุด ตัก เจาะ อุด

 ไถ ถม ถ่ายเทเคล่ือนย้าย หิน ดิน ทราย 

กรวด และวัสดุก่อสร้าง

50/39 หมู่ท่ี 13 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

1,212 0735562006212 บจ.กิจคารมณ์ จ ากัด 7/1/2563 1,000,000       10302 การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง 27/118  หมู่ท่ี 6 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

1,213 0733542000675 หจ.ปาริชาติ ภาณุวัฒน์ 1999 2/1/2563 500,000         49339 รับจ้างขนส่งทางบก 51/2 หมู่ท่ี 4 ต.ถนนขาด อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

1,214 0733559000061 หจ.ลัดดา มอเตอร์ เซอร์วิส 30/1/2563 500,000         33141 รับจ้างซ่อมมอเตอร์ เคร่ืองสูบน้ าไฟฟ้า 

เคร่ืองจักรกลทุกประเภท

19/9 หมู่ท่ี 2 ต.ตาก้อง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
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1,215 0105530029808 บจ.สยามสลิปเปอร์ จ ากัด 9/1/2563 5,000,000       15201 ขายรองเท้า ผลิตรองเท้า 35/180 หมู่ท่ี 2 ต.บางน้ าจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

1,216 0745551002253 บจ.มู่ชวน เทรดด้ิง จ ากัด 13/1/2563 5,000,000       46622 ประกอบกิจการค้า น าเข้า และจ าหน่าย

โลหะ เช่น ทองแดง ทองเหลือง อลูมิเนียม

27/225 หมู่ท่ี 3 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

1,217 0745561009129 บจ.เรียล ริช สเตท จ ากัด 2/1/2563 5,000,000       68101 การซ้ือและการขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็น

ของตนเอง เพ่ือการพักอาศัย

29/9  หมู่ท่ี 2 ซอยปล่องเหล่ียม 11 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

1,218 0743551001425 หจ.เอ็ม เอ็ม จี ค้าวัสดุ 9/1/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการขายพัสดุท่ีประกวดราคา

ตามวัตถุท่ีประสงค์ท้ังหมดด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

14/10 หมู่ท่ี 9 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

1,219 0745557004011 บจ.ไลท์ โอเช่ียน จ ากัด 8/1/2563 1,000,000       64921 ประกอบกิจการบริการรับค้ าประกันหน้ีสิน

 ความรับผิด

88/20 หมู่ท่ี 1 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

1,220 0745560006126 บจ.ซี เอ็น พี  คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด 14/1/2563 1,000,000       95120 ประกอบกิจการรับบริการตรวจเช็ค

ซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์

ส่ือสาร เคร่ืองมืออิเล็คโทรนิกส์

35/28  หมู่ท่ี 4 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

1,221 0745561002604 บจ.ปลูกทรัพย์ 618 จ ากัด 3/1/2563 1,000,000       68101 การซ้ือและการขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็น

ของตนเอง เพ่ือการพักอาศัย

1300/609  ถนนนรราชอุทิศ ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

1,222 0103538022126 หจ.ไชยเจริญวัฒนาการพิมพ์ 22/1/2563 400,000         18119 ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์เอกสาร

และส่ิงพิมพ์ต่างๆ ทุกชนิด

30/29 หมู่ท่ี 1 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

1,223 0743554000241 หจ.อร่อยจัง กรุ๊ป 9/1/2563 300,000         73101 ผลิต รับจ้างส่ือโฆษณา และ

ประชาสัมพันธ์ทุกประเภท

321/104 ถนนนิคมรถไฟ ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

1,224 0743553001732 หจ.เอส พี เจ เซอร์วิส 30/1/2563 100,000         33122 การซ่อมและบ ารุงรักษาเคร่ืองจักร

อุตสาหกรรมในโรงงานทุกชนิดทุกประเภท

29 หมู่ท่ี 1 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 70210

1,225 0765562000940 บจ.โชติช่วงลิสซ่ิง เซอร์วิส จ ากัด 2/1/2563 5,000,000       64911 สัญญาเช่าทางการเงินส าหรับยานยนต์ 499/48-49  ถนนเพชรเกษม ต.ชะอ า อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 76120

1,226 0763553000442 หจ.พูลรัศมี คอนสตร๊ัคช่ัน 3/1/2563 3,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 119 หมู่ท่ี 5 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130

1,227 0763561000073 หจ.อู่กาญจนะ 2/1/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจการจ าหน่ายอะไหล่รถบรรทุก

สิบล้อ อะไหล่หางพ่วงและเทลเลอร์ทุก

ชนิดพร้อมซ่อม

42  หมู่ท่ี 5 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

1,228 0765545000252 บจ.โรงบรรจุแก๊ส เพชรบุรี จ ากัด 7/1/2563 1,000,000       47735 อัดบรรจุแก๊ส ขายแก๊ส 65 หมู่ท่ี 1 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

1,229 0765560000926 บจ.อัลติโม่บริว จ ากัด 8/1/2563 1,000,000       01611 ประกอบกิจการให้บริการพ่นยาฆ่าแมลง 

ปุ๋ย ฮอร์โมนพืช สารอาหารพืช สารน้ าต่างๆ

24  ถนนโพธ์ิการ้อง ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

1,230 0765561001276 บจ.ศรีเมืองเพชรการค้า จ ากัด 14/1/2563 1,000,000       22210 ผลิตและจ าหน่ายประตูหน้าต่างพลาสติก 103  หมู่ท่ี 2 ต.นาวุ้ง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
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1,231 0765558000191 บจ.แฮนด์ อิน แฮนด์ คอนซัลต้ิง 

จ ากัด

2/1/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษาและให้

ค าแนะน าปัญหาเก่ียวกับด้านการ

บริหารงานพาณิชยกรรม

33/22 หมู่ท่ี 3 ต.แหลมผักเบ้ีย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110

1,232 0763552000082 หจ.โชคชะอ า 09 ฟาร์ม 14/1/2563 1,000,000       01411 ประกอบกิจการสถานกักกันสัตว์ และการ

เคล่ือนย้ายสัตว์ประเภทโค ภายใน

ราชอาณาจักร

26 หมู่ท่ี 1 ต.สามพระยา อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 76120

1,233 0763552000201 หจ.แซม การ์เด้นท์ 3/1/2563 1,000,000       68103 เปิดบริการธุรกิจห้องพัก ขาย-ให้เช่า แบบ

ช่ัวคราว รายเดือน รายปี และเซ้งสิทธ์ิ

123/12 ถนนนราธิป ต.ชะอ า อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 76120

1,234 0763557000412 หจ.ส.ทรัพย์บารมี คอนสตรัคช่ัน 21/1/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 77/1 หมู่ท่ี 6 ต.นายาง อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 76120

1,235 0103561017265 หจ.ชนะวิณี 6/1/2563 1,000,000       47213 ประกอบกิจการค้า มะพร้าว และ

ผลิตภัณฑ์ต่างๆจากมะพร้าว

406/1  หมู่ท่ี 3 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130

1,236 0763556000095 หจ.สตาร์เอสพี 21/1/2563 1,000,000       49339 บริการขนส่งสินค้าประเภทต่าง ๆ ทางถนน

 ภายในท้องถ่ินหรือระยะทางไกลด้วย

รถบรรทุกหรือยานพาหนะอ่ืน

49 หมู่บ้านหัวเขา หมู่ท่ี 10 ต.มาบปลาเค้า อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130

1,237 0763559000550 หจ.เพชรนภา ก่อสร้าง (2016) 3/1/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน

178/26 หมู่ท่ี 1 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130

1,238 0763528000191 หจ.เกียรติไกรวัลย์ชะอ าขนส่ง 3/1/2563 900,000         49339 รับจ้างขนส่งสินค้าทางบก 988/35 ถนนเพชรเกษม ต.ชะอ า อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 76120

1,239 0763560000274 หจ.ฮอลล์ แอนด์ แฮม คอนสตรัคช่ัน 21/1/2563 500,000         41002 รับเหมาก่อสร้าง 12  หมู่ท่ี 4 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

1,240 0763560000142 หจ.สระสินทร กรุ๊ป 14/1/2563 200,000         47711 ประกอบกิจการตัวแทน นายหน้า 

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดปรับสรีระเพ่ือ

สุขภาพและความงาม

28 ซอยบริพัตร5 ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

1,241 0763561000669 หจ.เอสเอ็นอาร์  แอดวานซ์  เทรด

ด้ิง

6/1/2563 100,000         45302 จ าหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ 84/3  หมู่ท่ี 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

1,242 0763560000789 หจ.พ.ค้าดี 3/1/2563 100,000         55109 ท่ีพักแรมระยะส้ัน ระยะยาวและบริการ

ด้านอาหาร

298  หมู่ท่ี 3 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 76120

1,243 0763561000251 หจ.เพชรบุรีซีซีทีวี 6/1/2563 10,000           47413 ประกอบกิจการจ าหน่าย ติดต้ัง ซ่อมแซม 

และบ ารุงรักษา กล้องวงจรปิด และ

อุปกรณ์ทุกชนิด

638  หมู่ท่ี 1 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130

1,244 0775554002017 บจ.เทรดด้ิง แซดที จ ากัด 8/1/2563 7,000,000       68102 ซ้ือ ขาย เช่า เช่าซ้ือ บ้านและท่ีดิน 

หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม

458/3-5 หมู่บ้านพุน้อย หมู่ท่ี 4 ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดเลิก
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รหัส

ไปรษณีย์

1,245 0775543000387 บจ.โชคชัย หัวหิน เซอร์วิส จ ากัด 7/1/2563 5,000,000       47591 จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 36 ถนนอ านวยสินธ์ุ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

1,246 0775552000408 บจ.หัวหิน ไฮดรา จ ากัด 8/1/2563 3,000,000       55101 ประกอบกิจการ โรงแรม ภัตตาคาร บาร์ 

ไนท์คลับ

38/57 ช้ันท่ี 1 ติร ติรา คอนโดมิเนียม 

ถนนเพชรเกษม

ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

1,247 0775548000440 บจ.โลตัส พรอพเพอร์ต้ี หัวหิน  

จ ากัด

7/1/2563 2,000,000       68102 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์

40/20 หมู่บ้านหัวหิน เบเวอร่ีฮิล ถนนหัว

หิน-หนองพลับ

ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

1,248 0775559002546 บจ.บาธไลฟ์ เอเซีย จ ากัด 13/1/2563 2,000,000       47523 ประกอบกิจการจ าหน่ายสุขภัณฑ์ เคร่ือง

สุขภัณฑ์เซรามิค

543/18 หมู่ท่ี 7 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

1,249 0775562000613 บจ.ควอลิคอร์ เมเนจเม้นท์ จ ากัด 7/1/2563 2,000,000       55102 ประกอบกิจการเกสต์เฮ้าส์และให้บริการ

เช่าห้องพักระยะส้ัน

178/55-56  ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

1,250 0775558001163 บจ.ดับบลิว ดับบลิว พี ซี (ไทย

แลนด์) จ ากัด

7/1/2563 2,000,000       68103 การเช่าและการด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเองหรือเช่า

จากผู้อ่ืนเพ่ือเป็นท่ีพักอาศัย

314 หมู่ท่ี 1 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

1,251 0773559000886 หจ.ทองมงคล  คอนกรีต 8/1/2563 2,000,000       23951 ประกอบกิจการการผลิตคอนกรีต และจัด

จ าหน่ายท้ังปลีกและส่ง

19/19 หมู่ท่ี 2 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230

1,252 0773562000212 หจ.ดิษยา กาสเคลล์ 14/1/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขายให้เช่า

อสังหาริมทรัพย์

289  หมู่ท่ี 4 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

1,253 0775546001481 บจ.วาลฮาลล่า จ ากัด 22/1/2563 1,000,000       68102 ค้าอสังหาริมทรัพย์ 41/177 ทิพย์วรรณ 4 ซอยหมู่บ้านสมอ

โพรงถนนเลียบคันคลองชลประทาน

ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

1,254 0775548005905 บจ.ริคการ์ด แอนด์ แอนเดอร์ จ ากัด 27/1/2563 1,000,000       68101 ประกอบกิจการค้า อสังหาริมทรัพย์ ซ้ือ 

ขาย จัดสรรท่ีดิน และท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก

สร้าง

198/21 หมู่ท่ี 1 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

1,255 0775561002981 บจ.10000 จ ากัด 6/1/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง อาคารท่ีพักอาศัย ถนน 

สะพาน เข่ือน อุโมงค์

126/9  หมู่ท่ี 4 ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210

1,256 0803562000271 หจ.ชาลิสา ชาญกัน 13/1/2563 5,000,000       64929 ประกอบธุรกิจสินเช่ือรายย่อยระดับ

จังหวัดภายใต้การก ากับ(สินเช่ือพิโก

ไฟแนนซ์)

99/100  ซอยเศรษฐี 99 ถนนพัฒนาการคู

ขวาง

ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

1,257 0803523000010 หจ.ทุ่งสงเจริญผล 10/1/2563 5,000,000       46209 รับซ้ือยางพารา 34/1 ถนนหมู่บ้านพัฒนา  ซอย 14 ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

1,258 0803556001929 หจ.กลีบแก้วกรุ๊ป 14/1/2563 5,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 32/1 หมู่ท่ี 9 ถนนทุ่งสง-สุราษฎร์ ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

1,259 0803554001441 หจ.เดล่ีพลัสขนส่ง 14/1/2563 2,100,000       46900 จ าหน่ายสินค้าบริโภค และ อุปโภค 126  ซอยหัวหลาง ถนนราชด าเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

1,260 0805558000735 บจ.ดี-ครีเอทีฟแอนด์คอนสตรัคช่ัน 

จ ากัด

9/1/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 1410/40 ถนนศรีปราชญ์ ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

1,261 0803529000321 หจ.สินประสานมิตร 10/1/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 148 หมู่ท่ี 1 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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1,262 0803553000948 หจ.แดร่ี ฮัท ทุ่งสง 28/1/2563 1,000,000       56101 จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 79 หมู่ท่ี 2 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

1,263 0803556000663 หจ.พี.เอ็น.ขนส่งภาคใต้ 14/1/2563 1,000,000       49323 บริการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 79 หมู่ท่ี 7 ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

1,264 0803562000131 หจ.สิชลยางทอง 6/1/2563 1,000,000       45302 ประกอบกิจการศูนย์บริการ ซ้ือและจ า

หน่ายางรถยนต์ ยางรถบรรทุกและช้ินส่วน

และอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์ทุกชนิด

38/23  หมู่ท่ี 10 ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120

1,265 0805557001274 บจ.พี.เอ็ม.ไฮโดรลิค ซัพพลาย จ ากัด 8/1/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการ น าเข้า ส่งออกจ าหน่าย 

เคร่ืองมือ อะไหล่ วัสดุส้ินเปลือง อุปกรณ์

ต่อพ่วงทุกชนิด

69/3 หมู่ท่ี 3 ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120

1,266 0105559025827 บจ.มหามิตร เคมีคอล จ ากัด 23/1/2563 1,000,000       46421 ประกอบกิจการค้า น าเข้า ส่งออก และ

ขายปลีกภายในประเทศ เก่ียวกับท่ีนอน

ยางพารา หมอนยางพารา

3/11  หมู่ท่ี 12 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210

1,267 0805556001131 บจ.ขนอมพาราไดส์ รีสอร์ท แอนด์

 สปา จ ากัด

14/1/2563 1,000,000       68102 ซ้ือขายท่ีดินและอสังหาริมทรัพย์ 28/6 หมู่ท่ี 6 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210

1,268 0805556001149 บจ.ขนอม พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 14/1/2563 1,000,000       68101 ประกอบกิจการซ้ือขาย ท่ีดิน ขาย ให้เช่า 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  ท่ีอยู่อาศัย ทาว

เฮ้าท์ โฮมออฟฟิค

28/6 หมู่ท่ี 6 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210

1,269 0803552002106 หจ.นพเก้าอินเตอร์กรุ๊ป 10/1/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 69 หมู่ท่ี 7 ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230

1,270 0803531000465 หจ.ทุ่งสงมิตรเกษตร 10/1/2563 400,000         46692 จ าหน่ายปลีกปุ๋ยเคมีเกษตร 106-110 ถนนชนปรีดา ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

1,271 0815560000950 บจ.ห้างทองพูลสวัสด์ิ 2 กระบ่ี จ ากัด 3/1/2563 10,000,000     47732 ซ้ือ ขาย ให้เช่า ทอง ทองรูปพรรณ เพชร

พลอย อัญมณี เคร่ืองประดับต่างๆ

31/3 หมู่ท่ี 4 ต.คลองหิน อ.อ่าวลึก จ.กระบ่ี 81120

1,272 0815555000599 บจ.กระบ่ีโลจิสติกส์ จ ากัด 10/1/2563 3,000,000       46314 จ าหน่ายไอศกรีม 17/5 ถนนศรีพังงา ต.กระบ่ีใหญ่ อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81000

1,273 0815561001275 บจ.เพลย์ไทย กระบ่ี จ ากัด 3/1/2563 2,000,000       79120 ประกอบกิจการน าเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับการน าเท่ียวทุกชนิด

17/54  ถนนวัชระ ต.ปากน้ า อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81000

1,274 0813557000357 หจ.ศรีกระบ่ีเซอร์เวย์ 3/1/2563 1,000,000       45302 จ าหน่ายอะไหล่ยนต์ รถยนต์ อะไหล่

รถจักรยานยนต์ เคร่ืองยนต์ใหม่และ

อะไหล่มือสอง

289 หมู่ท่ี 11 ต.กระบ่ีน้อย อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81000

1,275 0813562000301 หจ.แสงจันทร์ทัวร์ 13/1/2563 1,000,000       49209 ประกอบกิจการให้บริการรับส่งผู้โดยสาร

ประจ าทาง เพ่ือการท่องเท่ียว

226  หมู่ท่ี 3 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81000

1,276 0813559000214 หจ.เอส.เอ.ซี.เอ็นจิเนียร่ิง(2016) 9/1/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการรับเหมาติดต้ังอุปกรณ์

อิเล็คทรอนิกส์เก่ียวกับเสาสัญญาณโทรศัพท์

66 หมู่ท่ี 6 ต.เพหลา อ.คลองท่อม จ.กระบ่ี 81120
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1,277 0815538000128 บจ.โชคน าพา จ ากัด 2/1/2563 1,000,000       47114 จ าหน่ายสินค้าอุปโภค- บริโภค 235 หมู่ท่ี 2 ถนนเพชรเกษม ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 81130

1,278 0813561000099 หจ.เอวี ซีเครท 7/1/2563 1,000,000       47723 ขายเคร่ืองส าอาง 58/1  หมู่ท่ี 7 ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบ่ี 81140

1,279 0505542002345 บจ.ตุ๊จ้า จ ากัด 14/1/2563 1,000,000       03221 เพาะพันธ์ุและจ าหน่ายสัตว์น้ า 141 หมู่ท่ี 4 ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบ่ี 81150

1,280 0815554000358 บจ.เดอะเวลลิงตัน อ่าวนาง จ ากัด 28/1/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการค้า ให้เช่า ท่ีดิน อาคาร

พาณิชย์

523 หมู่ท่ี 2 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81180

1,281 0815559000429 บจ.เอเวอร่ีเดย์อิสกู๊ด จ ากัด 8/1/2563 1,000,000       79909 ประกอบกิจการธุรกิจน าเท่ียว รวมท้ัง

ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการน าเท่ียวทุกชนิด

675 หมู่ท่ี 2 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81180

1,282 0813549000271 หจ.เอส ซี อี พี กรุ๊ป 9/1/2563 800,000         46421 จ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์

เก่ียวกับไฟฟ้าทุกชนิด

3/8 ถนนราษฎร์พัฒนา ต.กระบ่ีใหญ่ อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81000

1,283 0825546000361 บจ.เสริมสร้างเพชรธุรกิจขนาดย่อม

 จ ากัด

6/1/2563 3,000,000       46421 จ าหน่ายส่ง-ปลีกแอร์ 288/1 ถนนเพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000

1,284 0825561000503 บจ.เสรี ฟู้ดเซอร์วิส จ ากัด 7/1/2563 2,000,000       47114 ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง 

อาหารส าเร็จรูป เคร่ืองกระป๋อง เคร่ืองปรุง

รส เคร่ืองด่ืม สุรา เบียร์ บุหร่ีและเคร่ือง

อุปโภคบริโภคทุกชนิด

32/2  หมู่ท่ี 2 ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000

1,285 0835548010975 บจ.นก - โจ จ ากัด 7/1/2563 6,000,000       56101 ภัตตาคาร ร้านอาหาร เคร่ืองด่ืม 37/1 หมู่ท่ี 3 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

1,286 0835548004231 บจ.ภูเก็ตรัษฎาก่อสร้าง จ ากัด 27/1/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 63/59 หมู่ท่ี 6 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

1,287 0835555004187 บจ.ภูเก็ต ซิต้ีทัวร์บัส จ ากัด 7/1/2563 5,000,000       49209 ประกอบกิจการขนส่งโดยสารรถประจ าทาง 44/16 หมู่ท่ี 7 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

1,288 0835549007943 บจ.ไทย มาริเลียน จ ากัด 27/1/2563 4,000,000       68104 บริการจัดหา ให้เช่า การขาย การซ้ือ และ

ด าเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์

156/30 หมู่ท่ี 5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

1,289 0835560006524 บจ.สวีดิช ฟู้ด จ ากัด 13/1/2563 4,000,000       56101 การบริการด้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 45/2  ถนนโคกโตนด ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

1,290 0835555013569 บจ.อีสท์ไซด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 13/1/2563 4,000,000       68104 ประกอบกิจการให้เช่าสังหาริมทรัพย์และ

อสังหาริมทรัพย์ รวมท้ังจัดหาผู้เช่าและให้

เช่า ส าหรับบุคคลอ่ืน

184/25 หมู่ท่ี 4 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

1,291 0835549003018 บจ.ซี 17 ภูเก็ต  จ ากัด 7/1/2563 4,000,000       79120 ประกอบกิจการบริหารจัดการและทัวร์

ต่าง ๆ

9/9-10 ถนนประชานุเคราะห์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

1,292 0835551003437 บจ.ไทย ภูเก็ต เฮ้าส์เซซ จ ากัด 7/1/2563 2,000,000       68102 ประกอยบกิจการซ้ือ ขาย อสังหาริมทรัพย์ 124/120  หมู่ท่ี 5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

1,293 0835558012466 บจ.กู๊ดด้ี สกาย จ ากัด 10/1/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม

77/13  หมู่ท่ี 4 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

1,294 0835562009041 บจ.สามสิงห์มวยไทย จ ากัด 22/1/2563 2,000,000       93112 ประกอบกิจการศูนย์ออกก าลังกายและยิม 61/20  หมู่ท่ี 3 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
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วันท่ี

จดเลิก

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,295 0835554006771 บจ.แอท ฮิลล์ แอดเวนเจอร์ ทัวร์ 

2009 จ ากัด

20/1/2563 2,000,000       79120 ประกอบกิจการน าเท่ียวรวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับการน าเท่ียวทุกชนิด

82/25 หมู่ท่ี 10 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

1,296 0835557012373 บจ.ภูเก็ต ลีดเดอร์ คอนซัลต้ิง จ ากัด 2/1/2563 2,000,000       70209 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษาและให้

ค าแนะน าปัญหาเก่ียวกับด้านบริหารงาน

พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม

64/39 หมู่ท่ี 5 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

1,297 0835558002487 บจ.เจแอนด์บี ภูเก็ตพาร์ทเนอร์ 

จ ากัด

7/1/2563 2,000,000       56101 ประกอบธุรกิจจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 39/7 ถนนพระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

1,298 0835560003100 บจ.ซาซ่า คาเฟ่ 5591 จ ากัด 10/1/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม

38/31 ถนนนาใน ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

1,299 0835562016675 บจ.เอชดี แทททู ภูเก็ต จ ากัด 20/1/2563 2,000,000       96309 กิจกรรมการบริการอ่ืน ๆ ส่วนบุคคลซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

49  ถนนบางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

1,300 0835529000196 บจ.ภูเก็ต เอฟ แอนด์ บี จ ากัด 8/1/2563 1,500,000       46321 จ าหน่ายส่ง-ปลีกสุรา เคมีภัณฑ์ อาหาร

เคร่ืองด่ืมส า

77/6 หมู่ท่ี 6 ถนนหลวงพ่อแช่มวัดฉลอง ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

1,301 0833558000172 หจ.เค บี เค 10/1/2563 1,000,000       47595 ประกอบกิจการจ าหน่ายพร้อมติดต้ัง

เคร่ืองปรับอากาศทุกชนิด

54/7 หมู่ท่ี 1 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

1,302 0833559000303 หจ.สยาม ทิวลิป 99 27/1/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการขายส่งเคร่ืองส าอาง 

เก่ียวกับการดูแลผิวหน้า และผิวกาย

35/771 หมู่ท่ี 2 ถนนเทพกษัตรี ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

1,303 0833562000084 หจ.พันวา 298 อินเตอร์เนช่ันแนล 

เดนทัลคลินิก

9/1/2563 1,000,000       86203 ประกอบกิจการด้านกิจกรรมทางทันตกรรม 29/8  หมู่ท่ี 8 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

1,304 0833562000866 หจ.ทีเอ็มซีเอ มารีน คอนซัลแทนส์ 31/1/2563 1,000,000       70209 บริการให้ค าปรึกษาและบริหารจัดการ

เก่ียวกับการเดินเรือท้ังในและต่างประเทศ

156/30  หมู่ท่ี 5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

1,305 0835560009868 บจ.เนียร์42 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 14/1/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการให้บริการติดต้ัง ดูแล 

ซ่อมแซมบ ารุงรักษางานระบบไฟฟ้า และ

การส่ือสารทุกประเภท

101/91  หมู่ท่ี 6 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

1,306 0835561006498 บจ.ดับเบ้ิลยู.ซี. ภูเก็ต จ ากัด 14/1/2563 1,000,000       47411 ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่ง

คอมพิวเตอร์และให้บริการซ่อมแซม 

บ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ เดินสาย

อินเตอร์เนต

103/39  หมู่ท่ี 6 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

1,307 0835562002852 บจ.แอ็คทีฟ มิวสิค จ ากัด 7/1/2563 1,000,000       90002 ประกอบกิจการรับบริการจัดงานอีเวนท์  

ออร์แกไนเซอร์ งานเปิดตัวสินค้า งาน

แสดงสินค้า งานโฆษณา

84/14  หมู่ท่ี 1 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
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1,308 0835562010944 บจ.ซีเอ็นพี บลู เวฟส์ จ ากัด 31/1/2563 1,000,000       70209 กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการบริหาร

จัดการอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

63/136  หมู่ท่ี 3 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

1,309 0835552009781 บจ.ไทยเรส 92 จ ากัด 3/1/2563 1,000,000       68103 ประกอบกิจการให้เช่าห้องพัก เกสท์เฮ้าส์ 

ท่ีพักอาศัย อาคารชุด

251/18 เดอะไฮทส์ ภูเก็ต อาคารเลขท่ี 6 

ช้ันท่ี 1 ถนนโคกโตนด

ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

1,310 0833559000290 หจ.ภูเก็ต แองเจิล คาร์ เรนท์ 15/1/2563 1,000,000       77101 ประกอบกิจการให้บริการเช่ารถยนต์  

รถจักรยานยนต์

365/180 หมู่ท่ี 1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

1,311 0833559001245 หจ.ท๊อปวิน เซอร์วิส 9/1/2563 1,000,000       81300 ประกอบกิจการให้บริการออก แบบ 

ตกแต่ง ดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและ

สวน

3/319 หมู่ท่ี 5 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

1,312 0835557003544 บจ.นริน แอนด์ ปริณ เอ็กซ์เชนจ์ 

จ ากัด

7/1/2563 1,000,000       66123 ประกอบกิจการซ้ือขายแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ

69/26 หมู่ท่ี 3 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

1,313 0835560014438 บจ.เวิลด์ อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์

พอร์ต จ ากัด

13/1/2563 1,000,000       52292 ประกอบกิจการส่งออก พืช ผัก ผลไม้ และ

สินค้าอ่ืน ๆ ไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ

171/8  หมู่ท่ี 5 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

1,314 0835561019212 บจ.แคนวากรุ๊ป จ ากัด 13/1/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต 59/74  หมู่ท่ี 4 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

1,315 0835559013318 บจ.เดอะ รูฟ ด๊อกเตอร์ จ ากัด 14/1/2563 1,000,000       43909 ประกอบกิจการให้บริการบูรณะ เปล่ียน 

อุดรอยร่ัวซึม เคลือบสีหลังคา

34/18 หมู่ท่ี 7 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

1,316 0835561005050 บจ.สุวรรณ วิทยา จ ากัด 14/1/2563 500,000         49209 ประกอบกิจการให้บริการรถยนต์ขนส่ง

โดยสาร

38/35  หมู่ท่ี 6 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

1,317 0845557005440 บจ.โปรแล็บ สุราษฎร์ธานี จ ากัด 6/1/2563 5,000,000       86909 ประกอบกิจการให้บริการตรวจวิเคราะห์

ทางการแพทย์

227/46 หมู่ท่ี 1 ถนนชนเกษม ต.มะขามเต้ีย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

1,318 0843559001911 หจ.จังเก้ิล โคดเดอร์ส เมเนจเม้น 13/1/2563 5,000,000       62023 ประกอบกิจการให้บริการจัดการดูแล

โครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพ้ื

รฐาน ฮาร์ดแวร์

3/66 หมู่ท่ี 1 ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

1,319 0845553004791 บจ.ดัลโล ซิโอ  จ ากัด 2/1/2563 4,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม

124/169  หมู่ท่ี 3 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310

1,320 0845559009272 บจ.บอนได  สมุย  โฮเทล จ ากัด 16/1/2563 4,000,000       55101 ประกอบกิจการโรงแรม ให้เช่าท่ีพักอาศัย 

รีสอร์ท บังกะโล เกสท์เฮาส์

162/111 หมู่ท่ี 2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

1,321 0843533000756 หจ.บางกุ้งค้าวัสดุ 8/1/2563 3,000,000       47524 ขายปลีกวัสดุก่อสร้าง 60/12 หมู่ท่ี 1 ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

1,322 0845561000856 บจ.สหมิตรเตือนใจ จ ากัด 31/1/2563 3,000,000       46693 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจ าหน่าย 

ปลีก-ส่ง สินค้าจากต่างประเทศ สินค้า

ประเภทพลาสติก

332/17  หมู่ท่ี 8 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
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1,323 0845560005293 บจ.วิริยะ กรุ๊ป จ ากัด 29/1/2563 2,000,000       82110 ประกอบกิจการบริหารจัดการเก่ียวกับท่ี

พักอาศัย รีสอร์ท บังกะโล

8/11  หมู่ท่ี 3 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140

1,324 0845561003910 บจ.แมงโก เซอร์วิส จ ากัด 13/1/2563 2,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า 

อสังหาริมทรัพย์และพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

113/4  หมู่ท่ี 5 ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140

1,325 0843558001756 หจ.ยูนิ เช้นจ์ 14/1/2563 2,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้า-ส่งออกเส้ือผ้า

ส าเร็จรูป

128/4 หมู่ท่ี 6 ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

1,326 0845558009023 บจ.เอ็น บี บาร์ จ ากัด 13/1/2563 2,000,000       56101 จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 63/2  หมู่ท่ี 2 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

1,327 0845560001883 บจ.เน็กซ์ เลเวล จ ากัด 2/1/2563 2,000,000       77306 ประกอบกิจการบริการให้เช่าอินเตอร์เน็ต 9/1 หมู่ท่ี 8 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

1,328 0845549006611 บจ.ซาเมีย เทีย จ ากัด 2/1/2563 2,000,000       33149 ประกอบกิจการซ่อมและบ ารุงอุปกรณ์ไฟฟ้า 135/18  หมู่ท่ี 1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

1,329 0845546002118 บจ.ไดวฟ์ วันทูวัน จ ากัด 2/1/2563 2,000,000       85410 บริการสอนด าน้ า 24/3 หมู่ท่ี 4 ต.แม่น้ า อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330

1,330 0845554005261 บจ.อีกีเมน จ ากัด 2/1/2563 2,000,000       79110 ประกอบกิจการด าเนินงานเก่ียวกับจัดหา

ข้อมูลการเดินทางและเป็นตัวแทนจัดการ

เดินทางท่องเท่ียว

20/1 หมู่ท่ี 1 ต.แม่น้ า อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330

1,331 0843559000834 หจ.บอน โวยาจ ทิคเก็ตต้ิง 22/1/2563 1,000,000       79909 ประกอบกิจการจ าหน่ายต๋ัวเคร่ืองบินและ

ต๋ัวยานพาหนะทุกประเภท

5/117 หมู่ท่ี 1 ถนนเล่ียงเมือง ต.มะขามเต้ีย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

1,332 0845557000057 บจ.ป่าร่อนศิลาทรัพย์ จ ากัด 14/1/2563 1,000,000       07299 ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ 

แยกแร่ แปรสภาพแร่ หลอมแร่ แต่งแร่ 

ส ารวจแร่ วอเคารห์และตรวจสอบแร่

59/6 หมู่ท่ี 1 ถนนเล่ียงเมือง ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

1,333 0845557002726 บจ.โดโลไมต์เอ็กซ์ปอร์ต จ ากัด 14/1/2563 1,000,000       08999 ประกอบกิจการเหมืองแร่ แยกแร่ แปร

สภาพแร่ หลอมแร่ แต่งแร ส ารวจแร่ 

วิเคราะห์และตรวจสอบแร่ บดแร่

59/6 หมู่ท่ี 1 ถนนเล่ียงเมือง ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

1,334 0845559004106 บจ.แสนทวี ออพพิวเลนท์ จ ากัด 10/1/2563 1,000,000       71102 รับจ้างออกแบบ 103/692 หมู่บ้านไดมอนด์เฮ้าส์ หมู่ท่ี 3 

ถนนนาเนียน

ต.มะขามเต้ีย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

1,335 0845560008918 บจ.ศรีวิชัยเคลม แอนด์ เซอร์วิส 

จ ากัด

2/1/2563 1,000,000       66210 ประกอบกิจการให้บริการตรวจสอบ

อุบัติเหตุ รับส ารวจภัย ส ารวจความ

เสียหาย และประเมินความเสียหายด้าน

วินาศภัย

674/5  ถนนหน้าเมือง ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

1,336 0843557000926 หจ.ทวิชพงษ์ 14/1/2563 1,000,000       45101 ประกอบกิจการ ซ้ือ ขาย เช่า ให้เช่า 

รถยนต์ทุกชนิด

4/5  หมู่ท่ี 1 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

1,337 0845562001597 บจ.วงศกร เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 14/1/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 37/10  หมู่ท่ี 5 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดเลิก

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

1,338 0845550003948 บจ.ผลิตภัณฑ์ต้นสน จ ากัด 24/1/2563 1,000,000       46315 ประกอบกิจการค้าข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว 40 หมู่ท่ี 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190

1,339 0845561009713 บจ.เอเดนพาณิชย์ จ ากัด 24/1/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการ ค้าเคร่ืองปรุงรสอาหาร 

น้ าซอส น้ าตาล น้ ามันพืช อาหารสัตว์ และ

เคร่ืองบริโภค

409/42  หมู่ท่ี 4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190

1,340 0845560010807 บจ.มิสซีส  คุ๊ก จ ากัด 9/1/2563 1,000,000       56301 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ รวมท้ังบุหร่ี

80/11  หมู่ท่ี 3 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310

1,341 0845557000154 บจ.สตอร์ม การ์ด จ ากัด 2/1/2563 1,000,000       55101 ประกอบกิจการเช่าท่ีพัก รีสอร์ท บังกะโล 73/36 หมู่ท่ี 6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

1,342 0843559001695 หจ.เบนซ์ ดีไซน์แอนด์คอนสตรัคช่ัน 29/1/2563 1,000,000       23951 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายวัสดุ

ก่อสร้าง

17/1 หมู่ท่ี 1 ต.แม่น้ า อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330

1,343 0845560000305 บจ.สมุยรวย จ ากัด 13/1/2563 900,000         68101 ประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์ เช่า ให้

เช่า อาคารท่ีพักอาศัย อาคารพาณิชย์ 

สถานท่ีท างานห้องชุด คอนโด

19/17 หมู่ท่ี 6 ต.แม่น้ า อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330

1,344 0843549002648 หจ.สมุย โรบ๊อท 16/1/2563 600,000         32409 ประกอบกิจการผลิตหุ่นยนต์ ท้ังภายใน

และต่างประเทศ

9/89 หมู่ท่ี 2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

1,345 0845562007111 บจ.สมุย เรสเซอร์เวช่ัน แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

16/1/2563 500,000         79120 ประกอบกิจการธุรกิจน าเท่ียว ให้เช่า ท้ัง

ทางรถและทางเรือ

44/70  หมู่ท่ี 1 ต.แม่น้ า อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330

1,346 0843547001881 หจ.ผลิตภัณฑ์พืชผลสมุย 6/1/2563 100,000         11022 ผลิตและจ าหน่ายไวน์ผลไม้และน้ าผลไม้ 36/2 หมู่ท่ี 2 ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140

1,347 0855556000193 บจ.รัตนารีสอร์ทแอนด์ทัวร์ จ ากัด 23/1/2563 3,000,000       55101 ให้บริการห้องพักภายในรีสอร์ท 127/35 หมู่ท่ี 1 ต.บางร้ิน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

1,348 0855558000107 บจ.พี.เค.พันธ์ุพืช จ ากัด 2/1/2563 1,000,000       46202 ประกอบกิจการรับซ้ือและจ าหน่ายต้น

ปาล์ม ลูกปาล์ม

94/53 หมู่ท่ี 5 ต.บางร้ิน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

1,349 0855559000071 บจ.ด๊อกเตอร์บิวติส จ ากัด 31/1/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจการส่งออกสินค้าตาม

วัตถุประสงค์ ผลิตและขายเคร่ืองส าอาง 

ผลิตภัณฑ์ระงับกล่ินกาย,

360/2 ถนนท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

1,350 0855561000139 บจ.มีม่ันคง กรุ๊ป จ ากัด 8/1/2563 100,000         68102 ประกอบกิจการค้าท่ีดิน จัดสรรท่ีดิน โดย

น าท่ีดินแปลงใหญ่มาแบ่งเป็นแปลงย่อย

เพ่ือขาย ให้เช่า

53/2  หมู่ท่ี 1 ต.นาคา อ.สุขส าราญ จ.ระนอง 85120

1,351 0863559000940 หจ.เพชรมณี ชุมพร 2/1/2563 1,000,000       47732 ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร 

พลอย

104/19 ถนนประชาอุทิศ ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000

1,352 0863560000648 หจ.ซีเอส ธุรกิจและการโยธา 8/1/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัญ สถานท่ี

ท าการ

40/1  หมู่ท่ี 7 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดเลิก
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(บำท)
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รหัส

ไปรษณีย์

1,353 0863561000331 หจ.ชฎาคอสเมติก 6/1/2563 15,000           20232 การผลิตเคร่ืองหอม เคร่ืองส าอาง และ

ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ า

52/9  หมู่บ้าน เนินสันติ หมู่ท่ี 16 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140

1,354 0905545000633 บจ.ไฮ-เทค รับเบอร์ เวนเจอร์ส 

จ ากัด

31/1/2563 23,000,000     22191 ผลิตยางแท่ง เอสทีอาร์ 5 แอล เอสทีอาร์ 

20 เอสทีอาร์ 10 แอล หรือยางแท่งชนิด

อ่ืน ๆ

288 หมู่ท่ี 13 ต.ก าแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180

1,355 0905559001769 บจ.ข้าวหอมดี จ ากัด 7/1/2563 5,000,000       46900 จ าหน่ายและส่งออกข้าว น้ าตาล แป้ง ปุ๋ย 

อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

352 ถนนศุภสารรังสรรค์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

1,356 0903534000414 หจ.สมุทรสาร 14/1/2563 5,000,000       46639 ขายส่งวัสดุก่อสร้าง 61/1 หมู่ท่ี 3 ต.จะท้ิงพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190

1,357 0905549000824 บจ.บี.บี.เอส อินเตอร์  จ ากัด 2/1/2563 5,000,000       22220 ประกอบกิจการโรงงานผลิตถุงพลาสติก 

เคร่ืองใช้พลาสติก

132 ถนนกาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250

1,358 0903560001112 หจ.กุลกิติกรวิศวกรรมและก่อสร้าง 13/1/2563 3,400,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง รวมท้ัง

รับท างานโยธาทุกชนิด

74/3 หมู่ท่ี 1 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100

1,359 0903536002058 หจ.หาดใหญ่บุณยาและบุตร 13/1/2563 3,000,000       46203 จ าหน่ายส่งยาสูบของโรงงานยาสูบ 188/3 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

1,360 0903558000139 หจ.ฮันซาร์  วอเตอร์ 14/1/2563 2,500,000       11041 ผลิตและจ าหน่ายน้ าด่ืมทุกชนิด 40/7 หมู่ท่ี 4 ต.ตล่ิงชัน อ.จะนะ จ.สงขลา 90130

1,361 0905562005559 บจ.มันน่ีสตูดิโอ จ ากัด 15/1/2563 2,000,000       64929 รับจ านองทรัพย์สิน 2281/2  หมู่ท่ี 6 ถนนสนามบิน-ลพบุรีรา

เมศวร์

ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

1,362 0903562000083 หจ.สุขสมเพียร 7/1/2563 2,000,000       46693 ซ้ือ ขายไม้ยาง น้ ายางสด 80/5  หมู่ท่ี 4 ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210

1,363 0905559004415 บจ.ซิงกอราเอ็นเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด 14/1/2563 1,000,000       41002 การก่อสร้าง 2 ซอย4 ถนนราษฎร์อุทิศ 2 ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

1,364 0905557000056 บจ.เอส ที ที ไบโอเทค จ ากัด 6/1/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการค้า น าเข้า ส่งออก ยา 

อาหารเสริม

245 ถนนรัตนอุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

1,365 0905558000408 บจ.ส.แคทเธอร่ิง อินเตอร์ไรซ์ จ ากัด 13/1/2563 1,000,000       46315 ประกอบกิจการขายส่งข้าวสาร 325/1-2 หมู่ท่ี 11 ถนนลพบุรีราเมศวร์ ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ า จ.สงขลา 90110

1,366 0905558001447 บจ.พี พลัส เทคโนโลยีแอนด์คอน

สตรัคช่ัน จ ากัด

16/1/2563 1,000,000       74109 ประกอบกิจการออกแบบเฉพาะด้านอ่ืน ๆ

 ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

325/1 ถนนทุ่งเสา 2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

1,367 0905562003173 บจ.นิวเจ็นกรุ๊ป 2019 จ ากัด 24/1/2563 1,000,000       55101 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 38  ถนนฉัยยากุล ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

1,368 0905562004099 บจ.นุสราการขนส่ง จ ากัด 14/1/2563 1,000,000       49339 ขนส่งและขนถ่ายสินค้า 64/11  หมู่ท่ี 5 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130

1,369 0903562001462 หจ.ออก้า อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็น

เตอร์ไพรส์

28/1/2563 1,000,000       10304 การถนอมผลไม้หรือผักด้วยการอบแห้ง 5  ถนนทุ่งลุงธานี หมู่ท่ี 1 ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230

1,370 0905560000266 บจ.เคียนพล ซัพพลาย จ ากัด 2/1/2563 1,000,000       46510 ประกอบกิจการจ าหน่าย ขายส่ง ขายปลึก

 หมึกพิมพ์ คอมพิวเตอร์ เคร่ืองถ่าย

เอกสาร เคร่ืองใช้ส านักงาน ฯลฯ

47/3 หมู่ท่ี 7 ต.ทุ่งหมอ อ.สะเดา จ.สงขลา 90240

1,371 0905556000435 บจ.เจ อาร์ โฮมเซ็นเตอร์ จ ากัด 14/1/2563 1,000,000       46639 ค้าวัสดุก่อสร้าง 94/17 หมู่ท่ี 7 ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90330



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดเลิก

 ทุนจดทะเบียน
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รหัส

วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

1,372 0103514019753 หจ.มิตรแท้กลการ 10/1/2563 700,000         46530 ขายเคร่ืองมือจักรกลการเกษตร และ

อุปกรณ์

11/6-7 ถนนศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

1,373 0903551000893 หจ.จิระวุฒิ 14/1/2563 500,000         69100 ประกอบกิจการติดตามและเร่งรัดหน้ีสิน 

หรือย่ืนค าร้อง ค าขอต่อหน่วยงานราชการ

เพ่ือขอรับรถคืน

182/94 หมู่ท่ี 1 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

1,374 0903558002999 หจ.สมบัติเจริญดีการก่อสร้าง 6/1/2563 500,000         41002 รับเหมาก่อสร้าง 10/4 หมู่ท่ี 6 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210

1,375 0903554002323 หจ.กันติชา ทรานสปอร์ต 8/1/2563 400,000         49323 ประกอบกิจการขนส่ง 60/65 หมู่ท่ี 1 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

1,376 0903557001409 หจ.แก้วบุตร ค้าวัสดุ 15/1/2563 300,000         47525 การขายวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน

การก่อสร้าง

95 หมู่ท่ี 6 ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

1,377 0903558000759 หจ.ดีเอสที ทรานสปอร์ตเตช่ัน 10/1/2563 300,000         49339 ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางบกใน

ประเทศและระหว่างประเทศ

128/19 หมู่ท่ี 7 ซอยไทย-จังโหลน 24 ต.ส านักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 90120

1,378 0903560002747 หจ.สหตะวันธรรม 14/1/2563 260,000         68104 บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทุกประเภท 43  ซอยอรทัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

1,379 0903562002426 หจ.มาร์วิน การเกษตร 2019 13/1/2563 100,000         82990 รับจ้างตัดปาล์ม 197  หมู่ท่ี 2 ต.ก าแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180

1,380 0903557000577 หจ.อินสไพร์ซอฟท์ 28/1/2563 45,000           47412 จ าหน่ายซอฟท์แวร์ส าเร็จรูป 16 ซอย5 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

1,381 0913540000196 หจ.ทองกวงสตูล 7/1/2563 2,000,000       46312 ค้าส่งสัตว์น้ า 16 ซอย 3 ถนนสถิตยุติธรรม ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000

1,382 0103557017540 หจ.พรพรหมเทพ 28/1/2563 1,000,000       43120 ประกอบกิจการรับเหมา รับจ้างขนดิน ขน

ทราย ขนปูน เพ่ือถมท่ี รวมท้ังงานก่อสร้าง

ทุกประเภท

290  หมู่ท่ี 2 ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000

1,383 0913554000304 หจ.รุ่งเรืองย่ิงยง 8/1/2563 1,000,000       42101 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างโยธาทุก

ประเภท บริการขุดลอกคูคลอง

10 ถนนภูมินารถภักดี ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000

1,384 0913537000229 หจ.โสภาสถาพร 8/1/2563 1,000,000       41001 การก่อสร้างอาคารอาคาร อาคารพาณิชย์ 

อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ีท าการ

203 หมู่ท่ี 4 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150

1,385 0913546000201 หจ.13 พ่ีน้อง 28/1/2563 200,000         11041 ผลิตและจ าหน่ายส่ง-ปลีกน้ าด่ืมเพ่ือการ

บริโภค

335 หมู่ท่ี 12 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110

1,386 0923560000281 หจ.จักรพันธ์ุการช่าง 7/1/2563 5,000,000       43120 การเตรียมพ้ืนท่ีก่อสร้าง โดยใช้

เคร่ืองจักรกล

102 หมู่ท่ี 2 ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง 92170

1,387 0923552000358 หจ.มงคลธนา 6/1/2563 1,100,000       82110 รับเป็นผู้บริหารงานด้านพาณิชกรรม 

อุตสาหกรรม การตลาด

167 หมู่ท่ี 1 ถนนตรัง-ปะเหลียน ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140

1,388 0925558000891 บจ.เดลิ เบลล่ี จ ากัด 13/1/2563 1,000,000       10619 การผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากเมล็ดธัญพืช 314/35 ถนนห้วยยอด ต.ทับเท่ียง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

1,389 0925560000398 บจ.กิต คอมเมิร์ซ จ ากัด 3/1/2563 1,000,000       66199 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและ

ดูแลผลประโยชน์

493  ถนนเพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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1,390 0925562001243 บจ.นิธิคุณ จ ากัด 27/1/2563 1,000,000       66199 ประกอบกิจการเป็นผู้จัดการและดูแล

ผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และ

จัดการทรัพย์สินบุคคลอ่ืน

7/4  หมู่ท่ี 1 ถนนเพชรเกษม ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง 92160

1,391 0923551000630 หจ.พันธมิตรตรัง2การสุรา 20/1/2563 100,000         11011 ผลิตและจ าหน่ายสุรากล่ันชุมชน 321/27 ถนนห้วยยอด ต.ทับเท่ียง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

1,392 0923556000620 หจ.ทัชชกรการประปา 3/1/2563 100,000         41002 รับเหมาก่อสร้าง 255 หมู่ท่ี 3 ต.บ้านโพธ์ิ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

1,393 0933558000406 หจ.ทรัพย์นิยม ซัพพลาย 20/1/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการขายส่งเคร่ืองจักรอุปกรณ์

และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ

354  หมู่ท่ี 3 ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110

1,394 0943555000511 หจ.เพลิน ทะเล โปรดักส์ 8/1/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารทะเลแปร

รูป เช่น ปลากรอบ ปลาอบซอส ปลาอบ

สมุนไพร

154/67 หมู่ท่ี 11 ถนนนาเกลือ ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

1,395 0943561000489 หจ.ก้องฐาพาณิชย์ 10/1/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง 

อาหารส าเร็จรูป สินค้าอุปโภคทุกชนิด

67/20  หมู่ท่ี 11 ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

1,396 0945561000405 บจ.นภสร แสนดี การเกษตร จ ากัด 8/1/2563 1,000,000       46692 ประกอบกิจการค้าถุงพลาสติกเพ่ือการ

เพาะช าต้นกล้า และวัสดุ อุปกรณ์ท่่ีใช้ใน

การเกษตร

87  หมู่ท่ี 4 ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130

1,397 0943559000701 หจ.อัล-จาซารี 37 10/1/2563 500,000         41002 รับเหมาก่อสร้าง 100/4 หมู่ท่ี 3 ต.บางปู อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี 94150

1,398 0955557000421 บจ.ตลาดชุมชนยะลา จ ากัด 13/1/2563 3,000,000       66199 รับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บ

ผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคล

อ่ืน

24/1 หมู่บ้านเบอร์เส้น หมู่ท่ี 1 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

1,399 0955551000038 บจ.นิวสตาร์ แทรเวล จ ากัด 8/1/2563 3,000,000       79120 ประกอบกิจการน าเท่ียว 36 ซอย1 (แกรนด์วิลล่า 3) ถนนแกรนด์

วิลล่า 3

ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110

1,400 0953555000464 หจ.เอส.เอ็ม. ธุรกิจโยธา 9/1/2563 2,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 8/3 ถนนปิติ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

1,401 0953554000533 หจ.ซูเลียน เบตง เอเยนซ่ี 7/1/2563 1,600,000       46109 ตัวแทน นายหน้า จ าหน่ายสินค้า 35  ซอย1(อัยเยอร์เบอร์จัง) ถนนอัยเยอร์

เบอร์จัง

ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110

1,402 0953561000250 หจ.พี.เอ็น.เอ็น กรุ๊ป 2561 14/1/2563 200,000         55909 ประกอบกิจการอพาร์ทเม้นท์ ห้องเช่า 8/5  ถนนมหาภาส ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

1,403 0955560000185 บจ.วิจัย รุ่ง แก้วแดง จ ากัด 14/1/2563 100,000         70209 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษา แนะน า และ

ท าการวิจัยด้านการศึกษา การพัฒนา

ท้องถ่ิน ด้านการเกษตรท้ังด้านพืชและส

39/3 หมู่ท่ี 2 ต.ล าพะยา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

1,404 0963559000159 หจ.เออาร์ แว้งการโยธา 14/1/2563 3,000,000       41002 ก่อสร้างท่ีพักอาศัย 73/2 หมู่ท่ี 1 ต.แม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 96160
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1,405 0965557000137 บจ.ซาดีลัม จ ากัด 9/1/2563 2,000,000       46441 จ าหน่ายเคร่ืองมือแพทย์ อุปกรณ์

อิเล็คทรอนิกทุก ขายปลีกขายส่ง เชิง

พาณิชย์

4 ซอย2 ถนนเทศบาล 8 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130

1,406 0963561000101 หจ.ศรีสาคร คอนสตรัคช่ัน 2018 22/1/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง และงาน

โยธาทุกชนิด

44  หมู่ท่ี 5 ต.ตะมะยูง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210

1,407 0965559000282 บจ.เอ็ม.พี.08(ไทยแลนด์) จ ากัด 3/1/2563 1,000,000       46411 ประกอบกิจการค้าผ้า เคร่ืองนุ่งห่ม เส้ือผ้า

ส าเร็จรูป เคร่ืองแต่งกาย และเคร่ือง

อุปโภคอ่ืน

495  ถนนประชาวิวัฒน์ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120


