
ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดเลิก

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

1 0105550078294 บจ.บ้านฉาง เอชพีพีโอ  จ ากัด 14/2/2563 3,155,000,000  19209 ประกอบกิจการผลิต ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 

อาทิ โพรไพลีนออกไซด์ และท่ีเป็นผล

พลอยได้จากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

75 ช้ัน 14-16 อาคารไว้ท์กรุ๊ป 2 ซอยรู

เบีย ถนนสุขุมวิท 42

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

2 0105553025361 บจ.ศรีกนกพร คอนซัลแตนท์ จ ากัด 13/2/2563 1,000,000,000  43120 ประกอบกิจการรับจ้าง ขน ตัก ขุด ถ่ายเท

เคล่ือนย้าย หิน ดิน ทรายลูกรัง และแร่

ธาตุทุกชนิด

35 ซอยบรมราชชนนี 39 แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

3 0105558174594 บจ.ไชร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 28/2/2563 102,909,000    46441 ประกอบกิจการซ้ือ น าเข้าส่งออก ท า

การตลาด ส่งเสริมการขาย ขายและจัด

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยา

33/4  อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์

 พระราม 9 ช้ันท่ี 35  ห้องเลขท่ี ทีเอ็นเอ

01-04 ถนนพระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

4 0105561098968 บจ.อินทิเกรชัน ไฮ เทคโนโลย่ี 

จ ากัด

25/2/2563 100,000,000    62023 ให้บริการด้านเทคโนโลย่ีสารสนเทศ และ

การส่ือสาร

281  ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝ่ังใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

5 0105562140224 บจ.คิงดอม เมดิแคร์ จ ากัด 17/2/2563 50,000,000      46441 ประกอบกิจการค้ายารักษาโรคและ

ป้องกันโรค

132/2  ซอยพระรามเก้า 47 ถนนเสรี 6 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

6 0105554099784 บจ.สยาม เอสแบรนด์ จ ากัด 20/2/2563 48,000,000      46691 ประกอบกิจการค้าสี สีส าหรับยานพาหนะ

 อุปกรณ์การท าสี เคร่ืองมือ อุปกรณ์การ

ช่างรวมท้ังอะไหล่และอุปกรณ์

1136 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

7 0105541061678 บจ.ซันน่ี เอ็นจิเนียร่ิง (1998) จ ากัด 14/2/2563 40,000,000      46421 ประกอบกิจการจ าหน่ายโคมไฟฉุกเฉิน

,เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

657/85 ซอยลาดพร้าว 80 แยก 22 แขวงวัง

ทองหลาง

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

8 0105538138967 บจ.ศรีสวัสด์ิ พาวเวอร์ 1982 จ ากัด 12/2/2563 38,831,750      64929 ประกอบกิจการให้กู้ยืมเงินโดยวิธีรับ

จ านองอสังหาริมทรัพย์

33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ 

พระราม 9 ปี ช้ัน 15 ถนนพระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

9 0105559112908 บจ.คอมพาเร็กซ์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 17/2/2563 35,000,000      47411 ประกอบธุรกิจจ าหน่าย กระจายสินค้า 

น าเข้า ส่งออก คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ และ

 คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ทุกชนิด

63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ยูนิต 1602/1

 ช้ันท่ี 16 ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

10 0505533001137 บจ.พานพูนทรัพย์ จ ากัด 25/2/2563 25,000,000      68102 การจัดสรรท่ีดิน ขายท่ีดิน 8/201  หมู่บ้าน ศุภาลัยการ์เด้นวิลล์ 

ถนนพัฒนาชนบท 3

แขวงคลองสอง

ต้นนุ่น

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

11 0105558168144 บจ.พีอีจี 2015 จ ากัด 18/2/2563 21,000,000      35101 ประกอบกิจการส ารวจ ผลิตและจ าหน่าย

กระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

57 ซอยพร้อมมิตร แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

12 0105559172374 บจ.เชส เกมส์ จ ากัด 28/2/2563 15,000,000      62090 กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 429/5 ถนนสุคนธสวัสด์ิ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

นิติบุคคลเลิกเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ท่ัวประเทศ
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13 0105545067981 บจ.แวร์ พับบลิชช่ิง (ไทยแลนด์)  

จ ากัด

20/2/2563 12,000,000      58132 การให้บริการพิมพ์โฆษณา และผลิต

นิตยสารเพ่ือจ าหน่าย

100 อาคารสาธรนคร ทาวเวอร์ ช้ัน 9 

ห้อง ซี ถนนสาทรเหนือ

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

14 0105549090111 บจ.แดน-ไทย เอ็นยิเนียร่ิง จ ากัด 27/2/2563 10,000,000      33131 ประกอบกิจการรับจ้าง บ ารุงรักษา 

ซ่อมแซม ระบบสายพาน เคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ส าหรับสนามบิน

555/34 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

15 0105561163492 บจ.อีดี พลัส พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 27/2/2563 10,000,000      68102 ประกอบธุรกิจซ้ือ ขาย สร้าง บริการ 

พัฒนา อสังหาริมทรัพย์

11  ซอยโพธ์ิแก้ว 3 แยก 1 แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

16 0105517012425 บจ.จาร์ดีน ลอยด์ ทอมป์สัน จ ากัด 5/2/2563 8,000,000       66222 นายหน้าประกันวินาศภัย บริการให้

ค าปรึกษา

33/4  อาคารบี เดอะไนน์ทาวเวอร์ ช้ัน 31

 ถนนพระราม9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

17 0105550034246 บจ.เจแอลที นายหน้าประกันชีวิต 

จ ากัด

5/2/2563 8,000,000       66221 ประกอบกิจการเป็นนายหน้าประกันชีวิต 33/4  อาคารบี เดอะไนน์ทาวเวอร์ ช้ัน 31

 ยูนิต 02 ถนนพระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

18 0105555037839 บจ.เวิร์ลควอนท์ รีเสิร์ช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

26/2/2563 8,000,000       63111 พัฒนาแบบจ าลองทางการเงินส าหรับ

บริษัทเอกชน

689 อาคารภิรัช ทาวน์เวอร์แอ๊ดเอ็มควอ

เทียร์ ช้ันท่ี 35 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

19 0105554084302 บจ.ปาร์ค แอนด์ บอมบ์ แอนด์ เฟ

รนส์ จ ากัด

4/2/2563 6,000,000       96103 ประกอบกิจการตัดผม แต่งผม เสริมความ

งาม

154 อาคารอเนกวณิช ห้อง เอ ช้ันท่ี 3 

ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

20 0103529025517 หจ.วินโด้แกลเลอร่ีส์ 25/2/2563 5,200,000       43303 ตกแต่ง ติดต้ัง ผ้าม่าน 709/6 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

21 0113547006651 หจ.ปิยพัทธ์ไพศาล 6/2/2563 5,000,000       71101 ประกอบกิจการรับเหมาตกแต่งภายใน

เฟอร์นิเจอร์

550/20 ซอยไสวสุวรรณ แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

22 0105529034313 บจ.ท่าทรายทวีชัย จ ากัด 6/2/2563 5,000,000       46631 ขายส่งดิน ทราย 781/1 ถนนเจริญนคร แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

23 0105531017129 บจ.ริชปอร์ต คอมเมอร์เช่ียล จ ากัด 20/2/2563 5,000,000       46622 จ าหน่ายส่งอุปกรณ์ท่ีใช้กับอาคาร (ประตู

เหล็กม้วน,ห

381,1 ซอยนาวา ถนนตะนาว แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

24 0105547032157 บจ.เอ็ม แอล เอ็ม มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 11/2/2563 5,000,000       47114 จัดจ าหน่าย ลูกอม ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

 และสินค้าอุปโภคบริโภค

225/3-5 ช้ัน 3 อาคารเจริญทอง ถนน

รามอินทรา

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

25 0105548092048 บจ.บางกอก อินเตอร์ โฮลด้ิง  จ ากัด 26/2/2563 5,000,000       82110 ให้บริการวางแผนงานและบริหารโครงการ 99/49 ถนนสาธุประดิษฐ์-พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

26 0105553103567 บจ.ดอยน้ าทรัพย์ จ ากัด 11/2/2563 5,000,000       46109 ประกอบกิจการส่ังเข้ามาจ าหน่ายใน

ประเทศ และส่งออกไปจ าหน่ายยัง

ต่างประเทศ ขายส่ง ขายปลีก

821 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

27 0105555081161 บจ.สุพีเรียร์ โทแบ็คโค  จ ากัด 11/2/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย

136 ซอยปรีดีพนมยงค์ 14 ถนนปรีดีพนม

ยงค์

แขวงพระโขนง

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
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28 0105555186974 บจ.ซี.เค.เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

คอนซัลแทนท์ 2012 จ ากัด

4/2/2563 5,000,000       35101 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายพลังงาน

ไฟฟ้าทุกชนิด ผลิตและจ าหน่ายพลังงาน

ความร้อน

1131/205 อาคารเทิดด าริ คอนโดมิเนียม

 ถนนเทิดด าริ

แขวงถนนนคร

ไชยศรี

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

29 0105558024894 บจ.มูรติ ซัพพลาย จ ากัด 17/2/2563 5,000,000       46621 ขายส่งแร่โลหะท่ีเป็นเหล็ก นอกกลุ่มเหล็ก 1/3  ซอยรามอินทรา 58 แยก 3 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

30 0105559174580 บจ.เอ็นเนอร์ย่ี อัลลีย์ จ ากัด 6/2/2563 5,000,000       35101 ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า โดยมีต้นก าเนิด

จากพลังงานน้ า ลม แสงอาทิตย์ ชีวภาพ 

พลังงานทางเลือก

54 ซอยประวิทย์และเพ่ือน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

31 0105561136061 บจ.แอลพี อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ 

จ ากัด

6/2/2563 5,000,000       66222 ประกอบกิจการเป็นนายหน้าประกัน

วินาศภัย

261/93  ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

32 0105561141634 บจ.เดฟ 369 จ ากัด 27/2/2563 5,000,000       62012 ประกอบกิจการเขียน พัฒนาและจ าหน่าย

โปรแกรม

72/1  ซอยอาภาศิริ แขวงสามเสน

นอก

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

33 0105562115742 บจ.หัวหมาก การขนส่ง จ ากัด 11/2/2563 5,000,000       49329 ประกอบกิจการเดินรถ 1(2321)  ซอยรามค าแหง 59 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

34 0115546002173 บจ.พอเพียงภูมิ จ ากัด 18/2/2563 5,000,000       37000 ประกอบกิจการให้บริการก าจัดของเสีย

และส่ิงปฏิกูลต่างๆ

72/208 หมู่ท่ี 16 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

35 0105532047366 บจ.ห้างทองน าชัยหลี จ ากัด 26/2/2563 4,000,000       47732 ขายปลีกทอง-นากรูปพรรณ 467/5-6 ถนนราชวีถี แขวงถนนพญา

ไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

36 0105535023778 บจ.เจ้ินฟง จักรกล (ประเทศไทย) 

จ ากัด

6/2/2563 4,000,000       46599 จ าหน่ายเคร่ืองจักรและอะไหล่ทุกชนิด ค้า

เหล็กเคลือบ

731  อาคารพีเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนอโศก-

ดินแดง

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

37 0105536030794 บจ.แองโกลเอเซียโปรเจคส์แอนด์

เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

24/2/2563 4,000,000       42202 เดินสายใต้ดินงานโยธา ท่ีปรึกษางาน

ทางด้านวิศวกรรม

700/80-81 อาคารรีเจนท์ ศรีนครินทร์ 

ทาวเวอร์ ซอยประจิตถนนศรีนครินทร์

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

38 0105551042471 บจ.โกลบอล ไอที ซัพพอร์ท แอนด์ 

เซอร์วิสเซส จ ากัด

12/2/2563 4,000,000       70201 การบริการให้ค าปรึกษา และให้ค าแนะน า

ปัญหาเก่ียวกับด้านงานโฆษณา 

ประชาสัมพันธ์ อุตสาหกรรม

139  อาคารดิโอภัส ช้ันท่ี 4 ห้อง 402 

ซอยสุขุมวิท 63 (ทองหล่อ10) ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

39 0105553051028 บจ.อีซ่ี เอ็กซ์เชนจ์ จ ากัด 6/2/2563 4,000,000       46104 ประกอบกิจการส่งออกโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และอะไหล่

คอมพิวเตอร์

95/1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

40 0105562009381 บจ.ฮิดเดน เกมส์ จ ากัด 13/2/2563 4,000,000       68201 ประกอบกิจการให้บริการ เป็นตัวแทน 

นายหน้า ขาย ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ ฯ

61/22  ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดเลิก

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

41 0103549023277 หจ.เจ.ซี.(2006) วิศวกรรม 21/2/2563 3,000,000       46421 ประกอบกิจการเคร่ืองท าความเย็น ห้อง

เย็นส าเร็จรูป เพ่ือจ าหน่ายในประเทศและ

ส่งออกไปยังต่างประเทศ

28/424 ซอยประชาอุทิศ 54 แยก 4-2 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

42 0105535044376 บจ.เอฟ. เอ. เทค จ ากัด 4/2/2563 3,000,000       47593 ซ้ือ-ขายอุปกรณ์ไฟฟ้า น าเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า 896/19,20,21,22 อาคารชุด เอส.วี.ซิต้ี 

อาคารท่ี 1ช้ันท่ี 12,14 ถนนพระราม 3

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

43 0105546049382 บจ.เฮลท์มอร์ พลัส จ ากัด 17/2/2563 3,000,000       47721 ประกอบกิจการ ซ้ือมาเพ่ือจ าหน่าย ซ่ึงแย

หกแคปซูลลดน้ าหนัก ลดไขมัน ยา

แคปซูลสมุนไพร บ ารุงร่างกาย

9/24  ซอยลาดปลาเค้า 78 ถนนราม

อินทรา

แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

44 0105546094175 บจ.ซี.ซี.เอช.แพคเกจจ้ิง จ ากัด 26/2/2563 3,000,000       17020 ผลิตกล่องกระดาษ 19, 21 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

45 0105554088278 บจ.เคเอ็มที วอเตอร์เจ็ท (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

26/2/2563 3,000,000       43221 ประกอบกิจการให้บริการติดต้ัง ซ่อมแซม

 บ ารุงรักษา ป๊ัมน้ าแรงดันสูง

1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ช้ัน 47 ห้อง 

4703 ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

46 0105560102511 บจ.อีซ่ี แพ็ค อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

7/2/2563 3,000,000       46103 ประกอบกิจกาน าเข้า ส่งออกสินค้าจ าพวก

เคร่ืองส าอาง เคร่ืองมือเสริมความงาม

219/2  อาคารดีวาจันต์ ช้ันท่ี 5  ห้อง

เลขท่ี 5ดี ถนนราชวงศ์

แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

47 0103512018067 หจ.ค.วิเชียรพิมพ์ผ้า 25/2/2563 2,590,000       13132 รับจ้างพิมพ์ผ้า-พิมพ์เส้ือ 34  ซอยลาดพร้าว 30 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

48 0103553024576 หจ.ทีบี ออโตเมช่ัน 6/2/2563 2,500,000       24311 การรับเหมาหลอมโลหะ หล่อโลหะ สแตน

เลส เหล็ก มองแดง ทองแดงผสม 

ทองเหลือง อลูมิเนียม และโลหะทุกชนิด

57 ซอยคุ้มเกล้า 4 ถนนคุ้มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

49 0103558018299 หจ.ดูเบย์ 11/2/2563 2,000,000       46421 จ าหน่าย เคร่ืองใช้ไฟฟ้า สินค้าอุปโภค 

บริโภคทุกชนิด

62/27 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

50 0105547144672 บจ.เปอร์เช่ียน ลายน์ ทราเวล 

เซอร์วิส จ ากัด

24/2/2563 2,000,000       79120 ประกอบกิจการน าเท่ียวรวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับการน าเท่ียวทุกชนิด

37/5  ซอยสมประสงค์ 4 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญา

ไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

51 0105549031751 บจ.เอดับเบ้ิลยูที ซิสเต็มส์ จ ากัด 24/2/2563 2,000,000       46104 ประกอบกิจการน าเข้าส่งออก เพ่ือผลิต

ต่อหรือซ้ือมาขายไป อุปกรณ์ท่ีใช้

คอมพิวเตอร์แบบจ าลอง

1991/125 ช้ันท่ี 2 หมู่บ้านแมนดารีนา 

สุขุมวิท 77 ถนนอ่อนนุช

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

52 0105554040925 บจ.สไมล์ นาโน จ ากัด 12/2/2563 2,000,000       20232 การผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เพ่ือ

สุขภาพท้ังในและต่างประเทศ เช่น 

เคร่ืองส าอาง

548/2-3 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แยก 18 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

53 0105555113080 บจ.กริฟฟิน เอฟโวลูช่ัน จ ากัด 11/2/2563 2,000,000       93293 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่ายพร้อมให้

เช่าอุปกรณ์ การเล่นเกมส์

23/96 อาคารสรชัย ช้ัน 22 ซอยสุขุมวิท 

63 ถนนสุขมวิท

แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดเลิก

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

54 0105555162161 บจ.เมคเฟรนส์ โยคะ จ ากัด 19/2/2563 2,000,000       85410 ประกอบกิจการเปิดสอนโยคะ 182/11  ซอยกรุงธนบุรี 6 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางล าภู

ล่าง

เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

55 0105556191921 บจ.จงเซ้ีย (ประเทศไทย) จ ากัด 18/2/2563 2,000,000       68102 ประกอบกิจการค้า ซ้ือ ขาย เช่า ให้เช่า 

ท่ีดินและอสังหาริมทรัพย์

79/195 ซอยสุขุมวิท 46 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

56 0105558153562 บจ.อินด์แมท อินดัสเทรียล แมทที

เรียลส์ จ ากัด

4/2/2563 2,000,000       46105 น าเข้า ส่งออก จัดจ าหน่าย ซ้ือและขาย 

วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทุกชนิด ท่ี

ใช้ในอุตสาหกรรม

125/5 อาคารเอส วี อพาร์ทเมนท์ ห้อง

เลขท่ี 5W ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

57 0105558178140 บจ.ฮาร์ดีป เอ็นเตอร์ไพร์สเซส 

จ ากัด

11/2/2563 2,000,000       46103 ประกอบกิจการ น าเข้า-ส่งออก เพ่ือ

จ าหน่าย ซ้ือ-ขาย จิวเวลร่ี เคร่ืองประดับ 

ทุกประเภท

528 ซอยพหลโยธิน 30 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

58 0105558181744 บจ.ยูนิค สปา แบงคอค จ ากัด 28/2/2563 2,000,000       96101 ประเภทสปา นวดแผนไทย นวดสปา 

น้ ามันมัน นวดอโรมา

52/44 ซอยสุขุมวิท11(ไชยยศ) แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

59 0105559020973 บจ.หย่งไท่ อินเตอร์เนช่ันแนล 

(ไทยแลนด์) จ ากัด

24/2/2563 2,000,000       79120 ประกอบกิจการเก่ียวกับตัวแทนการ

ท่องเท่ียว และน าเท่ียว

21/268  ซอยนวลจันทร์ 50 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

60 0105559056609 บจ.พีแอล เวิลด์ จ ากัด 3/2/2563 2,000,000       74101 ประกอบกิจการออกแบบ ตกแต่งบ้าน 

ตกแต่งภายใน เคร่ืองเรือน

39/13  ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

61 0105559091277 บจ.โจน ไซมาส อินเตอร์เนช่ันแนล

 จ ากัด

21/2/2563 2,000,000       96101 นวดแผนโบราณ สปา 4,4/1  ซอยปลูกมิตร แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

62 0105559099561 บจ.ไพรม์ อินเตอร์เนช่ันแนล พร็อพ

เพอร์ต้ีส์(ไทยแลนด์) จ ากัด

14/2/2563 2,000,000       68201 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนและนายหน้า 

อสังหาริมทรัพย์ คนกลางในการซ้ือ ขาย 

และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

2349/127  ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

63 0105560034290 บจ.เน็ทเวอร์ค  ลิงค์ จ ากัด 28/2/2563 2,000,000       62022 ให้บริการรับเป็นท่ีปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์ 731  อาคารพีเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนอโศก-

ดินแดง

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

64 0105560038813 บจ.เหม่ยเทียนไหล จ ากัด 17/2/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 93/1 ถนนหลวงแพ่ง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

65 0105560143421 บจ.โนมิโมโนะ (ไทยแลนด์) จ ากัด 5/2/2563 2,000,000       56101 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/

ร้านอาหาร

973  อาคารเพรสิเดนท์ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 

14  ห้องเลขท่ี 14ดี, 14อี ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

66 0105560151679 บจ.โคเวลล์ เจแปน (ประเทศไทย) 

จ ากัด

12/2/2563 2,000,000       43210 ติดต้ัง จ าหน่าย ออกแบบ น าเข้าให้

ค าปรึกษาเก่ียวกับแผ่นป้าย งานตกแต่ง

ภายใน ให้บริการหลอดไฟ ระบบไฟฟ้า

54  อาคารบีบี บิลด้ิง  ช้ัน 12  ห้อง 1213

 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดเลิก

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

67 0105560167184 บจ.โอเพ่นซี ไดนามิค จ ากัด 14/2/2563 2,000,000       46422 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก โคมไฟ LED 128/157  อาคารชุดพญาไทพลาซ่า ช้ัน 

14 ถนนพญาไท

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

68 0105561114581 บจ.แผ่นดินไทย อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 24/2/2563 2,000,000       79120 ธุรกิจจัดน าเท่ียว 350  อาคารธนภัทร ช้ันท่ี 5 ถนนราม

อินทรา

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

69 0105561166815 บจ.เซเว่น เรนทัล คาร์ จ ากัด 20/2/2563 2,000,000       77101 ประกอบกิจการให้เช่ารถยนต์ 6/44  ซอยสุขุมวิท 64 แยก 4 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง

ใต้

เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

70 0105561170910 บจ.แพนเธอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 27/2/2563 2,000,000       11011 ประกอบกิจการผลิต น าเข้า-ส่งออก ค้า

ปลีก สุรา เบียร์ เคร่ืองด่ืม

21/17  ซอยรามอินทรา 34 แยก 19 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

71 0105561178601 บจ.แกรนิต ไอส์แลนด์ จ ากัด 24/2/2563 2,000,000       68101 ประกอบกิจการเก่ียวกับการถือกรรมสิทธ์ิ

 ครอบครอง ซ้ือขาย จัดหา รับเช่า เช่าซ้ือ

 และจัดการโดยประการอ่ืนซ่ึง

อสังหาริมทรัพย์ใดๆ

388  อาคารเอ็กเชนทาวเวอร์ ช้ันท่ี 42 

ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

72 0105561195165 บจ.เอสเอ็มพี อิควิปเมนท์ จ ากัด 19/2/2563 2,000,000       46594 จ าหน่ายอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน

ส านักงานและโรงงานอุตสาหกรรม

5/23  ซอยเพชรเกษม 77 แยก 3-2 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

73 0105562001798 บจ.มัสเซิล มิลล์ จ ากัด 4/2/2563 2,000,000       47910 ประกอบกิจการขายปลีก ผ่านการส่ังซ้ือ

ทางไปรณีย์ หรืออินเตอร์เน็ต

9/23  ถนนเสรีไทย แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

74 0105562048841 บจ.เชงเคอร์ เมเนจเมนท์ จ ากัด 11/2/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการค้า สถานท่ีจ าหน่าย

อาหาร ให้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ให้บริการรับจัดส่งอาหาร

215,217  ถนนบางขุนเทียน แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

75 0105562060891 บจ.เอฟโอ คอนซัลต้ิง จ ากัด 25/2/2563 2,000,000       70209 ประกอบกิจการให้บริการเป็นท่ีปรึกษา

ธุรกิจทุกประเภท ยกเว้นท่ีปรึกษาด้าน

การลงทุน ตาม พรบ หลักทรัพย์ พ.ศ.2535

246  อาคารไทมส์ สแควร์  ห้องเลขท่ี 

15-01, 15-03 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

76 0105562113847 บจ.ทีพี โกลบอล เซอร์วิสเซส จ ากัด 20/2/2563 2,000,000       79120 ประกอบกิจการบริหารน าเท่ียวภายใน

และภายนอกประเทศรวมถึงธุรกิจท่ี

เก่ียวกับการน าเท่ียว

877/19  ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

77 0105562137720 บจ.อีจีดงอัน คลินิก จ ากัด 6/2/2563 2,000,000       96104 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นท่ีปรึกษาและ

ให้ค าแนะน าเก่ียวกับด้านความงามและ

ด้านการแต่งกาย

1353  ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
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78 0105562142995 บจ.หมิงหยาง เทรดด้ิง จ ากัด 28/2/2563 2,000,000       46103 ประกอบกิจการให้น าเข้าส่งออกและ

จ าหน่าย สินค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองแต่งกาย

39/199  หมู่บ้าน ซิกเนเจอร์ กัลปพฤกษ์ 

ถนนกัลปพฤกษ์

แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

79 0105562178264 บจ.คาปาโฮมิ จ ากัด 21/2/2563 2,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย จัดหา จ าน า 

จ านอง เช่า เช่าซ้ือ เป็นนายหน้า 

อสังหาริมทรัพย์ และท่ีดินทุกประเภท

5/2  ถนนเย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

80 0105563007871 บจ.รู้ใจ เบบ้ี จ ากัด 18/2/2563 2,000,000       32909 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายของใช้

ส าหรับเด็กทุกประเภท ท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศ

970  ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 43 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

81 0515561001219 บจ.ไดจิ มาย ฟาร์ม จ ากัด 18/2/2563 2,000,000       01619 ด้านการเกษตร 50  อาคารจีเอ็มเอ็มแกรมม่ีเพลส ช้ันท่ี 23

  ห้องเลขท่ี 2301-2303 ถนนสุขุมวิท 21(

อโศก)

แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

82 0103494000602 หจ.กิจชัย 3/2/2563 1,500,000       13121 ทอผ้าขาย ส่งออก 303 ถนนสาธุประดิษฐ ซอยสว่างอารมย์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

83 0103552000291 หจ.เทค เอเบิล 3/2/2563 1,500,000       95110 การบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

58 ซอยโชคชัยร่วมมิตร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

84 0105560075182 บจ.เอโอบี โกลบอล เทรดด้ิง จ ากัด 14/2/2563 1,500,000       45301 การขายส่งช้ินส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่

ของยานยนต์

85/1104  ซอยประชาอุทิศ 79 ถนน

ประชาอุทิศ

แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

85 0103544002484 หจ.ณัฐพร พลาสติก 28/2/2563 1,000,000       22299 ผลิตอุปกรณ์เคร่ืองใช้พลาสติก 18 ซอยเพชรเกษม 77 แยก 2-7 แขวงหนองค้าง

พลู

เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

86 0103544027185 หจ.เจ เจ บิวซิเนส ซัพพลาย 21/2/2563 1,000,000       20232 ผลิต ส่ังเข้ามาจ าหน่ายหรือส่งออกสินค้า

ประเภทเคร่ืองส าอางทุกชนิด ครีมบ ารุงผิว

 อาหารเสริม

388  ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพะ-ตากสิน) แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

87 0103548036987 หจ.ลัคซ์ อินฟินิต้ี 5/2/2563 1,000,000       25921 รับท าเคลือบสีพลาสติก โลหะ รับบริการ

ชุบอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ และผลิตอุปกรณ์

เฟอร์นิเจอร์มาเคลือบสี

173 ซอยพระยามนธาตุฯ แยก 27 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

88 0103552001513 หจ.เอส-ซี-เจ เอ็ม ซี 5/2/2563 1,000,000       82990 รับจ้างจัดงานนิทรรศการประเพณีเพ่ือ

ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ ประมูลเพ่ือรับจ้าง

ท าของให้แก่บุคคล คณะบุคคล

363/26 ตรอกข้าวสาร แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800
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89 0103552013686 หจ.ล้ิมซ์ 09 5/2/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการ ออกแบบ วางแผน 

จัดท าส่ือให้กับหน่วยงานต่างๆรวมท้ัง

โฆษณาและประชาสัมพันธ์

65/226 ซอยเช้ือเพลิง (อมร) แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

90 0103557023914 หจ.สุขสมเลิศ 25/2/2563 1,000,000       46312 ประกอบกิจการจัดจ าหน่าย อาหารทะเล

แปรรูป อาหารทะเลส าเร็จรูป เช่น ปูอัด

แช่แข็ง และจ าหน่ายน้ าจ้ิมซีฟู๊ด

26 ซอยพัฒนาการ 65 แยก 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

91 0103558010166 หจ.ทัตเทพ การช่าง 12/2/2563 1,000,000       41001 งานก่อสร้างทุกชนิด 1450  ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

92 0103558016016 หจ.เบบ้ีซัคซ๊ีด 4/2/2563 1,000,000       46441 ยาบ ารุงร่างกาย อุปกรณ์เคร่ืองมือแพทย์ 2,4 ซอยรามค าแหง 60/1 ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

93 0103560003236 หจ.ยาดาว่า (2504) 28/2/2563 1,000,000       47711 จ าหน่าย ปลีก ส่ง เส้ือผ้าส าเร็จรูป รองเท้า

 กระเป๋า เคร่ืองประดับสตรี

45  ซอยอ่อนนุช  39 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

94 0103560017598 หจ.เจนจิรา คอนสตรัคช่ัน แอนด์ 

เซอร์วิส

21/2/2563 1,000,000       96305 ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด 100/62  หมู่ท่ี 2 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

95 0103561010678 หจ.สมาร์ท บี 6/2/2563 1,000,000       46109 เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างใน

กิจการและธุรกิจ เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย

242/124  ซอยสรณคมน์ 9 ถนนสรณคมน์ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

96 0103562003560 หจ.คาซ่าหัวหิน 25/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 29/41  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

97 0133558004671 หจ.เร่ิมทรัพย์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

ซัพพลาย

7/2/2563 1,000,000       47521 ร้านขายปลีกเคร่ืองโลหะท่ัวไป ซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

210/24 ซอยลาดพร้าว 126 (กรัณฑ์พร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

98 0105536000640 บจ.เกลือสยาม จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       46319 ขายส่งเกลือป่น เกลือเม็ด 38/42 หมู่ท่ี 5 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

99 0105537063939 บจ.รถสวยแอร์ แอนด์ ซาวด์ จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       46691 ขายสินค้าเก่ียวกับน้ ายาท าความสะอาด

และแอร์รถยนต์ ซ่

37/105-106 หมู่ท่ี 1 ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

100 0105542029263 บจ.เคลฟว่ิงโซน จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       47640 ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์เคร่ืองเล่นชุด

สนามกีฬา

390  ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

101 0105545048111 บจ.โมเดิร์น เมด จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       78109 ประกอบธุรกิจรับเหมาแรงงาน 821 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

102 0105545067018 บจ.ออดิคอร์  จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการให้บริการพากย์เสียง 

บริการเสียงทางคล่ืนวิทยุ โฆษณา ส่ืออ่ืนๆ

15/2 หมู่บ้านพฤกษชาติ ซอยสุวรรณ

พฤกษ์ 15 ถนนรามค าแหง

แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

103 0105545104282 บจ.เอช.เอ.คอนซัลแทน แอนด์ 

แอสโซซิแอท จ ากัด

21/2/2563 1,000,000       69100 ให้บริการปรึกษาทางด้านกฎหมาย 144/110 ถนนทนุรัตน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
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104 0105546048921 บจ.พร้อมพิทักษ์ จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       80100 ประกอบกิจการให้บริการรักษาความ

ปลอดภัย ท่ัวประเทศ

1950 ถนนประชาร่วมใจ แขวงทรายกอง

ดินใต้

เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

105 0105546089481 บจ.มาสเตอร์ โปร์ เทค จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       46530 ซ้ือมา-ขายไป อะไหล่เคร่ืองสูบน้ า 4 ซอยนาคนิวาส 11 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

106 0105547010595 บจ.โชว์เวิร์ค พิคเจอร์ส จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       90002 ประกอบกิจการ ให้บริการออกแบบ 

ระบบแสง เสียง เวที และเทคนิคพิเศษ 

รวมท้ังการจัดสร้างและควบคุมงาน

22/1 ซอยลาดพร้าว 80 แยก 4 ถนน

ลาดพร้าว

แขวงวัง

ทองหลาง

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

107 0105548053794 บจ.โรบัสท์ คอนซัลท์ต้ิง จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการบริการติดต้ัง วางระบบ

คอมพิวเตอร์พัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์

121/118 หมู่ท่ี 9 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

108 0105549003219 บจ.ทูบีวัน คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       59112 ประกอบธุรกิจ รับเหมาผลิตและเผยแพร่

ส่ือวีดิทัศน์ ส่ือโทรทัศน์ ส่ือวิทยุ

316/38 หมู่บ้านสิรีน พาร์ค ซอย

วัดมัชฌันติการาม

แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

109 0105549058803 บจ.ดีเจริญ เซอร์วิส จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       42901 ประกอบกิจการให้บริการรับเหมาขุดลอก

คลองและรับเหมาก่อสร้างท่ัวไป

1 ซอยอุดมสุข 30 แยก 11 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

110 0105549140976 บจ.โกลเด้นเบลล์ คอฟฟ่ี  จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       10761 ประกอบกิจการผลิตอาหารส าเร็จรูป 

กาแฟส าเร็จรูป

46/44 หมู่ท่ี 9 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

111 0105551112810 บจ.สตาร์ไลน์ ทัวร์ เซอร์วิส จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       79120 การน าเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับ

การน าเท่ียวทุกชนิด รับส ารองท่ีน่ังรถ 

สายการบิน ห้องพัก

1/82 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 42 แยก 9 แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

112 0105551136867 บจ.ซุปเปอร์ ทีวี จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       46421 ประกอบกิจการ ขายปลีก ขายส่ง น าเข้า 

ส่งออก เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เเละอุปกรณ์

155/2 ถนนรัชดาภิเษก(ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

113 0105552048899 บจ.อะพีซออฟเค้กคอร์ปอร์เรช่ัน 

จ ากัด

28/2/2563 1,000,000       47190 ประกอบการน าเข้าเส้ือผ้า ผ้า รองเท้า 

กระเป๋า เข็มขัด เคร่ืองแต่งกาย 

เคร่ืองประดับ ก๊ิฟช็อป สินค้าไอที

148/91 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

114 0105552135686 บจ.อิบาดา อาร์คิเทคส์ จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       71101 ประกอบกิจการบริการเป็นท่ีปรึกษา

สถาปัตยกรรม ออกแบบ เขียนแบบ และ

คุมงานสถาปัตยกรรม

25/42 ซอยสุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

115 0105553083051 บจ.แมสเทค เอเซีย กรุ๊ฟ จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการทางด้านปิโตรเคมี 

โรงไฟฟ้า แก็สเทอร์บาย สตรีมเทอร์บาย 

คอมบายไซเคิล

7/338 ซอยเลียบคลองสอง 19 แขวงสามวา

ตะวันตก

เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

116 0105553098008 บจ.รันชู จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       47411 ประกอบกิจการค้า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

วัสดุส่ิงพิมพ์

422 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
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117 0105554024270 บจ.ห้วยโมงขนส่ง จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       49339 ประกอบกิจการรับจ้างขนส่งทางบก 72/2 ถนนหลวงเพ่ง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

118 0105554030954 บจ.เอ็น.เอ็น.1 คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       46422 ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์ ไฟฟ้า 

และอุปกรณ์ประปา รวมท้ังอุปกรณ์

ก่อสร้างทุกชนิด

820  ซอยบรมราชชนนี 74 แขวงศาลา

ธรรมสพน์

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

119 0105554049558 บจ.ธนธรณ์ 9964 จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 2044/142 ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

120 0105554092551 บจ.ทรายธารา จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       08103 ประกอบกิจการบ่อทราย ขุดทราย ดิน 

แยกทราย ดิน เพ่ือจ าหน่าย

105/2 หมู่ท่ี 17 แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

121 0105554106489 บจ.ไอเอ็นเอฟโปร จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       46510 ซ้ือ ขาย น าเข้า ส่งออก ให้เช่า ให้บริการ 

เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ ท้ังด้านฮาร์ดแวร์ 

และซอฟแวร์

316/29 ซอยลาดพร้าว 87 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้า

คุณสิงห์

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

122 0105555039815 บจ.โกด้ี  จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการการซ้ือขายสินค้าหรือ

บริการโดยวิธีการใช้ส่ืออิเล็คทรอนิกส์ผ่าน

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

421 ซอยสารภี 2 ถนนอิสรภาพ แขวงสมเด็จ

เจ้าพระยา

เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

123 0105555052439 บจ.โชคอเนกคุณ เคมิคอล จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       28299 ผลิต จ าหน่ายอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ 

รวมท้ังวางระบบบ าบัดน้ าเสีย

119/110 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

124 0105555085256 บจ.มณทนา แฟบริค จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       46411 ประกอบกิจการค้า ผ้าวัสดุท่ีเก่ียวข้องกับ

การผลิต หมอน ผ้าม่าน เฟอร์นิเจอร์

109/152 หมู่บ้านมัณฑนา พระราม 9 

หมู่ท่ี 16 ซอย4/3

แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

125 0105555112075 บจ.ไอที คอลเลคช่ัน จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       62022 ประกอบกิจการพัมนาระบบเว็บไซต์ 

ระบบคอมพิวเตอร์ ท่ีปรึกษางานระบบ

คอมพิวเตอร์ ทุกชนิด

9/7 ซอยรามค าแหง 166 แยก 2 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

126 0105555121163 บจ.เอส เอ็น เค โซลูช่ัน จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       70209 ท่ีปรึกษาทางด้านการบริหารธุรกิจและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

29/41 ซอยลาดพร้าว 23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

127 0105555121899 บจ.พาราไดส์ซอร์ฟแวร์ จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       62090 รับดูแลคอมพิวเตอร์ ดูแลเว็บไซต์ รับออก

งานระบบคอมพิวเตอร์งานอีเว้นท์ วาง

ระบบคอม

18/98 ซอยนวลจันทร์ 36 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

128 0105556011515 บจ.บี เอส ไอ แมเนจเม้นท์ จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการ เป็นนายหน้า ตัวแทน 

ให้บริการค าปรึกษาทางธุรกิจ

79/107 หมู่ท่ี 8 ซอยรามค าแหง 150 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

129 0105556028736 บจ.แคท 2013  จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       46494 การขายส่งเคร่ืองเรือน และเคร่ืองตกแต่ง

บ้าน

973 อาคารเพรสิเด้นท์ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 11

 ห้องเลขท่ี 11 จี,11 เอช ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
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130 0105556043883 บจ.สตาร์ล็อคเทิร์ฟ แอนด์ แซนด์ 

จ ากัด

25/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างและงาน

โยธาทุกประเภท

358/93 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสอง

ต้นนุ่น

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

131 0105556085187 บจ.พอทลัคปาร์ต้ี จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการธุรกิจส่งออกผลิตภัณฑ์ส

ปาทุกประเภท

11/18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

132 0105556090881 บจ.อมร บิสซิเนส จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       46315 ประกอบกิจการซ้ือขาย จ าหน่าย ส่งออก

ข้าวสาร ผัก ผลไม้ สินค้าอุปโภคบริโภค

ต่างๆ

146/85 ซอยหทัยราษฎร์ 39 แขวงสามวา

ตะวันตก

เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

133 0105556127254 บจ.บา บลา บลา จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       47912 จ าหน่ายสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตจ าพวก

เคร่ืองใช้ เคร่ืองเงิน เคร่ืองทอง เคร่ืองสาน

 ผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน

64/1 ซอย20 มิถุนา 11 แขวงสามเสน

นอก

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

134 0105556133297 บจ.มังก้ี แอค จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       73101 ผลิตส่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทุก

ช่องทางให้แก่องค์กรของรัฐและเอกชน 

เช่น วิทยุ โทรทัศน์

175/156 ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

135 0105556133858 บจ.เอส-คิวบ์ กิฟท์ จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       46431 ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์การเรียน

 เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ส านักงาน

999/9 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล

เวิลด์ ช้ันท่ี 29 ห้องเลขท่ี 2982 N ถนน

พระรามท่ี 1

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

136 0105556138337 บจ.ซินเนอร์จ้ี โซลูช่ันส์ อินเตอร์

เนช่ันแนล จ ากัด

3/2/2563 1,000,000       46900 การขายส่งสินค้าหลายชนิด 158/2 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

137 0105556147352 บจ.กรีน ไดเมนช่ันส์ อินเตอร์เนช่ัน

แนล จ ากัด

12/2/2563 1,000,000       71101 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นท่ีปรึกษา 

และให้ค าแนะน าปัญหาเก่ียวกับด้านการ

ออกแบบ การควบคุมงานสถาปัตยกรรม

525/24 อาคารเอ็นที เฮ้าส์ ซอยศูนย์วิจัย 

4 ถนนพระราม 9

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

138 0105556153832 บจ.วี เค ที โลจิสติกส์ เซอร์วิส 

จ ากัด

6/2/2563 1,000,000       46441 การขายส่งสินค้าทางเภสัชกรรมและ

เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์  ยา 

สมุนไพร เคร่ืองหอม

8 ซอยสรณคมน์ 3 แยก 14 ถนนสรณคมน์ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

139 0105556154499 บจ.ถาวร อินฟินิต้ี จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       46322 ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีก เก่ียวกับ

เคร่ืองด่ืมทุกประเภท เช่น น้ าด่ืม น้ าแร่ ฯ

1391  ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

140 0105556161355 บจ.ริชช่ีเรียลต้ีกรุ๊ป จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       68201 นายหน้าขายและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 8/209 หมู่บ้านทาวน์อเวนิวศรีนครินทร์ 

ซอยอ่อนนุช

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดเลิก

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

141 0105557039146 บจ.อาร์อาร์ซี เซอร์วิสเซส จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       66210 รับเป็นท่ีปรึกษา บริหารและจัดการและ

ตรวจสอบความเส่ียงเพ่ือเรียกร้อง

ค่าเสียหายหรือค่าประกัน

47 อาคารศรีโสธร เพลส ช้ัน 3 ห้อง 3 บี 

ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

142 0105557069673 บจ.วิเซิลอินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองส าอาง อุปกรณ์

เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้เสริมความงาม

50 ซอยเจริญพานิช ถนนทรงวาด แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

143 0105557087329 บจ.เดอะ ซิสเตอร์ เรซิพี จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร 242 อาคารศูนย์การค้าเพลินนาร่ี ห้อง

เลขท่ี เอ 211 ช้ันท่ี 2 ถนนวัชรพล

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

144 0105557094988 บจ.จุ้นไท่ จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ ท้ังในประเทศและระหว่างประเทศ

1 ซอยช่างอากาศอุทิศ 5 แยก 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

145 0105557099599 บจ.มี ดีไซน์ กรุ๊ป จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       71101 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษา และให้

ค าแนะน าปัญหาเก่ียวกับด้านการ

ออกแบบและควบคุมงานสถาปัตยกรรม

300/16 หมู่บ้านพาทิโอ ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

146 0105557113206 บจ.เซนทรัล เฮอเบิล จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       46699 ประกอบกิจการซ้ือมาขายไป สินค้าแปร

รูปทางการเกษตรทุกชนิด

2/89 หมู่บ้านทาวน์ อเวนิว พระราม 2 

ซอยพุทธบูชา 9

แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

147 0105557118071 บจ.ธรรมปวรรตน์ จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       14112 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่ายและขายส่ง 

เส้ือผ้าส าเร็จรูป เคร่ืองนุ่งห่มและเคร่ือง

แต่งกายทุกชนิด

142 ซอยเอกชัย 76 แยก 1-2 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

148 0105557130925 บจ.บอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       47411 การขายปลีกคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง

ซอฟตืแวร์ และอุปกรณ์ส่ือสาร

โทรคมนาคมในร้านค้า

59/150 หมู่บ้านปาริชาต หมู่ท่ี 1 ถนนคุ้ม

เกล้า

แขวงล าผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

149 0105557134688 บจ.ซี.เจ.วี. เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       43901 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างเสาเข็ม

เจาะ อาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพัก

อาศัย สถานท่ีท าการ

99/149 ถนนครุใน แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

150 0105557167411 บจ.ไอ จีเนียส จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าประเภท 

อาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ

ทุกชนิด

64/7 หมู่ท่ี 4 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

151 0105557169392 บจ.เอ็มเอ็น มีเดีย กรุ๊ป จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการรับจ้าง รับด าเนินการ 

รับเหมา ท างานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 

งานแสดงสินค้า ภาพยนตร์ วีดีทัศน์

111/69 ซอยนวมินทร์ 111 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
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152 0105557185568 บจ.ไทยพ่ึงไทย2558 จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       55101 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 194/19-21 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

153 0105558056915 บจ.แอสซิสท์ ยู จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       82302 ให้บริการจัดงานออกแบบแสงสีเสียงงาน

ด้านความบันเทิงงานออกแบบเวทีบูธ

แสดงสินค้านิทรรศการงานเปิดตัวสินค้า

188/7 ซอยลาดพร้าว84 แขวงวัง

ทองหลาง

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

154 0105558076690 บจ.โยโยไทย ทราเวล กรุ๊ป จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       79120 ประกอบกิจการให้บริการน าเท่ียว และ 

ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการน าเท่ียว

99/8 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

155 0105558108044 บจ.ชิปเพอร์ ชอยซ์ จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       46414 ประกอบกิจการน าเข้า จ าหน่าย ผ้าดิบ 

หนังเทียม เส้ือผ้าส าเร็จรูปทุกชนิด

573/14  ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

156 0105558138954 บจ.เฟสเซ่ จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       46441 ค้า น าเข้าส่งออก จัดจ าหน่าย ยา ยารักษา

โรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เคร่ืองมือแพทย์

 อาหารเสริม เคร่ืองส าอ

109 ซอยสุขุมวิท 103 (อุดมสุข 17) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

157 0105558191502 บจ.โปรฟาวด์ พร็อพเพอร์ต้ี 

คอนซัลแทนท์ จ ากัด

6/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษาแนะน าด้าน

การวางแผนธุรกิจ

395/5 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

158 0105559008728 บจ.ซิลเวอร์ บาย จูน จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       46492 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองประดับท่ี

ท าด้วยเงิน

1239  ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

159 0105559033943 บจ.ไอไบรท์เซ็นเตอร์ จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       85429 เพ่ือประกอบกิจการโรงเรียน (เม่ือได้รับ

อนุญาติจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง)

448 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

160 0105559044571 บจ.แฟมซ์เว็ลธ์ จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       70202 บริการเป็นท่ีปรึกษา ด้านการเงิน และ

การหาแหล่งเงินทุน

137 ซอยพหลโยธิน 33 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

161 0105559077291 บจ.ซัคเซส อัพ จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการเคร่ืองส าอาง 585/653 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

162 0105559080062 บจ.รัชตะ มาร์เก็ตต้ิง อินเตอร์ทอย

 จ ากัด

24/2/2563 1,000,000       46434 ประกอบกิจการจ าหน่ายของเล่น อุปกรณ์

เคร่ืองเขียน เคร่ืองใช้ในครัวเรือน

77/458 ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

163 0105559107980 บจ.พรีเม่ียม เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       46441 ประกอบกิจการค้า น าเข้า ส่งออก ผลิต 

ยา อาหารเสริม

19/24 หมู่บ้านมาสเตอร์พีช ซอยสุคนธ

สวัสด์ิ 29 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

164 0105559114196 บจ.ราคาดี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       46521 ขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท 988/37 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

165 0105559117217 บจ.บิลด์เวล คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้างอาคาร โรงงาน อาคาร

พาณิชย์ งานก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด 

รวมท้ังงานโยธาทุกชนิด

422/324 ซอยสุวินทวงศ์ 34 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
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166 0105559125597 บจ.วินด์ กระบ่ี กรีน พาร์ค จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

กระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

57 ซอยพร้อมมิตร แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

167 0105559125601 บจ.โซล่า กระบ่ี กรีน พาร์ค จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       71102 ประกอบกิจการส ารวจ ผลิตและจ าหน่าย

กระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

57 ซอยพร้อมมิตร แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

168 0105559135916 บจ.บ้ิว คอนสตรัคช่ัน 911 จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       52292 เป็นตัวแทนจัดการรับขนสินค้า และ

บริการขนส่งให้แก่ลูกค้าภายในประเทศ

31/78 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 21 แขวงศาลา

ธรรมสพน์

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

169 0105559145920 บจ.จัดหางาน แม่บ้านอันดับหน่ึง 

จ ากัด

24/2/2563 1,000,000       78200 ประกอบกิจการให้บริการรับจ้างเหมา

แรงงานท างานในประเทศ (เม่ือได้รับ

อนุญาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง)

41/487  ซอยนวมินทร์ 111 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

170 0105559146748 บจ.โซเชียเลนส์ จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       62012 กิจกรรมการจัดท าโปรแกรม คอมพิวเตอร์

ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ ยกเว้นโปรแกรม

เว็บเพจและเครือข่าย

287 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22 แขวงบางแค

เหนือ

เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

171 0105559151741 บจ.คลีน แอนด์ กรีน โซลูช่ัน จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       81292 ประกอบกิจการดูแลความสะอาด 

เคร่ืองปรับอากาศ

22 ซอยพหลโยธิน 24 แยก 6 ถนน

พหลโยธิน

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

172 0105559177058 บจ.เอ็นเนอร์ย่ี แวลู จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       35101 ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า โดยมีต้นก าเนิด

จากพลังงานน้ า ลม แสงอาทิตย์ ชีวภาพ 

พลังงานทางเลือก

54 ซอยประวิทย์และเพ่ือน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

173 0105559177066 บจ.เอ็นเนอร์ย่ี วิลล์ จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       35101 ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า โดยมีต้นก าเนิด

จากพลังงานน้ า ลม แสงอาทิตย์ ชีวภาพ 

พลังงานทางเลือก

54 ซอยประวิทย์และเพ่ือน ถนน10 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

174 0105559192383 บจ.ชะลอมบางกอก จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าอุปโภค

บริโภค อาหาร เคร่ืองด่ืม เคร่ืองส าอาง 

เคร่ืองใช้ในบ้าน

489/217 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

175 0105560012113 บจ.เจนเนอร์รัล อินเตอร์เนช่ันแนล

 เทรดด้ิง จ ากัด

7/2/2563 1,000,000       16101 ประกอบกิจการผลิตไม้แปรรูปหรือไม้ช้ิน

ไม้สับจากยางพาราและท่ีปลูกข้ึน

โดยเฉพาะ 13 ชนิด

57 ซอยพร้อมมิตร แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

176 0105560015694 บจ.เบทเทอร์ แอนด์ เบทเทอร์ 

(ไทยแลนด์) จ ากัด

17/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นท่ีปรึกษาและ

ให้ค าแนะน าปัญหาเก่ียวกับด้าน

บริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 

รวมท้ังปัญหาการผลิต

23/126  ซอยอยู่วิทยา 5 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดเลิก

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

177 0105560029989 บจ.เดอะ เทรดด้ิง เฮ้าส์ จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการน าเข้าส่งออก ขายส่ง

สินค้าทุกประเภท เป็นนายหน้าตัวแทนใน

การจัดหาสินค้าตามท่ีลูกค้าต้องการ

9/5 ซอยนวมินทร์ 70 แยก 11-2 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

178 0105560039020 บจ.เพสเซทเตอร์ส เน็ตเวิร์ค (ไทย

แลนด์) จ ากัด

3/2/2563 1,000,000       62022 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษารวมถึง

ให้บริการวางระบบติดต้ังและบ ารุงรักษา

เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

19/125  อาคารสุขุมวิทสวีท ช้ันท่ี 13 

ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

179 0105560064555 บจ.ไทย เอ็น ฟรานซ์ จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       46315 ส่งออกข้าวไทย 5/72  หมู่บ้าน เดอะคอนเนค4 ซอยเพชร

เกษม77 แยก3-2

แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

180 0105560067368 บจ.มิลเล่ียน คาเฟ่ จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       47222 ประกอบการจ าหน่ายชา กาแฟ และ

เคร่ืองด่ืม

179/2  ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

181 0105560096961 บจ.ไลฟ์ไบโอเทค จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       86903 กิจกรรมในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 6/3  หมู่ท่ี 6 ซอยสุขาภิบาล5 ซ.32 แยก

10 (เคหะพรพระร่วงฯ) ถนนสุขาภิบาล5

แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

182 0105560097852 บจ.เอ็กซ์เพิร์ท อินเตอร์เนช่ันแนล 

เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด

26/2/2563 1,000,000       85500 การบริการท่ีสนับสนุนการศึกษา 1  อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 47  

ห้องเลขท่ี 4703 ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

183 0105560137919 บจ.เอฟ แอนด์ บี ดิสตริบิวเตอร์ 

จ ากัด

14/2/2563 1,000,000       47190 ซ้ือ ขาย สินค้าอุปโภคบริโภค และ

ให้บริการ การจัดการด้านการตลาด

315/12  ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

184 0105560140596 บจ.บีโฮม บูทีค จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจการขายสินค้า อุปโภค บริโภค

 จ าพวก รองเท้า เส้ือผ้า เคร่ืองประดับ 

ครีมบ ารุงผิว และ เคร่ืองส าอาง

10/52  ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 ถนน

กรุงเทพกรีฑา

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

185 0105560151971 บจ.กรุงเทพพัฒนากร จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       78200 ประกอบกิจการให้บริการรับจ้างเหมา 

ค่าแรงงาน

37/99  ซอยประชาร่วมใจ 41 แขวงทรายกอง

ดินใต้

เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

186 0105560154236 บจ.เอ็น. เค. เอส. พลัส ซัพพลาย 

จ ากัด

14/2/2563 1,000,000       46599 ประกอบกิจการน าเข้า-ส่งออก เคร่ืองจักร 

เคร่ืองยนต์ อุปกรณ์เคร่ืองมือช่างทุกชนิด

9  ซอยจันทน์ 43 แยก 18-17-2 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

187 0105560207003 บจ.แปซิฟิค เมทัลส์ กรุ๊ป จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       46591 จ าหน่ายช้ินส่วนอะไหล่ และอุปกรณ์ 

เคร่ืองบิน รถยนต์ และยานพาหนะทุก

ประเภท

240/6  อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ช้ันท่ี 11

 ซอยรัชดาภิเษก 18 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

188 0105560218625 บจ.ล่ าซ า2017 จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       46109 ประกอบกิจการน าเข้า-ส่งออก ซ้ือมาขาย

ไป สินค้าอุตสาหกรรม น้ ายาเคมี 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อะไหล่รถยนต์

118/283  ซอยรามอินทรา 23 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดเลิก

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
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รหัส

ไปรษณีย์

189 0105560219109 บจ.บียอนด์ เดอะ ฟิวเจอร์ จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       70202 กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการบริหาร

จัดการการเงิน

3  อาคารพร้อมพันธ์ุ 3 ช้ัน11 ซอย

ลาดพร้าว 3 ถนนลาดพร้าว

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

190 0105561004084 บจ.สมาพันธ์สมุนไพรและ

เคร่ืองส าอาง (ไทย) จ ากัด

17/2/2563 1,000,000       21001 การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ท่ีใช้

รักษาโรค

70/352  หมู่ท่ี 8 ถนนวัดคู้บอน แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

191 0105561022791 บจ.สยามโปรเฮิร์บ จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       21002 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่ายและน าเข้า

ยาสมุนไพร อาหารเสริม

588/92  ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

192 0105561032363 บจ.เบลล่ีบัตตัน จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       46900 การขายส่งสินค้าท่ัวไป 324/10  ถนนสุรวงศ์ แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

193 0105561047204 บจ.เพอเมสส์ อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

20/2/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้า และส่งออกเส้ือผ้า 246  อาคารไทมส์ สแควร์ ห้อง 405 ช้ัน 4

 ถนนสุขุมวิท 12-14

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

194 0105561074449 บจ.นู้ด เนเจอร์ จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       46103 น าเข้า ส่งออก และเป็นตัวแทนจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ด้านความงามและสกินแคร์ดูแล

ผิวต่างๆ

926/4  ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

195 0105561082361 บจ.กมลสอาด จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       96201 ให้บริการซักผ้า ซักแห้ง ท าความสะอาด

เส้ือผ้า

109  ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

196 0105561098356 บจ.เอ็น.ที.เอ็ม คอนซูเมอร์ จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       46900 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าอุปโภค 

บริโภคต่าง ๆ

40/16  หมู่บ้าน พฤกษาทาวน์ ถนนมา

เจริญ

แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

197 0105561103163 บจ.จงไท่บลูซี จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       46312 การขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 56/15 ช้ัน 2  ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

198 0105561124942 บจ.บี วาย เอ็ม อี จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการรับจ้างโฆษณา 593  ถนนพระรามท่ี 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

199 0105561155392 บจ.โก โก บุ๊คก้ิง ทราเวล จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       79909 ประกอบกิจการให้บริการจองต๋ัวเคร่ืองบิน 246  อาคารไทม์สแควร์  ห้องเลขท่ี 214 

ช้ันท่ี2 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

200 0105561170243 บจ.ดีดี-เทค เอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิส 

จ ากัด

12/2/2563 1,000,000       47420 ประกอบกิจการ จ าหน่ายปลีกจอภาพ 

แอลซีดี

65  ซอยวชิรธรรมสาธิต 57 แยก 35 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

201 0105561189025 บจ.บางกอก เจ่ียวหม่า เทคโนโลยี

 ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด

20/2/2563 1,000,000       46491 ประกอบกิจการขายส่งอุปกรณณ์ถ่ายภาพ

และทัศนศาสตร์

2  ซอยอุดมสุข 30 แยก 7-1 ถนนอุดมสุข แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

202 0105561214461 บจ.185แคนนาบินอยด์ จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       01289 ปลูกพืชสมุนไพรและพืชท่ัวไป พัฒนาพันธ์ุ

สมุนไพรและพืชท่ัวไป

115/10  ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

203 0105562013443 บจ.เคเอฟเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการค้าเก่ียวกับการซ้ือ ขาย 

เช่า ให้เช่า ให้เช่าช่วง ตัวแทน นายหน้า 

การพัฒนาบริหารจัดการเก่ียวกับ

สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์

1  อาคารกลาสเฮ้าส์ ซอยสุขุมวิท 25 

ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
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204 0105562025620 บจ.เดอะ โนแมด จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       47221 จ าหน่าย เคร่ืองด่ืมแอลกฮอล์ เช่น สุรา 

วิสก้ี ไวน์ และอ่ืนๆ

113  ถนนเสรี 6 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

205 0105562031018 บจ.สุภานุช จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการจ าหน่าย เคร่ืองส าอาง 

อาหารเสริม เเละสินค้าอุปโภคบริโภค

9/231  หมู่บ้าน กลางเมือง เฮอร์เบอร์

เนียน ซอยลาดปลาเค้า 79

แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

206 0105562036320 บจ.เอ็นอาร์ซี ไทย โปรดักส์ จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจ าหน่าย 

เคร่ืองส าอาง เวชส าอาง

375/2  ซอยเทอดไทย 33 แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

207 0105562039957 บจ.ฟาสต์สเตป จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       53200 ให้บริการจัดส่งพัสดุ จดหมาย เอกสาร 

สินค้าทุกชนิด ท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ ท้ังภายในประเทศเเละระหว่าง

ประเทศ

61/26-27  ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

208 0105562043822 บจ.มีทีม ครีเอทีฟ ออแกไนเซอร์ 

จ ากัด

17/2/2563 1,000,000       82302 ให้บริการรับบริหารการจัดอบรม 

ออกแบบ ตกแต่ง จัดงานต่างๆ รวมท้ังหา

สถานท่ีจัดงาน

59/48  ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4 (วัด

เกาะ)

แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

209 0105562046864 บจ.เบสท์ ติวเตอร์ จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       85493 ประกอบกิจการให้บริการสอนเสริม การ

เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

596  ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

210 0105562047526 บจ.นะโม โฮมแคร์ จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       87301 ประกอบกิจการรับดูแลผู้สูงอายุและ

ผู้ป่วยพักฝ้ืน อัมพฤกษ์ อัมพาตฯ

4/219  ซอยเสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

211 0105562049502 บจ.เจ.แอล. รีเฟรชเมนส์ จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       56302 การบริการด้านเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์

เป็นหลักในร้าน

11  ซอยพุทธบูชา 26/1 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

212 0105562052406 บจ.กุ้ยอ้ัง จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       46312 จ าหน่ายสัตว์น้ า 108  ซอยเจริญกรุง 58 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

213 0105562065575 บจ.พีที คอร์ป จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       46102 น าเข้า ส่งออก ผลิต จัดจ าหน่าย รับซ้ือ 

ชาสมุนไพรทุกชนิดทุกประเภท ผลิตภัณฑ์

เคร่ืองด่ืมสมุนไพร-ส าเร็จรูป-เพ่ือสุขภาพ

ทุกชนิดทุกประเภท

94/16  ถนนคู้บอน แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

214 0105562087811 บจ.เค เอ็น 77 จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       47413 ขายปลีก ขายส่ง อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์

ส่ือสาร โทรคมนาคม โทรศัพท์ 

คอมพิวเตอร์

214/77  หมู่บ้าน อาร์เด้น พัฒนาการ 

ซอยพัฒนาการ 20

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

215 0105562096055 บจ.เดอะสว็อพ(ไทยแลนด์) จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       85499 ตัวแทนด าเนินการส่งนักเรียน นักศึกษาไป

แลกเปล่ียนวัฒนธรรมท่ีต่างประเทศ

128  ซอยท่าข้าม 28/1 ถนนท่าข้าม แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
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216 0105562096900 บจ.ไนน์ แคพพิเทิล กรุ๊ป จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       62022 กิจกรรมการให้ค าปรึกษาทางด้าน

ซอฟต์แวร์

77/35  หมู่บ้าน ดิสทริค เอกมัย-ราม

อินทรา ซอยรามอินทรา 40

แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

217 0105562097086 บจ.พิซซ่า บีเคเค จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหารอิตาเล่ียน 

อาหารไทย

1058/1  ซอยสวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

218 0105562135051 บจ.เบอร์ร่ี ยูสด์ คาร์ จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       45103 ประกอบกิจการ ซ้ือ ขายรถยนต์มือสอง 

และให้เช่ารถยนต์มือสอง

132  ซอยเพชรเกษม 110 แยก 14-1-1-2 แขวงหนองค้าง

พลู

เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

219 0105562145170 บจ.เบียร์ เฟรนส์ จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม

15/111  หมู่ท่ี 2 แขวงตลาด

บางเขน

เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

220 0105562146770 บจ.ทราเวิล แซฟไฟร์ จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       79120 ประกอบกิจการน าเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับการน าเท่ียวทุกชนิด

77/1  ซอยรามค าแหง 53 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

221 0105562164875 บจ.เอ็กซ์ เอส ดี โพรเกรส จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       35102 ประกอบธุรกิจเก่ียวกับการจัดหา เก็บ

รักษา ขนส่ง จ าหน่ายพลังงานและ

พลังงานทดแทน

1124/3  ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

222 0105562164891 บจ.ซีซีที007 จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       53100 ประกอบกิจการรับ ส่งพัสดุสินค้าไป

ต่างประเทศ

263  ซอยส.ธรณินทร์ 2 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

223 0105562166266 บจ.อีสต์ เลค จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       68102 ท าการค้าอสังหาริมทรัพย์หรือส่ิงปลูกสร้าง

 ให้เช่า เช่าซ้ือ เช่าช่วง ร้านค้า อาคาร

พาณิชย์ ส านักงาน คอนโดมิเนียม หรือ

ด าเนินการต่างๆ เพ่ือการแบ่งแยกท่ีดิน 

อาคาร หรือส่ิงปลูกสร้างออกเป็นแปลงๆ

447/64  ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

224 0105562166282 บจ.อีสต์ ริเวอร์ จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการท าการค้าอสังหาริมทรัพย์ 447/64  ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

225 0105562175231 บจ.พีจี เจนเนอรัล โปรดักส์ จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       22220 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย 

เคร่ืองใช้พลาสติก ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก

ทุกชนิด

702/63  ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

226 0105562176997 บจ.อามาดา เอสเตท จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       82301 จัดสัมมนา ฝึกอบรม จัดแสดงสินค้า 

พัฒนาส่ือการเรียนการสอนความรู้

1055/964  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

227 0105562201185 บจ.ไอแม็กซ์ แคปปิตอล จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการให้บริการให้ค าปรึกษา

ด้านธุรกิจ

1055/889  อาคารสเตท ทาวเวอร์  ห้อง

เลขท่ี 3704 ช้ันท่ี 37 ถนนเจริญกรุง

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
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228 0105563000825 บจ.พิพัทธ์ 2829 โลจิสติกส์ จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการรับจ้างขนส่งและขนถ่าย

สินค้าและคนโดยสารท้ังทางบกทางน้ า

ทางอากาศ

97/126  ซอยอ่อนนุช 17 แยก 18 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

229 0105563013706 บจ.เซ้าท์อีสต์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

เทคโนโลยี จ ากัด

20/2/2563 1,000,000       28199 ประกอบกิจการผลิต น าเข้าส่งออก 

เคร่ืองจักรทุกชนิด

540  อาคารเมอร์คิวร่ี ทาวเวอร์  ห้อง

เลขท่ี 1142 ช้ันท่ี 11

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

230 0105563013811 บจ.ออเรนจ์ซอฟท์ จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       96309 กิจกรรมการบริการอ่ืน ๆ ส่วนบุคคลซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

9/320  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

231 0115561014055 บจ.เอสเมอรัลดา ท่าพระ จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       86202 ประกอบกิจการคลีนิกเสริมความงาม 129  อาคารเดอะมอลล์ ท่าพระ ช้ันท่ี 11 

 ห้องเลขท่ี T-11/1 ถนนรัชดาภิเษก(ท่า

พระ-ตากสิน)

แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

232 0135556008361 บจ.ยูไอคอนเนคท์ จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       70209 บริการปรึกษาเพ่ือการพัฒนา การผลิต 

หรือการจัดท าเอกสารประกอบตามความ

ต้องการของผู้ใช้เฉพาะขาย

17 ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 69 แยก 1-1 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

233 0245560001145 บจ.15 เซพเท็มเบอร์ จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 179/55  ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

234 0735560002775 บจ.ด็อกมาติก จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       70209 ท่ีปรึกษาทางธุรกิจ 45/131  ซอยคู้บอน 41 แขวงสามวา

ตะวันตก

เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

235 0103551033837 หจ.ดับเบ้ิล ทู แอ็ดเวอร์ไทซ่ิง 21/2/2563 900,000          47731 ซ้ือขายซ่อมบ ารุงรักษานาฬิกา 526 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

236 0105552047922 บจ.พลัส แอดไวเซอร่ี จ ากัด 24/2/2563 800,000          70209 บริการรับเป็นท่ีปรึกษาและให้ค าแนะน า

ปัญหาเก่ียวกับด้านบริหารงานพาณิชยก

รรม อุตสาหกรรม การผลิต การตลาด

1550 อาคารธนภูมิ ช้ัน 10 ถนนเพชรบุรี

ตัดใหม่

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

237 0103561000257 หจ.เนเชอรัล ทัช 24 6/2/2563 750,000          47723 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองส าอาง 

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว

40/265  ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

238 0105558125071 บจ.คอนเทนเนอร์ ดีโป้ กรุงเทพ 

จ ากัด

14/2/2563 586,000          52241 รับจ้างขนถ่ายและบรรจุสินค้าเข้าและ

ออกจากตู้บรรจุสินค้าและธุรกิจท่ี

เก่ียวเน่ืองกันท่ัวราชอาณาจักร

2/2  ถนนไอ ซี ดี แขวงคลองสาม

ประเวศ

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

239 0103554053855 หจ.ปาลิน เทรดด้ิง 12/2/2563 500,000          46421 ประกอบกิจการน าเข้า-ส่งออก อุปกรณ์

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

3326 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

240 0103557020711 หจ.สุพัฒน์ เวลด้ิง 19/2/2563 500,000          46593 ซ้ือมา-ขายไป เคร่ืองเช่ือม/ตัด โลหะ 

ตลอดจนดูแลรักษาอุปกรณ์ บริการหลัง

การขาย อุปกรณ์ท่ีเก่ียวเน่ือง

121 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
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241 0103560014793 หจ.ปัญญา แอนด์ วิวาห์ เซอร์วิส 17/2/2563 500,000          46599 ประกอบกิจการจ าหน่ายและติดต้ัง แอร์

ใหม่ แอร์เก่า ทุกย่ีห้อ และกล้องวงจรปิด

1596  ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

242 0103560015595 หจ.โค้ชและอัจฉริยะกีฬา 2017 12/2/2563 500,000          93199 ประกอบกิจการบริการให้ค าปรึกษาด้าน

การบริหารจัดการเก่ียวกับกีฬา การสร้าง

และพัฒนาทีมกีฬา

6  หมู่บ้าน เสรี 2 ซอย10 ถนนเสรี 4 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

243 0103562012623 หจ.ยัวร์ สไมล์ เคเทอร่ิง 18/2/2563 500,000          82301 ประกอบกิจการให้บริการจัดงานเล้ียง จัด

อบรมสัมมนา

1072/144  ซอยสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

244 0105552129554 บจ.บี ยู ดี ดีไซน์ สตูดิโอ จ ากัด 4/2/2563 500,000          71101 ประกอบกิจการให้บริการด้าน

สถาปัตยกรรม

1/4 อาคารผาสุข เพลส ซอยอารีย์สัมพันธ์

 3 ถนนพหลโยธิน

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

245 0105560150664 บจ.มอร์แดน อีเว้นท์ จ ากัด 14/2/2563 500,000          82302 บริการปรึกษา รับจัดงานอีเว้นท์ เก่ียวกับ

การตลาดทุกประเภท จัดประชุมสัมมนา

111/123  หมู่บ้าน พฤกษาวิลเลจ 27 

ซอยฉลองกรุง 53

แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

246 0105561176209 บจ.เคนเกียว คอนซัลต้ิง จ ากัด 13/2/2563 500,000          62022 ประกอบกิจการในการบริการและเป็นท่ี

ปรึกษาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (เช่น

sofware) และด้านอ่ืนๆ

164/33  ซอยน้อมจิตต์ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

247 0105562036907 บจ.เคเอสเจ เวิลด์ทราเวล จ ากัด 20/2/2563 500,000          79120 ประกอบกิจการด้านการน าเท่ียวท้ังใน

และต่างประเทศ

596/125  อาคารอารียา ทูบี ถนนลาด

ปลาเค้า

แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

248 0103557026212 หจ.แสวงพันธ์ดี 13/2/2563 400,000          47190 ขายสินค้าอุปโภคและบริโภค เช่น ยาสีฟัน

 ผงซักฟอก กาแฟ

40 ซอยวิสูตรสาครดิษฐ์ 3 ถนนท่าดินแดง แขวงสมเด็จ

เจ้าพระยา

เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

249 0103541019432 หจ.วันทนูดม 20/2/2563 300,000          96202 บริการซัก-อบ-รีด เคร่ืองนอน,เส้ือผ้า 51/747 ซอยนวลจันทร์ 17 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

250 0103544037067 หจ.ปานคุ้ม 3/2/2563 300,000          82301 รับเป็นท่ีปรึกษา ฝึกอบรม ให้ค าแนะน า 

และให้ความรู้เ

20/230 หมู่บ้านอ่ิมอัมพร 2 ถนนจรัญ

สนิทวงศ์ 13

แขวงบางเชือก

หนัง

เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

251 0105554018997 บจ.ฮก ลก ซ่ิว ดีไซน์ จ ากัด 3/2/2563 300,000          71101 ให้บริการทางสถาปัตยกรรม 129/1 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

252 0105560130078 บจ.บ้านจันท์ พรีเม่ียม  โปรดักส์ 

จ ากัด

5/2/2563 300,000          47213 ประกอบกิจการจ าหน่ายผัก ผลไม้สด 

ผลิตภัณฑ์แปรรูปรูปจากผักและผลไม้ทุก

ชนิด รวมท้ังจัดจ าหน่ายในประเทศและ

ต่างประเทศ

7/372  ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

253 0103556017937 หจ.อาร์ทูโร 7/2/2563 200,000          79120 ประกอบกิจการน าเท่ียว รวมท้ัวธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกับการน าเท่ียวทุกชนิด เช่น 

การบริการจองห้องพัก ต๋ัว

19/131 ซอยร่วมใจสามัคคี 2 ถนน

พหลโยธิน

แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
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254 0105552121847 บจ.แบงคอกฟิตสตูดิโอ  จ ากัด 5/2/2563 200,000          70209 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นท่ีปรึกษา

ปัญหาเก่ียวกับด้านการตลาด

92 ซอยสัมมากร 2 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

255 0105561178571 บจ.ไวท์ ไอส์แลนด์ โฮลด้ิง จ ากัด 24/2/2563 200,000          64202 ประกอบกิจการจากบริษัทโฮลด้ิงในการ

เข้าถือหุ้น ท่ีไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงิน

เป็นหลัก

388  อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 42 

ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

256 0105561202196 บจ.ไทย วินวิน เทรดด้ิง จ ากัด 27/2/2563 200,000          46103 น าเข้า ส่งออก เคร่ืองส าอาง และสินค้า

พ้ืนบ้าน

732  ช้ันท่ี 1  ห้องเลขท่ี 118 ถนนเพชร

เกษม

แขวงบางแค

เหนือ

เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

257 0103562002920 หจ.ศศิการบัญชี 245 11/2/2563 100,000          69200 ประกอบกิจการจัดท าบัญชี วางระบบ

บัญชี วางแผนภาษี และให้ค าปรึกษาทาง

ธุรกิจ

599/69  ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 28 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

258 0103562002938 หจ.สองพ่ีน้องการบัญชี 11/2/2563 100,000          69200 ประกอบกิจการจัดท าบัญชี วางระบบ

บัญชี วางแผนภาษี และให้ค าปรึกษาทาง

ธุรกิจ

599/69  ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 28 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

259 0105556156599 บจ.เนไรด้า สกิน (ประเทศไทย) 

จ ากัด

3/2/2563 100,000          47723 ขายปลีกขายส่งผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง

ภายในประเทศ

136/28 ซอยวิภาวดีรังสิต 41 ถนนวิภาวดี

รังสิต

แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

260 0105557093329 บจ.ดิ แอคเคาน์ต้ิง โซลูช่ัน จ ากัด 4/2/2563 100,000          69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชีและการตรวจสอบ

บัญชี การให้ค าปรึกษาด้านภาษี

79/201 ซอยสุขุมวิท 46 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

261 0105560202745 บจ.เอ็นทีทีเอส (ไทยแลนด์) จ ากัด 20/2/2563 100,000          70209 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นท่ีปรึกษาให้

ค าแนะน าปัญหา ติดต้ังระบบและจัดการ

ดูแล เก่ียวกับด้านความปลอดภัยท่ัวไป บน

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต งานด้านไอที

571  อาคารอาร์เอสยูทาวเวอร์ ยูนิต 903

 ช้ันท่ี 9 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตัน

เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

262 0105561142282 บจ.อาร์พี เอดูเคช่ัน กรุ๊ป จ ากัด 11/2/2563 100,000          85499 ประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน ท่ี

เก่ียวข้องกับการเรียน

57  อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์  

ห้องเลขท่ี 1802 ช้ันท่ี 18 ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

263 0105562164379 บจ.ลักก้ี วีซ่า แอนด์ บิสซิเนส 

คอนซัลแทนท์ จ ากัด

13/2/2563 100,000          70209 ประกอบกิจการ ให้บริการปรึกษาแนะน า

การจัดต้ังกิจการ การประกอบธุรกิจ(เว้น

แต่ธุรกิจท่ีปรึกษาด้านการลงทุน

394  อาคารธนาคารกรุงเทพ ช้ัน 5 ถนน

พระราม 1

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

264 0105559093474 บจ.เอ็มพีซี-แดจู จ ากัด 6/2/2563 50,000           35101 ด าเนินการผลิตและการส่งพลังงานไฟ้า 993 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสอง

ต้นนุ่น

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

265 0105555054229 บจ.ไทยเรสโต จ ากัด 28/2/2563 30,000           56101 ประกอบกิจารเก่ียวกับเบเกอร่ี อาหาร 

และเคร่ืองด่ืม

91 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 28 แยก 2 

ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
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266 0105555112008 บจ.ชิโรกิ เอเซีย คอร์ปอร์เรช่ัน 

จ ากัด

20/2/2563 10,000,000      82990 ประกอบกิจการ ส านักงานสนับสนุน

การค้าและการลงทุนเพ่ือการส่งออก

41/29  หมู่ท่ี 6 ซอยพูลเจริญ ถนนบาง

นา-ตราด กม.16.5

ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

267 0115561025073 บจ.กันตภณแอนด์โฮม จ ากัด 24/2/2563 5,000,000       47525 ประกอบกิจการวัสดุก่อสร้างอุปกรณ์และ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการก่อสร้าง

196/237  หมู่ท่ี 2 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10280

268 0115556007291 บจ.ดี.วี.ซี.ซัพพลาย จ ากัด 13/2/2563 3,000,000       46412 ขายผ้าส าหรับเคร่ืองนอน 569 หมู่ท่ี 6 ซอยนาคดี 11 ถนนแพรกษา ต.แพรกษา อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10280

269 0115562009471 บจ.สามเซียน สิทธิโชค จ ากัด 11/2/2563 3,000,000       46443 ประกอบกิจการค้าส่ง-ค้าปลีกสินค้า

ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 

เคร่ืองส าอาง ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและ

ความงาม

699/92  หมู่ท่ี 10 ต.ในคลองบาง

ปลากด

อ.พระสมุทร

เจดีย์

จ.สมุทรปราการ 10290

270 0105536100920 บจ.บางกอกโอเรียนท์ชิปป้ิง จ ากัด 6/2/2563 2,000,000       46639 ประกอบกิจการ ค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์

และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการก่อสร้าง

233/24 หมู่ท่ี 5 ต.บางเมือง อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

271 0105546144601 บจ.ไฮเปอร์ ฮอลิเดย์ จ ากัด 7/2/2563 2,000,000       79120 ให้บริการจองท่ีพักให้นักท่องเท่ียว 7/157 หมู่ท่ี 14 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

272 0113558005405 หจ.กนกพันธ์อรุณี 25/2/2563 1,000,000       71102 ให้บริการและให้ค าปรึกษางานส ารวจงาน

ก่อสร้างทุกชนิด

50 หมู่ท่ี 1 ต.บางพ่ึง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

273 0105531050746 บจ.สันติภาพ (ชุมพร 1988) จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       10752 ผลิตและบรรจุอาหารกระป๋อง ผลไม้

กระป๋อง อาหารสด อาหารแห้ง อาหารดอง

37 หมู่ท่ี 1 ซอยสุขสวัสด์ิ 43 ถนนสุขสวัสด์ิ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

274 0115556007780 บจ.ปัญญาสรรค์ จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       82301 การจัดการประชุม 37 หมู่ท่ี 1 ซอยสุขสวัสด์ิ 43 ถนนสุขสวัสด์ิ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

275 0115562011980 บจ.เยซเซ่ (ไทยแลนด์) จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       47912 ประกอบกิจการขายสินค้าผ่านทาง

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ผลิตภัณฑ์

เสริมอาหาร

250/91  หมู่ท่ี 3 ต.ส าโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

276 0105550027932 บจ.ไดนาโฟล(ประเทศไทย) จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       33200 ประกอบกิจการบริการติดต้ังเคร่ืองจักร 

และอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในโรงงาน

อุตสาหกรรม

20 หมู่ท่ี 1 ถนนสุขุมวิท ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

277 0115548007849 บจ.พี.ซี.ดี. เทรดด้ิง แอนด์ ซัพ

พลายส์ จ ากัด

14/2/2563 1,000,000       43909 รับเหมาก่อสร้างท่ีเก็บน้ ามัน 175/234 หมู่ท่ี 1 ถนนเทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

278 0115556003083 บจ.ทีเอ็มพีดับบลิว กรุ๊ป จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือ

จ าหน่าย

119/200 หมู่ท่ี 8 ต.บางเมือง อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดเลิก

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

279 0115559004501 บจ.เอส.ที.พี. อินคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       41002 การก่อสร้างอาคาร 4104 หมู่ท่ี 1 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

280 0115561019758 บจ.ซีโอที สแคร็ปเทรดเดอร์ จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       47524 ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่งวัสดุท่ีใช้

ในการก่อสร้าง

29/95  หมู่ท่ี 6 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

281 0113555003355 หจ.ภรจรัส ซัพพลาย 11/2/2563 1,000,000       25922 ประกอบกิจการรับงาน เช่ือมเหล็ก 

โครงสร้าง งานสแตนเลส ทองแดง 

ทองเหลือง อลูมิเนียม

897 หมู่ท่ี 6 ต.แพรกษา อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10280

282 0115553002990 บจ.รักษาความปลอดภัยภูตะวัน  

จ ากัด

11/2/2563 1,000,000       80100 ประกอบกิจการงานด้านรักษาความ

ปลอดภัย ตามสถานประกอบการ โรงงาน 

โกดังสินค้า ท่ีอยู่อาศัยทุกชนิด

340/207 หมู่ท่ี 3 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10280

283 0115557022243 บจ.เอ็ม.เจ.ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส

 จ ากัด

26/2/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้างอาคารโรงเรือนถนน

ตกแต่งภายในอาคารจัดสวนและส่ิงปลูก

สร้างทุกชนิด

369/338 หมู่ท่ี 3 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10280

284 0115559022569 บจ.ศรีโสธรการบัญชี จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       69200 รับท าบัญชี ตรวจสอบบัญชี และให้

ค าปรึกษาด้านบัญชีและภาษีทุกประเภท

235/117 หมู่บ้านเฟ่ืองฟ้า 15 เฟส 2 หมู่ท่ี

 5

ต.แพรกษา อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10280

285 0115562016949 บจ.เอสเอ็นเจ เอ็นจิเนียร่ิง2019 

จ ากัด

24/2/2563 1,000,000       41001 รับเหมาก่อสร้างบ้าน โรงงาน 247/120  หมู่ท่ี 1 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10280

286 0113549007395 หจ.ดีเจริญ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

เซอร์วิส

6/2/2563 1,000,000       46695 ประกอบกิจการซ้ือขายของเก่า ประมูลค้า

ของเก่า

286/3 หมู่ท่ี 1 ต.ปากคลอง

บางปลากด

อ.พระสมุทร

เจดีย์

จ.สมุทรปราการ 10290

287 0105555018150 บจ.มิลลิเมด คิทเช่น ฟู้ดส์  จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       10799 ผลิต จ าหน่าย ขายปลีกขายส่ง รับจ้าง

ท าอาหาร อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริม

อาหาร

197/1 หมู่ท่ี 1 ถนนสุขสวัสด์ิ ต.ปากคลอง

บางปลากด

อ.พระสมุทร

เจดีย์

จ.สมุทรปราการ 10290

288 0115556005531 บจ.ออล โปรดักส์ (ไทยแลนด์) 

จ ากัด

12/2/2563 1,000,000       46639 น าเข้าส่งออกจ าหน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 

วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ในการก่อสร้าง

111/1 หมู่ท่ี 6 ต.ในคลองบาง

ปลากด

อ.พระสมุทร

เจดีย์

จ.สมุทรปราการ 10290

289 0115559017182 บจ.พีอาร์เอ็น กรุ๊ป (ประเทศไทย) 

จ ากัด

12/2/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการจ าหน่าย ผลิตภัณฑ์

อาหารบ ารุงสุขภาพ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

 ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม

57/107 หมู่ท่ี 8 ต.นาเกลือ อ.พระสมุทร

เจดีย์

จ.สมุทรปราการ 10290

290 0113555007211 หจ.สิงห์หา เซอร์วิส (2012) 24/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่ง 295/40 หมู่ท่ี 7 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
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291 0113556002565 หจ.เอสพีเค.โมลด์แอนด์พาร์ท 11/2/2563 1,000,000       25922 ประกอบกิจการรับจ้างกลึง มิลล่ิง เจาะ 

โลหะทุกชนิด เช่ือมโลหะ ไสโลหะ หล่อ

หลอมโลหะทุกชนิด

99/17 หมู่ท่ี 12 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

292 0115559001626 บจ.พรีม เบอร์ล่ี จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม

222/32 หมู่ท่ี 11 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

293 0115562006200 บจ.เนเจอร์ แอนด์ อินโนเวช่ันคอส

เมติคส์ จ ากัด

3/2/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการจ าหน่าย เคร่ืองส าอาง 

ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม อาหารเสริม 

อาหารบ ารุงสุขภาพ ยาและเวชภัณฑ์

78/16  หมู่ท่ี 23 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

294 0115558009780 บจ.เอสเจ ซีเคียวริต้ี การ์ด จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       80100 ประกอบกิจการรับจ้างรักษาความ

ปลอดภัยอาคารสถานท่ีสถาน

ประกอบการตลอดจนการจัดระเบียบ

จราจรให้แก่บุคคลฯลฯ

21 หมู่ท่ี 3 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

295 0115558002548 บจ.โทเทิล เอนเนอร์จี โซลูช่่ันส์ 

จ ากัด

26/2/2563 1,000,000       46611 ประกอบกิจการด าเนินธุรกิจขายถ่านหิน

และเช้ือเพลิงชีวมวล

99/1085 หมู่ท่ี 1 ต.ศีรษะจรเข้

น้อย

อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

296 0115559012296 บจ.โลยัลต้ี คิดส์ คอลเลคช่ัน จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้าและส่งออกเส้ือผ้า

ส าเร็จรูป

606/194 หมู่ท่ี 17 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

297 0115561010581 บจ.ที.พี.ซี อินเตอร์เทรด คอร์ป 

จ ากัด

11/2/2563 1,000,000       46319 ประกอบกิจการค้า และส่งออก ผลิตภัณฑ์

จากแป้งมันส าปะหลัง แป้งมันส าปะหลัง 

แป้งข่าวเจ้า แป้งข้าวโพด แป้งสาลี แป้ง

มันฝร่ัง

9/160  หมู่ท่ี 1 ต.ศีรษะจรเข้

น้อย

อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

298 0113535000750 หจ.นครไทยอลูมิเนียม 13/2/2563 900,000          47521 ขายกระจก อลูมิเนียม 196-196/1-2 หมู่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

299 0113555007253 หจ.วัชชิระ คอนสตรัคช่ัน 5/2/2563 500,000          41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 1596/620 หมู่ท่ี 4 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง

สมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

300 0115530000915 บจ.สกุลรัตน์เอนจิเนียร่ิง จ ากัด 20/2/2563 500,000          43210 รับจ้างเดินสายไฟฟ้า 120/313  หมู่ท่ี 6 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

301 0115552006924 บจ.มาโนช ซัพพลาย จ ากัด 17/2/2563 500,000          45203 ประกอบกิจการดัดแปลงเปล่ียนแปลง

สภาพรถยนต์  ติดต้ังอุปกรณ์พิเศษส าหรับ

รถยนต์ดัดแปลง

10 หมู่ท่ี 2 ต.คลองสวน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

302 0105551032379 บจ.เค.เค.สตีล จ ากัด 19/2/2563 5,000,000       25910 ประกอบกิจการรับจ้างผลิต รีดเหล็ก โครง

ผ้าเพดาน และหลังคาเหล็กทุกชนิด

9 หมู่ท่ี 5 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดเลิก

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

303 0125555000544 บจ.ทรานสปอร์ตต้ิง แอนด์ รีสต็อ

คก้ิง ยูนิต จ ากัด

28/2/2563 5,000,000       82990 ประกอบกิจการประมูลเพ่ือขายสินค้าและ

รับจ้างท าของ ตามวัตถุท่ีประสงค์ท้ังหมด 

ให้แก่ บุคคล คณะบุคคล นิติ

479 ช้ันท่ี 1 เมืองทองธานี ถนนบอนด์

สตรีท

ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

304 0125560015091 บจ.บีเควาย เทรดด้ิง จ ากัด 28/2/2563 5,000,000       24209 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย ตัวแทน

จ าหน่าย ซ่อมบ ารุง ดัดแปลง ผลิตภัณฑ์

จากโลหะ

89  หมู่ท่ี 4 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

305 0123551004641 หจ.ยูเรกัน ปิโตรเล่ียม 17/2/2563 3,000,000       47113 ประกอบกิจการค้าสินค้าเบ็ดเตล็ด สินค้า

อุปโภค บริโภค สุรา เบียร์ บุหร่ี ไพ่

224/21-22 หมู่ท่ี 4 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

306 0125561016082 บจ.อมย้ิม เทรดด้ิง แอนด์ ฟู้ด จ ากัด 26/2/2563 2,000,000       10799 ประกอบกิจการผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ 

ขนมไทย บริการด้านการให้บริการ ท่ี

ปรึกษา และรับจ้างผลิตสินค้า

28  ซอยนนทบุรี 33 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

307 0123562003896 หจ.24 เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน

27/2/2563 2,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 14/32  หมู่ท่ี 5 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

308 0123551002583 หจ.เค.โอ.เอ็น. ซัพพลาย แอนด์ 

เซอร์วิส

3/2/2563 1,100,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 14/1255 หมู่ท่ี 13 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

309 0123560002477 หจ.ซันไลท์โซล่าเซลล์ 3/2/2563 1,000,000       46521 ค้าวัสดุอุปกรณ์เก่ียวกับ โซล่าห์เซลล์ 

รวมท้ังอะไหล่

97/222  หมู่ท่ี 9 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

310 0125555025288 บจ.ทีทเวนต้ีวัน ซัพพลายส์ จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       02100 ประกอบกิจการด้านการเกษตรกรรม ใน

การปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ต้นพะยุง ต้นสัก 

ต้นกาแฟ และพืชทางการเกษตร

17/17 หมู่ท่ี 9 ซอยมิตรสงเคราะห์ ถนน

งามวงศ์วาน 3

ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

311 0125557015689 บจ.โปร อิมเมจ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       47525 ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์

และเคร่ืองมือในการก่อสร้าง เคร่ืองมือ

ช่างทุกประเภท

19 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 3 หมู่ท่ี 1 ซอย

ประชานิเวศน์ 3 ซอย 29 ถนนสามัคคี

ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

312 0125561024468 บจ.พระแท้ถูกทาง จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       47739 ประกอบกิจการค้าพระเคร่ือง จัดท าเว๊ป

ไซค์พระเคร่ืองและออกบัตรรับรองพระแท้

13 ห้อง 5  หมู่ท่ี 2 ซอยงามวงศ์วาน 25 

ถนนงามวงศ์วาน

ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

313 0125562032537 บจ.พีทีดี คอร์ป จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       69100 ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย 

ว่าความ บังคับคดี

108/113  หมู่ท่ี 4 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

314 0125560003084 บจ.ไจล์ เทคโนโลยี จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการบริการให้ค าปรึกษา 

ค าแนะน า และจัดการเร่ืองการบริการ

ติดต้ังและทดสอบสัญญาณ

109/10 หมู่ท่ี 8 ต.ล าโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
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315 0125562005076 บจ.วิสดอม จิวเวลร่ี จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       68102 กิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า เป็นนายหน้า 

ตัวแทนค้า ด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์

199/16  หมู่ท่ี 8 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

316 0103552004202 หจ.ซันชีลด์โกลด์ 4/2/2563 1,000,000       18111 ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ 

พิมพ์หนังสือจ าหน่าย ออกหนังสือพิมพ์

29/64  หมู่ท่ี 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

317 0123559004496 หจ.เช้ือสกุล โลจิสติกส์ 7/2/2563 1,000,000       49323 กิจการขนส่ง-ขนถ่ายสินค้า-คนโดยสารท้ัง

ทางบก น้ า อากาศ ท้ังภายใน-ระหว่าง

ประเทศ

69 หมู่ท่ี 5 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

318 0105525035081 บจ.ซี แอนด์ เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จ ากัด

6/2/2563 1,000,000       46632 น าเข้าไม้แปรรูปมาจ าหน่ายส่งและปลีก 11/5 หมู่ท่ี 1 ซอยพระมหาการุณย์ ถนนติ

วานนท์

ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

319 0125554018016 บจ.เพอร์เฟค โมเดล จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการ จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เสริม

ความงาม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด

1/23 หมู่ท่ี 4 ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

320 0125557016065 บจ.ออริจินอล แพน จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       74109 ประกอบกิจการบริการออกแบบ ผลิต แบ

รนด์สติกเกอร์ สติกเกอร์ไลน์

101/53 หมู่ท่ี 8 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

321 0125559006687 บจ.เดอะ ริช 68 จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       46493 ประกอบกิจการน าเข้า สินค้าประเภท

เคร่ืองหนัง กระเป๋า รองเท้า สินค้าแฟช่ัน 

เพ่ือขาย

399/116 หมู่ท่ี 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

322 0125560006725 บจ.วังน้ าทิพย์ จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       11041 ประกอบกิจการผลิตน้ าด่ืม น้ าแร่บรรจุขวด 74/194  หมู่บ้าน พฤกษาวิลเลจ 11 หมู่ท่ี

 5 ซอยท่าอิฐ ถนนรัตนาธิเบศร์

ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

323 0125560029431 บจ.สายสุดเสริมชัย จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม

24  หมู่ท่ี 2 ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

324 0125561030352 บจ.พูนเพ่ิมพิพัฒน์ จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       55109 ประกอบกิจการท่ีพักแรมและบริการด้าน

อาหาร

120/671  หมู่ท่ี 9 เอ็มโซไซต้ี อาคารบี ช้ัน

 3 ถนนบอนด์สตรีท

ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

325 0103543033858 หจ.เลด้ี ฟิวเจอร์ 11/2/2563 1,000,000       22191 การผลิต ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีท าข้ึนจาก

ยางพารา ยางดิบ ยางแผ่น ยางเทียม ส่ิง

ท าเทียม และยางชนิดอ่ืน ๆ

89/219 หมู่บ้านศุภาลัยการ์เด้นวิลล์ หมู่ท่ี

 1

ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

326 0125555006445 บจ.เค.เอส.เอ็น.ดิเวลล็อปเมนท์ 

จ ากัด

24/2/2563 1,000,000       68101 ประกอบกิจการสร้างบ้านเพ่ือขาย 99 หมู่ท่ี 4 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

327 0125560004854 บจ.บี.ซี.เดอ เวล จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกจิการรับเหมาก่อสร้างอาคาร

ทุกชนิด

69/58 หมู่ท่ี 5 ต.มหาสวัสด์ิ 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

328 0125562030453 บจ.เมอริท เฮิร์บส์ จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       21002 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่ายและส่งออก

สมุนไพรสด สมุนไพรแห้ง ผลสมุนไพร

และสารสกัดจากสมุนไพรทุกชนิด

81/80  หมู่ท่ี 4 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

329 0105547113009 บจ.ณกฤช 2004 จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 47/52 ช้ันท่ี 1 (ช้ันล่าง) หมู่ท่ี 7 ถนน

รัตนาธิเบศร์

ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

330 0123561001083 หจ.การ์เด้น โพรเฟสช่ันนัล แอนด์ 

เซอร์วิส

26/2/2563 500,000          81300 บริการออกแบบสวน บริการจัดสวน 

บริการดูแลรักษาสวน บริการค้ ายันต้นไม้ 

ให้ค าปรึกษาด้านภูมิทัศน์

104  หมู่ท่ี 1 ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

331 0125561018042 บจ.พีเอ็ม เมดิคอล เอเจนซ่ี จ ากัด 3/2/2563 50,000           70209 ประกอบธุรกิจให้ค าปรึกษาด้านการตลาด

และการจัดจ าหน่าย ให้กับธุรกิจด้าน

การแพทย์ การพยาบาล

115/109 คอนโดศุภาลัยปาร์คแคราย-งาม

วงศ์วาน  ถนนรัตนาธิเบศร์

ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

332 0105555181999 บจ.สยาม เทคนิก้า จ ากัด 28/2/2563 10,000,000      46593 น าเข้าส่งออก ช้ินส่วนเคร่ืองจักร ทุกชนิด 

รวมท้ังอะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้า

ดังกล่าว

97/67 หมู่ท่ี 2 ต.บึงน้ ารักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

333 0135525000147 บจ.ทรัพย์ด ารง จ ากัด 4/2/2563 5,000,000       47300 จ าหน่ายน้ ามันเช้ือเพลิง 38/5 หมู่ท่ี 3 ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

334 0135562020172 บจ.ทีเอฟ เรียลเอสเตท จ ากัด 19/2/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง รับ

ตกแต่ง ภายใน และภายนอกอาคาร รับ

ประมูลเพ่ือรับจ้างงานโยธา

15/11  หมู่ท่ี 9 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

335 0105560126607 บจ.ยูเรนัส เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 27/2/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุก

ประเภท

75/90 หมู่ 11  ถนนพหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

336 0153541000251 หจ.ทองเจริญ กรุ๊ป 25/2/2563 2,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้างและรับติดต้ังอุปกรณ์

ป้องกันวิ

20/201 หมู่ท่ี 4 ถนนรังสิต-นครนายก ต.บึงย่ีโถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

337 0133554002410 หจ.พลอยภูฟ้า 3/2/2563 2,000,000       46692 ขายปุ๋ยอินทรีย์ 55/447 หมู่บ้านพฤกษ์ลดารังสิตคลองส่ี 

หมู่ท่ี 5 ซอย6/4 ถนนไสวประชาราษฎร

ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

338 0135559008752 บจ.คิงเพาเวอร์ เมเนจ กรุ๊ป จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       46622 ผลิตภัณฑ์โครงสร้างเหล็ก งานต่อเติม ทุก

ประเภท รวมท้ังอุปกรณ์ และวัดุอ่ืนๆท่ี

เก่ียวข้อง

55/64 หมู่บ้านทรัพย์เทพา หมู่ท่ี 1 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

339 0135561007946 บจ.พี เอส เอ็น พลัส เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ากัด

19/2/2563 1,000,000       46593 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองจักร และ

อุปกรณ์อ่ืนเพ่ือใช้ในงานอุตสาหกรรม

29/542  หมู่ท่ี 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

340 0135561007628 บจ.ทูพีเทค จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       43210 ประกอบกิจการติดต้ังไฟฟ้า 58/72  หมู่ท่ี 7 ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
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341 0133556003693 หจ.ณ สยาม 14/2/2563 1,000,000       01619 บริการทางการเกษตร 37/14 หมู่บ้านพฤกษา 32 หมู่ท่ี 7 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

342 0135558017910 บจ.สตามิน่า จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก ผลิต 

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง อาหาร

เสริม สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ

20/8 หมู่ท่ี 17 ต.บึงทองหลาง อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

343 0135560016364 บจ.เฮอร์มีส แอสเสท จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       68201 กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้า

อสังหาริมทรัพย์โดยได้รับ ค่าตอบแทน

หรือตามสัญญาจ้าง

99/102  หมู่บ้าน เดอะ คัลเลอร์ส-รังสิต 

หมู่ท่ี 6

ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

344 0135562010321 บจ.เอฟเอ็กซ์ มาทาดอร์ จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษาแนะน า

ทางด้านประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ เว้น

แต่ท่ีปรึกษาการลงทุน

16/69  หมู่ท่ี 15 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

345 0135562023627 บจ.ซอฟท์ ลักซ์ จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       46693 ประกอบกิจการค้าผลิตภัณฑ์อันผลิตข้ึน

หรือได้มาจากส่วนหน่ึงส่วนใดของต้น

ยางพารา

25/15  หมู่ท่ี 12 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

346 0135560019053 บจ.ซาราณัง จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       59111 ประกอบกิจการ จัดสร้างภาพยนตร์ ผลิต

รายการทีวี

99/349  หมู่ท่ี 3 ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

347 0135559014833 บจ.เอส แอนด์ อาร์ (2016) จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       55101 ประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ท เกสเฮาท์

 ห้องพัก บังกาโล ห้องจัดเล้ียง ห้อง

ประชุมและสัมมา

1/2 หมู่ท่ี 5 ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170

348 0135553005565 บจ.เจเจเจ ซุปเปอร์ เกรด จ ากัด 27/2/2563 600,000          46599 ประกอบกิจการค้า ส่ง ปลีก อะไหล่และ

ช้ินส่วนอุปกรณ์เคร่ืองจักร

58/220 หมู่ท่ี 14 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

349 0133559004232 หจ.เจเอเอส ออโต้ เซอร์วิส 6/2/2563 500,000          45302 ขายสินค้าประดับยนต์ 45/120 หมู่ท่ี 14 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

350 0133561001172 หจ.พี แอนด์ พี คลีนน่ิง เซอร์วิส 

2018

12/2/2563 200,000          38110 ให้บริการเก็บ-ขน ส่ิงปฏิกูลทุกชนิด 226  ซอยรังสิต-นครนายก 1 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

351 0145561004378 บจ.อีไควลิเบรียม เอ็นจิเนียร่ิง 

1979 จ ากัด

26/2/2563 3,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 117/12  หมู่ท่ี 11 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

352 0133560004071 หจ.อารูน มาย ช็อป 19/2/2563 2,000,000       47711 ขายปลีก ขายส่งเส้ือผ้า ส าเร็จรูป 634/54  หมู่ท่ี 5 ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13180

353 0143559002159 หจ.ที9 ผ้าม่าน 13/2/2563 2,000,000       47530 จ าหน่ายผ้าม่าน อุปกรณ์ และติดต้ัง 

ออกแบบ ตัดเย็บทุกชนิด

96 หมู่ท่ี 2 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
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354 0145559004765 บจ.สองพ่ีน้องเจริญ 2559 จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       68103 ประกอบกิจการบริการบ้านพักหรือบ้านให้

เช่า

147/5 หมู่ท่ี 4 ต.ไผ่ลิง อ.

พระนครศรีอยุธย

า

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

355 0143556002301 หจ.ช. ทวีทรัพย์ โฟล์คลิฟท์ เซอร์วิส 3/2/2563 1,000,000       77309 ประกอบกิจการให้บริการเช่ารถโฟล์คลิฟท์ 17 หมู่ท่ี 2 ต.โพธ์ิเอน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130

356 0143561001237 หจ.น. เนตรสุวรรณดีเวลลอปเมนท์ 3/2/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 59/37  หมู่ท่ี 2 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

357 0145558002777 บจ.สามพัฒน์แลนด์ จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       68101 ซ้ือ จัดหา รับ ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง 

ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอ่ืน 

ซ่ึงอสังหาริมทรัพย์ใดๆ

322 หมู่ท่ี 2 ถนนโรจนะ ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

358 0145561003797 บจ.ฟาสท์-มิราเคิล ดีเวลอปเม้นท์ 

จ ากัด

28/2/2563 1,000,000       71102 ออกแบบเคร่ืองจักร 58  หมู่ท่ี 8 ต.บางกระส้ัน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

359 0145559002584 บจ.ศิลา เอ็กซิบิช่ัน จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       82302 ประกอบกิจการรับจ้างงานอีเว้นท์ จัดบู๊ด

แสดงสินค้า

14/5 หมู่ท่ี 4 ต.ทางกลาง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220

360 0145553000377 บจ.ภูมิชัยพัฒนา จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       46639 ประกอบกิจการรับซ้ือขายวัสดุ อุปกรณ์

ก่อสร้าง ทุกชนิด

24/1 หมู่ท่ี 1 ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250

361 0663559000232 หจ.วรรณวิชญ์  2551 24/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 42/3  หมู่ท่ี 3 ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270

362 0143556000040 หจ.ไฮเปอร์ มีเดีย กรุ๊ป 11/2/2563 140,000          73101 บริการส่ือสารวิทยุกระจายเสียง 3/25 หมู่ท่ี 8 ถนนอู่ทอง ต.หัวรอ อ.

พระนครศรีอยุธย

า

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

363 0155562000210 บจ.อ่างทองฟาร์ม จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       46313 ประกอบกิจการค้าผักผลไม้ สับปะรด 

หน่อไม้ พริกไทย พืชสวนและพืชผล

ทางการเกษตร

7/1  หมู่ท่ี 1 ต.บ่อแร่ อ.โพธ์ิทอง จ.อ่างทอง 14120

364 0165561001255 บจ.วัฒนาพานิช แคปปิตอล จ ากัด 20/2/2563 5,000,000       64929 ประกอบกิจการให้กู้ยืมเงิน การรับซ้ือ ซ้ือ

ลด หรือรับช่วงซ้ือลดต๋ัวเงิน หรือตราสาร

เปล่ียนช่ืออ่ืนใด

200/5-8  หมู่ท่ี 9 ต.โคกส าโรง อ.โคกส าโรง จ.ลพบุรี 15120

365 0163555000186 หจ.บารมี ใบบัว 21/2/2563 1,000,000       46639 ขายวัสดุ อุปกรณ์ การก่อสร้าง รวมถึง

วัสดุอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวข้อง

33 หมู่ท่ี 10 ต.วังเพลิง อ.โคกส าโรง จ.ลพบุรี 15120

366 0163558000811 หจ.เอส.ซี.วี.ดี. คอนสตรัคช่ัน 21/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 99/60 หมู่ท่ี 6 ต.ห้วยโป่ง อ.โคกส าโรง จ.ลพบุรี 15120

367 0163562001117 หจ.วัชรินทร์ อินเตอร์กรุ๊ป 24/2/2563 200,000          43210 ติดต้ังและเดินสายอินเตอร์เน็ตภายในและ

ภายนอกอาคาร

373/3  หมู่ท่ี 4 ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
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368 0105561179399 บจ.เอ็มพ้อยท์ กรุ๊ป จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการค้าปลีกสินค้าอุปโภค

บริโภคต่างๆ

125  หมู่ท่ี 5 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000

369 0183562000510 หจ.เจ๊ียบบางเสวย 27/2/2563 1,000,000       10771 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายข้าวค่ัว

ส าหรับปรุงอาหารและสินค้าเกษตรแปรรูป

134/1  หมู่ท่ี 4 ต.โพนางด าตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150

370 0193558001108 หจ.เช่ียวชาญ คอนสตรัคช่ัน 2015 21/2/2563 1,000,000       45203 ประกอบกิจการให้บริการ เคาะ พ่นสี 

รถยนต์ทุกประเภท

2 หมู่ท่ี 2 ต.กุ่มหัก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140

371 0193537002121 หจ.เนตรนิยมการช่าง 11/2/2563 1,000,000       43909 ประกอบกิจการรับติดต้ังโครงเหล็ก เช่ือม

และเจียรโล

92/1 หมู่ท่ี 7 ต.หนองแซง อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170

372 0195562001259 บจ.บีเซน คอสเมติค จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

เคร่ืองส าอาง เช่น สบู่ ครีม บ ารุงผิว

108/32  หมู่ท่ี 8 ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230

373 0193562002032 หจ.กัญญาภัทร ทัวร์ 18/2/2563 400,000          49329 ประกอบกิจการด้านการรับ-ส่ง โดยสาร

คน ท้ังภายในและต่างประเทศ

2/220  หมู่บ้าน มารวย หมู่ท่ี 7 ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

374 0205545010023 บจ.แดซุง ไฟน์ เทค (ประเทศไทย)

 จ ากัด

21/2/2563 40,000,000      29309 ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนรถยนต์ 34/9  หมู่ท่ี 2 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

375 0205550014643 บจ.ไฮทส์โฮลด้ิงส์ จ ากัด 28/2/2563 12,000,000      46900 ประกอบธุรกิจน าเข้า ส่งออก ซ่ึงสินค้า

อุปโภคบริโภคทุกชนิด

384/208 หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

376 0205556022818 บจ.ดรากอน คีย์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 27/2/2563 6,000,000       46109 ประกอบกิจการน าเข้า-ส่งออกสินค้าตาม

ความต้องการของลูกค้า

407/97 หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

377 0103555013709 หจ.อาร์ม คอลเลคช่ัน2017 21/2/2563 5,000,000       46433 ประกอบกิจการค้าปลีกค้าส่งอุปกรณ์เดิน

ป่า อุปกรณ์แคมป้ิง และสินค้าท่ีเก่ียวข้อง

ทุกชนิด

40/10  หมู่ท่ี 5 ต.บ้านปึก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

378 0205553027291 บจ.เอส.แอล. ยัง คอนสตรัคช่ัน 

จ ากัด

19/2/2563 5,000,000       42909 ประกอบกิจการงานก่อสร้างอาคาร และ

งานวิศวกรรมโยธา รวมท้ังงานก่อสร้าง

อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องทุกชนิด

106/43 หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

379 0205554016888 บจ.อะนานัส ทัวร์ จ ากัด 21/2/2563 5,000,000       79120 ประกอบกิจการน าเท่ียว รวมท้ังธุรกิจท่ี

เก่ียวกับการน าเท่ียวทุกชนิด

377/314 หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

380 0205556018551 บจ.ไอฟาเรีย (ประเทศไทย) จ ากัด 12/2/2563 5,000,000       47999 ประกอบกิจการประมูลเพ่ือรับจ้างท าของ

ตามวัตถุท่ีประสงค์ท้ังหมด ให้แก่บุคคล 

คณะบุคคล

26/21 หมู่บ้านอันดา หมู่ท่ี 13 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

381 0205558030303 บจ.ชาร์ปมายด์ ดอท คอม จ ากัด 4/2/2563 5,000,000       58201 ผลิตเกมส์ออนไลน์ 148/367-368 หมู่ท่ี 9 ถนนพัทยาใต้ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
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382 0205561026656 บจ.สามโชค การโยธา จ ากัด 12/2/2563 5,000,000       43120 กิจการรับเหมา ถม ขน ดิน หิน ลูกรัง 

และทรายทุกชนิด

113/57  หมู่ท่ี 2 ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

383 0205562029802 บจ.พัฒนา เทรดด้ิง (2019) จ ากัด 12/2/2563 5,000,000       46622 ประกอบกิจการค้าเหล็กทุกชนิด ทุก

ประเภท

3/54  ถนนบ้านบึง-บ้านค่าย ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

384 0205561040331 บจ.ไนซ์ บีช เฮาส์ จ ากัด 27/2/2563 5,000,000       68102 กิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า เป็นนายหน้า 

ตัวแทนค้า ด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์

118/21  หมู่ท่ี 1 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

385 0205553024445 บจ.อาร์เท็ม แอนด์ อกาตะ จ ากัด 28/2/2563 4,000,000       68103 ประกอบกิจการห้องเช่า ห้องพักรายวัน 334/98-99 หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

386 0205559039258 บจ.โกลบอล เฟรท ฟอร์เวิร์ดด้ิง 

จ ากัด

25/2/2563 4,000,000       68201 กิจการท่ีปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ 217/25 หมู่ท่ี 12 ซอย15 ถนนเทพ

ประสิทธ์ิ

ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

387 0205561021166 บจ.อมตะ ซิต้ี ไคลเอ็นท์ พาร์ท

เนอร์ แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด

6/2/2563 3,400,000       28199 ผลิต ผลิตภัณฑ์ และ ช้ินส่วนทาง

อุตสาหกรรมทุกชนิด

700/841  หมู่ท่ี 5 ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

388 0203540001709 หจ.จิรนัทพนธ์ 27/2/2563 3,000,000       43909 รับจ้างเหมาก่อสร้างท่ัวไป 77/29 หมู่ท่ี 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

389 0205560017106 บจ.รสิตาคลินิก แอนด์ สปา จ ากัด 7/2/2563 3,000,000       96104 ประกอบกิจการให้บริการด้านเสริมความ

งาม และสปาบ าบัดทุกชนิด

80/243  หมู่ท่ี 3 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

390 0205558020359 บจ.โฮม แอท โฮม ดีไซน์ จ ากัด 28/2/2563 3,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย จ าน า จ านอง เช่า

 เช่าซ้ือ อาคารชุด สังหาริมทรัพย์หรือ

อสังหาริมทรัพย์อ่ืนๆ

149/169 หมู่ท่ี 7 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

391 0205559002281 บจ.พัทยา ฮอลิเดย์ วิลล่าส์ จ ากัด 11/2/2563 3,000,000       68103 การเช่าและการด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเองหรือเช่า

จากผู้อ่ืนเพ่ือเป็นท่ีพักอาศัย

415/6  หมู่ท่ี 12 ซอย6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

392 0205559023653 บจ.นัธ ทักนันท์ (ซัพพลาย) จ ากัด 26/2/2563 2,000,000       38300 ประกอบกิจการแปรรูปวัสดุท่ีใช้แล้วน า

กลับมาใช้ใหม่ เช่น กระดาษ พลาสติก

116 ห้อง 101  หมู่ท่ี 2 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

393 0205562029730 บจ.ปัญจะ เทรดด้ิง กรุ๊ป 2019 

จ ากัด

25/2/2563 2,000,000       46622 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก ซ้ือและ

ขาย เหล็ก ทุกชนิดทุกประเภท

132/7  หมู่ท่ี 1 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

394 0205556011964 บจ.ไรเซ็นเอเดอร์ กรุ๊ป  จ ากัด 27/2/2563 2,000,000       68102 ประกอบธุรกิจการให้เช่า การขาย การซ้ือ

 และการด าเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์

202/2 หมู่ท่ี 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

395 0205557008045 บจ.วีที5ดี478318 จ ากัด 28/2/2563 2,000,000       68101 ซ้ือ จัดหา รับ เช่า  เช่าซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ 

ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดย

ประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สิ

478/318 วิวทะเลคอนโด 5 หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
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396 0205558031300 บจ.4อีซ่ีช็อปป้ิง  จ ากัด 25/2/2563 2,000,000       47912 ประกอบกิจการขายและรับฝากขาย 

สินค้าออนไลน์

99/687 หมู่ท่ี 5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

397 0205560016711 บจ.บีทูที (ไทยแลนด์) จ ากัด 5/2/2563 2,000,000       68201 ซ้ือ จัด หา รับ เช่า เช่าซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ 

ครอบครอง จัดการโดยประการอ่ืนซ่ึง

ทรัพย์สินใดๆ

198/63  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

398 0205560036038 บจ.ไอเดน อินเวสเตอร์ อินคอร์

ปอเรช่ัน (ไทยแลนด์) จ ากัด

4/2/2563 2,000,000       46109 กิจการน าเข้า ส่งออก วัตถุดิบทุกประเภท 

เช่น สินค้าอุปโภค บริโภค

316/139  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

399 0205560039860 บจ.จอมเทียน อินเตอร์เนช่ันนัล 

พีซ คัลเจอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด

25/2/2563 2,000,000       68102 กิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า เป็นนายหน้า 

ตัวแทนค้า ด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์

217/25  หมู่ท่ี 12 ซอย15 ถนนเทพ

ประสิทธ์ิ

ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

400 0205562005253 บจ.สยาม มาร์โค โปโล จ ากัด 3/2/2563 2,000,000       56101 กิจการร้านอาหาร 37/10  หมู่ท่ี 4 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

401 0205562011971 บจ.เทรด แอม จ ากัด 28/2/2563 2,000,000       56101 กิจการร้านอาหาร 219/15  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

402 0205562012152 บจ.จินไท เรียล เอสเตท จ ากัด 28/2/2563 2,000,000       68102 กิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า เป็นนายหน้า 

ตัวแทนค้า ด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์

75/8  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

403 0105561091076 บจ.ชวน ฟู๊ด จ ากัด 14/2/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ทุกชนิด

4/268  หมู่ท่ี 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

404 0205561031960 บจ.ฮัล โบ๊ต จ ากัด 17/2/2563 2,000,000       46591 ประกอบกิจการซ้ือและขายเรือทุกชนิด 167/3  หมู่ท่ี 4 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

405 0203543002731 หจ.มานพ อิเล็คทริค 12/2/2563 1,100,000       46434 ประกอบกิจการขายส่ง และขายปลีก 

อุปกรณ์ ของเล่น ของใช้ทุกชนิด

129/79 หมู่ท่ี 9 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

406 0203557004480 หจ.พัชทวี คอนสตรัคช่ัน 20/2/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ถนน 

สะพาน เข่ือน อุโมงค์ และงานก่อสร้าง

อ่ืนๆ ทุกชนิด

99/318 หมู่ท่ี 12 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

407 0205545008771 บจ.ทรัพย์เทวาประดับ จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       82990 รับฝึกอบรมตัวแทนขายประกันชีวิต 34/107 หมู่ท่ี 4 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

408 0205560032415 บจ.พัฒนกิจก่อสร้าง 551 จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการรับเหมางานก่อสร้าง งาน

โครงสร้าง อาคารท่ีพักอาศัย ก่อสร้าง

โรงงาน ก่อสร้างอาคาร

33/9  หมู่ท่ี 3 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

409 0205560032636 บจ.เมษ คอนสทรัคช่ัน จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       47525 กิจการค้าวัสดุก่อสร้างทุกชนิดรวมถึงวัสดุ

อุปกรณ์และเคร่ืองมือทุกชนิด

542/5  ซอยไกรเกรียงยุค ต.มะขามหย่ง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
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410 0205560040639 บจ.รักษาความปลอดภัย นัธ มุนี 

จ ากัด

26/2/2563 1,000,000       80100 บริการท่ีเก่ียวกับรักษาความปลอดภัย เช่น

 การตรวจรักษาการณ์

116  หมู่ท่ี 2 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

411 0205561015263 บจ.ศรีชลฟาร์มาซี(1958) จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชและเวชภัณฑ์ 786/26-27  ถนนโพธ์ิทอง ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

412 0205556035766 บจ.เดีย ลีมูซีน จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       49321 ประกอบกิจการให้บริการรถรับจ้าง ส่ง

ผู้โดยสารท้ังชาวไทย และชาวต่างชาติท่ัว

ราชอาณาจักร

305/51 หมู่ท่ี 5 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

413 0205560024901 บจ.ลิเบอโร่ วัน จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       29309 กิจการบริการออกแบบและผลิตช้ินส่วน

ประดับยนต์

126/75  หมู่ท่ี 9 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

414 0205560037689 บจ.บุญปัญญา อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       20231 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายน้ ายา

คลีนน่ิง น้ ายาถูพ้ืน ล้างพ้ืน ขัดพ้ืน 

Cleaning พร้อมท้ังอุปกรณ์ทุกชนิด

95/181  หมู่ท่ี 5 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

415 0205562010737 บจ.บุญมารีน เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       28199 ประกอบกิจการวางแผน ออกแบบ ผลิต 

ติดต้ัง ซ่อมบ ารุง เคร่ืองจักรภายในเรือ

และตัวเรือทุกประเภท

18/78  หมู่ท่ี 3 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

416 0203557000841 หจ.อี.เอ.ที เซอร์วิส 4/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษาให้ความรู้

และให้ค าแนะน าด้านการขายบริหารงาน

และพัฒนาคุณภาพบุคลากร

56/89 ถนนแสนสุข ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

417 0205561010075 บจ.สิริมิตร การโยธา แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน จ ากัด

27/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ และงานก่อสร้างอ่ืนทุก

ชนิด รวมท้ังงานโยธาทุกประเภท

87/105  หมู่ท่ี 1 ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

418 0205562017715 บจ.ธอทฮับ จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       62022 ประกอบกิจการให้บริการรับเป็นท่ีปรึกษา

ทางด้านคอมพิวเตอร์ และรับพัฒนา

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

62/6  หมู่ท่ี 3 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

419 0205563001260 บจ.สามเอส เอตทัคคะ มันน่ี แมต

เตอร์ เมนเนจเมนท์ จ ากัด

20/2/2563 1,000,000       64929 ตัวแทนจ าหน่าย สินเช่ือบัตรเครดิต-บัตร

เงินด่วน เคร่ืองรูดบัตรเครดิต สินเช่ือส่วน

บุคคล สินเช่ือบ้าน-รถยนต์

88/215  หมู่ท่ี 1 ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

420 0203558004149 หจ.เอ็ม.ที.ที. เวลธ์ ซัพพลาย 14/2/2563 1,000,000       46593 ประกอบกิจการซ้ือและจ าหน่ายอุปกรณ์ 

วัสดุส้ินเปลือง และวัสดุเหลือใช้ท่ีใช้ใน

โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท

70 หมู่ท่ี 3 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

421 0203562005383 หจ.ลัคก้ี พัทยา น้ าด่ืม 11/2/2563 1,000,000       47222 กิจการจ าหน่ายน้ าด่ืม 63/4  หมู่ท่ี 3 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
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422 0205546000161 บจ.เมอดาร์ด้ี อิมพอร์ต จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       59111 ประกอบธุรกิจจัดสร้างและจัดจ าหน่าย

ภาพยนต์ โรงภาพยนต์และโรงมหรสพอ่ืน

318/84 หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

423 0205547001404 บจ.โคโคนัท ทรี พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคาร อาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย ทาวน์เฮ้าส์ 

คอนโดมิเนียม บ้านจัดสรร

2/24 หมู่ท่ี 9 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

424 0205547006597 บจ.กาบ่ี ฟรานโก้ จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการจัดสรรท่ีดิน และแบ่ง

ท่ีดินแปลงใหญ่ออกเป็นแปลงย่อยเพ่ือ

จ าหน่าย

405/14 หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

425 0205548002188 บจ.433590 คอนโดมิเนียม จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย อสังหาริมทรัพย์ 433/590 หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

426 0205548027211 บจ.บ้านลัดฟ้า จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า เช่า 

อาคารพาณิชย์ สังหาริมทรัพย์และ

อสังหาริมทรัพย์

34/8  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

427 0205549002891 บจ.เค.เจ.เอส.บิสซิเน็ท แอนด์ ลอว์

 จ ากัด

12/2/2563 1,000,000       47591 ประกอบกิจการค้า เคร่ืองเรือน 

เฟอร์นิเจอร์

18/47  หมู่ท่ี 11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

428 0205549015950 บจ.จานอาร์เน่  จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       68104 ประกอบกิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ การ

ให้เช่าและบริการด้านธุรกิจ

111/15 หมู่ท่ี 3 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

429 0205552005889 บจ.มณี ฟาร์ม จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       01411 ประกอบกิจการ ฟาร์มปศุสัตว์ การท า

ฟาร์มเล้ียงโค และฟาร์มโคนม

465/63 หมู่ท่ี 9 ซอย10 ถนนพัทยากลาง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

430 0205554001333 บจ.พี พี พี ซัคเซส จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการ ขาย ซ้ือ เช่า เช่าซ้ือ ท่ีดิน

 บ้านพักอาศัย หมู่บ้านจัดสรร รวมท้ัง

สังหาริมทรัพย์

119/112 หมู่ท่ี 13 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

431 0205554004600 บจ.ฟิล เอเชีย คอนเซาต้ิง จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า

อสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนดอกผลของ

ทรัพย์สินน้ัน ๆ

433/477 หมู่ท่ี 12 อาคารวิวทะเล 2 บี 

ถนนทัพพระยา

ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

432 0205554006092 บจ.เอ็ม ทิว วี จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       79110 ประกอบกิจการ ให้ค าปรึกษาเก่ียวกับขอ

วีซ่า ในต่างประเทศ และในประเทศไทย

105/2 หมู่ท่ี 11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

433 0205557016307 บจ.สก๊ิฟฟ้ี จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       68101 ประกอกบิจการซ้ือ ขาย เช่า ให้เช่า 

คอนโด อพาร์ทเม้นท์ รีสอร์ท ห้องพัก ท่ี

อยู่อาศัย ตลอดจนสังหาริมทรัพ

389/115 หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
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434 0205557027716 บจ.โชคนิรันดร์ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 4/2/2563 1,000,000       31009 ประกอบกิจการรับจ้าง ท าเฟอร์นิเจอร์

และตกแต่งภายในภายนอกอาคาร

138/12  หมู่ท่ี 12 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

435 0205559009987 บจ.ฟัน เกมส์ จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       58201 ประกอบกิจการด้านระบบซอฟต์แวร์ 75/14 หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

436 0205559019851 บจ.สมุนไพรใบคนที (เพียงฟ้า 59) 

จ ากัด

4/2/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการขายเคร่ืองส าอางค์ 

อุปกรณ์และเคร่ืองใช้เสริมความงาม

210/6 หมู่ท่ี 6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

437 0205559032971 บจ.คิวไอ เรียลต้ี แอนด์ ฮอลิเดย์ 

เร็นทัลส์ จ ากัด

3/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ 414/17 หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

438 0205560001366 บจ.ไฮท์มันน์ จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       64929 ท ากิจการ รับซ้ือ ขายฝาก บ้านเช่าและ

อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

110/52 หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

439 0205561009441 บจ.3 6 5 เทค จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       47595 กิจการขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 373/2  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

440 0205561025960 บจ.ซิลเวอร์ บอล เรสเตอรองท์ 

จ ากัด

13/2/2563 1,000,000       56101 กิจการจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 414/50  หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

441 0205561037305 บจ.เคเอสเอสเค โฮม จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       68102 กิจการซ้ือ ขาย ให้เช่า เป็นนายหน้า 

ตัวแทนค้า ด าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์

157/148  หมู่ท่ี 5 ถนนพัทยา-นาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

442 0205562005148 บจ.ทอม แอนด์ บอส แท็กซ่ี 

เซอร์วิส จ ากัด

20/2/2563 1,000,000       49329 กิจการรถรับจ้าง 183/14  หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

443 0205562007400 บจ.วายเอ็มเอส-ย่ิงลดา มีเดีย 

เซอร์วิส จ ากัด

6/2/2563 1,000,000       62011 กิจการให้ค าแนะน าปรึกษาและให้

ค าแนะน า บริการออกแบบ เขียนเว็บเพจ

 และเว็บไซต์

434/9  หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

444 0205562022336 บจ.เบสท์โฟร์.ยู. ดิสทริบิวช่ันส์ 

จ ากัด

21/2/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารเสริม จาก

สมุนไพร

166/17  หมู่ท่ี 13 ซอยสุขุมวิท 69 ถนน

สุขุมวิท

ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

445 0203556002050 หจ.ทับทิมทอง ทรานสปอร์ต 11/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่ง ขนถ่ายสินค้าและ

คนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทางอากาศ 

ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ

93/1 หมู่ท่ี 5 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

446 0203558001450 หจ.พีเอ็นเค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

เซอร์วิส

24/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 59/1 หมู่ท่ี 3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

447 0205559035911 บจ.จีค่อม เฮลธ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       62090 ด้านเทคโนโลยี-สารสนเทศ 129/139 หมู่บ้านโชคชัย หมู่ท่ี 9 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

448 0205561017550 บจ.วิศวงศ์ จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       49339 ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทุกชนิด 205/163  หมู่ท่ี 7 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

449 0203558003355 หจ.รถยก827 3/2/2563 1,000,000       49339 การขนส่งสินค้าทางถนน 28/106 หมู่ท่ี 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210
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450 0205558031687 บจ.ทรี กาน ทรานสปอร์ต จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       78200 ประกอบกิจการรับเหมาแรงงาน 171/12 หมู่ท่ี 1 ต.คลองก่ิว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220

451 0205560025141 บจ.พิพัฒน์ชัย คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการให้บริการออกแบบ 

รับเหมาก่อสร้าง เข้าร่วมประมูล งานท้ัง

ภาครัฐและเอกชน

65 หมู่ท่ี 4 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

452 0203560004975 หจ.เจริญทรัพย์ 2017 18/2/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้างอาคาร ทีอยู่อาศัย งาน

ก่อสร้างทุกชนิด งานโยธาทุกประเภท

54/3  หมู่ท่ี 6 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

453 0205555024833 บจ.ซี.พี.มารีน คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       42201 ประกอบกิจการรับเหมาท างานใต้น้ า 

โครงสร้างใต้น้ า แลปป้ิง ตัดเช่ือมใต้น้ า 

ถ่ายวีดีโอ กู้เรือ

50/36 หมู่ท่ี 2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

454 0203556000944 หจ.พลอย วรลักษณ์ ทอยส์ 19/2/2563 500,000          32402 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายตุ๊กตา 29/6 หมู่ท่ี 6 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

455 0203559003529 หจ.สองเขต 12/2/2563 500,000          47911 ประกอบกิจการขายสินค้าออนไลน์ผ่านส่ือ

โฆษณาทางวิทยุ

128/57 หมู่ท่ี 7 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

456 0203562003089 หจ.โอยู เอ็กซ์เชนจ์ 14/2/2563 500,000          46522 ประกอบกิจการซ้ือ ขายบัตรเติมเงินเกม

ออนไลน์ และธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องทุก

ชนิด

57  หมู่ท่ี 1 ต.หนองขยาด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

457 0205561039723 บจ.อีสเทิร์น ซับคอนแทรคเตอร์ 

แมเนจเม้นต์ จ ากัด

6/2/2563 400,000          70209 กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการบริหาร

จัดการอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

144/39  หมู่ท่ี 2 ต.ตะเคียนเต้ีย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

458 0203551006677 หจ.อรชุนทรานสปอร์ต 7/2/2563 300,000          49321 ประกอบกิจการบริการขนส่ง 288/30 หมู่ท่ี 12 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

459 0203562004841 หจ.พจน์ ปลิตา ทรานสปอร์ต 4/2/2563 200,000          49323 ประกอบกิจการ ขนส่ง ทุกชนิด 31  หมู่ท่ี 5 ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

460 0205561027563 บจ.เฮ้าส์ ออฟ อินสตรูเม้นส์ จ ากัด 14/2/2563 12,000           32502 เคร่ืองมือแพทย์เก่ียวกับท าฟัน 504/12  หมู่ท่ี 5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

461 0215560000033 บจ.ซี เอ็ม อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด 28/2/2563 5,000,000       95120 การบริการซ่อมแซม บ ารุงรักษา 

ออกแบบติดต้ังจ าหน่ายให้เช่าอุปกรณ์

ด้านการส่ือสาร เคร่ืองโทรคมนาคม 

กิจการโทรคมนาคม ส าหรับรถยนต์ และ

เคร่ืองจักร

101/2  ถนนวัดโขดหิน-เขาไผ่ ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

462 0215557005585 บจ.เอส ไอ เฟอร์นิเจอร์ 2012 

จ ากัด

21/2/2563 1,000,000       46494 ประกอบกิจการเฟอรืนิเจอร์ เคร่ืองเคหะ

ภัณฑ์ เคร่ืองเรือน วัสดุและอุปกรณ์

ส านักงาน

133/8 หมู่ท่ี 2 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

463 0215561005276 บจ.ดีเอส ซูพรีม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       28199 ผลิตช้ินส่วนเคร่ืองจักร บริการซ่อมบ ารุง

และติดต้ังเคร่ืองจักร

919/161  หมู่ท่ี 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
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464 0215562005652 บจ.ไทย อีเกิล-อาย เรดิโอโลจิสท์ 

จ ากัด

11/2/2563 1,000,000       86903 กิจกรรมในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 999/81  หมู่ท่ี 7 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

465 0223560000121 หจ.ไดมอนด์ เซปเทมเบอร์ 26/2/2563 2,000,000       56301 ประกอบกิจการบริการด้านเคร่ืองด่ืมท่ีมี

แอลกฮอล์ เป็นหลักในร้าน

50/441 หมู่บ้านสามัคคีโฮม หมู่ท่ี 5 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

466 0223561000345 หจ.ตู่ บริการ 28/2/2563 1,000,000       77101 ประกอบกิจการบริการให้เช่ารถยนต์

โดยสารปรับอากาศไม่ประจ าทาง

42/21  หมู่ท่ี 2 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

467 0225562000596 บจ.พีพีฟรุ๊ต 2019 จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       46313 ประกอบกิจการรับซ้ือและจ าหน่ายผลไม้

ตามฤดูกาล พืชผลทางการเกษตรทุกชนิด

4/2  หมู่ท่ี 12 ต.พล้ิว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22120

468 0223562000446 หจ.คมสันวิศวกรรม 25/2/2563 500,000          41002 รับเหมาก่อสร้าง 206/3  หมู่ท่ี 1 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ าร้อน จ.จันทบุรี 22140

469 0223557000492 หจ.อินิชทิเอทีฟ ดีไซน์ 20/2/2563 200,000          71101 ประกอบกิจการรับออกแบบและตกแต่ง

ภายนอกและภายในอาคาร

26/14,26/15 หมู่ท่ี 10 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

470 0233562000381 หจ.วิน วิน ไดรว่ิง 20/2/2563 1,000,000       85497 ประกอบกิจการโรงเรียนสอนขับรถ และ

ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องตามท่ีกฎหมายก าหนด 

และด าเนินการโดยไม่มีข้อขัดหรือแย้งต่อ

กฎหมาย กฎระเบียบใดๆ

88/8  หมู่ท่ี 5 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000

471 0233561000345 หจ.เอ็น เค เซอร์เวย์ 12/2/2563 1,000,000       66210 ประกอบกิจการส ารวจภัยอันเน่ืองมาจาก

วินาศภัย เจรจาต่อรอง ตกลง ประเมิน

ค่าเสียหาย วินาศภัยทุกประเภท (ท้ังน้ี

มิใช่การประกอบธุรกิจประกันภัย)

21/2  หมู่ท่ี 7 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150

472 0233558000160 หจ.พี.เอ็ม.ซี.ออโต้พาร์ท 7/2/2563 300,000          45301 ประกอบกิจการจ าหน่ายช้ินส่วนอะไหล่

ใหม่/เก่า ของรถยนต์

257 หมู่ท่ี 2 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000

473 0245560002737 บจ.มุนี นัธ ซัพพลาย จ ากัด 26/2/2563 2,000,000       96309 ประกอบกิจการรับท าวีซ่า ต่อหนังสือ

เดินทาง พิสูจน์สัญชาติ แรงงานต่างด้าว

7  หมู่ท่ี 3 ต.บางกระเจ็ด อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110

474 0243559000228 หจ.มี ทุน 7/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งสินค้า คนโดยสาร

และกิจการขนส่งทุกชนิด

29/2 หมู่ท่ี 8 ต.คลองอุดมชล

จร

อ.เมือง

ฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา 24000

475 0245561000584 บจ.วอเตอร์ เฮิร์บ จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       11043 ประกอบกิจการผู้ผลิต และจ าหน่าย

เคร่ืองด่ืมน้ าสมุนไพร ชา กาแฟ และน้ า

ผลไม้

1/1  หมู่ท่ี 10 ต.ปากน้ า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110

476 0245550000154 บจ.พี.เอส.ที.สปีด ทรานสปอร์ต 

จ ากัด

13/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้า 

ท้ังภายในประเทศและระหว่างประเทศ

26/2 หมู่ท่ี 8 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
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477 0245561003320 บจ.ณัฐวรรธน์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

ซัพพลาย จ ากัด

21/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร

พาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย

9/365  หมู่ท่ี 3 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

478 0253562000985 หจ.ส แสงมลเอ็นจิเนียร่ิง 14/2/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการ การก่อสร้างอาคารท่ีพัก

อาศัย

144  หมู่ท่ี 3 ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220

479 0275562000596 บจ.ฮิส แอนด์ เฮอร์ เอ้าท์เลท จ ากัด 3/2/2563 5,000,000       47190 การขายปลีกและขายส่งสินค้าอุปโภคและ

บริโภค

499/92  หมู่ท่ี 7 ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120

480 0305542000727 บจ.ส านักงานกฎหมาย อาร์.เอส. 

จ ากัด

17/2/2563 3,000,000       69100 รับปรึกษาว่าความทางกฎหมาย 442/46 หมู่ท่ี 1 ต.หัวทะเล อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

481 0303557002893 หจ.โอลด์ เยอรมัน 12/2/2563 2,000,000       46103 ประกอบกิจการส่งออกสินค้าประเภท 

ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

333/16  หมู่ท่ี 4 ต.ไชยมงคล อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

482 0303555001270 หจ.ทรัพย์ภูกัญญารุ่งกิจ 13/2/2563 2,000,000       52241 ขนถ่ายสินค้าและวัสดุ 99 หมู่ท่ี 1 ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250

483 0303555005356 หจ.ท๊อป ข้ันเทพ 13/2/2563 2,000,000       52241 การขนถ่ายสินค้า 99 หมู่ท่ี 1 ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250

484 0303560000332 หจ.วันรูม แอนด์ ซัพพลาย 24/2/2563 1,000,000       46695 จ าหน่ายวัสดุรีไซเคิล 286/191 หมู่ท่ี 10 ต.โพธ์ิกลาง อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

485 0303561004773 หจ.พิมอนุสรณ์เซอร์วิส 25/2/2563 1,000,000       47411 ประกอบกิจการขายเคร่ืองคอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์ต่อพ่วงและเคร่ืองใช้

ส านักงานทุกประเภท

19/1  ซอย30 กันยา 1 ถนนสุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

486 0305556000821 บจ.สยาม แพค แอนด์ พาร์ท จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       17020 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย กล่อง

กระดาษ บรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์ในการใช้

บรรจุ

222 หมู่ท่ี 9 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

487 0305558003101 บจ.มานา โอสถ จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       20232 ผลิตและจ าหน่าย ผลิตภัณฑ์และ

เคร่ืองส าอางค์ ยา อาหาร เก่ียวกับ

สมุนไพร ท้ังส่งออกและน าเข้า

803 หมู่ท่ี 8 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

488 0305560001471 บจ.ภุชงค์ โยธาและวัสดุ จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 264/106  หมู่ท่ี 4 ต.ไชยมงคล อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

489 0305562001621 บจ.พีพีไพรด์ แบรนด์ จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       20232 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

เคร่ืองส าอาง และอุปกรณ์ของสินค้า

ดังกล่าว

40  หมู่ท่ี 2 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150

490 0303559003960 หจ.เอส.พี.เค.โฮม 3/2/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้างท่ัวไป 349 หมู่ท่ี 4 ต.มะค่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160

491 0303560001100 หจ.ธนิศินีการโยธา 27/2/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้างต่างๆ ขุดลอกคูคลองฯลฯ 105 หมู่ท่ี 2 ถนนเทศบาล 2 ต.มะค่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
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492 0305559001934 บจ.ชวาล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย

 จ ากัด

3/2/2563 1,000,000       35101 ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 53 หมู่ท่ี 11 ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160

493 0305562000536 บจ.ทริปเป้ิลเคซายน์ จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       73101 รับจ้างออกแบบและผลิต ป้ายความ

ปลอดภัย ป้ายโฆษณา

216  หมู่ท่ี 10 ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250

494 0305562003730 บจ.เจพี ฟาสท์ ทรานสปอร์ต จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       52292 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า

และคนโดยสารท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศท้ังภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศรวมท้ังรับบริการน าของออกจาก

ท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวาง

การขนส่งสินค้า

100  หมู่ท่ี 7 ต.เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290

495 0303562000496 หจ.พี - เค 2019 คอนสตรัคช่ัน 27/2/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างและงาน

โยธาทุกชนิด

204  หมู่ท่ี 8 ต.บ้านโพธ์ิ อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30310

496 0305562001311 บจ.เซ้าเทิร์นอินเตอร์แพค จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       82920 ประกอบกิจการผลิต น าเข้า ส่งออก 

จ าหน่ายเคร่ืองแพ็คสินค้า เคร่ืองบรรจุ

ภัณฑ์ทุกชนิด ส าหรับใช้ในครัวเรือน

888/59  หมู่ท่ี 7 ต.จอหอ อ.เมือง

นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30310

497 0303562002014 หจ.วิชาญ รุ่งเรืองการค้า 21/2/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าอุปโภค

และบริโภคท่ัวไป จ าหน่ายสินค้าทาง

ออนไลน์ ให้บริการรับโอนเงินฝากท่ีไม่ใช่

ธุรกิจเย่ียงธนาคาร หรือสถาบันการเงิน

49  หมู่ท่ี 5 ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330

498 0315561001199 บจ.ปาร์ควิลล์พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 3/2/2563 2,000,000       68101 การซ้ือและการขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็น

ของตนเอง เพ่ือการพักอาศัย

194/10-11  หมู่ท่ี 2 ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

499 0345531000097 บจ.ภรณ์ชัยและส่ีหนุ่ม จ ากัด 18/2/2563 2,000,000       55101 โรงแรม 285 ถนนธนสาร ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

500 0323561000590 หจ.เอ.วาย.เอส. 18/2/2563 1,000,000       43909 รับจ้างท าหลังคา โครงหลังคา 5 หมู่ท่ี 2 ต.หนองบัว อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120

501 0323553000225 หจ.สุรินทร์เจ้าเจริญ 17/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 150 หมู่ท่ี 7 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140

502 0343557002532 หจ.ส.ตะกุลคูณดก 12/2/2563 3,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง รวมท้ัง 

ออกแบบตกแต่งภายใน และภายนอก

อาคาร

1 หมู่ท่ี 2 ต.ส าโรง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330

503 0343552001350 หจ.สุวรรณพูมมา 28/2/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 30 หมู่ท่ี 14 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง

อุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี 34000
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504 0345558000811 บจ.เซ็นจูร่ี ทเว็นต้ีวัน พีระมิด 

พร็อพเพอร์ต้ี แอสเสท จ ากัด

12/2/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจการนายหน้า 230/1  หมู่บ้าน ดอนกลาง หมู่ท่ี 18 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง

อุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี 34000

505 0343559001894 หจ.อุบล ชลกร 13/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย ถนน 

สะพาน

42 หมู่ท่ี 4 ต.นาเลิง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140

506 0343562000852 หจ.พรเพชร พาวเวอร์ 27/2/2563 1,000,000       35101 ประกอบกิจการ ติดต้ังโซล่าเซลล์พลังงาน

แสงอาทิตย์ครบวงจร

356  หมู่ท่ี 3 ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 34160

507 0355557000264 บจ.โชคมาวินกรุ๊ป จ ากัด 18/2/2563 2,000,000       45101 ประกอบกิจการค้ารถยนต์ 358 ถนนวารีราชเดช ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000

508 0353555000630 หจ.เอราวัณยโสธรการเกษตร 14/2/2563 1,500,000       46692 จ าหน่ายปุ๋ยเคมี 79/1 หมู่ท่ี 9 ต.เข่ืองค า อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000

509 0353561000034 หจ.เอส แอนด์ เอ็น ฟาร์ม 26/2/2563 500,000          32909 ประกอบกิจการผลิต รับซ้ือ จ าหน่าย แปร

รูป ผลิตภัณฑ์จากไหมอีร่ี

173-175  ถนนวารีราชเดช ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000

510 0353556000889 หจ.เจริญศรีอินทก่อสร้าง 11/2/2563 300,000          41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 46 หมู่ท่ี 1 ต.ฟ้าห่วน อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160

511 0365554000174 บจ.พีที เอ็นจีวี เซอร์วิส จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       45201 ประกอบกิจการรับติดต้ังก๊าชเอ็นจีวี 16 หมู่ท่ี 1 ต.หนองบัวโคก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36220

512 0373560000928 หจ.เอช แอนด์ บี บาย วรณัน 18/2/2563 500,000          47721 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจ าหน่าย

สินค้าทางด้านสุขภาพ

365/2  หมู่ท่ี 18 ต.บุ่ง อ.เมือง

อ านาจเจริญ

จ.อ านาจเจริญ 37000

513 0383556000161 หจ.แก้วกิรัณ มิลล์ 12/2/2563 1,000,000       46314 ประกอบกิจการจ าหน่ายนมสด นมเปร้ียว 335 หมู่ท่ี 9 ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000

514 0385560000393 บจ.โอ.ดี.รัฐบุรุษ จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       47733 ประกอบกิจการค้าปุ๋ย เมล็ดพันธ์ควบคุม 74 หมู่ท่ี 6 ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000

515 0383561000778 หจ.เซกายนตรการ 13/2/2563 1,000,000       45403 จ าหน่ายอะไหล่รถจักรยานยนต์ 182  หมู่ท่ี 14 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150

516 0395556000058 บจ.มิตซูณัฐพงษ์ จ ากัด 28/2/2563 30,000,000      45101 ประกอบกิจการจ าหน่ายรถยนต์ อะไหล่ 

ช้ินส่วนยานยนต์ ปะยาง ซ่อมแซม

บ ารุงรักษา

141 หมู่ท่ี 2 ต.หนองบัว อ.เมือง

หนองบัวล าภู

จ.หนองบัวล าภู 39000

517 0393561000328 หจ.ศรีเตอร์ส อทีเลียร์ 14/2/2563 1,000,000       85423 ประกอบกิจการสอนศิลปะ 322  หมู่ท่ี 9 ต.นาค าไฮ อ.เมือง

หนองบัวล าภู

จ.หนองบัวล าภู 39000

518 0403546002951 หจ.หาชานนท์ 3/2/2563 5,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 229/136 หมู่ท่ี 6 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

519 0403560001508 หจ.ดี.พระคุณ ขอนแก่น 21/2/2563 5,000,000       64999 ให้บริการสถาบันการเงินฟิโก้ไฟแนนซ์ 701  ถนนร่ืนรมย์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

520 0405561002569 บจ.พาราไดซ์ ซิต้ี ดีวีลอปเม้นท์ 

จ ากัด

28/2/2563 5,000,000       41001 รับเหมาปรับปรุงพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เพ่ือท่ีอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์

430  หมู่ท่ี 2 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

521 0405560003120 บจ.เป็นสุข ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 17/2/2563 3,000,000       68102 จัดสรรท่ีดินและขายอสังหาริมทรัพย์ท่ี

เป็นอาคารและบ้านพักอาศัยท่ีสร้างข้ึน

เพ่ือขาย

99  หมู่ท่ี 26 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
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522 0403560000102 หจ.ทรัพย์เจริญ ก่อสร้าง 2017 17/2/2563 2,000,000       47524 ค้าวัสดุก่อสร้าง 400 หมู่ท่ี 6 ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350

523 0405553001249 บจ.ไจแอนท์มีเดีย  จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       71102 บริการงานด้านวิศวกรรม 58/72 หมู่ท่ี 4 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

524 0405559000091 บจ.พีทูแลนด์ จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       41002 รับจ้างออกแบบ รักเหมาก่อสร้าง บ้าน 

อาคาร ตกแต่งบ้าน อาคาร งาน

สาธารณูปโภค

194/53 หมู่ท่ี 6 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

525 0405560000783 บจ.เอดีอีซี เอ็นเนอร์จี จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       71102 พัฒนาโรงไฟฟ้าทุกประเภทท้ังในประเทศ

ต่างประเทศและให้ค าปรึกษาเก่ียวกับ

พัฒนาโรงไฟฟ้า

599 หมู่ท่ี 5 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

526 0405560001984 บจ.ไอเอ็มเอฟ กรุ๊ป จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       66199 รับเป็นท่ีปรึกษาและบริหารจัดการดูแล

ผลประโยชน์จัดการทรัพย์สินให้กับกลุ่ม

หรือองค์กร

888/247  หมู่ท่ี 5 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

527 0405560004631 บจ.ไฟเบอร์โฮมเน็ต จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       43210 ติดต้ังอุปกรณ์ให้บริการส่ือสาร เสาส่ง

สัญญาณ

888/13  หมู่ท่ี 8 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

528 0403547000919 หจ.ทรัพย์เจริญ 2004 24/2/2563 1,000,000       82990 ท าการประมูลเพ่ือรับจ้างท าของตาม

วัตถุประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล ส่วน

ราชการและองค์การรัฐ

26/42 ถนนรามราช ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120

529 0403558002331 หจ.เอ็น.เอ็น.กรุ๊ป 17/2/2563 1,000,000       41002 การก่อสร้างอาคาร 169 หมู่ท่ี 3 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170

530 0403559000382 หจ.สิริวรรณ  วิศวกรรม 2016 20/2/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ 

อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ีท าการและงาน

ก่อสร้าง

106 หมู่ท่ี 5 ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240

531 0403560000765 หจ.สิริยา  ทรานสปอร์ต 19/2/2563 500,000          49323 ขนส่งและขนถ่ายสินค้า ท้ังทางบก ทางน้ า

 ทางอากาศ ท้ังภายในประเทศและนอก

ประเทศ

114 หมู่ท่ี 4 ต.หนองน้ าใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110

532 0403554001011 หจ.นันท์ภวรรณษ์ แอคเค้าท์ต้ิง 11/2/2563 400,000          69200 บริการรับท าบัญชี ตรวจสอบบัญชีและให้

ค าปรึกษาด้านภาษีอากร

302  หมู่ท่ี 5 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

533 0403559002156 หจ.ปร๊ินซ์ขอนแก่น 1999 11/2/2563 300,000          14115 ผลิตและจ าหน่ายเส้ือผ้ากีฬา อุปกรณ์การ

กีฬา และสินค้าอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

65/37 ถนนเหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

534 0403547000960 หจ.ก าไรเงิน วิสาขา  ผิว กิมฮอง 21/2/2563 100,008          47711 ประกอบกิจการค้าเป็นตัวแทนจ าหน่าย 

ชุดรับโครงสร้างสรีระ สุภาพบุรุษ - 

สุภาพสตรี ชุดช้ันใน

1/66 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
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535 0403552002703 หจ.เกรียงศักด์ิ วินเนอร์ กรุ๊ป 7/2/2563 50,000           46443 จ าหน่ายเคร่ืองส าอาง 3/1174 หมู่ท่ี 14 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

536 0105552039563 บจ.แอเรีย พร๊อพเพอร์ต้ี จ ากัด 5/2/2563 3,000,000       41001 ประกอบกิจการจัดสร้าง บ้านท่ีพักอาศัย

เพ่ือจ าหน่าย

150  หมู่ท่ี 6 ต.สร้อยพร้าว อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

537 0415554000700 บจ.ทรูออยล์ จ ากัด 4/2/2563 2,200,000       47300 สถานีบริการน้ ามัน 100/1 หมู่ท่ี 13 ต.หนองนาค า อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

538 0105555147464 บจ.แอเรีย อินเตอร์เทรด จ ากัด 5/2/2563 2,000,000       46694 ประกอบกิจการขายปลีกและส่งออก

เคร่ืองบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีท าจากพลาสติก

 และเหล็ก

150  หมู่ท่ี 6 ต.สร้อยพร้าว อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

539 0105557002251 บจ.เซสท์ เอ็กซ์คลูซิฟ จ ากัด 5/2/2563 2,000,000       68101 ประกอบกิจการสร้างบ้านเพ่ือขาย 

เก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์

150  หมู่ท่ี 6 ต.สร้อยพร้าว อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

540 0413556002678 หจ.ยศรินทร์ (2514) 19/2/2563 1,000,000       46495 ขายวัสดุงานบ้านงานครัว 321/174 หมู่ท่ี 6 ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

541 0413558000788 หจ.ดีวา อาร์คิเทค 18/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 255 หมู่บ้านหนองบ่อ หมู่ท่ี 6 ถนนอุดร-

หนองส าโรง

ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

542 0413562000037 หจ.ดีพี ปร้ินต้ิง แอนด์ ดีเวลลอป

เม้นท์

21/2/2563 1,000,000       47612 ประกอบกิจการค้า กระดาษ เคร่ืองเขียน

แบบเรียน แบบพิมพ์หนังสือ อุปกรณ์การ

เรียนอุปกรณ์การพิมพ์ หนังสือพิมพ์

999  หมู่ท่ี 15 ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

543 0395557000191 บจ.แฮปป้ี แอนด์ แฮปป้ี จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขาย ซ้ือฝาก ขายฝาก 

โอน รับโอน เช่าช้ือ เช่า ให้เช่า 

อสังหาริมทรัพย์

10/3  หมู่ท่ี 3 ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

544 0835549002917 บจ.หนองคาย โรแมค  จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       68101 ประกอบกิจการค้า ทราย กรวด หิน 

ซีเมนต์ วัสดุก่อสร้างทุกประเภท

48/14  หมู่ท่ี 5 ซอยบ้านดงอุดม ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

545 0413553001255 หจ.สลาก เนรมิต 14/2/2563 100,000          92001 ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล 231/88 ถนนอุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

546 0423556001019 หจ.อัศจรรย์ค้าเหล็กไทย 14/2/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 190  หมู่ท่ี 12 ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย 42210

547 0423562000347 หจ.ธนเศรษฐี2019 5/2/2563 500,000          70209 ประกอบกิจการรับเป็นท่ีปรึกษาด้านการ

บริหารงานการตลาด

142  หมู่ท่ี 10 ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

548 0435560001330 บจ.มี เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากัด 12/2/2563 500,000          46510 ประกอบธุรกิจน าเข้า ซ้ือ รวบรวม ขาย

และให้บริการอินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม ซอฟต์แวร์ เว็บไซด์ เว็บเพจ 

โฮมเพจ

190  หมู่ท่ี 3 ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

549 0433561000203 หจ.เคพี.กศรากรุ๊ป 20/2/2563 100,000          46431 ประกอบกิจการค้ากระดาษ เคร่ืองเขียน 63  หมู่บ้าน โพธ์ิศรี หมู่ท่ี 12 ถนนโพน

พิสัย-สร้างคอม

ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
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550 0443551000804 หจ.วันนา พลัส 21/2/2563 6,000,000       43120 ประกอบกิจการรับจ้างขุดดิน 79 หมู่ท่ี 16 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110

551 0443556000454 หจ.เมืองมหา ก่อสร้าง 27/2/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 29 หมู่ท่ี 14 ต.เก้ิง อ.เมือง

มหาสารคาม

จ.มหาสารคาม 44000

552 0443560000129 หจ.อนุกูลทรัพย์ 11/2/2563 5,000,000       46634 ประกอบกิจการจ าหน่ายท่อก๊าซอุปกรณ์

เก่ียวกับการงางท่อก๊าซเคร่ืองมือเก่ียวกับ

ข้องกับท่อก๊าซ

58 หมู่ท่ี 1 ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180

553 0443560000137 หจ.นครจ าปาศรีก่อสร้าง 27/2/2563 5,000,000       46634 ประกอบกิจการจ าหน่ายท่อก๊าชอุปกรณ์

เก่ียวกับการวางท่อก๊าชเคร่ืองมือเก่ียวกับ

การวางระบบท่อ

160 หมู่ท่ี 3 ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180

554 0443555000817 หจ.อานันทวดี  คอนสตรัคช่ัน 11/2/2563 3,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 128 หมู่บ้านยางน้อย หมู่ท่ี 1 ต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140

555 0443559001001 หจ.สมโชคคอนกรีต 7/2/2563 2,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 130 หมู่ท่ี 5 ต.ภารแอ่น อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110

556 0103557010073 หจ.สงขลา เพาว์เวอร์ซัพพลาย 3/2/2563 1,000,000       43120 ประกอบกิจการ รับเหมา ขนดิน ขนทราย

 ขนปูน เพ่ือถมท่ี รวมท้ังงานก่อสร้างทุก

ประเภท และงานโยธาทุกประเภท

6/1 ซอยนครสวรรค์ 62 ถนนนครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง

มหาสารคาม

จ.มหาสารคาม 44000

557 0103557012173 หจ.ชาวะหา การโยธา 3/2/2563 1,000,000       43120 ประกอบกิจการ รับจ้าง ขนดิน ขนทราย 

ขนปูนเพ่ือถมท่ี รวมท้ังงานก่อสร้างทุก

ประเภท

44/4 ซอยนครสวรรค์ 49 ถนนนครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง

มหาสารคาม

จ.มหาสารคาม 44000

558 0443560000081 หจ.แอล.ไอ.เอ็ม. คอสเม่ พลัส 19/2/2563 1,000,000       46103 ประกอบกิจการน าเข้า-ส่งออก จ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง อาหารเสริมเพ่ือ

สุขภาพ สกินแคร์

52 ถนนศูนย์ร่วมจิตร ต.ตลาด อ.เมือง

มหาสารคาม

จ.มหาสารคาม 44000

559 0443560001699 หจ.อาทิตย์ขนส่ง9999 18/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทุกประเภท 

ถ่ายเทสินค้า ท้ังทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย สินค้า

อุปโภค และบริโภค ทุกชนิด

9  หมู่ท่ี 8 ต.ห้วยแอ่ง อ.เมือง

มหาสารคาม

จ.มหาสารคาม 44000

560 0445561000868 บจ.ความจริงสากล จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 10  ซอยริมคลองสมถวิล 1 ถนนริมคลอง

สมถวิล

ต.ตลาด อ.เมือง

มหาสารคาม

จ.มหาสารคาม 44000

561 0445561001236 บจ.เรียล เจ็ด โฮม จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 141  หมู่ท่ี 8 ต.เก้ิง อ.เมือง

มหาสารคาม

จ.มหาสารคาม 44000

562 0443561002117 หจ.ดับเบ้ิลเค02เอ็นจิเนียร์ร่ิง 27/2/2563 1,000,000       96309 กิจกรรมการบริการอ่ืน ๆ ส่วนบุคคลซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน

128  หมู่ท่ี 6 ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
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563 0443559000552 หจ.ชาริพิชา  คอนสตรัคช่ัน 19/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 56 หมู่ท่ี 14 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140

564 0453562000258 หจ.เสาวนีย์โฮมเฟอร์นิเจอร์ 17/2/2563 1,000,000       31009 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

เฟอร์นิเจอร์

181  หมู่ท่ี 5 ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000

565 0453562001343 หจ.สกุล ส 14/2/2563 1,000,000       41001 รับเหมาก่อสร่้างบ้าน 91  หมู่ท่ี 13 ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190

566 0463560000897 หจ.ดีถาวร ซัพพลายเชน 7/2/2563 4,000,000       47525 ขายวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ช่าง สินค้า

อุปโภคบริโภค เคร่ืองส าอางและอาหาร

เสริม

76  หมู่ท่ี 1 ต.ทุ่งคลอง อ.ค าม่วง จ.กาฬสินธ์ุ 46180

567 0463560000315 หจ.วุฒิพงษ์ 2560 26/2/2563 2,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 45 หมู่ท่ี 9 ต.ล าคลอง อ.เมืองกาฬสินธ์ุ จ.กาฬสินธ์ุ 46000

568 0463558001130 หจ.ว.พันล้านก่อสร้าง 7/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 139 หมู่ท่ี 3 ต.แจนแลน อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธ์ุ 46110

569 0463558001148 หจ.ณโมการโยธา 7/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 101 หมู่ท่ี 8 ต.แจนแลน อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธ์ุ 46110

570 0463561000858 หจ.ทรัพย์อนงค์ 7/2/2563 1,000,000       43120 รับเหมาท่ัวไป รับจ้างถมดิน ปรับหน้าดิน 99  หมู่ท่ี 3 ต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธ์ุ 46110

571 0465562000136 บจ.เติมเต็ม9 จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ติดต้ัง 

ตกแต่ง ปรับปรุง ร้ือถอน จัดหาวัสดุ

ก่อสร้าง

390  หมู่ท่ี 12 ต.หัวนาค า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธ์ุ 46120

572 0463545000229 หจ.ชุมพล เคหะภัณฑ์ 5/2/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 96 หมู่ท่ี 7 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธ์ุ 46220

573 0463560000595 หจ.เครือเวียงท า 7/2/2563 1,000,000       46692 ประกอบกิจการค้าปุ๋ย ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ย

ชีวภาพ วัสดุปรุงดินทุกชนิด

168  หมู่ท่ี 7 ต.หนองอีบุตร อ.ห้วยผ้ึง จ.กาฬสินธ์ุ 46240

574 0473556001388 หจ.อ.ทรัพย์เจริญรุ่งเรือง 2013 13/2/2563 5,000,000       42901 รับขุดลอกคู คลอง ล าห้วย บึง แก้มลิง 

สระเข่ือน

199 หมู่ท่ี 5 ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140

575 0473553000577 หจ.พ.พัฒนโชติ 24/2/2563 1,500,000       46639 จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง 144 หมู่ท่ี 8 ต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160

576 0473552000271 หจ.สว่างนันทกิจ 25/2/2563 1,200,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 931 หมู่ท่ี 11 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

577 0473558000940 หจ.ซิตต้ีคอมพิวเตอร์แอนด์

เน็ตเวิร์คโซลูช่ัน

12/2/2563 1,100,000       43210 ประกอบกิจการให้บริการติดต้ัง เครือข่าย

 สัญญาณ อินเทอร์เน็ตทุกประเภท

65 หมู่ท่ี 11 ต.ต้นผ้ึง อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160

578 0473545000601 หจ.ปัทมาวรรณวิทย์ 7/2/2563 1,000,000       46314 ประกอบกิจการจ าหน่ายสม 1099/4 ถนนรอบเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

579 0473560003411 หจ.ไทยยง กรุ๊ป 5/2/2563 1,000,000       46693 การขายส่งยางพาราและพลาสติกข้ันต้น 79  หมู่ท่ี 10 ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

580 0475562000314 บจ.ชาญแอสเสท 2019 จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร 

อาคารท่ีไม่ใช่ท่ีพักอาศัย

400  หมู่ท่ี 26 ถนนนิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

581 0473561001706 หจ.ต.การเกษตร วานร 5/2/2563 1,000,000       46692 การขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร 509  หมู่ท่ี 4 ถนนเรืองสวัสด์ิ ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120
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582 0475557000182 บจ.วินิ รับเบอร์ จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       46693 ประกอบกิจการน้ ายาง ยางดิบ ยางแผ่น 

หรือยางชนิดอ่ืนอันผลิตข้ึนหรือได้มาจาก

ต้นยางพารา

14 หมู่ท่ี 12 ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160

583 0475559000708 บจ.ยูโรโกลด์ อินเตอร์เนช่ันแนล 

(ประเทศไทย) จ ากัด

13/2/2563 1,000,000       46443 ประกอบกิจการขายส่งเคร่ืองส าอาง 116 หมู่ท่ี 4 ต.วัฒนา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190

584 0473556000934 หจ.น้ าอูน แฮปป้ีโกลด์ คอน

สตรัคช่ัน 2013

11/2/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 5 หมู่ท่ี 2 ต.นิคมน้ าอูน อ.นิคมน้ าอูน จ.สกลนคร 47270

585 0473545000148 หจ.สากลการท่องเท่ียว 14/2/2563 700,000          49209 บริการรถน าเท่ียว 191 หมู่ท่ี 1 ต.ขัวก่าย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120

586 0103553030398 หจ.ทับทิม สกลนคร 5/2/2563 500,000          47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้า เคร่ือง

อุปโภคและเคร่ืองบริโภค เช่น สบู่ ยาสีฟัน

 น้ ามันพืช อาหารส าเร็จรูป

1271/5 ถนนเปรมปรีดา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

587 0473557000946 หจ.โชคชัยตะการพาณิชย์ 27/2/2563 500,000          10504 การผลิตโยเกิร์ต นมเปร้ียว 266/6 ซอยประชาอุทิศ 13 ถนนประชา

อุทิศ

ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

588 0473560002041 หจ.ชาวิน กรุ๊ป 3/2/2563 500,000          47524 จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง อะไหล่ อุปกรณ์

ไฟฟ้า

6311  หมู่ท่ี 10 ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47240

589 0473560001818 หจ.วีระชัยยะ การโยธา 14/2/2563 500,000          41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารท่ี

ไม่ใช่ท่ีพักอาศัย

106  หมู่ท่ี 6 ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร 47260

590 0473557001098 หจ.เทพศิริ คอนสทรัคช่ัน 25/2/2563 200,000          41002 รับเหมาก่อสร้าง 79/11 หมู่ท่ี 9 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160

591 0483558000907 หจ.เจริญรุ่งเรืองกรุ๊ป 28/2/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ ถนน สะพาน เข่ือน อุโมงค์

4 หมู่ท่ี 8 ต.หนองย่างช้ิน อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170

592 0483560001311 หจ.ส.เจริญทวีทรัพย์ 12/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 142  หมู่ท่ี 1 ต.ท่าค้อ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000

593 0485562000837 บจ.ชิลซีชิปป้ิง จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       52292 ประกอบกิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดการ

ขนส่งสินค้าและตัวแทนออกของ (ตัวแทน

ด าเนินพิธีการศุลกากร)

346/1  หมู่ท่ี 3 ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000

594 0483557000725 หจ.รักษ์รุ่งเรืองเจริญ 7/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 148 หมู่ท่ี 1 ต.นาเข อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140

595 0493538000049 หจ.นิยมวัสดุมุกดาหาร 19/2/2563 2,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้างอาคาร 39 หมู่ท่ี 1 ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

596 0495539000109 บจ.ยอดแก้ว จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       49329 บริการรถยนต์โดยสาร 23  ถนนศรีบุญเรือง ต.ศรีบุญเรือง อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

597 0505554003538 บจ.ลานนาทิพย์นิกร  จ ากัด 18/2/2563 24,000,000      68102 ประกอบกิจการซ้ือขายท่ีดินและ

อสังหาริมทรัพย์

50 ถนนราชด าเนิน ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
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598 0505557003377 บจ.ฮันน่ี เฮ้าส์ 2013 จ ากัด 12/2/2563 5,000,000       46319 จ าหน่ายอาหารเพ่ือสุขภาพ และสมุนไพร 8/7 หมู่ท่ี 5 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

599 0105559010528 บจ.โค้ด เวนเจอร์ จ ากัด 12/2/2563 4,000,000       64202 ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนจ ากัด

ความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัดเป็นผู้ถือ

หุ้นในบริษัทจ ากัดบริษัทมหาชน

164/9 หมู่ท่ี 6 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

600 0505557009723 บจ.หวังล่าล่าชานหยีง จ ากัด 20/2/2563 4,000,000       56101 จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 8 โครงการ@ราชด าเนินพลาซ่า  ช้ันท่ี 2 

ยูนิต 13,14 ถนนราชด าเนิน

ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

601 0503561001811 หจ.ธนสรรค์เทค แอนด์ ดีไซน์ 13/2/2563 4,000,000       47219 ประกอบกิจการขนม 98  หมู่ท่ี 5 ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

602 0505561019771 บจ.ยูโน่ส์ คูซิน่า จ ากัด 6/2/2563 4,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร ภัตตาคาร 169/62  หมู่ท่ี 4 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

603 0503539004080 หจ.พนาชัย คอนสตรัคช่ัน 27/2/2563 3,600,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง ขายวัสดุก่อสร้าง 44/5  หมู่ท่ี 5 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

604 0505561013357 บจ.ไทยธงโลจิสติกส์ จ ากัด 14/2/2563 2,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

การน าเข้าและส่งออก

91/162  หมู่ท่ี 4 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

605 0505562007580 บจ.ทรอนเน็ต จ ากัด 19/2/2563 2,000,000       47413 ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์สมาร์ท

โฮม

35/3  หมู่ท่ี 8 ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

606 0575556001311 บจ.ปังปัง  จ ากัด 5/2/2563 2,000,000       79120 ประกอบกิจการน าเท่ียว โรงแรมและท่ีพัก 188/269  หมู่ท่ี 5 ต.หนองผ้ึง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

607 0505560002262 บจ.แชมป์เป้ียน โฮสเทล จ ากัด 13/2/2563 2,000,000       68103 ประกอบกิจการ หอพัก เกสต์เฮ้าส์ ท่ีพัก

แรม ร้านอาหาร และงานท่ีเก่ียวข้อง

54 ซอย6 ถนนราชมรรคา ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

608 0505562005064 บจ.สเปกตรัม อัฟฟิลิเอทส์ จ ากัด 4/2/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ตกแต่ง 

ออกแบบ อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพัก

อาศัย สถานท่ีท าการ และงานก่อสร้าง 

อย่างอ่ืน ทุกชนิด

437  หมู่ท่ี 7 ต.น้ าแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

609 0505555007014 บจ.ดี.บี. เอดิล คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 14/2/2563 2,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 189/50 หมู่ท่ี 6 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

610 0505561013900 บจ.โวเทล ฮอลิเดย์ เฮ้าส์ จ ากัด 12/2/2563 2,000,000       55102 ประกอบกิจการเกสท์เฮ้าส์ บริการให้เช่า

ท่ีพัก หรือห้องพัก หรือห้องแบ่งเช่า

225/3  หมู่ท่ี 8 ต.สันผีเส้ือ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

611 0503532002430 หจ.มูลเมืองโกลเด้น คอร์ด 13/2/2563 1,500,000       68103 ธุรกิจหอพัก 95 ถนนมูลเมือง ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

612 0503551002857 หจ.นีโอไอโอ 25/2/2563 1,000,000       47411 การขายปลีกอุปกรณ์และเคร่ืองใช้

ส านักงาน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อะไหล่ท่ี

เก่ียวข้องและซอฟท์แวร์ส าเร็จรูป

209/91 หมู่ท่ี 4 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

613 0503561001331 หจ.เข็มทอง การก่อสร้าง 11/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม

 อาคาร ส านักงาน รวมท้ังงานส ารวจ งาน

โยธาทุกชนิด

116/3  หมู่ท่ี 2 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
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614 0505559008953 บจ.พอวา จ ากัด 6/2/2563 1,000,000       96101 ประกอบกิจการให้บริการด้านกิจกรรมสปา 141/2-3 ถนนก าแพงดิน ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

615 0505562006028 บจ.โกลเด้น ไดมอนด์ อินเตอร์ 

เอ็กซ์เช้นจ์ จ ากัด

21/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์ ซ้ือ 

ขาย หรือให้เช่า จัดสรรท่ีดิน และท่ีดิน

พร้อมส่ิงปลูกสร้าง

189/9  ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

616 0505562006044 บจ.ไทยหัง เอ็กซ์เช้นจ์ จ ากัด 21/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์ 189/9  ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

617 0505562012613 บจ.พี.เอ็น.ยู. ฟาร์ม จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       01411 ประกอบกิจการเก่ียวกับฟาร์มปศุสัตว์ โค

พ้ืนเมือง ไก่เน้ือ โคขุน โคนม การน าเข้า 

ส่งออก

2/6  หมู่ท่ี 1 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130

618 0503562001962 หจ.สารภีคอตตอน 17/2/2563 1,000,000       14112 ประกอบกิจการบริการออกแบบเส้ือผ้า

และผลิตเส้ือผ้าส าเร็จรูปส าหรับสตรีและ

บุรุษ

123  หมู่ท่ี 6 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

619 0505559011211 บจ.อ่ิมคุณ จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       46900 ประกออบกิจการขายส่ง-ขายปลีก สินค้า

อุปโภคบริโภค ทุกชนิด

318 หมู่ท่ี 2 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

620 0505561004846 บจ.กริณณ์ ใบชา จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       10762 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่ายใบชา

อบแห้ง ใบชาส าเร็จรูป ชาดอกไม้

304  หมู่ท่ี 3 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

621 0505524000387 บจ.เชียงใหม่พันธวัตร จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการขายท่ีดิน 53 ถนนพระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

622 0505560003081 บจ.เตรส อมีโกส จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการขายอาหาร เบเกอร่ี 

เคร่ืองด่ืม

135 ถนนสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

623 0505562006362 บจ.พ.เภสัช จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       47721 ประกอบกิจการขายปลีกสินค้าทางเภสัช

ภัณฑ์และเวชภัณฑ์

368/3  หมู่ท่ี 6 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

624 0503561007258 หจ.มีใจ แอดวานซ์ เซอร์วิส 7/2/2563 1,000,000       18119 ประกอบกิจการรับท าส่ือส่ิงพิมพ์ 

สต๊ิกเกอร์ ป้าย โปสเตอร์ หนังสือ เอกสาร

ส่ือโฆษณาทุกชนิด

337/79  หมู่ท่ี 5 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

625 0505553001191 บจ.เจ แอนด์ เค ร่วมพัฒนา 2010

 จ ากัด

14/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการซ้ือ ขายท่ีดิน หรือ

อสังหาริมทรัพย์อ่ืน รับโอนกรรมสิทธ์ิ

399/5 หมู่ท่ี 5 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

626 0503560001671 หจ.ลา ฮาบุ เนเชอรัล 27/2/2563 1,000,000       47723 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองส าอางและ

อุปกรณ์เสริมความงาม

58 ถนนสิทธิวงค์ ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

627 0505553003585 บจ.แอทโฮม เชียงใหม่ จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       68104 ประกอบกิจการ การให้เช่าและ

ด าเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของ

ตนเองหรือเช่าจากผู้อ่ืน

29/23 หมู่ท่ี 2 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดเลิก

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

628 0505560017031 บจ.การินชา จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       10762 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่ายใบชา

อบแห้ง ใบชาส าเร็จรูป ชาดอกไม้และชา

ผลไม้พร้อมผลิตภัณ์ทุกชนิด

75  ถนนป่าตันงาม ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

629 0505561013624 บจ.เอ็มดี 7 จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       70209 ประกอบกิจการบริหารจัดการ ให้

ค าปรึกษาวางระบบธุรกิจประเภทโรงแรม

 รวมถึงท่ีพักอาศัยทุกประเภท

220/78  หมู่ท่ี 2 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

630 0503562007812 หจ.แม่ศรีเอ เทรดด้ิง 24/2/2563 900,000          47219 จ าหน่ายเส้นบุกแปรรูปและผลิตภัณฑ์

อาหารทุกชนิด ท้ังปลีกและส่ง ท้ังระบบ

ออนไลน์และระบบออฟไลน์

141  หมู่ท่ี 3 ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110

631 0503555005559 หจ.ไวร์ร่ิง อิเลคทริค ซิสเต็ม 20/2/2563 500,000          41002 บริการรับก่อสร้างท่ัวไป 159 หมู่ท่ี 7 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120

632 0505561001324 บจ.บลอส  อินเตอร์เนช่ันแนล 

(ไทยแลนด์) จ ากัด

19/2/2563 500,000          46318 ประกอบกิจการ ซ้ือ ขาย กาแฟ ชา 

ช็อกโกแลต และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ

299  หมู่ท่ี 2 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

633 0503552000033 หจ.ส. อภิญญา กรุ๊ป 27/2/2563 500,000          46599 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองยนต์ 

เคร่ืองจักรและเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

44/5  หมู่ท่ี 5 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

634 0503550005810 หจ.แอส โฮม เอ็นจิเนียร่ิง 27/2/2563 300,000          41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 99/101 หมู่ท่ี 5 ต.หนองผ้ึง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

635 0503549002314 หจ.เพ็ชชพิบูลย์ 20/2/2563 200,000          46614 ประกอบกิจการค้าน้ ามันหล่อล่ืน 64 หมู่ท่ี 1 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

636 0503560003151 หจ.พีพี เทคโนโลยี อินโนเวช่ัน 21/2/2563 100,000          62021 บริการรับเป็นท่ีปรึกษาและให้ค าแนะน า

ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

64  หมู่ท่ี 14 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

637 0503556003177 หจ.เอเชียอเมซ่ิงโมเมนท์กรุ๊ป 4/2/2563 60,000           79120 ตัวแทนธุรกิจท่องเท่ียวและผู้จัดเท่ียว และ

อ่ืน ๆ

88/24 หมู่ท่ี 3 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

638 0515562000224 บจ.อภิธนานนท์ คอสเมติกส์ จ ากัด 28/2/2563 5,000,000       20232 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

เคร่ืองส าอาง อาหารเสริม

228/2  หมู่ท่ี 10 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน 51180

639 0513562000141 หจ.ธนวัฒน์ เทคนิเช่ียน แอนด์ 

เซอร์วิส

3/2/2563 1,000,000       33121 ประกอบกิจการบ ารุงรักษาเคร่ืองจักร 

และตรวจสอบความสมบูรณ์ ของ

เคร่ืองจักร

115  หมู่ท่ี 18 ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51000

640 0515559000511 บจ.ลิขิตฟ้า กรุ๊ป จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       46521 ประกอบกิจการตัวแทนจ าหน่ายเคร่ืองลด

พลังงานไฟฟ้า

125 หมู่บ้านหัวยาง หมู่ท่ี 9 ต.เหมืองง่า อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51000

641 0515561000379 บจ.ลานนาพรีเม่ียมฟรุท จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       46313 ประกอบกิจการจ าหน่ายผลไม้ และสินค้า

ทางการเกษตรทุกชนิด

217/8  หมู่ท่ี 4 ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51000

642 0515561001286 บจ.เอส.เจ.เอ็ม. กรุ๊ป จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       46209 ประกอบกิจการ จ าหน่ายสินค้าการเกษตร 9  หมู่ท่ี 1 ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ล าพูน 51120
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643 0525539000191 บจ.อุไรเลิศประเสริฐ จ ากัด 27/2/2563 15,000,000      47723 จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปาล์มโอลีฟ 131 ถนนพหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 52100

644 0523562001164 หจ.เอ็น แอนด์ เจ คูล เซอร์วิส 28/2/2563 2,000,000       47595 ประกอบกิจการค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

เคร่ืองปรับอากาศ

108  ถนนพระแก้ว ต.เวียงเหนือ อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 52000

645 0523561000571 หจ.เอ็มซีดีซี 3/2/2563 1,000,000       45203 ประกอบกิจการให้บริการล้างรถ เคลือบสี 

เคลือบแก้ว ท าความสะอาดภายในรถยนต์

 ให้บริการตกแต่งรถยนต์

60/4  ถนนสุขสวัสด์ิ 3 ต.พระบาท อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 52000

646 0525561000395 บจ.เซอรีโน่ อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

11/2/2563 1,000,000       47713 ประกอบกิจการค้าประเป๋าหนังทุกประเภท 89  ถนนสุขสวัสด์ิ 1 ต.พระบาท อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 52000

647 0525560000324 บจ.โฮมเซอร์วิส แอนด์ รีโนเวช่ัน 

จ ากัด

28/2/2563 1,000,000       43301 การติดต้ังส่วนประกอบอาคารและการ

ตกแต่งภายใน

15/6-7 ถนนเจริญวิทยา ต.สบตุ๋ย อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 52100

648 0525560000898 บจ.ทีทีดับบลิว  อินเตอร์เนช่ันแนล

 จ ากัด

7/2/2563 1,000,000       47592 ประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองเคลือบดิน

เผา เคร่ืองครัวท่ีท าด้วยกระเบ้ืองเคลือบ

ทุกชนิด

224  หมู่ท่ี 1 ต.ปงแสนทอง อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 52100

649 0523557001682 หจ.วรรธนะการช่าง 26/2/2563 500,000          41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 13/5 หมู่ท่ี 11 ต.ต้นธงชัย อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 52000

650 0523561000652 หจ.สมประสงค์ก้าวไกล เอ็นเตอร์

ไพรส์

25/2/2563 300,000          41002 งานก่อสร้าง 70  หมู่บ้าน หนองโสน หมู่ท่ี 7 ต.เถินบุรี อ.เถิน จ.ล าปาง 52160

651 0533558000060 หจ.ปรายฟ้า คอร์เปอเรช่ัน 20/2/2563 2,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 76/4 หมู่ท่ี 2 ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120

652 0535560000031 บจ.ลอง-เซ่ แฟมิล่ี จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจการจ าหน่ายเครปและวัตถุดิบ

 อุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับการท าเครปตลอด

จนจ าหน่ายแฟรนไชล์

81 หมู่ท่ี 9 ต.ง้ิวงาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000

653 0535561000115 บจ.นอร์ธสตาร์ ออนไลน์ จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       01619 ปลูกและจ าหน่ายพืชสมุนไพรทาง

การเกษตรทุกชนิด

39/23  ถนนอินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000

654 0533557000449 หจ.ทรัพย์สง่าขนส่ง 13/2/2563 1,000,000       49323 ประกอบกิจการขนส่ง 3 หมู่ท่ี 1 ต.สองห้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160

655 0545562000267 บจ.เงินไหลมา 2019 จ ากัด 17/2/2563 5,000,000       64929 ประกอบธุรกิจสินเช่ือ ให้กู้ยืมเงิน 106  หมู่ท่ี 13 ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140

656 0543562000257 หจ.ดอกอ้อ ซัพพลาย 4/2/2563 1,000,000       47612 ขายปลีกเคร่ืองเขียนและเคร่ืองใช้ส านักงาน 52/3  หมู่ท่ี 8 ถนนจรูญลองรัฐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150

657 0543562000214 หจ.จิราภรณ์ 505 มอเตอร์ลิสซ่ิง 25/2/2563 1,000,000       64929 ประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงิน 237/8  หมู่ท่ี 1 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170

658 0553562000494 หจ.เอ็นพีที ยางพารา 4/2/2563 1,000,000       46693 ประกอบกิจการค้ายาง ยางดิบ ยางแผ่น 

หรือยางชนิดอ่ืนท่ีได้มาจากส่วนหน่ึงของ

ต้นยางพารา

106  หมู่ท่ี 2 ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน 55120
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659 0553562000711 หจ.ส้มต าแม่มด 17/2/2563 300,000          56101 ประกอบธุรกิจร้านอาหาร จ าหน่ายอาหาร

 บริการด้านอาหาร

223/7  หมู่ท่ี 6 ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000

660 0573557001755 หจ.กัญญารัตน์การโยธา 18/2/2563 5,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

งานก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิดรวมท้ังรับ

ท างานโยธาทุกประเภท

95 หมู่ท่ี 9 ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110

661 0573556002405 หจ.ล้านนาอินเตอร์ฟู๊ด 6/2/2563 2,000,000       46319 ประกอบกิจการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหาร

ส าเร็จรูป เช่น น้ าพริกกระป๋องทุกชนิด 

ขนมขบเค้ียว เช่น กล้วยกวน

36 หมู่ท่ี 12 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

662 0575561000719 บจ.ดอย พิมพญาลี เทรดด้ิง จ ากัด 5/2/2563 2,000,000       46109 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จ าหน่าย

สินค้าอุปโภค บริโภค

171  หมู่ท่ี 6 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

663 0573556003177 หจ.นอร์ทเทอร์น คอนสตรัคช่ัน 

2013

6/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 190 หมู่ท่ี 13 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

664 0573560003526 หจ.ปาวัน ซัพพลาย 24/2/2563 1,000,000       47524 ขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 129  หมู่ท่ี 19 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

665 0573558000469 หจ.โฮมเฟอร์นิเจอร์ เชียงราย 6/2/2563 1,000,000       31009 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย

เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ของตกแต่งบ้าน

ทุกชนิด

61/22 หมู่ท่ี 2 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

666 0573560000691 หจ.สวนสิริ รีสอร์ท 17/2/2563 1,000,000       68103 ให้บริการห้องพัก รายวันและรายเดือน 

อพาร์ทเม้นท์ ห้องเช่า

372 หมู่ท่ี 3 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110

667 0573560004549 หจ.อนันตะไวน์เฮ้าส์ 27/2/2563 1,000,000       11029 ผลิตและจ าหน่ายสุราแช่หรือไวน์ผลไม้

เกษตร

31  หมู่ท่ี 8 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210

668 0573561000610 หจ.ล าไพออยล์ 19/2/2563 1,000,000       46107 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก หินท่ีใช้

ส าหรับก่อสร้าง การโยธาทุกชนิด ทุก

ประเภท

139  หมู่ท่ี 9 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210

669 0573551000030 หจ.ณัฐนนท์ แอนด์ ณัฐนันท์ 26/2/2563 300,000          47723 ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน 

ตัวแทนการค้าเคร่ืองส าอาง

653/25 หมู่ท่ี 5 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

670 0605553000763 บจ.พชรวรกร จ ากัด 18/2/2563 3,000,000       47612 จ าหน่ายอุปกรณ์ส านักงาน 43/24-25  หมู่ท่ี 9 ต.วัดไทร อ.เมือง

นครสวรรค์

จ.นครสวรรค์ 60000

671 0603561000945 หจ.ซุปเปอร์คาร์พารวย 25/2/2563 2,000,000       46900 จ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค 99/31  หมู่ท่ี 2 ต.พระนอน อ.เมือง

นครสวรรค์

จ.นครสวรรค์ 60000
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672 0623547000038 หจ.ธนิกลการ 6/2/2563 2,000,000       29201 ประกอบกิจการโรงงานประกอบตัวถัง

รถยนต์บรรทุก ทุกประเภท

412/4 หมู่ท่ี 5 ต.ท่าง้ิว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180

673 0605556000501 บจ.ทริปเป้ิล-พี เทรดด้ิง จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       46441 ขายปลีก ขายส่ง อุปกรณ์ทางการแพทย์

ทุกชนิด

203/5 หมู่ท่ี 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง

นครสวรรค์

จ.นครสวรรค์ 60000

674 0605557000873 บจ.เฮฟเวนล่ี โฮม จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       41001 สร้างบ้านน็อคดาวน์ สร้างบ้านตามท่ีผู้

ว่าจ้างต้องการ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ง69/128 ถนนดาวดึงส์ ต.ปากน้ าโพ อ.เมือง

นครสวรรค์

จ.นครสวรรค์ 60000

675 0605561000564 บจ.วีเก็ทอัพ จ ากัด 19/2/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 199/12  หมู่ท่ี 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง

นครสวรรค์

จ.นครสวรรค์ 60000

676 0603557001029 หจ.เค-เอช เพาเวอร์ แอนด์ ซัพ

พลาย

12/2/2563 300,000          41002 รับเหมาก่อสร้าง 74/1 หมู่ท่ี 5 ต.ฆะมัง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120

677 0603556000649 หจ.แอคทีเวีย นครสวรรค์ 20/2/2563 200,000          46314 ประกอบกิจการค้านม นมกล่อง นม

กระป๋อง และนมอ่ืน ๆ ทุกชนิด

169/8 หมู่ท่ี 4 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง

นครสวรรค์

จ.นครสวรรค์ 60000

678 0613559000364 หจ.ห้วยขาแข้ง โลจีสติกส์ แอนด์ 

ซัพพลายเชน

19/2/2563 1,000,000       08999 ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงถลุงแร่ แยก

แร่ แปรสภาพแร่

40 หมู่ท่ี 7 ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160

679 0625562000169 บจ.เทียนทองดี กรุ๊ป จ ากัด 26/2/2563 2,000,000       55101 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 8/1  ซอย1 ถนนเทศบาล 2 ต.ในเมือง อ.เมือง

ก าแพงเพชร

จ.ก าแพงเพชร 62000

680 0625560000315 บจ.อุดมทรัพย์ ทวีทรัพย์ จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       64929 ให้กู้ยืมเงิน 60 ซอย4 ถนนเล่ียงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง

ก าแพงเพชร

จ.ก าแพงเพชร 62000

681 0625561000343 บจ.ดาหลา เนเชอรัล จ ากัด 18/2/2563 1,000,000       21001 ผลิตและจ าหน่ายวัตถุดิบท่ีใช้เป็นส่วนผสม

ในการผลิตยา ยารักษาโรค

32/4  ถนนวิจิตร 1 ต.ในเมือง อ.เมือง

ก าแพงเพชร

จ.ก าแพงเพชร 62000

682 0623556000975 หจ.วังแม่พาย กรุ๊ป 56 3/2/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 48/2 หมู่ท่ี 3 ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย จ.ก าแพงเพชร 62110

683 0635559000650 บจ.รักษาความปลอดภัยแม่สอด 

เซ็นเตอร์เซอร์วิส จ ากัด

6/2/2563 1,000,000       80100 ประกอบกิจการให้บริการรักษาความ

ปลอดภัย

9/16 ถนนชิดวนา ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

684 0635562001157 บจ.รักษาความปลอดภัย ทิพย์ 

วันนีย์ แอนด์ คลีน จ ากัด

4/2/2563 1,000,000       80100 ประกอบกิจการให้บริการรักษาความ

ปลอดภัย

13  หมู่ท่ี 10 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

685 0643559000470 หจ.ยิม-ยิว 13/2/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 36 หมู่ท่ี 21 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130

686 0105558109539 บจ.ณพัฒน์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       82990 ประกอบกิจการรับจ้าง จัดหา จัดท าของ 

ตามวัตถุประสงค์ข้อก าหนด ทีโออาร์

(TOR)ให้หน่วยงานราชการ

190  หมู่ท่ี 3 ต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180

687 0643535000291 หจ.สุโขทัยชัยมงคล 7/2/2563 5,000,000       45101 จ าหน่ายรถยนต์ 14/24 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
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688 0653556001955 หจ.สมบุญทรัพย์กิจรุ่งเรือง 14/2/2563 2,000,000       29202 ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์กีฬา เคร่ือง

กีฬา เคร่ืองเล่นเด็ก

222 หมู่ท่ี 2 ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

689 0653560001930 หจ.บุญยืน2560 6/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการับเหมาก่อสร้าง 172  หมู่ท่ี 1 ต.ท่าหม่ืนราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130

690 0653552001039 หจ.วัฒนาและพวกพ้อง 5/2/2563 1,000,000       82911 ประกอบกิจการรับติดตามทวงหน้ีให้กับ

สถาบันการเงิน

168 หมู่ท่ี 9 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190

691 0653561002093 หจ.คนรักษา คอนสตรัคช่ัน 17/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 111  หมู่ท่ี 5 ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230

692 0653548001160 หจ.พิษณุ กิจเจริญ 26/2/2563 500,000          33149 ประกอบกิจการบริการซ่อมบ ารุงรักษา

ไฟฟ้า แสงสว่าง ให้แก่ เอกชน หน่วย

ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรฯ

318/8  ถนนสีหราชเดโชชัย ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

693 0653556000240 หจ.อู๋ เรดิโอ 11/2/2563 300,000          60201 ประกอบกิจการให้บริการสถานีวิทยุเพ่ือ

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

118 หมู่ท่ี 3 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110

694 0663556000673 หจ.นพพรพจน์ 11/2/2563 1,000,000       73101 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายส่ือ

ส่ิงพิมพ์ ส่ือโฆษณาวิทยุและโทรทัศน์

34/6 ถนนบึงสีไฟ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000

695 0663555000459 หจ.มุกดาทวีทรัพย์ 7/2/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 198 หมู่ท่ี 3 ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130

696 0665560000072 บจ.ยู แอนด์ บี เทรดด้ิง แอนด์ 

คอนเซาท์ต้ิง จ ากัด

12/2/2563 1,000,000       46109 น าเข้า ส่งออก สินค้าอุปโภคบริโภค 

เคร่ืองส าอาง เวชภัณฑ์

1 หมู่ท่ี 4 ต.ห้วยพุก อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210

697 0663556000665 หจ.ขวัญ-ศิลา การโยธา 19/2/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 45 หมู่ท่ี 4 ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66220

698 0663556000525 หจ.ธนะวรรธน์ เรดิโอ 26/2/2563 200,000          60101 ประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง 5 หมู่ท่ี 10 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120

699 0673563000110 หจ.โชคสิทธิศักด์ิ 6/2/2563 3,000,000       43120 ประกอบกิจการรับถมดิน ขุดสระ ลอก

คลอง

80/1  หมู่ท่ี 14 ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

700 0673547000445 หจ.น้ าเพชรบึงสามพัน 6/2/2563 2,000,000       10795 ประกอบกิจการโรงน้ าแข็ง 743 หมู่ท่ี 7 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160

701 0675557000245 บจ.น้องนิวราชวัตร จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       10292 รับเหมาก่อสร้างปลุกสร้างอาคาร 

บ้านเรือนท่ีอยู่อาศัยหรือส านักงาน

18/1 หมู่ท่ี 5 ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130

702 0675557000253 บจ.ฉ่ ารุ่งเรือง 2503 จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างอาคาร 

บ้านเรือนท่ีอยู่อาศัยหรือส านักงาน 

โรงเรือน ถนน สะพาน โรงงาน

41 หมู่ท่ี 6 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130

703 0673561000937 หจ.ไพศาล โซล่าร์เทคอินเตอร์

เนช่ันแนล

11/2/2563 1,000,000       43210 ให้บริการรับจ้างเหมา ติดต้ังควบคุม 

ทดสอบระบบไฟฟ้าด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์

359  หมู่ท่ี 1 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
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704 0705537000184 บจ.แร่ทองคงเพ็ชรศักด์ิ เค.พี.เอส.

จ ากัด

20/2/2563 3,000,000       46695 ประกอบกิจการค้า รับซ้ือและขายของเก่า

รีไซเคิลทุกประเภท

10/10 หมู่ท่ี 10 ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

705 0703552001038 หจ.พชรกุล มหานคร 24/2/2563 2,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 72 หมู่ท่ี 5 ต.สามเรือน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

706 0705558001899 บจ.ปภัชษา (2558) จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       68104 ประกอบกิจการให้เช่าพ้ืนท่ีประกอบ

กิจการค้าปลีกและค้าส่ง

50/1 หมู่ท่ี 6 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120

707 0705560001141 บจ.ชูชัยแอนด์เฮิร์บเบ้ิล จ ากัด 17/2/2563 1,000,000       20121 ผลิตและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เก่ียวกับ

เกษตรอินทรีย์และชีวภาพ

193  หมู่ท่ี 6 ต.แพงพวย อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130

708 0703562000425 หจ.ควีนน่ี เพอร์เฟคท์ 14/2/2563 200,000          47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายเส้ือผ้า กระเป๋า 

รองเท้า เคร่ืองประดับ

89/7  ถนนราษฎรยินดี ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

709 0703550000930 หจ.พิชญวดี เคเค 19/2/2563 200,000          47723 ประกอบกิจการขายเคร่ืองส าอาง ห้องแถวโต้รุ่งล าดับท่ี 10 ถนนกระจ่าง

วัฒนา

ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

710 0715560001876 บจ.อะเดย์ฟิตเนส จ ากัด 25/2/2563 2,000,000       93112 ประกอบกิจการบริการด้านการการ

เสริมสร้างทักษะในการออกก าลังกาย

303/1  ถนนอู่ทอง ต.ปากแพรก อ.เมือง

กาญจนบุรี

จ.กาญจนบุรี 71000

711 0715562001300 บจ.ดูเลิฟ จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       56101 ประกอบกิจการบริการด้างอาหารและ

เคร่ืองด่ืมในร้านอาหาร ไม่ว่าจะเป็น

บริการแบบให้น่ังโต๊ะ หรือแบบบริการ

ตนเอง ขากช้ันวางอาหาร ไม่ว่าจะ

รับประทานอาหารจากภายในร้านหรือ

น ากลับ

149,151  ถนนแสงชูโต ต.บ้านใต้ อ.เมือง

กาญจนบุรี

จ.กาญจนบุรี 71000

712 0125558023146 บจ.เวิร์ค ทอป เอ็นเนอร์จี จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       43309 รับเหมา ตกต่งภายใน งานปูน งานเหล็ก 

งานกระเบ้ืองและงานก่อสร้างอย่างอ่ืนทุก

ชนิด สถานท่ีท าการ ถนน สะพาน

14/2  หมู่ท่ี 7 ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120

713 0713537000514 หจ.ส.สกุลภัณฑ์ 94 20/2/2563 1,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้าง 127 หมู่ท่ี 1 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150

714 0715562001491 บจ.สันติกัญญา จ ากัด 12/2/2563 500,000          46900 ประกอบกิจการน าเข้าและจัดจ าหน่าย 

สินค้าอุปโภคบริโภค และของใช้เบ็ดเตล็ด

 ทุกชนิด เช่น บอลคลายกล้ามเน้ือ บอล

ลายลูกโลก อาหารเสริฒ เป็นต้น

79  หมู่ท่ี 2 ต.หนองบัว อ.เมือง

กาญจนบุรี

จ.กาญจนบุรี 71000

715 0725553000304 บจ.เหรียญทอง558  จ ากัด 27/2/2563 5,000,000       64301 ประกอบกิจการจัดหาทรัพย์สิน 5/89 หมู่ท่ี 1 ต.ดอนก ายาน อ.เมือง

สุพรรณบุรี

จ.สุพรรณบุรี 72000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี
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รหัส

ไปรษณีย์

716 0725554000812 บจ.รศม จ ากัด 27/2/2563 3,000,000       46441 ขายยา 76 ถนนเณรแก้ว ต.ท่าพ่ีเล้ียง อ.เมือง

สุพรรณบุรี

จ.สุพรรณบุรี 72000

717 0725558000612 บจ.ด ารงศิลป์ สมาร์ท เวิร์ค จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       74109 ประกอบกิจการให้บริการออกแบบและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือการผลิต

95 หมู่ท่ี 1 ต.ทุ่งคอก อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 72190

718 0725562000427 บจ.เจริญพันธ์ุอาหารสัตว์ จ ากัด 13/2/2563 1,000,000       46209 ประกอบกิจการจ าหน่าย และน าเข้า-

ส่งออก อาหารสัตว์ส าเร็จรูป

24  หมู่ท่ี 13 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 72190

719 0725562001849 บจ.เอเซีย ฟู้ด 2019 (ไทยแลนด์) 

จ ากัด

4/2/2563 1,000,000       10309 ประกอบกิจการแปรรูปทางการเกาตรทุก

ชนิด อาทิ ท าพืช ผัก ผลไม้

197  หมู่ท่ี 18 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 72190

720 0723562000832 หจ.จีทีพี4289 21/2/2563 300,000          41001 รับเหมาก่อสร้าง อาคารท่ีอยู่อาศัย 295  หมู่ท่ี 4 ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160

721 0735559000802 บจ.โกลด์ สแครป รีไซเคิล จ ากัด 14/2/2563 5,000,000       81210 ประกอบกิจการรับท าความสะอาดอาคาร 

โรงพยาบาล โรงแรม สถานศึกษา 

ศูนย์การค้า สถานประกอบการ 

หน่วยงานท่ัวไป

71/7 หมู่ท่ี 5 ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

722 0735548002329 บจ.เค.เค.สโตร์ จ ากัด 24/2/2563 1,000,000       10799 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย น าเข้า 

ส่งออก ตาม order ร่้านอาหาร และแฟ

รนไซส์

157 หมู่ท่ี 7 ถนนถวิลพัฒนา ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

723 0733540001445 หจ.มงคลสยามเฟอร์นิเจอร์ 27/2/2563 1,000,000       31001 ประกอบกิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ 3/1 หมู่ท่ี 2 ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130

724 0733561000928 หจ.เอสที มอเตอร์ 2018 21/2/2563 1,000,000       33141 ซ่อมมอเตอร์ 23/87-88  หมู่ท่ี 8 ซอยพงษ์ศิริชัย 2 ถนน

เพชรเกษม

ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160

725 0735560001809 บจ.ศิริซีเลค จ ากัด 7/2/2563 500,000          46109 การน าเข้า ส่งออก สินค้าอุปโภค-บริโภค

ท่ัวไป

85/176 หมู่ท่ี 6 ถนนอุทยาน-อักษะ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

726 0745544000577 บจ.เอ็ม.ที.จี.มาสเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 21/2/2563 4,000,000       46206 ประกอบกิจการค้าปลีกการจัดจ าหน่าย

อาหารแปรรูปทุกชนิด

59/2 หมู่ท่ี 5 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

727 0743552001445 หจ.แอนนางคอสเมติกส์ 3/2/2563 1,000,000       46443 กิจการค้าเคร่ืองส าอางอุปกรณ์เคร่ืองมือ

และเคร่ืองใช้เสริมความงาม

165/205 หมู่ท่ี 4 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง

สมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร 74000

728 0745558006262 บจ.อาร์ที อินเตอร์ เอเจนท์ 

เอสเตท จ ากัด

17/2/2563 1,000,000       82301 ให้บริการจัดอบรมสัมมนาและบริการจัด

สถานท่ีในงานพิธีต่าง ๆ

1600/46 ถนนท่าปรง ต.มหาชัย อ.เมือง

สมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร 74000

729 0745562001458 บจ.ชิชาสกินแคร์ จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       46443 การขายส่งเคร่ืองส าอาง 112/55  หมู่ท่ี 6 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง

สมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร 74000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดเลิก

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

730 0743556002101 หจ.ธงทอง คลีน แอนด์ แคร์ 25/2/2563 200,000          81210 ประกอบกิจการรับท าความสะอาดตู้

เอทีเอ็มอาคารส านักงานท่ีอยู่อาศัย

1270/49 ซอยสุคนธวิท 9 ถนนสุคนธวิท ต.ตลาดกระทุ่ม

แบน

อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

731 0765560001001 บจ.แทซาน โคเรีย จ ากัด 13/2/2563 4,000,000       68101 ประกอบกิจการค้า บ้านส าเร็จรูป 

บ้านน็อคดาวน์พร้อมติดต้ัง บ้านจัดสรร 

บ้านเด่ียว ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

1064/4  ถนนพุหวาย ต.ชะอ า อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 76120

732 0763556000249 หจ.ธัญสินี ออยล์ เซอร์วิส 5/2/2563 1,000,000       47300 ประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน 114 หมู่ท่ี 6 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130

733 0775559003321 บจ.วีล่า เด ลักซ์ เรียลเอสเตท 

จ ากัด

24/2/2563 4,000,000       68201 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนซ้ือ ขายให้เช่า

อสังหาริมทรัพย์ บ้าน ท่ีดิน ท่ีดินพร้อมส่ิง

ปลูกสร้าง

534/12  หมู่ท่ี 4 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

734 0775562002314 บจ.เอเจทีแอคทีฟ จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       68201 ประกอบกิจการนายหน้า ให้เช่า

อสังหาริมทรัพย์และเช่าอสังหาริมทรัพย์

264  ถนนประจวบศิริ ต.

ประจวบคีรีขันธ์

อ.เมือง

ประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

735 0775546001554 บจ.อัฟก้ี จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       46109 เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างใน

กิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ใน

ธุรกิจประกันภัย

146/31 ซอยหมู่บ้านตะเกียบ ถนนเพชร

เกษม

ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

736 0775562000133 บจ.โอลันด์ เซอร์วิส จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       68102 ประกอบกิจการเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ 39/578  ซอยหมู่บ้านหัวนา ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

737 0775561002809 บจ.สามใบเถาฟู้ดโปรดักท์ จ ากัด 26/2/2563 1,000,000       10799 ประกอบกิจการผลิตอาหารส าเร็จรูป 64/3  หมู่ท่ี 1 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77160

738 0773558000289 หจ.สุธาริน เรดิโอ 25/2/2563 300,000          59112 ประกอบกิจการให้บริการด้านวิทยุและ

โทรทัศน์

80/9 หมู่ท่ี 9 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130

739 0805550000345 บจ.1979พารากอน กรุ๊ป จ ากัด 11/2/2563 800,000          46632 ประกอบกิจการขายส่งวัตถุดิบทางการ

เกษตร จ าพวกไม้ และไม้แปรรูป

126/37 หมู่ท่ี 17 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 80250

740 0815557000430 บจ.กระบ่ีภูแมนสรวง บ้านท่ีดิน 

จ ากัด

5/2/2563 5,000,000       68101 การจัดสรรบ้านและท่ีดินท าอพาร์ทเม้นท์

หรืออาคารอย่างอ่ืนบนท่ีดิน โดยให้ ซ้ือ 

เช่า หรือเช่าซ้ือ

468 หมู่ท่ี 4 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81000

741 0813554000534 หจ.เอสพีที ออยล์ 24/2/2563 1,000,000       22192 ประกอบกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ า

ยางพารา

127/5 หมู่ท่ี 2 ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบ่ี 81120

742 0813559000524 หจ.เจเจ  วาสนาดี สยามโลจิสติกส์ 11/2/2563 1,000,000       43120 ประกอบกิจการรับจ้าง ถม ตัก ขุด ถ่ายเท

เคล่ือนย้าย หิน ดิน ทราย และวัตถุดิบ

ทางการเกษตร

123 หมู่ท่ี 1 ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบ่ี 81160

743 0813559001075 หจ.กระบ่ี ต้องมา 26/2/2563 200,000          79909 ประกอบกิจการธุรกิจน าเท่ียว 10 ถนนวิจิตร ต.ปากน้ า อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81000
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744 0825562000388 บจ.เอ็ม แอนด์ ดับเบิลยู ภูเก็ต คาร์

 เรนท์ จ ากัด

19/2/2563 4,000,000       77101 ประกอบกิจการให้เช่ารถยนต์และ

ยานพาหนะทุกชนิด

40/4  หมู่ท่ี 12 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 82140

745 0823561000111 หจ.เขาหลัก ทันดูริ พาเลส 17/2/2563 4,000,000       56101 ประกอบกิจการเก่ียวกับการขายอาหาร

และเคร่ืองด่ืม

67/90-91  หมู่ท่ี 5 ต.คึกคัก อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 82220

746 0823561000226 หจ.โรงน้ าหน่ึง 19/2/2563 1,000,000       11041 ผลิตน้ าด่ืมบรรจุขวด 23/3  หมู่ท่ี 1 ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120

747 0835554012933 บจ.แอ็บโซลุท ไดฟ์ว่ิง ภูเก็ต  จ ากัด 3/2/2563 4,000,000       93199 ประกอบกิจการให้ค าแนะน าเก่ียวกับการ

ด าน้ า และการใช้อุปกรณ์ด าน้ า

40/27 ซอยต้นตาล ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

748 0835562012955 บจ.ไอไรเดีย จ ากัด 20/2/2563 4,000,000       77210 การให้เช่าและให้เช่าแบบลีสซ่ิงสินค้าเพ่ือ

การนันทนาการและการกีฬา

114/48  หมู่ท่ี 1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

749 0835562009792 บจ.ยินดี จ ากัด 13/2/2563 4,000,000       47512 ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนท่ีท าจาก

ส่ิงทอ

27/31  หมู่ท่ี 6 ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

750 0835561000210 บจ.ฮายาท จ ากัด 19/2/2563 4,000,000       46107 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก วัสดุ

อุปกรณ์หรือสินค้าท่ีเก่ียวข้องกับการ

ตกแต่งภายในและการก่อสร้าง

38/38  ถนนนาใน ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

751 0835562005525 บจ.แอบิเกล แคลร์ จ ากัด 26/2/2563 3,000,000       68101 การซ้ือและการขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็น

ของตนเอง เพ่ือการพักอาศัย

20/44  ถนนแม่หลวน ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

752 0835562003611 บจ.ไทยชาร์ค21 จ ากัด 11/2/2563 2,000,000       55102 เกสต์เฮ้าส์ 31/8  ถนนท้ายนา ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

753 0835562009423 บจ.ราเรสท์ เจมส์ จ ากัด 18/2/2563 2,000,000       47732 ประกอบกิจการซ้ือ ขายเคร่ืองประดับ

และอัญมณีต่างๆ ผ่านเว็บไซต์และมีหน้า

ร้านของตนเอง

97/30  หมู่ท่ี 7 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

754 0835561014229 บจ.ภูธร ฟิชช่ิง แอนด์ มอเตอร์ไบค์

 จ ากัด

21/2/2563 2,000,000       79110 ประกอบกิจการตัวแทนธุรกิจการเดินทาง 

ให้บริการเช่าเรือ เช่ายานพาหนะต่างๆ

182/3  หมู่ท่ี 6 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

755 0835560013211 บจ.ซี ซอง อินน์ จ ากัด 5/2/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร บาร์ ไนท์คลับ 68/31  หมู่ท่ี 3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

756 0833540000821 หจ.ภูเก็ตโปรเฟสช่ันนอล เซอร์วิส 28/2/2563 1,500,000       47595 จ าหน่ายเคร่ืองแอร์พร้อมท้ังอุปกรณ์และ

อะไหล่ตลอดจน

50/21 ถนนแม่หลวน ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

757 0835552010895 บจ.โอวี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 20/2/2563 1,000,000       55101 ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ 

ไนต์คลับ โบวล่ิง อาบอบนวด

2/73 ถนนศักดิเดช ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

758 0835561004754 บจ.เดอะ เบทเทอร์ คาร์เร้นท์ 

ภูเก็ต จ ากัด

5/2/2563 1,000,000       77101 ประกอบกิจการให้บริการเช่ารถรายวัน 

รายเดือน รายปี

59/10  หมู่ท่ี 4 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
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759 0843555002247 หจ.ภลสิริ อุตสาหกรรม 14/2/2563 5,000,000       41002 รับเหมาก่อสร้างทุกประเภท 117/40 หมู่ท่ี 1 ถนนวัดโพธ์ิ-บางใหญ่ ต.มะขามเต้ีย อ.เมืองสุราษฎร์

ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี 84000

760 0845547000216 บจ.ฟิช แอนด์ เน็ท จ ากัด 7/2/2563 5,000,000       46599 น าเข้า-ส่งออก เคร่ืองจักร อะไหล่ วัตถุดิบ

 ท่ีใช้ในการผลิต อุปกรณ์ประมง

3/72 ถนนราษฎร์อุทิศ ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์

ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี 84000

761 0845557002467 บจ.นารา วิลล่า จ ากัด 7/2/2563 5,000,000       41001 ประกอบกิจการรับสร้างบ้าน อาคาร

พาณิชย์ คอนโดมิเนียมอสังหาริมทรัพย์

และส่ิงก่อสร้างต่างๆทุกประเภท

103/79 หมู่ท่ี 2 ถนนศรีวิชัย ต.มะขามเต้ีย อ.เมืองสุราษฎร์

ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี 84000

762 0845551001485 บจ.สมุย แอดเวอร์ไทซิงค์ จ ากัด 3/2/2563 5,000,000       73101 ประกอบกิจการบริการท าโฆษณาผ่านส่ือ

ทุกชนิด

114/1 หมู่ท่ี 2 ต.ตล่ิงงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140

763 0845559006079 บจ.โรส เกาะเต่า จ ากัด 25/2/2563 5,000,000       56101 ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม

17/50 หมู่ท่ี 1 ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

764 0845562003026 บจ.แบล็ค แคท ไนน์ต้ีวัน จ ากัด 18/2/2563 4,000,000       77101 ประกอบกิจการให้บริการให้เช่ารถยนต์ 

รถจักรยานยนต์ และรถจักรยาน

52/22  หมู่ท่ี 1 ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

765 0843558001772 หจ.เอสที คอนสตรัคช่ัน แมเนจ

เม้นท์

12/2/2563 4,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 404/74  หมู่ท่ี 1 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310

766 0845548001437 บจ.เดอะ สปิงเกอร์ พับ จ ากัด 18/2/2563 4,000,000       68102 ธุรกิจท่ีดิน บ้าน และอสังหาริมทรัพย์ทุก

ชนิด

74/55 หมู่ท่ี 5 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

767 0845554001397 บจ.พี.พี.โอ. ละไม จ ากัด 3/2/2563 2,000,000       68103 ประกอบกิจการ ให้เช่าท่ีพัก จ าหน่าย

อาหารและเคร่ืองด่ืม

109 หมู่ท่ี 3 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310

768 0845546000051 บจ.สมุย ลัค จ ากัด 12/2/2563 2,000,000       46316 จ าหน่ายอาหารสด 159/84 หมู่ท่ี 2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

769 0845559001921 บจ.รุ่งอรุณ สมุย จ ากัด 11/2/2563 2,000,000       56101 ประกอบกิจการร้านอาหาร บาร์ รับจัด

งานเล้ียงต่าง ๆ พร้อมดนตรี การแสดง

โชว์ต่าง ๆ

184/15 หมู่ท่ี 2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

770 0845554004035 บจ.มันดาเบย์ จ ากัด 12/2/2563 2,000,000       68102 ซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ 

ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดย

ประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สิน

85/6  หมู่ท่ี 6 ต.แม่น้ า อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330

771 0845561005386 บจ.เซนิต้ี สมุย จ ากัด 28/2/2563 2,000,000       55101 ประกอบกิจการให้เช่าท่ีพักอาศัย รวมถึง

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

14/92  หมู่ท่ี 1 ต.แม่น้ า อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330

772 0845558009228 บจ.เซาท์เทิร์น สมาร์ท โฮม จ ากัด 7/2/2563 1,000,000       46639 จ าหน่าย ติดต้ัง อุปกรณ์ดิจิตอลล๊อค 

สมาร์ทล๊อค ส าหรับบ้านพักและโรงแรม

33/12 หมู่ท่ี 3 ถนนพ่อขุนทะเล ต.มะขามเต้ีย อ.เมืองสุราษฎร์

ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี 84000
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773 0845562001902 บจ.บ๊ิกเพิร์ล ลิฟอะบอร์ด จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       79120 ประกอบกิจการให้บริการเช่าเรือน าเท่ียว 359  ถนนตลาดล่าง ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์

ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี 84000

774 0845557009275 บจ.พงศ์ธารา จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       10795 ประกอบกิจการผลิตและจัดจ าหน่าย

น้ าแข็งยูนิคเพ่ือการบริโภค

13/1 หมู่ท่ี 2 ต.โมถ่าย อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110

775 0843561000684 หจ.นวพร การก่อสร้าง 11/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 39  หมู่ท่ี 1 ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150

776 0843556001368 หจ.มิตรสัมพันธ์โฟน 12/2/2563 1,000,000       47413 จ าหน่ายโทรศัพท์มือถือ 23/1 หมู่ท่ี 4 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 84230

777 0843560002462 หจ.ช่างจันทร์การก่อสร้าง 21/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 57  หมู่ท่ี 2 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250

778 0845555000629 บจ.ทีเวดเดิล  แฟมิล่ี จ ากัด 28/2/2563 1,000,000       55102 ประกอบกิจการให้เช่าท่ีพักอาศัย เกสต์

เฮาส์ รีสอร์ท บังกะโร อพาร์ทเมนท์ 

แมนช่ัน ห้องเช่า

3/3 หมู่ท่ี 6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

779 0845560005668 บจ.ซีทู คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 12/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ี

ท าการ

23/37  หมู่ท่ี 4 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

780 0843559001512 หจ.กาญจนดิษฐ์ ดีพเวล 3/2/2563 750,000          43120 รับขุดเจาะบ่อบาดาร 32/1  หมู่ท่ี 3 ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160

781 0845560007938 บจ.เพลย์เมท คอมพาเนียน จ ากัด 14/2/2563 500,000          82302 ประกอบกิจการจัดงานแสดงสินค้า 

โฆษณาโดยผ่านแอพพลิเคช่ัน

233/84  หมู่ท่ี 4 ถนนอ าเภอฯ ต.มะขามเต้ีย อ.เมืองสุราษฎร์

ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี 84000

782 0843551003567 หจ.สิทธิพล คอนวีเน่ียนสโตร์ 26/2/2563 400,000          82110 การเป็นผู้บริหารงานเก่ียวกับด้านพาณิช

ยกรรม อุตสาหกรรม การตลาด และจัด

จ าหน่าย

146/3 หมู่ท่ี 5 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140

783 0845560001956 บจ.มายไทม์ทูมีเดีย จ ากัด 26/2/2563 100,000          73101 ประกอบการโฆษณาและการวิจัยตลาด 48/6 หมู่ท่ี 3 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

784 0853555000121 หจ.เอสบี แอนด์ ซินหงษ์ 11/2/2563 3,000,000       46632 ประกอบกิจการค้าไม้ยางพาราแปรรูป 229 หมู่ท่ี 2 ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

785 0853562000114 หจ.ดี ดี.ใบจักร 5/2/2563 2,000,000       33151 ประกอบกิจการซ่อมเคร่ืองยนต์เรือติดต้ัง

อุปกรณ์เก่ียวกับเรือประมง และเรือทุก

ชนิด

329/31  หมู่ท่ี 5 ต.บางร้ิน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

786 0855561000228 บจ.พูนทรัพย์รับเบอร์ จ ากัด 25/2/2563 2,000,000       46693 ประกอบกิจการค้ารับซ้ือและจ าหน่าย

ยางพารา

92/18  หมู่ท่ี 1 ต.ปากน้ า อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

787 0853556000230 หจ.ระนอง พลาสติก 17/2/2563 1,000,000       46694 ขายขวดน้ าด่ืมพลาสติก 76/117 หมู่ท่ี 5 ต.บางร้ิน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

788 0853559000222 หจ.บุญสุข เกิดเพ็ชร์ 27/2/2563 1,000,000       45201 ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม 

บ ารุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด ยานพาหนะ

ทุกประเภท

88/29 หมู่ท่ี 4 ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดเลิก

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

789 0855559000275 บจ.ระนองคอนสตรัคเตอร์ จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

ถนน สะพาน อุโมงค์ รวมท้ังรับงานโยธา

ทุกประเภท

280/35 ถนนท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

790 0863547000770 หจ.ลานปาล์มทอง (2004) 28/2/2563 5,000,000       46201 การรับซ้ือพืชผลทางการเกษตร 18 หมู่ท่ี 15 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160

791 0863551000134 หจ.ปาญาวี วิศวการโยธา 28/2/2563 3,000,000       71102 รับบริการออกแบบ เขียนแบบ วางผังเมือง

 วางผังชุมชน

186/91 หมู่ท่ี 11 ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

792 0105557158765 บจ.บ้านชุมพร จ ากัด 14/2/2563 1,000,000       55101 ประกอบกิจการบริการ ให้เช่า ห้องพัก รี

สอร์ท โรงแรม ทุกชนิด ทุกประเภท

69/4  หมู่ท่ี 8 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230

793 0863550000254 หจ.ชัยพร ชุมพร 19/2/2563 751,000          41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 8  หมู่ท่ี 7 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230

794 0105547057575 บจ.ไพร์ม ควอลิต้ี จ ากัด 5/2/2563 3,000,000       70209 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษา และแนะน า

มาตรฐานด้านอาหาร

44  ถนนกาญจนวนิช ซอย 29(เทียนจ่อ 1) ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

795 0903558001801 หจ.ฐานพัฒน์ อินเตอร์กรุ๊ป 26/2/2563 2,000,000       46639 ประกอบกิจการค้าวัสดุและอุปกรณ์การ

ก่อสร้าง

171 ถนนมงคลประชา 2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

796 0905561000227 บจ.สไมล์ ไรซ์ โปรดักส์ จ ากัด 27/2/2563 1,000,000       46315 น าเข้าส่งออกสินค้าเกษตรทุกชนิด 3/3  ถนนไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

797 0103557017418 หจ.ทุ่งบัวสวรรค์ 2014 12/2/2563 1,000,000       43120 ประกอบกิจการรับเหมา รับจ้างขนดิน 

ขนทราย ขนปูน เพ่ือถมท่ี รวมท้ังงาน

ก่อสร้างทุกประเภท

240  หมู่ท่ี 8 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100

798 0103557011274 หจ.จินดาโชติ คอนสตรัคช่ัน 12/2/2563 1,000,000       43120 ประกอบกิจการ รับจ้าง ขนดิน ขนทราย 

ขนปูน เพ่ือถมท่ี รวมท้ังงานก่อสร้างทุก

ประเภท

23/26 ถนนหน้าสถานี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

799 0103557019925 หจ.มิตรไทย สหการ 12/2/2563 1,000,000       43120 ประกอบกิจการรับเหมา รับจ้างขนดิน 

ขนทราย ขนปูน เพ่ือถมท่ี รวมท้ังงาน

ก่อสร้างทุกประเภท

3  ซอยลูกแก้ว 1 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

800 0905561003218 บจ.คิดส์วิงโก้ จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       85499 สอนเสริมทักษะด้วยหุ่นยนต์ 603/11  ถนนธรรมนูญวิถี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

801 0905557004116 บจ.วีเอชเอ็ม เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 3/2/2563 1,000,000       55101 กิจการโรงแรม 888/70 หมู่ท่ี 7 ถนนกาญจนวนิช ต.ส านักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 90120

802 0905562004323 บจ.บีจีเอ็น ลาเท็กซ์ จ ากัด 5/2/2563 1,000,000       46693 ยางสังเคาะห์ การขายยางแผ่น และขาย

ส่งน้ ายางดิบ

192/5  หมู่ท่ี 2 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160

803 0203557002851 หจ.รับทรัพย์ การโยธา 2014 12/2/2563 1,000,000       41001 ประกอบกิจการก่อสร้าง เช่น บ้าน อาคาร

 ถนน

223/15  หมู่ท่ี 1 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือนิติบุคคล
วันท่ี

จดเลิก

 ทุนจดทะเบียน

(บำท)

รหัส

วัตถุประสงค์
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส

ไปรษณีย์

804 0103557012670 หจ.สินเอเชีย การโยธา 13/2/2563 960,000          43120 ประกอบกิจการ รับจ้าง ขนดิน ขนทราย 

ขนปูน เพ่ือถมท่ี รวมท้ังงานก่อสร้างทุก

ประเภท

39/23  ซอยสุมาลี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

805 0905558002231 บจ.กฤษณาสยาม จ ากัด 5/2/2563 500,000          46442 ประกอบกิจการจ าหน่าย ไม้กฤษณาและ

ไม้หายาก แปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นหรือ

สารจากต้นกฤษณา

75/1 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

806 0925561000936 บจ.123 รังนกไทย จ ากัด 5/2/2563 5,000,000       46209 ประกอบกิจการค้ารังนก 88  หมู่ท่ี 1 ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140

807 0925562000671 บจ.พลีสมัม ไอศกรีม จ ากัด 11/2/2563 1,000,000       47219 ประกอบกิจการขาย ไอศกรีม พลีสมัม 118/2  หมู่ท่ี 2 ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

808 0925562000328 บจ.บีบี บิสซิเนส เทรดด้ิง จ ากัด 25/2/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าส าเร็จรูป

ทุกชนิด เพ่ือบริโภคในครัวเรือน

173/1  หมู่ท่ี 7 ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140

809 0923560000132 หจ.เจ.วี การโยธา 3/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 95 หมู่ท่ี 8 ต.นาท่ามใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92190

810 0925562000859 บจ.แร็บบิทกรุ๊ป จ ากัด 21/2/2563 500,000          47413 ร้านขายปลีกอุปกรณ์การส่ือสาร

โทรคมนาคม

5/17-18  ถนนรัษฎา ต.ทับเท่ียง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

811 0923562000504 หจ.ณัฐภัทร การยาง 11/2/2563 300,000          22191 ประกอบกิจการแปรรูปน้ ายางสดเป็นยาง

แผ่นดิบและยางรมควัน

155  หมู่ท่ี 2 ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220

812 0935558000335 บจ.ที เอ็ม ดับเบ้ิลยู แปลนดีไซน์ 

การก่อสร้าง จ ากัด

3/2/2563 1,000,000       41002 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 

ถนน สะพาน เข่ือน อุโมงค์ รวมท้ังรับงาน

โยธาทุกประเภท

215  หมู่ท่ี 8 ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

813 0933561000314 หจ.นุชนาจฟาร์ม 24/2/2563 1,000,000       01411 ประกอบกิจการเล้ียง โคเน้ือ โคขุน 59  หมู่ท่ี 11 ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120

814 0955561000669 บจ.ควิกเซอร์วิส ผังเมือง 5 ยะลา 

จ ากัด

4/2/2563 1,000,000       47190 ประกอบกิจการท าธุรกิจร้านสารพัด

บริการชุมชน

23/4  ถนนผังเมือง 5 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

815 0953555000570 หจ.นูร์ ซาฮาดะห์ เทรเวล แอนด์ 

ทัวร์

18/2/2563 1,200,000       79120 ประกอบกิจการฮัจย์และอุมเราะห์ 

จ าหน่ายต๋ัวเคร่ืองบิน ขนส่งในกิจการฮัจย์

39 ถนนพิทักษ์ธานี ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120


