นิติบุคคลจัดตั้งเดือนมีนาคม 2563
ทั่วประเทศ
ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

1

0105563048071 บจ.เดอะเวิลด์มาร์ค แกรนด์
ฮอสพิทาลิตี้ จากัด

17/3/2563 4,437,000,000

47190

ประกอบกิจการขายปลีกสินค้าทั่วไปอื่นๆ 695 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท

2

0105563041629 บจ.ซี.พี.รีเทล โฮลดิ้ง จากัด

6/3/2563 2,505,000,000

64202

3

0105563042102 บจ.ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์
จากัด

6/3/2563 2,500,000,000

4

0105563039110 บจ.เอเชีย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟค
เจอริ่ง จากัด

2/3/2563

5

0107563000053 บมจ.เน็คซ์ แคปปิตอล จากัด
(มหาชน)

6

0105563052647 บจ.อีเอสพีพีโฮลดิ้ง จากัด

ตำบล

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร

10110

ประกอบกิจการดาเนินการจัดตั้งสาขา
313 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 ถนน แขวงสีลม
บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน สานักงานตัวแทน สีลม

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

70103

ประกอบกิจการดาเนินการจัดตั้งสาขา
บริษัทร่วมทุน สานักงานตัวแทน หรือ
สานักงานภูมิภาค

313 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 ถนน แขวงสีลม
สีลม

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

700,000,000

17020

ประกอบกิจการผลิตกล่องกระดาษลอน
ลูกฟุก หรือกล่องกระดาษแข็ง

393 อาคาร393 สีลม ถนนสีลม

แขวงสีลม

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

25/3/2563

450,000,000

45101

ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ซื้อคืน เช่า ให้เช่า ให้ 163 อาคารไทยสมุทร ชั้นที่ 15 ถนนสุ
เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อแบบลิสซิ่ง นาเข้า ส่งออก รวงศ์
ยานพาหนะทุกชนิด รถจักรยานยนต์ที่ใช้
แล้ว รถยนต์ที่ใช้แล้ว

แขวงสุรยิ วงศ์

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

24/3/2563

400,010,000

64202

ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนจากัด
240/40 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 20 แขวงห้วยขวาง
ความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจากัด และเป็น ถนนรัชดาภิเษก
ผู้ถือหุ้นในบริษัทจากัดและบริษัทมหาชน
จากัด

เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร

10310

7

0105563041505 บจ.ทัสโฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จากัด 5/3/2563

123,800,000

74101

พัฒนาสวนวิทยาศาสตร์ พัฒนาและ
ให้บริการศูนย์เพาะบ่มทางธุรกิจ
ให้บริการพื้นที่โคเวิรค์ กิ้งสเปร์

3656/5 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้นที่ 16
ถนนพระราม 4

แขวงคลองตัน

เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร

10110

8

0105563051161 บจ.ซีกัล คูลลิ่ง เทคโนโลยีส์
(ประเทศไทย) จากัด

20/3/2563

100,000,000

41002

ประกอบกิจการก่อสร้าง ค้าส่ง ติดตั้ง
ให้บริการ บารุงรักษา ปรับปรุง จาหน่าย
หอหล่อเย็น

1550 อาคารธนภูมิ ชั้นที่ 20 ถนน
เพชรบุรตี ัดใหม่

แขวงมักกะสัน

เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร

10400

9

0105563054186 บจ.อาร์ดับเบิลยู เวลเนส จากัด

26/3/2563

100,000,000

93111

ประกอบกิจการให้บริการเกี่ยวกับสถานที่ 17/625 ซอยสุขุมวิท 6
ที่ใช้ในการเล่นกีฬา เช่น สนามกอล์ฟ
ศูนย์ออกกาลังกาย

แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร

10110

27/3/2563

100,000,000

42909

ประกอบกิจการก่อสร้างออกแบบสนาม
กอล์ฟและการบริการสนามกอล์ฟบริหาร
จัดการเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟ

แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร

10110

10 0105563054763 บจ.อาร์ดับบลิว กรีนแลนด์ จากัด

17/625 ซอยสุขุมวิท 6

แขวงพระโขนง

อำเภอ

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

11 0105563048194 บจ.เดอ ฮูอี้ อินดัสเทรียล จากัด

17/3/2563

55,000,000

28292

ผลิต รับจ้างผลิต ออกแบบ จาหน่าย
แม่พิมพ์ที่ทาจากซิลิโคน ยางพารา
พลาสติก และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

12 0105563052639 บจ.เบอคาน่า รีซอร์สเซ็ส จากัด

24/3/2563

54,010,000

64202

13 0105563048488 บจ.บีบีจีไอ ยูทิลิตี้ แอนด์ เพาเวอร์
จากัด

17/3/2563

50,000,000

14 0105563054585 บจ.ไผ่ทองอาหารนม จากัด
15 0105563046116 บจ.พลังงานหมุนเวียน
(ตะวันออกเฉียงเหนือ) จากัด

27/3/2563
12/3/2563

16 0105563038521 บจ.บ้านเพ อินเตอร์ฟู้ด จากัด

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
13 ซอยลาซาล 44

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

แขวงบางนาใต้

เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร

10260

ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนจากัด
240/40 อาคารอโธยาทาวเวอร์ ชั้น 20
ความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจากัด และเป็น ถนนรัชดาภิเษก
ผู้ถือหุ้นในบริษัทจากัดและบริษัทมหาชน
จากัด

แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร

10310

06200

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายก๊าซ
ชีวภาพและไฟฟ้า

แขวงพระโขนงใต้

เขตพระโขนง

กรุงเทพมหานคร

10260

50,000,000
44,000,000

10503
35101

ประกอบกิจการผลิต และจาหน่ายไอศครีม 964/4 ถนนกรุงเกษม
แขวงวัดโสมนัส
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 7 แขวงสุรยิ วงศ์
ถนนสีลม

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร

10100
10500

2/3/2563

40,000,000

56101

ประกอบกิจการภัตตาคาร ร้านอาหาร
เพื่อจาหน่ายอาหารทุกชนิด ทุกประเภท

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

17 0105563052957 บจ.พร๊อพส์ฮั้นท์ จากัด

25/3/2563

40,000,000

68101

การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น 57/155 ซอยศาลาแดง 2
ของตนเอง เพื่อการพักอาศัย

แขวงสีลม

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

18 0105563046191 บจ.เอ็มเซค พาวเวอร์ จากัด

12/3/2563

31,000,000

35101

ประกอบกิจการการผลิตไฟฟ้าและ
1 อาคารแคปปิตอล เวิรค์ เพลส ชั้น 7
พลังงานทางเลือก รวมไปถึงธุรกิจโรงไฟฟ้า ซอยแจ่มจันทร์
เพื่อจ่ายไฟฟ้าใหเแก่องค์กรเอกชน องค์กร
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

19 0105563046019 บจ.พลังงานหมุนเวียนภูมิภาค
(ประเทศไทย) จากัด

12/3/2563

30,000,000

35101

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า

140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 7 แขวงสุรยิ วงศ์
ถนนสีลม

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

20 0105563046230 บจ.ดีโอพี เฮ้าส์ จากัด

13/3/2563

30,000,000

77309

ประกอบกิจการให้บริการเช่า ผลิต
จาหน่าย นาเข้า ส่งออก และติดตั้ง
อุปกรณ์การถ่ายทาภาพยนต์

173/13-14 ซอยพหลโยธิน 44 ถนน
พหลโยธิน

แขวงเสนานิคม

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

21 0105563040614 บจ.เลิศวิจิตรอพาร์ทเมนท์ จากัด
22 0105563047287 บจ.พลังงานหมุนเวียน (กลาง)
จากัด

4/3/2563
16/3/2563

28,500,000
28,000,000

68103
35101

ประกอบกิจการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า

185/8 ถนนกรุงเกษม
แขวงรองเมือง
140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 7 แขวงบางรัก
ถนนสีลม

เขตปทุมวัน
เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10330
10500

4/3/2563

25,000,000

20232

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่าย
เครื่องสาอาง ทุกประเภท

279/68 ถนนวิภาวดีรงั สิต

เขตดอนเมือง

กรุงเทพมหานคร

10210

23 0105563040681 บจ.คอสแมทช์ อินเตอร์ กรุ๊ป จากัด

2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนน
สุขุมวิท

313 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนสี แขวงสีลม
ลม

แขวงสนามบิน

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

24 0105563049671 บจ.ผลิตไฟฟ้าอุดมธัญญา จากัด

19/3/2563

25,000,000

35101

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้า

69/12 ซอยรามคาแหง 164

แขวงมีนบุรี

เขตมีนบุรี

กรุงเทพมหานคร

10510

25 0105563044091 บจ.เอเชียคาราบาวเวนเจอร์ จากัด

10/3/2563

20,000,000

64202

ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนจากัด
ความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน

393 อาคาร393 สีลม ถนนสีลม

แขวงสีลม

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

26 0105563046035 บจ.พลังงานหมุนเวียน (เหนือ)
จากัด

12/3/2563

20,000,000

35101

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า

140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 7 แขวงสุรยิ วงศ์
ถนนสีลม

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

27 0105563047368 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนพัฒนา 1 จากัด

16/3/2563

20,000,000

35101

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า

140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 7 แขวงสุรยิ วงศ์
ถนนสีลม

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

28 0105563048054 บจ.พลังงานหมุนเวียนก้าวหน้า 2
จากัด

17/3/2563

20,000,000

42202

โรงไฟฟ้า

140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 7 แขวงสุรยิ วงศ์
ถนนสีลม

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

29 0105563052663 บจ.สลีพ อาทิแซน เทคโนโลยี จากัด 24/3/2563

20,000,000

31009

ประกอบกิจการผลิต จาหน่าย ผลิตภัณฑ์ 1/800 ซอยรามคาแหง 190/2
เกี่ยวกับเครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์และที่
นอน รวมทั้งชิ้นส่วนทุกชนิด

เขตมีนบุรี

กรุงเทพมหานคร

10510

30 0105563054925 บจ.พาวเวอร์เทค เอนเนอร์จี จากัด

27/3/2563

20,000,000

35101

ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
พลังงานไฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานความร้อน

1 อาคารพร้อมพันธุ์ 2 ชั้นที่ 6 ห้องเลขที่ แขวงจอมพล
602 ซอยลาดพร้าว 3

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

31 0105563055221 บจ.เอนเนอร์จี อินโนเวชั่น พาว
เวอร์ จากัด

27/3/2563

20,000,000

35101

ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ความร้อน

1 อาคารพร้อมพันธุ์ 2 ยูนิต 602 ชั้นที่ 6 แขวงจอมพล
ซอยลาดพร้าว 3

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

32 0105563052094 บจ.เวอร์เฟ็น (ประเทศไทย) จากัด

23/3/2563

17,000,000

46441

ประกอบกิจการค้าส่งและค้าปลีก
เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทาง
วิทยาศาสตร์ น้ายา และวัสดุสิ้นเปลือง

65 อาคาร42 ทาวเวอร์ ชั้น 11 ซอย
สุขุมวิท 42

เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร

10110

33 0105563041670 บจ.เอ็มคลินิก้า (ไทยแลนด์) จากัด

6/3/2563

16,440,000

58202

ประกอบกิจการให้บริการแพลทฟอร์ม
50 อาคารจี เอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ห้อง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
ออนไลน์ เป็นช่องทางในการซื้อขายเภสัช เลขที่ 2301-2303 ชั้นที่ 23 ถนนสุขุมวิท
ภัณฑ์ ระหว่างผู้จาหน่ายกับเครือข่าย
21 (อโศก)
เภสัชกรโดยตรง

กรุงเทพมหานคร

10110

34 0105563042064 บจ.แคปปิตัล คอมโมดิตี้ เทรดดิ้ง
จากัด

6/3/2563

16,000,000

64202

ประกอบกิจการเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติ
บุคคลอื่น

126/104 ถนนกรุงธนบุรี

เขตคลองสาน

กรุงเทพมหานคร

10600

35 0105563046540 บจ.พลังงานหมุนเวียนก้าวหน้า 9
จากัด

13/3/2563

16,000,000

42202

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า

140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 7 แขวงสุรยิ วงศ์
ถนนสีลม

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

36 0105563048003 บจ.พลังงานหมุนเวียนก้าวหน้า 7
จากัด

17/3/2563

16,000,000

42202

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า

140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 7 แขวงสุรยิ วงศ์
ถนนสีลม

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

แขวงมีนบุรี

แขวงพระโขนง

แขวงบางลาภูล่าง

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

37 0105563043460 บจ.เทอร์แม็กซ์ (ประเทศไทย) จากัด 9/3/2563

15,000,000

70209

สนับสนุนการค้า-ลงทุน/ให้คาปรึกษาแนะนาการประกอบธุรกิจ

43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ห้องเลขที่
245 ชั้นที่ 24 ถนนสาทรใต้

38 0105563045993 บจ.ช๊อปไลน์ (ไทยแลนด์) จากัด

12/3/2563

15,000,000

63113

ประกอบกิจการให้บริการสนับสนุนทาง 87/58 อาคารโมเดอร์นทาวน์ ชั้นที่ 4
เทคโนโลยี ซอฟท์แวร์ เว็บไซต์ โดยเรียก ซอยเอกมัย 3 ถนนสุขุมวิท 63
เก็บค่าสมาชิกเพื่อการให้บริการเช่น จัดทา
เว็บไซต์สาหรับการค้าขายสินค้าผ่านทาง
ระบบออนไลน์

39 0105563046001 บจ.พลังงานหมุนเวียนสยาม จากัด

12/3/2563

14,000,000

35101

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ผลิต จาหน่าย
กระแสไฟฟ้า น้าเพื่อการอุตสาหกรรม ไอ
น้า ขี้เถ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ

40 0105563047309 บจ.พลังงานหมุนเวียนก้าวหน้า 5
จากัด

16/3/2563

12,000,000

35101

41 0105563048135 บจ.พลังงานหมุนเวียนก้าวหน้า 8
จากัด

17/3/2563

12,000,000

42 0105563038911 บจ.โกลบอล เฮลตี้แคร์ จากัด

2/3/2563

43 0105563041335 บจ.วันแบงคอก 9666 จากัด

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

แขวงยานนาวา

เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร

10120

แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 7 แขวงสุรยิ วงศ์
ถนนสีลม

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า

140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 7 แขวงสุรยิ วงศ์
ถนนสีลม

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

42202

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า

140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 7 แขวงสุรยิ วงศ์
ถนนสีลม

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

10,000,000

46441

ประกอบกิจการจาหน่ายสินค้าคุรภุ ัณฑ์
และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

275/1 ถนนวิภาวดีรงั สิต

แขวงสนามบิน

เขตดอนเมือง

กรุงเทพมหานคร

10210

5/3/2563

10,000,000

79120

ประกอบกิจการนาเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการนาเที่ยวทุกชนิด

73-73/1 หมู่ที่ 4

แขวงฉิมพลี

เขตตลิ่งชัน

กรุงเทพมหานคร

10170

44 0105563043818 บจ.ไอ ดับเบิลยู โฮลดิ้ง (ไทย
แลนด์) จากัด

10/3/2563

10,000,000

64202

ประกอบกิจการเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น
ในบริษัทจากัด

408/2 ถนนจรัญสนิทวงศ์

แขวงบางยี่ขัน

เขตบางพลัด

กรุงเทพมหานคร

10700

45 0105563045497 บจ.อีทีอี เอนเนอร์จี 1 จากัด

12/3/2563

10,000,000

46599

ประกอบกิจการนาเข้า จัดจาหน่าย
อุปกรณ์สาหรับผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทน

88 ซอยโยธินพัฒนา

แขวงคลองจั่น

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

46 0105563045543 บจ.อีทีอี เอนเนอร์จี 7 จากัด

12/3/2563

10,000,000

46599

ประกอบกิจการนาเข้า จัดจาหน่าย
88 ซอยโยธินพัฒนา
อุปกรณ์สาหรับผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทด
เเทน

แขวงคลองจั่น

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

47 0105563045616 บจ.อีทีอี เอนเนอร์จี 8 จากัด

12/3/2563

10,000,000

46599

ประกอบกิจการนาเข้า จัดจาหน่าย
88 ซอยโยธินพัฒนา
อุปกรณ์สาหรับผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทด
เเทน

แขวงคลองจั่น

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

48 0105563045624 บจ.อีทีอี เอนเนอร์จี 6 จากัด

12/3/2563

10,000,000

46599

ประกอบกิจการนาเข้า จัดจาหน่าย
อุปกรณ์สาหรับผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทน

แขวงคลองจั่น

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

88 ซอยโยธินพัฒนา

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

49 0105563045659 บจ.อีทีอี เอนเนอร์จี 2 จากัด

12/3/2563

10,000,000

46599

ประกอบกิจการนาเข้า จัดจาหน่าย
88 ซอยโยธินพัฒนา
อุปกรณ์สาหรับผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทด
เเทน

แขวงคลองจั่น

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

50 0105563045764 บจ.อีทีอี เอนเนอร์จี 4 จากัด

12/3/2563

10,000,000

46599

ประกอบกิจการนาเข้า จัดจาหน่าย
อุปกรณ์สาหรับผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทน

88 ซอยโยธินพัฒนา

แขวงคลองจั่น

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

51 0105563045781 บจ.อีทีอี เอนเนอร์จี 3 จากัด

12/3/2563

10,000,000

46599

ประกอบกิจการนาเข้า จัดจาหน่าย
88 ซอยโยธินพัฒนา
อุปกรณ์สาหรับผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทด
เเทน

แขวงคลองจั่น

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

52 0105563045802 บจ.อีทีอี เอนเนอร์จี 9 จากัด

12/3/2563

10,000,000

46599

ประกอบกิจการนาเข้า จัดจาหน่าย
อุปกรณ์สาหรับผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทน

88 ซอยโยธินพัฒนา

แขวงคลองจั่น

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

53 0105563045811 บจ.อีทีอี เอนเนอร์จี 5 จากัด

12/3/2563

10,000,000

46599

ประกอบกิจการนาเข้า จัดจาหน่าย
อุปกรณ์สาหรับผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทน

88 ซอยโยธินพัฒนา

แขวงคลองจั่น

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

54 0105563045837 บจ.อีทีอี เอนเนอร์จี 10 จากัด

12/3/2563

10,000,000

46599

ประกอบกิจการนาเข้า จัดจาหน่าย
88 ซอยโยธินพัฒนา
อุปกรณ์สาหรับผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทด
เเทน

แขวงคลองจั่น

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

55 0105563048046 บจ.พลังงานหมุนเวียนก้าวหน้า 1
จากัด

17/3/2563

10,000,000

42202

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า

140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 7 แขวงสุรยิ วงศ์
ถนนสีลม

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

56 0105563048089 บจ.มาย แลนดิ้ง โฮม จากัด

17/3/2563

10,000,000

64929

รับจานอง ขายฝาก ที่ดิน และ
อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

811,813 ถนนพระราม 6

เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

10330

57 0105563048101 บจ.พลังงานหมุนเวียนก้าวหน้า 3
จากัด

17/3/2563

10,000,000

42202

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า

140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 7 แขวงสุรยิ วงศ์
ถนนสีลม

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

58 0105563048381 บจ.สยาม สกาลา จากัด

17/3/2563

10,000,000

71101

ให้บริการออกแบบสถาปัตยกรรม วางผัง
เมือง ควบคุมการก่อสร้าง และรับเหมา
ก่อสร้าง

988 อาคารเซเว่นเพลส ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

59 0105563050288 บจ.บีไออาร์ จากัด

19/3/2563

10,000,000

47113

ประกอบกิจการร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร 118/1 อาคารยู.เอส.เอ ชั้นที่ 7 ห้อง
ซึ่งจาหน่ายอาหารปรุงสุก อาหาร
เลขที่ 7 ดับเบิลยู ถนนวิภาวดีรงั สิต
สาเร็จรูปและเครื่องดื่มทุกประเภท

แขวงจอมพล

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

60 0105563051667 บจ.แคปปิตอล 4 ยู จากัด

23/3/2563

10,000,000

64929

ประกอบกิจการเเฟคเตอร์รี่ ลิสซิ่งเเละคอม 60,60/1 ถนนกาญจนาภิเษก
เฟิรม์ มิ่ง

แขวงบางแค

เขตบางแค

กรุงเทพมหานคร

10160

แขวงวังใหม่

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

61 0105563052442 บจ.อาร์คิว ดาต้า จากัด

24/3/2563

10,000,000

70103

ประกอบกิจการทาการจัดตั้งสานักงาน
สาขา หรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งในและนอก
ประเทศ

79 ซอยรุ่งเรือง

แขวงสามเสนนอก

เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร

10310

62 0105563054992 บจ.ทันพอดี จากัด

27/3/2563

10,000,000

64202

ประกอบกิจการเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท
จากัดและบริษัทมหาชนจากัด

22/179 ถนนมอเตอร์เวย์

แขวงประเวศ

เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

10250

63 0105563055174 บจ.ชู๊ต สปอร์ตส์ จากัด
27/3/2563
64 0105563055719 บจ.เอส อาร์ เอส อินทิเกรชั่น จากัด 30/3/2563

10,000,000
10,000,000

14115
46510

การผลิตชุดกีฬา
ประกอบกิจการขายและให้เช่า เครื่อง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมมูล
ซอฟต์แวร์ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้รว่ มกับ
คอมพิวเตอร์

137/1 ถนนพุทธมณฑล สาย3
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์
ชั้นที่ 20 ห้องเลขที่ 2004-2007 ถนน
รัชดาภิเษก

แขวงบางไผ่
แขวงดินแดง

เขตบางแค
เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10160
10400

65 0105563047384 บจ.พลังงานหมุนเวียนก้าวหน้า 10
จากัด

16/3/2563

8,000,000

35101

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า

140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 7 แขวงสุรยิ วงศ์
ถนนสีลม

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

66 0105563048011 บจ.พลังงานหมุนเวียนก้าวหน้า 6
จากัด

17/3/2563

8,000,000

42202

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า

140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 7 แขวงสุรยิ วงศ์
ถนนสีลม

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

2/3/2563

7,300,000

10612

ประกอบกิจการผลิตแป้งข้าวเจ้า-แป้งข่าว 118,120 ถนนสุขสวัสดิ์
เหนี่ยว

แขวงจอมทอง

เขตจอมทอง

กรุงเทพมหานคร

10150

68 0105563045578 บจ.ดับบลิว แอล อินเตอร์ จากัด

12/3/2563

7,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อ ขาย อสังหาริมทรัพย์

280 ห้องเลขที่ 301 ชั้นที่ 3 ซอย
ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร)

แขวงพลับพลา

เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร

10310

69 0105563055271 บจ.ลาซาด้า โซลูชั่นส์ โฮลดิ้ง
(ประเทศไทย) จากัด

27/3/2563

6,275,000

64202

เข้าเป็นหุ้นส่วนจากัดความรับผิดในห้าง
หุ้นส่วนจากัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจากัด
และบริษัทมหาชนจากัด

689 อาคารภิรชั ทาวเวอร์ ห้องเลขที่
2901 ชั้นที่ 29 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

70 0105563056251 บจ.ลาซาด้า โซลูชั่นส์ (ประเทศ
ไทย) จากัด

31/3/2563

6,275,000

47912

ขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต

689 อาคารภิรชั ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 2901 แขวงคลองตัน
ชั้น 29 ถนนสุขุมวิท

เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

71 0105563052621 บจ.เดอะ แคนน์ บิซ จากัด

24/3/2563

6,000,000

01289

ประกอบกิจการเพาะปลูก ผลิต วิจัย พืช
สมุนไพร และพืชชนิดต่างๆ ซึ่งกฎหมาย
สามารถให้ดาเนินการได้

11/18 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงช่องนนทรี

เขตยานนาวา

กรุงเทพมหานคร

10120

72 0105563052914 บจ.ทอปคลาส เอ็ซเทท จากัด

25/3/2563

6,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อขาย เช่า ให้เช่าซื้อ
516/69 ถนนเพชรเกษม
แลกเปลี่ยน จานองที่ดิน และพัฒนาที่ดิน
ที่ดินจัดสรร หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม

แขวงบางแคเหนือ

เขตบางแค

กรุงเทพมหานคร

10160

67 0105563038857 บจ.ฮกเส็งไรซฟลาว จากัด

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

73 0105563050733 บจ.คาไทค์ โกลบอล จากัด

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

20/3/2563

5,420,000

63113

ประกอบกิจการบริการเป็นตลาดกลางใน 1111/64 หมู่บ้าน กลางเมืองแยกรัชดา- แขวงจันทรเกษม
การซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธใี ช้สื่อ ลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

6/3/2563

5,000,000

46109

ประกอบกิจการซื้อขาย ประมูลสินค้า

866/48 ซอยวัดไผ่เงิน

แขวงบางโคล่

เขตยานนาวา

กรุงเทพมหานคร

10120

75 0103563004438 หจ.บุญรัตน์ ลักซูรี่

18/3/2563

5,000,000

46492

ประกอบกิจการการขายส่งนาฬิกาและ
เครื่องประดับ

266/296 หมู่บ้าน ออริจินส์คอนโด
พระราม 2 ถนนพระรามที่ 2

แขวงแสมดา

เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร

10150

76 0103563004691 หจ.เพชรธัญณิชา

20/3/2563

5,000,000

47732

ประกอบกิจการค้าทอง เงิน นาก เพชร
พลอย อัญมณีอื่น วัสดุทาเทียม

5/51 ถนนอุทยาน

แขวงทวีวฒ
ั นา

เขตทวีวฒ
ั นา

กรุงเทพมหานคร

10170

77 0105563038482 บจ.แอคเซส 95 ดีไซน์ จากัด

2/3/2563

5,000,000

74101

ประกอบกิจการเขียนแบบ ออกแบบ
ตกแต่งภายใน อาคารที่พักอาศัย อาคาร
พาณิชย์ สถานที่ทาการ

96/1 ซอยแจ้งวัฒนะ 4 แยก 9

แขวงอนุสาวรีย์

เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร

10220

78 0105563038512 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนชัยภูมิ
(โครงการ1) จากัด

2/3/2563

5,000,000

35101

ประกอบกิจการโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า
และพลังานไฟฟ้า ค้ากระแสไฟฟ้าและ
พลังงานไฟฟ้าให้กับเอกชน และ/หรือ
ราชการ หน่วยงานรัฐ

2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร

10110

79 0105563038555 บจ.คนเลี้ยงผึ้ง จากัด

2/3/2563

5,000,000

47219

ประกอบกิจการจาหน่ายสินค้าประเภท 89/27 ซอยพหลโยธิน 52 แยก 27 (ม.ทิม แขวงคลองถนน
น้าผึ้งและผลิตภัณฑ์จากผึ้ง แปรรูปจากผึ้ง เรืองเวช)
ทุกชนิด

เขตสายไหม

กรุงเทพมหานคร

10220

80 0105563038814 บจ.รีเจนเนไลฟ์ ไวทัล เซ็นเตอร์
จากัด

2/3/2563

5,000,000

86201

ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทไม่ 183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ 2 ชั้นที่ 5,6 ถนน แขวงลุมพินี
รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนที่มีลักษณะ
ราชดาริ
สถานพยาบาลเป็นคลินิกกายภาพบาบัด

เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

10330

81 0105563038962 บจ.ทรัพย์ดี โฮลดิ้ง จากัด

2/3/2563

5,000,000

64992

ประกอบกิจกรรมการลงทุนที่เป็นกิจกรรม 600/69 ซอยรามคาแหง39(เทพลีลา1)
ของตนเอง

แขวงวังทองหลาง

เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร

10310

82 0105563039039 บจ.เจริญผลสมบัติ จากัด
83 0105563039161 บจ.แองเจิล เพอร์ฟูม แอนด์ คอส
เมติก จากัด

2/3/2563
2/3/2563

5,000,000
5,000,000

68104
47190

ประกองกิจการให้เช่า อสังหาริมทรัพย์
ประกอบกิจการค้า ผลิตภัณฑ์น้าหอม
เครื่องสาอาง กระเป๋าสตรี เครื่องอุปโภค
บริโภค

301/903 ซอยรามคาแหง68(สุภาพงษ์)
555/8021 ถนนราชปรารภ

แขวงหัวหมาก
แขวงมักกะสัน

เขตบางกะปิ
เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10240
10400

84 0105563039225 บจ.ทอมออโต้คาร์ จากัด
85 0105563039233 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนเลย (โครงการ1)
จากัด

3/3/2563
3/3/2563

5,000,000
5,000,000

45101
35101

ประกอบกิจการ นาเข้าส่งออก รถยนต์
ประกอบกิจการโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า
และพลังงานไฟฟ้า

8/6 ถนนเคหะร่มเกล้า
2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง
แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10520
10110

74 0103563003920 หจ.เอ็น แอนด์ เอ็น (พระราม 2
การโยธา)

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

86 0105563039241 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนเลย (โครงการ2)
จากัด

3/3/2563

5,000,000

35101

ประกอบกิจการโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า
และพลังงานไฟฟ้า

2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร

10110

87 0105563039306 บจ.เอชบี สเปซ จากัด

3/3/2563

5,000,000

70209

ประกอบกิจการออกแบบ วางแผน
จัดระบบควบคุม รับช่วงงาน

390/17 ถนนบ้านหม้อ

แขวงวังบูรพาภิรมย์

เขตพระนคร

กรุงเทพมหานคร

10200

88 0105563039331 บจ.ห้างทองจินเฮง เยาวราช จากัด

3/3/2563

5,000,000

47732

ประกอบกิจการค้า ขาย โอน จานอง
จานา เเลกเปลี่ยน ทอง นาก เงิน เพชร
พลอย อัญมณีอื่น

1159/157 ถนนประชาพัฒนา

แขวงทับยาว

เขตลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร

10520

89 0105563039381 บจ.สมาร์ท เค.เค. แอสเซ็ท จากัด

3/3/2563

5,000,000

68104

การเช่าและการดาเนินการเกี่ยวกับ
555/170 ซอยสายไหม 54/1
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่า
จากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย

แขวงสายไหม

เขตสายไหม

กรุงเทพมหานคร

10220

90 0105563039438 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนอานาจเจริญ
จากัด

3/3/2563

5,000,000

35101

ประกอบกิจการโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า
และพลังงานไฟฟ้า

2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร

10110

91 0105563039446 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนสุพรรณบุรี จากัด 3/3/2563

5,000,000

35101

ประกอบกิจการโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า
และพลังานไฟฟ้า ค้ากระแสไฟฟ้าและ
พลังงานไฟฟ้าให้กับเอกชน และ/หรือ
ราชการ หน่วยงานรัฐ

2 อาคารเพลินจิตเซ็ฯเตอร์ ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร

10110

92 0105563039462 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนอยุธยา จากัด

3/3/2563

5,000,000

35101

ประกอบกิจการโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า
และพลังานไฟฟ้า ค้ากระแสไฟฟ้าและ
พลังงานไฟฟ้าให้กับเอกชน และ/หรือ
ราชการ หน่วยงานรัฐ08

2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร

10110

93 0105563039519 บจ.แอปเปิ้ล ฮอสพิทอลลิตี้ จากัด

3/3/2563

5,000,000

56101

ประกอบกิจการค้าให้บริการร้านอาหาร
และเครื่องดื่ม

23/7 ซอยสุขุมวิท 11 (ไชยยศ) ถนน
สุขุมวิท

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

94 0105563039594 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนขอนแก่น จากัด

3/3/2563

5,000,000

35101

ประกอบกิจการโรงงานกระแสไฟฟ้าและ
พลังงานไฟฟ้า

2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ถนนสุขุทวิท แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร

10110

95 0105563039616 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนกาฬสินธุ์
(โครงการ1) จากัด

3/3/2563

5,000,000

35101

ประกอบกิจการโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า
และพลังานไฟฟ้า ค้ากระแสไฟฟ้าและ
พลังงานไฟฟ้าให้กับเอกชน และ/หรือ
ราชการ หน่วยงานรัฐ

2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร

10110

96 0105563039632 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนกาฬสินธุ์
(โครงการ2) จากัด

3/3/2563

5,000,000

35101

ปประกอบกิจการโรงงานผลิต
กระแสไฟฟ้าและพลังานไฟฟ้า ค้า
กระแสไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าให้กับ
เอกชน และ/หรือ ราชการ หน่วยงานรัฐ

2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร

10110

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

97 0105563039641 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนชัยภูมิ
(โครงการ2) จากัด

3/3/2563

5,000,000

35101

ประกอบกิจการโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า
และพลังานไฟฟ้า ค้ากระแสไฟฟ้าและ
พลังงานไฟฟ้าให้กับเอกชน และ/หรือ
ราชการ หน่วยงานรัฐ

98 0105563039853 บจ.เนตรวิจิตร จากัด

3/3/2563

5,000,000

10309

99 0105563039900 บจ.แฟชั่น พร็อพเพอร์ตี้ จากัด

3/3/2563

5,000,000

100 0105563040053 บจ.โกลบอล วัน อินเตอร์เทรด
จากัด

4/3/2563

101 0105563040240 บจ.บี แฟมิลี เทรดดิ้ง จากัด

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท

ตำบล
แขวงคลองเตย

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร

10110

ประกอบกิจการผลิตเเละจาหน่ายผลไม้อบ 128/108 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 เเยก แขวงแสมดา
เเห้ง เเช่เเข็ง ผลไม้อบกรอบฟรีซดราย
7
เเละผลไม้เเปรรูปตามฤดูกาล

เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร

10150

68102

ดาเนินธุรกิจซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์
เเละพัฒนาที่ดิน

546 ชั้นที่ 7 ถนนรัชดาภิเษก

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

5,000,000

47732

ประกอบกิจการค้าขายทองคา รับซื้อ
ทองคารูปพรรณ ทองคาแท่ง ทั้งที่เป็น
ของใหม่ และเก่า พร้อมทั้งนาเข้าทองคา
ส่งออกทองคา

บ้านกลางเมืองลาดพร้าว 101/ 2/9 ซอย แขวงคลองจั่น
ลาดพร้าว 101 ซอย 38 แยก 1

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

4/3/2563

5,000,000

47190

ประกอบกิจการจาหน่ายสินค้าอุปโภค
570/189 ซอยสรงประภา 7
บริโภค สินค้าที่ใช้ในครัวเรือน ทุกประเภท

เขตดอนเมือง

กรุงเทพมหานคร

10210

102 0105563040304 บจ.สมใจ เงินด่วน จากัด

4/3/2563

5,000,000

64929

ประกอบกิจการให้กู้ยืมเงิน

363/6-7 ซอยลาดพร้าว 122 (มหาดไทย แขวงพลับพลา
1)

เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร

10310

103 0105563040321 บจ.ด็อกส์ พอ เซอร์วสิ จากัด
104 0105563040487 บจ.อาร์.อี สตูดิโอ จากัด

4/3/2563
4/3/2563

5,000,000
5,000,000

75000
73101

ประกอบกิจการ รักษาสัตว์ สปาสัตว์
ประกอบกิจการรับทาสื่อโฆษณาเเละสื่อ
ออนไลน์ทุกประเภท

81 ถนนบรมราชชนนี
16/5 ซอยอ่อนนุช 74/1

แขวงฉิมพลี
แขวงประเวศ

เขตตลิ่งชัน
เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10170
10250

105 0105563040606 บจ.เอ็น.เอช.เอส. 2019 จากัด

4/3/2563

5,000,000

46494

ประกอบกิจการค้าส่ง ปลีก เฟอร์นิเจอร์
ทุกชนิด

17 ซอยนาคนิวาส 22 ถนนนาคนิวาส

แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร

10230

106 0105563040622 บจ.ฟิวเจอร์ ซิตี้ จากัด

4/3/2563

5,000,000

68102

ประกอบกิจการดาเนินธุรกิจซื้อ-ขาย
อสังหาริมทรัพย์และพัฒนาที่ดิน

546 หมู่ที่ 7 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงจันทรเกษม

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

107 0105563040631 บจ.ใบหอม โปรดักชั่น 2005 จากัด

4/3/2563

5,000,000

59112

ประกอบกิจการผลิตรายการ โทรทัศน์
ผลิตภาพยนตร์ละคร เช่น ละครทีวี
การ์ตูน สารคดี

77/43 ซอยประเสริฐมนูกิจ29 แยก 2
ถนนประเสริฐมนูกิจ

แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร

10230

108 0105563040789 บจ.แชมป์ เพาเวอร์โปรดักส์ จากัด

5/3/2563

5,000,000

47525

ประกอบกิจการค้าวัสดุอุปกรณ์ทาง
การเกษตร สินค้าฮาร์ดแวร์ เครื่องเหล็ก
และวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง

17 ซอยบางบอน 5 ซอย 18

แขวงบางบอน

เขตบางบอน

กรุงเทพมหานคร

10150

แขวงจันทรเกษม

แขวงดอนเมือง

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

109 0105563040801 บจ.ทีเอสวี เทรดดิ้ง 2020 จากัด

5/3/2563

5,000,000

46622

ประกอบกิจการ ซื้อขาย ค้าปลีกและค้าส่ง 160 ซอยเพชรเกษม 73/1
เหล็กรูปพรรณทุกชนิด และโลหะทุกชนิด

แขวงหนองค้างพลู

110 0105563040819 บจ.นานาวา จากัด
111 0105563041068 บจ.เบสท์โฮมบิลดิ้ง จากัด

5/3/2563
5/3/2563

5,000,000
5,000,000

68104
41002

พื้นที่ให้เช่าประกอบพาณิชย์
338/451 ซอยลาดพร้าว87(จันทราสุข)
รับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์/พักอาศัย 2/1059 ซอยรามอินทรา 3
สถานที่ทาการ-งานก่อสร้าง

112 0105563041190 บจ.เน็ท2เวิรค์ คอนซัลแทนท์ จากัด

5/3/2563

5,000,000

70209

คาปรึกษาแนะแนวและช่วยเหลือในการ
ดาเนินงานเกี่ยวกับการวางแผนยุทธ์และ
แผนองค์กร

113 0105563041246 บจ.รอยัล วัน โฮม โฮลดิ้ง (ไทย
แลนด์) จากัด

5/3/2563

5,000,000

47113

114 0105563041408 บจ.ออโทซ (ประเทศไทย) จากัด

5/3/2563

5,000,000

115 0105563041432 บจ.ดับเบิลยูเอสเจ อินเตอร์แอคทีฟ
จากัด

5/3/2563

116 0105563041483 บจ.วีพีเอ็น ฟู้ดดี้ จากัด
117 0105563041556 บจ.หัวไทย สตรัคเจอร์ จากัด

อำเภอ

รหัส
ไปรษณีย์

กรุงเทพมหานคร

10160

แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง
แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10310
10220

30 ซอยสุขุมวิท 61 (เศรษฐบุตร)

แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

ประกอบกิจการร้านสะดวกซื้อ/
ซูเปอร์มาร์เก็ต

225/2 ซอยประชาสันติ

แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร

10310

47412

จาหน่าย โปรแกรมซอฟต์แวร์

162 รวีวรรณสวีท ยูนิต 4 บีเอ ถนน
สุขุมวิท 33

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

5,000,000

68102

ประกอบกิจการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

89/21 ซอยนาคนิวาส 11

แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร

10230

5/3/2563
6/3/2563

5,000,000
5,000,000

77400
24109

ประกอบกิจการแฟรนไชส์
10 ซอยฉิมพลี 14/1 ถนนบรมราชชนนี
ประกอบกิจการให้บริการ รับจ้าง แปรรูป 149/1 ซอยสะแกงาม 14
เหล็กรูปพรรณ์เป็นโครงสร้างเหล็กเพื่อ
จาหน่าย

แขวงฉิมพลี
แขวงแสมดา

เขตตลิ่งชัน
เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10170
10150

118 0105563041611 บจ.คินคินคิดส์ คอร์ปอเรชั่น จากัด

6/3/2563

5,000,000

47599

ประกอบกิจการขายปลีก ส่ง สินค้า
เกี่ยวกับของใช้เด็ก โต๊ะ เบาะรองคลาน
ของเล่นเด็ก ฯลฯ

แขวงพลับพลา

เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร

10310

119 0105563041637 บจ.ทีพีอาร์. เคอร์เท่น กรุ๊ป จากัด

6/3/2563

5,000,000

43301

ประกอบกิจการรับเหมา ออกแบบ ติดตั้ง 243 ซอยคุ้มเกล้า 5
ผ้าม่าน วอลล์เปเปอร์ กระจก อลูมิเนียม

แขวงลาปลาทิว

เขตลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร

10520

120 0105563041874 บจ.วงศ์ โอฬาร กรุ๊ป จากัด

6/3/2563

5,000,000

42202

ประกอบกิจการงานสร้างโครงข่าย
สายสัญญาณโทรคมนาคม

72/313 ซอยบึงขวาง 1/1

แขวงแสนแสบ

เขตมีนบุรี

กรุงเทพมหานคร

10510

121 0105563041971 บจ.500 แฟร์ จากัด

6/3/2563

5,000,000

73101

ประกอบกิจการงานแสดงสินค้า โฆษณษ
ประชาสัมพันธ์สินค้า และ งานบริการที่
เกี่ยวข้องทุกประเภท

241/50 ถนนกาญจนาภิเษก

แขวงดอกไม้

เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

10250

122 0105563042277 บจ.ออสโตร มิเนอรัลส์ บางกอก
จากัด

6/3/2563

5,000,000

46492

ประกอบกิจการ ซื้อมาขายไป นาเข้า
66/53 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31
ส่งออก พลอย อัญมณี เครื่องประดับ เเละ
วัสดุทาเทียมทุกชนิด

แขวงดอกไม้

เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

10250

345/10 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร)

เขตหนองแขม

จังหวัด

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

123 0105563042307 บจ.หยาง ต้า ไห่ โฮลดิ้ง จากัด

6/3/2563

5,000,000

64202

ประกอบกิจกรรมบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้
ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก

80 ซอยศูนย์วจิ ัย 6

แขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร

10310

124 0105563042315 บจ.ไทยอะชิโกะ จากัด

6/3/2563

5,000,000

64911

ประกอบกิจการให้เช่าซื้อ ลิสซิ่ง รถยนต์
เครื่องจักร สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ ทุก
ชนิดทุกประเภท

700/99 ถนนศรีนครินทร์

แขวงสวนหลวง

เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

10250

125 0105563042323 บจ.สโตเรจซิตี้ แพลตฟอร์ม จากัด

6/3/2563

5,000,000

63112

ประกอบกิจการบริการพื้นที่ให้เช่าสาหรับ 540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ห้อง
โปรแกรมต่างๆ (Application) ซอฟท์แวร์ เลขที่ 1107 ชั้นที่ 11 ถนนเพลินจิต
โดยมรการขายพื้นที่ เช่าพื้นที่ ให้กับลูกค้า
นักลงทุน บุคคลทั่วไป นิติบุคคล

แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

10330

126 0105563042722 บจ.คลา-วอล เอเซีย-แปซิฟิค จากัด

9/3/2563

5,000,000

46599

ประกอบกิจการขาย นาเข้า ส่งออกและ 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 23
จาหน่ายปลีกส่งวาล์ทุกชนิด ส่วนประกอบ ถนนวิทยุ
อะไหล่และอุปกรณ์เพื่อการผลิต

แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

10330

127 0105563042731 บจ.เออีซี โปรเจกต์ โซลูชั่น แอนด์
เซอร์วสิ จากัด

9/3/2563

5,000,000

71102

ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับ
ระบบวิศวกรรมทุกระบบ

222/94 ถนนปัญญาอินทรา

แขวงบางชัน

เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร

10510

128 0105563042749 บจ.เอเคกรุ้ป จากัด

9/3/2563

5,000,000

47723

ประกอบกิจการค้าเครื่องสาอางค์

35/494 หมู่บ้าน ดิไอบ็อกซ์ ซอย
ประเสริฐมนูกิจ 48 ถนนประเสริฐมนูกิจ

แขวงคลองกุ่ม

เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร

10240

129 0105563043109 บจ.จูนิเปอร์ เพาเวอร์ จากัด

9/3/2563

5,000,000

46599

จาหน่ายอุปกรณ์ และสถานีชาร์จแบตเตอรี่ 428/117 ถนนพระยาสุเรนทร์

แขวงบางชัน

เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร

10510

130 0105563043117 บจ.การ์เน็ต อิมพอร์ต จากัด

9/3/2563

5,000,000

46530

นาเข้าเครื่องจักรในการแปรรูป สินค้าทาง 428/117 ถนนพระยาสุเรนทร์
การเกษตร

แขวงบางชัน

เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร

10510

131 0105563043222 บจ.จักรพันธ์ อิมปอร์ต แอนด์
เอ็กซ์ปอร์ต 2493 (ไทยแลนด์)
จากัด

9/3/2563

5,000,000

46315

ประกอบกิจการค้า ข้าวสาร เครื่องอุปโภค 92/517 หมู่ที่ 2
และเครื่องบริโภคทุกชนิดทุกประเภท

แขวงคลองกุ่ม

เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร

10240

132 0105563043354 บจ.ไชน่า สยาม แอสเซท แมเนจ
เมนท์ จากัด

9/3/2563

5,000,000

64202

ประกอบกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น และ 399 อาคารอินเตอร์เชนจ ห้องเลขที่ 10
ทาการลงทุนด้วยตนเองหรือร่วมลงทุนกับ ชั้นที่ 24 ถนนสุขุมวิท
บุคคล คณะบุคคล บริษัท นิติบุคคลใดๆ

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

10/3/2563

5,000,000

47723

ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่งสินค้า
159/18 ถนนจรัญสนิทวงศ์
ประเภท เครื่องสาอางค์ ครีมบารุงผิวพรรณ

แขวงบางบาหรุ

กรุงเทพมหานคร

10700

133 0105563043672 บจ.บี บิวตี้ จากัด

เขตบางพลัด

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

67 ซอยปากน้ากระโจมทอง 39

แขวงบางพรม

เขตตลิ่งชัน

กรุงเทพมหานคร

10170

134 0105563043737 บจ.ไทเฟง (ไทยแลนด์) จากัด

10/3/2563

5,000,000

38300

ประกอบกิจการ ผลิต จาหน่าย นาเข้า
ส่งออก รีไซเคิล วัสดุโลหะและแปรรูป

135 0105563043770 บจ.เบสท์ คอนสตรัคชั่น 59 จากัด

10/3/2563

5,000,000

42101

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ถนน
375 ซอยรามอินทรา 64
สะพาน เขื่อน อุโมงค์ รั่วเเละงานก่อสร้าง
อย่างอื่นทุกชนิด

แขวงคันนายาว

เขตคันนายาว

กรุงเทพมหานคร

10230

136 0105563043931 บจ.นพกิตติ์ เอนจิเนียริ่ง จากัด

10/3/2563

5,000,000

43210

ประกอบกิจการรับเหมา ออกแบบ ติดตั้ง 109/9 หมู่บ้าน ริมสวนตะวันใส ซอย
แก้ไข ปรับปรุงระบบงานไฟฟ้า
ประชาอุทิศ 4 ถนนประชาอุทิศ

แขวงสีกัน

เขตดอนเมือง

กรุงเทพมหานคร

10210

137 0105563043958 บจ.เซย์ บิ๊ก แฟมิลี่ จากัด

10/3/2563

5,000,000

70209

ประกอบกิจการบริการรับเป็นที่ปรีกษา
และให้คาแนะนาเกี่ยวกับด้านบริการงาน
พาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม

84 ซอยรามคาแหง 52(สหกรณ์ 2)

แขวงหัวหมาก

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

138 0105563044296 บจ.ด็อกเตอร์อร พร็อพเพอร์ตี้
จากัด

10/3/2563

5,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อ ขาย ปรับปรุง
ซ่อมแซม และปล่อยเช่า อสังหาริมทรัพย์

1408/3 ถนนพหลโยธิน

แขวงจอมพล

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

139 0105563044385 บจ.เอ็นเอสเอ็น เทค จากัด

11/3/2563

5,000,000

46593

การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้
ในงานอุตสาหกรรม

186/561 ซอยรามคาแหง 190/1

แขวงมีนบุรี

เขตมีนบุรี

กรุงเทพมหานคร

10510

140 0105563044547 บจ.นวกาญเจริญกิจ 2020 จากัด

11/3/2563

5,000,000

62022

ประกอบธุรกิจบริการรับออกแบบและให้
คาปรึกษาพัฒนาซอฟแวร์ครลวงจร
จัดสร้างเว็บไซด์

100/1 ซอยเสรีไทย 46 แยก 2

แขวงคันนายาว

เขตคันนายาว

กรุงเทพมหานคร

10230

141 0105563044555 บจ.ลีฟวิ่ง อีซี่ จากัด

11/3/2563

5,000,000

47190

ประกอบกิจการรับเป็นผู้จัดและเป็นผู้
รวบรวม ติดต่อ ประสานงาน ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ

3/1 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 22

แขวงคลองจั่น

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

142 0105563044580 บจ.ซินเนอร์จี แอด พลัส จากัด
143 0105563044661 บจ.พี. อินเตอร์ โฮลดิ้ง จากัด
144 0105563044750 บจ.อีบีเอ อีสปอร์ต จากัด

11/3/2563
11/3/2563
11/3/2563

5,000,000
5,000,000
5,000,000

73101
68102
93199

รับทากิจกรรมโฆษณาทุกประเภท
ประกอบกิจการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
ประกอบกิจการอื่นๆทางด้านกีฬาซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น

41/325 ถนนกัลปพฤกษ์
แขวงบางแค
144 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์
แขวงสวนหลวง
35/4 ซอยพระรามเก้า 57/1 (วิเศษสุข 2) แขวงพัฒนาการ

เขตบางแค
เขตสวนหลวง
เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10160
10250
10250

145 0105563045209 บจ.ทีเคอาร์เอ็น ซัพพลาย จากัด
146 0105563045403 บจ.รักษาความปลอดภัย สน.
เอกชน จากัด

12/3/2563
12/3/2563

5,000,000
5,000,000

49332
80100

ประกอบกิจการขนส่งน้ามัน
662/37 ถนนพระราม 3
ประกอบกิจการให้บริการดูแลรักษาความ 1027 ซอย33 (การเคหะแห่งชาติ)
ปลอดภัย อาคาร บ้านเรือน สถานที่
ราชการ ทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน

เขตยานนาวา
เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10120
10240

147 0105563045551 บจ.อัลทิเมทเทคแอนด์อินโนเวชั่น
จากัด

12/3/2563

5,000,000

46594

ประกอบกิจการค้าเครื่องฉายภาพวีดีโอโปร 88/128 หมู่บ้าน เดอะธารา ซอยพระยา แขวงบางชัน
เจ็กเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อะไหล่ทุก สุเรนทร์ 35
ชนิด

เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร

10510

แขวงบางโพงพาง
แขวงคลองจั่น

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

148 0105563045608 บจ.อีแอล สเปซดีไซน์แอนด์บิลด์
จากัด

12/3/2563

5,000,000

74101

ประกอบกิจการบริการรับออกแบบและ
รับเหมาก่อสร้าง งานตกแต่งภายนอก
ภายใน ตึกสูง อาคารสานักงาน ร้านค้า

44/425 ซอยนวมินทร์ 147

แขวงนวลจันทร์

เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร

10230

149 0105563046272 บจ.มาตรศรี 2020 จากัด

13/3/2563

5,000,000

46691

ประกอบกิจการซื้อมาเพื่อจาหน่ายสินค้า
ประเภทเครื่องบาบัดน้าเสียรวมถึง
อุปกรณ์ทุกชนิดของสินค้าดังกล่าว

502/163 ซอยเดชะตุงคะ 1 ถนนเดชะ
ตุงคะ

แขวงสีกัน

เขตดอนเมือง

กรุงเทพมหานคร

10210

150 0105563046311 บจ.เพลินบุญ ทราเวล จากัด

13/3/2563

5,000,000

79120

ประกอบกิจการจัดนาเที่ยว ทั้งในประเทศ 914 อาคารจีเอ็ม กรุ๊ป ชั้น 7 ถนน
และต่างประเทศ
พระราม 5

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร

10300

151 0105563046345 บจ.ไฮมาน คอร์ป 2008 (เลขที่ 8)
จากัด

13/3/2563

5,000,000

68102

ประกอบกิจการค้า ให้เช่าและให้เช่าซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ ทุก
ชนิด

57,57/1-5 ซอยอ่อนนุช 17 แยก 16

แขวงสวนหลวง

เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

10250

152 0105563046493 บจ.เอ็นบีแอล2 จากัด

13/3/2563

5,000,000

35101

ประกอบกิจการ โรงงานผลิตไฟฟ้าชุมชน

3 อาคารพร้อมพันธุ์ 3 ยูนิต 707 ชั้นที่ 7 แขวงจอมพล
ซอยลาดพร้าว 3

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

153 0105563046850 บจ.คาร์ ทูฟาสท์ เซอร์วสิ จากัด

13/3/2563

5,000,000

45101

ประกอบกิจการซื้อขาย แลกเปลี่ยน
รถยนต์ทุกประเภท

46/164 ถนนนวลจันทร์

แขวงนวลจันทร์

เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร

10230

154 0105563047074 บจ.วิษณุนาโชค การก่อสร้าง จากัด 16/3/2563

5,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 1081/14 ซอยสุขุมวิท 101/1
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่
ทาการ

แขวงบางจาก

เขตพระโขนง

กรุงเทพมหานคร

10260

155 0105563047431 บจ.ประสิทธิโชค รวมทรัพย์ทวี
จากัด

16/3/2563

5,000,000

68102

ประกอบกิจการค้า เช่า ให้เช่า เช่าช่วง
343/321 ถนนคลองลาเจียก
เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ อาคาร โรงงาน สานักงาน

แขวงนวลจันทร์

เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร

10230

156 0105563047457 บจ.รักษาความปลอดภัย ซัน (ไทย
แลนด์) จากัด

16/3/2563

5,000,000

80100

ประกอบกิจการบริการรักษาความ
ปลอดภัย บริการรถนาขบวนและการ์ด

46/164 ถนนนวลจันทร์

แขวงนวลจันทร์

เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร

10230

157 0105563047554 บจ.นิวพอร์ค ฟู้ด อินดัสตรี้ จากัด

16/3/2563

5,000,000

46311

ประกอบกิจการจาหน่ายและแปรรูป
เนื้อสัตว์

604/14 ซอยสุขุมวิท 63(เอกมัย)

แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

158 0105563047562 บจ.โชครุ่งเรือง จากัด

16/3/2563

5,000,000

46319

ประกอบกิจการจาหน่ายอาหาร อาหาร
เสริม เครื่องดื่มทุกชนิด

139/1 ถนนกาญจนาภิเษก

แขวงแสมดา

เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร

10150

159 0105563047597 บจ.ไทย อาร์เมอร์มี จากัด

16/3/2563

5,000,000

42101

ประกอบกิจการก่อสร้างถนนสะพานและ
อุโมงค์

302 ซอยเจริญนคร46 ถนนเจริญนคร

แขวงบางลาภูล่าง

เขตคลองสาน

กรุงเทพมหานคร

10600

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

160 0105563047775 บจ.ยูนิตี้ คอร์ปอเรชั่น จากัด

17/3/2563

5,000,000

77101

ประกอบกิจการให้เช่าและให้เช่าแบบ
703 ถนนวงศ์สว่าง
ลิสซิ่งยานยนต์ชนิดส่วนบุคคลและนิติ
บุคคล รถกระบะ รถตู้ และรถขนาดเล็กที่
คล้ายกัน

แขวงวงศ์สว่าง

เขตบางซื่อ

กรุงเทพมหานคร

10800

161 0105563048232 บจ.เอเซีย เมดิคัล เฮิรบ์ อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด

17/3/2563

5,000,000

70209

ธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้
คาแนะนาเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ การอนามัยสาธารณสุข

8 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 18

แขวงหัวหมาก

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

162 0105563048291 บจ.แมคซิมัม พีซี จากัด

17/3/2563

5,000,000

26201

ประกอบกิจการ ผลิต จาหน่าย นาเข้า
ส่งออก อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ทุกชนิดทุกประเภท

1097/213 หมู่บ้าน พฤกษา 84/1 ซอย
เพชรเกษม 63

แขวงหลักสอง

เขตบางแค

กรุงเทพมหานคร

10160

163 0105563048348 บจ.โกรกรีนโซลูชั่นส์ จากัด

17/3/2563

5,000,000

21002

ประกอบกิจการ เกี่ยวกับกัญชง ในการ
ผลิต จาหน่าย มีไว้ในครอบครัว และ
นาเข้า ส่งออก

29/45 หมู่ที่ 7 ถนนนวมินทร์

แขวงคลองกุ่ม

เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร

10240

164 0105563048372 บจ.หัวไทย พาวเวอร์ หลง กรุ๊ป
จากัด

17/3/2563

5,000,000

86202

ประกอบกิจการคลินิก สถานพยาบาล
สถานเสริมความงาม

26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่

แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร

10120

165 0105563048909 บจ.หวังซี (ไทยแลนด์) จากัด

18/3/2563

5,000,000

72109

ประกอบกิจการวิจจัยพัฒนาผลิตจาหน่าย 67 ซอยปากน้ากระโจมทอง 39
นาเข้า ส่งออกผลิตภัณฑ์ชาร์จไร้สาย

แขวงบางพรม

เขตตลิ่งชัน

กรุงเทพมหานคร

10170

166 0105563048933 บจ.ฟีนิกซ์ อีโวลูชั่น ซิสเต็ม จากัด

18/3/2563

5,000,000

47411

ประกอบกิจการจาหน่าย เป็นตัวแทน
จาหน่าย และติดตั้ง คอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

22/213 ถนนมอเตอร์เวย์

แขวงประเวศ

เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

10250

167 0105563048950 บจ.17 ธันวา ฟิล์ม จากัด

18/3/2563

5,000,000

73101

ประกอบกิจการผลิตสื่อโฆษณา และ
ให้บริการเกี่ยวกับสื่อโฆษณา

90/52 ซอยทรงสะอาด

แขวงจอมพล

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

168 0105563048992 บจ.มอคเคน จากัด

18/3/2563

5,000,000

47612

ประกอบกิจการค้าเครื่องเขียน อุปกรณ์
สานักงาน เครื่องใช้สานักงาน

38/1 ถนนกาญจนาภิเษก

แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา

กรุงเทพมหานคร

10170

169 0105563049247 บจ.นานา เอเชีย (ประเทศไทย)
จากัด

18/3/2563

5,000,000

96104

ประกอบกิจการบริการ ตัดเเต่งเล็บ ต่อขน 2/17-2/19 อาคารเทอร์มินอล ชั้นที่ 2
ตา เขียนคิ้ว สักคิ้ว เเละกิจกกรมอื่นๆที่
เอฟ ห้องเลขที่ 28 ซอยสุขุมวิท 24
เกี่ยวข้องทุกประเภท

แขวงคลองตัน

เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร

10110

170 0105563049387 บจ.เออาร์ดับบลิว แปซิฟิค โลจิ
สติกส์ จากัด

18/3/2563

5,000,000

52291

ประกอบกิจการขนส่งโลจิสติกส์

139 อาคารเดอะโอภัส ทองหล่อ ชั้นที่ 3 แขวงคลองตันเหนือ
ห้องเลขที่ 309 ซอยทองหล่อ 10 ถนน
สุขุมวิท

เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

171 0105563049476 บจ.ดิน ฟาร์ จากัด

18/3/2563

5,000,000

58202

ประกอบกิจการบริการระบบซอฟต์แวร์
เพื่อธุรกิจเกษตร

139 อาคารเศรษฐีวรรณ ชั้นที่ 4 ถนนปั้น แขวงสีลม

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

172 0105563049590 บจ.อินทีเรีย บิลท์ จากัด

19/3/2563

5,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างงาน
ก่อสร้างทุกชนิด

592/284 ถนนลาดปลาเค้า

แขวงจรเข้บัว

เขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร

10230

173 0105563049662 บจ.คาซ่า ซิสซิด จากัด
174 0105563049701 บจ.วิงส์เมด จากัด

19/3/2563
19/3/2563

5,000,000
5,000,000

68103
46441

ประกอบธุรกิจให้เช่าบ้าน ที่ดิน
ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออก ผลิต
จาหน่าย เครื่องมือทางห้องปฎิบัติการ
ทางการแพทย์ เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์

141 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 1
59/147 ซอยรามอินทรา 103/1

แขวงประเวศ
แขวงคันนายาว

เขตประเวศ
เขตคันนายาว

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10250
10230

175 0105563049743 บจ.สวัสดีเมดิแคร์ จากัด
176 0105563050318 บจ.เว็ลธ์ แมเนจเมนท์ อินเทลลิ
เจนซ์ จากัด

19/3/2563
19/3/2563

5,000,000
5,000,000

86201
62021

กิจกรรมคลินิกโรคทั่วไป
กิจกรรมให้คาปรึกษาทางด้านฮาร์ดเเวร์

47 ซอยพหลโยธิน 63 ถนนพหลโยธิน
แขวงอนุสาวรีย์
41 อาคารพิพิธภัณฑ์จรรโลงพุทธศาสนา แขวงประเวศ
ซอยพัฒนาการ 64 ถนนพัฒนาการ

เขตบางเขน
เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10220
10250

177 0105563050857 บจ.ไฮจีเอีย พร็อพเพอร์ตี้ส์ กรุ๊ป
จากัด

20/3/2563

5,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
ที่ดินเปล่า และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

1523 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร)

เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร

10310

178 0105563050938 บจ.แอล. เอฟ. นิตติ้ง จากัด

20/3/2563

5,000,000

46414

ประกอบกิจการซื้อ-ขาย นาเข้า-ส่งออก 7/259 ซอยทวีวฒ
ั นา 24
เส้นใย สิ่งทอ เสื้อผ้า และของใช้ที่ทาจาก
ผ้ารวมถึงอุปกรณ์ตัดเย็บ

แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา

กรุงเทพมหานคร

10170

179 0105563051055 บจ.ฟ้าสกาย อิมพอร์ต เอ๊กซ์พอร์ต
จากัด

20/3/2563

5,000,000

46900

ประกอบกิจการค้า นาเข้า ส่งออก น้ามัน 80 ถนนศรีนครินทร์
ทองแดง มะพร้าว น้าตาล สเปรย์ เจลฆ่า
เชื้อ ขวดพลาสติก

แขวงหนองบอน

กรุงเทพมหานคร

10250

180 0105563051101 บจ.เอกลาภ เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย
จากัด

20/3/2563

5,000,000

68201

ประกอบกิจการเป็นตัวแทน นายหน้า ซื้อ 29/1236 ซอยหทัยราษฎร์ 39
ขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์

แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร

10510

181 0105563051128 บจ.ร้อยเอ็กซ์ จากัด

20/3/2563

5,000,000

70202

ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและ 214/136 หมู่บ้าน อาร์เด้นพัฒนาการ
ให้คาแนะนาปัญหา เกี่ยวกับเทคโนโลยี ซอยพัฒนาการ 20
ด้านการเงิน

แขวงสวนหลวง

เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

10250

182 0105563051144 บจ.ทรัพย์ เจริญสุข 2020 จากัด

20/3/2563

5,000,000

46499

ประกอบกิจการซื้อขาย บรรจุภัณฑ์ที่ใช้
กับอาหารและในครัวเรือน อันได้แก่แก้ว
พลาสติก ถ้วยกาแฟ อื่นๆ

แขวงแสมดา

เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร

10150

183 0105563051179 บจ.ศรีสยาม เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

20/3/2563

5,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร 312/104 ซอยกาแพงเพชร 6 ซอย 7
พาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทาการ

แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร

10210

184 0105563051322 บจ.เอ็กซ์ตร้า ดี จากัด

20/3/2563

5,000,000

68202

ประกอบกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
211/149-1 หมู่ที่ 6
อสังหาริมทรัพย์โดยได้รบั ค่าตอบแทนหรือ
ตามสัญญาจ้าง

แขวงประเวศ

เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

10250

23/54 ซอยบางกระดี่ 34

แขวงพลับพลา

เขตประเวศ

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

185 0105563051454 บจ.อดามี่ เทรดดิ้ง จากัด

23/3/2563

5,000,000

46614

ประกอบกิจการค้า ซื้อ ขาย นาเข้า ส่งออก 123 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้นที่ 23
แขวงจอมพล
เกี่ยวกับธุรกิจปิโตรเคมี สารเคมี รวมทั้ง ห้องเลขที่ 2303 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี
วัตถุดิบ ที่ใช้ในการผลิตของโรงงาน
รังสิต
อุตสาหกรรม

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

186 0105563051462 บจ.มอส เรียล เอสเทท จากัด

23/3/2563

5,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อขาย จัดหาหรือ
จาหน่ายไปด้วยประการใดๆ ซึ่งที่ดินเเละ
อสังหาริมทรัพย์

แขวงคลองจั่น

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

187 0105563051578 บจ.เอส.เอส. พาวเวอร์ จากัด

23/3/2563

5,000,000

43210

ให้บริการติดตั้งระบบไฟฟ้า เดินสายไฟฟ้า 860/17 ถนนหลวงแพ่ง
ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า

แขวงทับยาว

เขตลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร

10520

188 0105563051659 บจ.ทีดับเบิลยู ไนน์ จากัด

23/3/2563

5,000,000

55101

ประกอบกิจการให้บริการสานักงาน
โรงแรม อพาร์เม้นท์ ห้องเช่ารายเดือน
รายวัน

262 ถนนพุทธบูชา

แขวงบางมด

เขตจอมทอง

กรุงเทพมหานคร

10150

189 0105563051721 บจ.เอเกนส์ (ประเทศไทย) จากัด
190 0105563051853 บจ.กราเซียคอนสตรัคชั่น จากัด

23/3/2563
23/3/2563

5,000,000
5,000,000

47412
41002

ประกอบกิจการจาหน่ายซอฟต์แวร์
ประกอบกิจการบริการรับเหมาก่อสร้าง
รับเหมางานระบบ รับเหมาติดตั้งงาน
โครงสร้าง จาหน่ายวัสดุก่อสร้าง

6/24 ซอยเลื่อนอรณพ
19/23 ซอยมิตรไมตรี 6/3

แขวงคลองตันเหนือ
แขวงหนองจอก

เขตวัฒนา
เขตหนองจอก

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10110
10530

191 0105563051969 บจ.ริช โกลด์ เอสเตท จากัด

23/3/2563

5,000,000

68102

ประกอบกิจการให้บริการด้าน
อสังหาริมทรัพย์

188/612 ถนนร่มเกล้า

แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร

10520

192 0105563051977 บจ.ดอมม่า อินเตอร์เนชั่นแนล
(ไทยแลนด์) จากัด

23/3/2563

5,000,000

23923

ประกอบกิจการผลิต แปรรูป นาเข้า
ส่งออก ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์

7 ซอยพัฒนาการ 69 แยก 2-3-4

แขวงประเวศ

เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

10250

193 0105563052108 บจ.ลิฟวิ่งรีโมท คอมพานีส์
(ประเทศไทย) จากัด

23/3/2563

5,000,000

66191

ดาเนินการสนับสนุนการค้าและการลงทุน 571 อาคารอาร์เอสยูทาวเวอร์ ชั้นที่ 8
ให้คาปรึกษาและแนะนาในการประกอบ ห้องเลขที่ 805 ถนนสุขุมวิท
ธุรกิจ

แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

194 0105563052175 บจ.ศุภบูรณ์การเกษตร จากัด

23/3/2563

5,000,000

01299

ประกอบกิจการทาสวน ทานา ทาไร่
ค้าขาย ข้าว ข้าวโพด มันสาประหลัง
กาแฟ เมล็ดโกโก้

245/77 ซอย 24 หมู่บ้าน สัมมากร
ถนนรามคาแหง ซอย 112

แขวงสะพานสูง

เขตสะพานสูง

กรุงเทพมหานคร

10240

195 0105563052213 บจ.เจดีเอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) 24/3/2563
จากัด

5,000,000

20232

ประกอบกิจการผลิต จาหน่าย ทั้งปลีก
และ ส่ง นาเข้า ส่งออก ผลิตภัณฑ์ทา
ความสะอาด ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ เช่น เจ
ลล้างมือ

2/59 ซอยสุขุมวิท 42

แขวงพระโขนง

เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร

10110

196 0105563052418 บจ.ลีโอเน่ เอนเนอจี จากัด

5,000,000

46412

ประกอบกิจการค้าส่งน้ามันเชื้อเพลิง

9/166 ซอยลาดปลาเค้า 79

แขวงอนุสาวรีย์

เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร

10220

24/3/2563

236/58 ซอยลาดพร้าว 132 (วัดกลาง)

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

197 0105563052426 บจ.ชิปปั๊ป จากัด

24/3/2563

5,000,000

47190

ประกอบกิจการจาหน่ายขายปลีก ขายส่ง 123/148 หมู่บ้าน ประภาทรัพย์ 5 ถนน แขวงบางชัน
ขายออนไลน์ สินค้าประเภทเสื้อผ้า
เจริญพัฒนา
เครื่องประดับ และของใช้เบ็ดเตล็ดทั่วไป

เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร

10510

198 0105563052434 บจ.ไท่ชุ่น ลีสซิ่ง จากัด

24/3/2563

5,000,000

77101

ประกอบกิจการให้บริการเช่ารถยนต์ผ่าน
แอพพลิเคชั่นออนไลน์

แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร

10310

199 0105563052477 บจ.เดอะ คอนเสิรต์ แอปพลิเคชัน
จากัด

24/3/2563

5,000,000

63113

ประกอบกิจการให้บริการระบบปฏิบัติการ 33/4 ถนนพระราม 9
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(E Commerce)

แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร

10310

200 0105563052591 บจ.ฟูล เอ็นเนอร์ยี่ จากัด

24/3/2563

5,000,000

49339

ประกอบกิจการบริการจัดขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรทุกชนิด และน้ามันที่
เกี่ยวกับการเกษตรทุกชนิด

54/42 ซอยพหลโยธิน 73

แขวงสนามบิน

เขตดอนเมือง

กรุงเทพมหานคร

10210

201 0105563052761 บจ.โพอีซี่ จากัด

24/3/2563

5,000,000

49329

ประกอบกิจการ ขนส่ง สินค้า อุปโภค
บริโภค ทุกชนิด

36/105 อาคารพี เอส ทาวเวอร์ ชั้นที่ 33 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

กรุงเทพมหานคร

10110

202 0105563053155 บจ.บุญทองสมบูรณ์ จากัด
25/3/2563
203 0105563053317 บจ.เจแอนด์แอล เมอเชนไดส์ จากัด 25/3/2563

5,000,000
5,000,000

08999
47711

ประกอบกิจการรับเก็บรักษาแร่ ถลุงแร่
ประกอบกิจการค้า เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้า
สาเร็จรูป เครื่องแต่งกาย

482/1 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
8 ซอยนักกีฬาแหลมทอง 20

แขวงแสมดา
แขวงทับช้าง

เขตบางขุนเทียน
เขตสะพานสูง

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10150
10240

204 0105563053341 บจ.มัลลิแกน แคปิตอล แมเนจ
เมนท์ จากัด

25/3/2563

5,000,000

64202

ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

2/17-2/19 อาคารเทอร์มินอล ชั้นที่ 3
ซอยสุขุมวิท 24

แขวงคลองตัน

เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร

10110

205 0105563053368 บจ.ตั้งใจส่ง เอ็กซ์เพรส แอนด์ โลจี
สติกส์ จากัด

25/3/2563

5,000,000

49323

รับขนส่งพัสดุและสิ่งของ รวมทั้งรับ
กระจายสินค้า ทั่วราชอาณาจักร

15/9 ถนนนิมิตใหม่

แขวงมีนบุรี

เขตมีนบุรี

กรุงเทพมหานคร

10510

206 0105563053449 บจ.ซี ดี เค โฮลดิ้ง จากัด

25/3/2563

5,000,000

68102

ซื้อ จัดหา รับ เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์
ครอบครอง ปรับปรุงและจัดการโดย
ประการซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอก
ผลของทรัพย์สินนั้น

231 อาคารซี แอนด์ แอล พลาซา ห้อง
เลขที่ 302 ชั้นที่ 3 ถนนราชวงศ์

แขวงจักรวรรดิ

เขตสัมพันธวงศ์

กรุงเทพมหานคร

10100

207 0105563053465 บจ.เมจิคคอล เวิลด์ กรุ๊ป จากัด

25/3/2563

5,000,000

47723

ประกอบกิจการขายปลีกและขายส่ง
เครื่องสาอาง และอาหารเสริม

34/310 ซอยวิภาวดีรงั สิต 47

แขวงสนามบิน

เขตดอนเมือง

กรุงเทพมหานคร

10210

208 0105563053473 บจ.แสงมิน่าห์ จากัด

25/3/2563

5,000,000

55901

ประกอบกิจการให้เช่าห้องพัก หอพัก
1048 ซอยส.ธรณินทร์ 10
อพาร์ทเม้นท์ แฟลต บ้านเช่า และอาคาร
ที่พักอาศัย

แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร

10310

209 0105563053571 บจ.วายโอยู จากัด

26/3/2563

5,000,000

93191

ประกอบกิจการแข่งขันกีฬาอีเล็กทรอนิกส์ 3/1,3/2 ซอยรามคาแหง 164
ทุกชนิดทุกประเภท

แขวงมีนบุรี

เขตมีนบุรี

กรุงเทพมหานคร

10510

1456 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

210 0105563053856 บจ.แมกติทูด เวลธ์ไลฟ์ จากัด

26/3/2563

5,000,000

86909

ประกอบกิจการปรึกษาและจัดหา
ชายไทยและชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ารับ
บริการทางการแพทย์หรือด้านสุขภาพ
และความงาม

ส.ค.-78 แขวงรามอินทรา

211 0105563053872 บจ.ซีโร่-บิต สตูดิโอ จากัด

26/3/2563

5,000,000

59122

ประกอบกิจการผลิต ออกแบบ สร้างภาพ 14/5 ซอยแสงจันทร์-รูเบีย
อิเล็กทรอนิกส์ ภาพสามมิติ ภาพดิจิตอล

212 0105563054011 บจ.จิรฏั ฐ์ปิติกร จากัด
ั กรุ๊ป จากัด
213 0105563054038 บจ.โชควัฒนาหิรญ

26/3/2563
26/3/2563

5,000,000
5,000,000

46499
45201

214 0105563054119 บจ.ธ.จินดา เอ็กซ์เชนจ์ จากัด

26/3/2563

5,000,000

215 0105563054755 บจ.รอมซ์ เมดิคอล ซัพพลาย จากัด 27/3/2563

216 0105563055107 บจ.แลกกัน เอ็กซ์เชนจ์ จากัด

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

เขตคันนายาว

กรุงเทพมหานคร

10230

เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร

10110

ประกอบกิจการจาหน่ายอุปกรณ์กรวยยาง 98/149 ซอยรามคาแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา
ประกอบกิจการบารุงรักษาและการซ่อม 2 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 28
แขวงลาดพร้าว
ระบบเครื่องยนต์และชิ้นส่วน

เขตวังทองหลาง
เขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10310
10230

66123

ประกอบกิจการให้บริการรับแลกเปลี่ยน 444 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 4
ซื้อขาย เงินตรา ธนบัตรต่างประเทศ และ ห้องเลขที่ บี 036000 ถนนพญาไท
เช็คเดินทางบริการที่เกี่ยวข้องทุกประเภท

แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

10330

5,000,000

46441

นาเข้า ส่งออก จาหน่ายยารักษาโรค
เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์
เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์

79/65 ถนนจตุโชติ

แขวงออเงิน

เขตสายไหม

กรุงเทพมหานคร

10220

27/3/2563

5,000,000

66123

ประกอบธุรกิจให้บริการรับแลกเปลี่ยน
ซื้อขาย เงินตรา ธนบัตรต่างประเทศและ
เช็คเดินทางต่างประเทศ

444 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 4
ห้องเลขที่ บี 036000 ถนนพญาไท

แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

10330

217 0105563055123 บจ.ไลอ้อน โซลาร์ (ประเทศไทย)
จากัด

27/3/2563

5,000,000

35101

ประกอบกิจการรับออกแบบ ติดตั้ง ซ่อม 41/156 ถนนประเสริฐมนูกิจ
บารุง จาหน่าย แผงโซลาร์เซลล์ กังหันลม
กังหันลมผลิตไฟฟ้า พลังงาน แสงอาทิตย์
รวมถึงชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของสินค้า
ดังกล่าว

แขวงเสนานิคม

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

218 0105563055531 บจ.แมนดาริน เอสเตท จากัด

30/3/2563

5,000,000

68103

ประกอบกิจการเช่าและการดาเนินการ
1100/66 หมู่บ้าน โนเบิลเรสซิเดนส์
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น ของตนเอง ถนนพัฒนาการ
หรือเช่าจากผู้อื่นเพื่อเป็นที่พักอาศัย

แขวงสวนหลวง

เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

10250

219 0105563055778 บจ.โรจน์วาริน พลัส จากัด
220 0105563055816 บจ.เคแมท เคมีคอล(ไทยแลนด์)
จากัด

30/3/2563
31/3/2563

5,000,000
5,000,000

43210
46691

ประกอบกิจการติดตั้งไฟฟ้า
ประกอบกิจการค้าเคมีภัณฑ์ สีที่ใช้ในอุต
สีทาพื้นสาหกรรม

1/76 ซอยพหลโยธิน 48
162/182 ถนนร่มเกล้า

แขวงท่าแร้ง
แขวงมีนบุรี

เขตบางเขน
เขตมีนบุรี

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10220
10510

221 0105563055875 บจ.เอ็นดับบลิว โปรดักส์ จากัด

31/3/2563

5,000,000

46109

ประกอบกิจการ นาเข้า-ส่งออก
อุปกรณ์โลจิสติกส์

9/29 ซอยสุขสวัสดิ์ 30แยก10

แขวงบางปะกอก

เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพมหานคร

10140

แขวงพระโขนง

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

222 0105563055999 บจ.ต้า ชาน อินเตอร์เนชั่นแนล
เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด

31/3/2563

5,000,000

49323

ประกอบกิจการให้บริการขนส่ง ขนถ่าย
สินค้า ภายในประเทศและต่างประเทศ

223 0105563056111 บจ.กรีน เฮลตี้ จากัด

31/3/2563

5,000,000

46108

224 0105563056219 บจ.สยาม ฟู๊ด เซอร์วสิ แอนด์ เท
รดดิ้ง จากัด

31/3/2563

5,000,000

225 0105563056260 บจ.สวัสดี คราฟท์ จากัด

31/3/2563

226 0105563040533 บจ.อินฟอร์เมชั่น ซิสเท็ม
เทคโนโลยี จากัด

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
11/121 ซอยวัฒนวงศ์

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

แขวงมักกะสัน

เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร

10400

ประกอบกิจการนาเข้า และส่งออก
45 ซอยรัชประชา 2
แอลกอฮอล์ เครื่องมือแพทย์ เจล ทุกชนิด

แขวงจตุจักร

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

56101

ประกอบกิจการร้านอาหาร

แขวงแสมดา

เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร

10150

5,000,000

68102

การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น 1006/409 อาคารมาสเตอร์ววิ เอ็กเซ็ก
ของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อที่พักอาศัย
คิวทีฟเพลส ถนนเจริญนคร

แขวงบางลาภูล่าง

เขตคลองสาน

กรุงเทพมหานคร

10600

4/3/2563

4,500,000

46522

ประกอบกิจการจาหน่าย นาเข้า-ส่งออก 89 ถนนรัชดาภิเษก
เส้นใยแก้วนาแสงทุกชนิด อุปกรณ์พาสซีฟ
อุปกรณ์สื่อสาร

แขวงดินแดง

เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร

10400

227 0105563046787 บจ.เชงจี อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป
(ประเทศไทย) จากัด

13/3/2563

4,500,000

46107

ประกอบกิจการนาเข้านาออกขายส่งขาย
ปลีกวัสดุก่อสร้าง

41/1 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1

แขวงบางมด

เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร

10140

228 0105563050229 บจ.เชงไทย คอมเมิรซ์ จากัด

19/3/2563

4,500,000

70209

ประกอบกิจการเกี่ยวกับการให้บริการให้ 7 ซอยพัฒนาการ 69 แยก 2-3-4
คาปรึกษาการย้ายถิ่นที่อยู่ระหว่างประเทศ

แขวงประเวศ

เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

10250

229 0105563052973 บจ.สวนสุวรรณ จากัด

25/3/2563

4,400,000

46319

ประกอบกิจการร้านขายขนมจีน อาหาร
และเครื่องดื่มทุกชนิด

118 ถนนนาคนิวาส

แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร

10230

230 0103563004292 หจ.ซุปเปอร์ ริช เทรดดิ้ง (2020)

16/3/2563

4,000,000

47190

ประกอบกิจการเครื่องเขียน เฟอร์นิเจอร์
ผ้าห่ม ผ้านวม สินค้าอุปโภคบริโภค

54/13 ซอยรามคาแหง 2 ซอย 23

แขวงดอกไม้

เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

10250

231 0103563004811 หจ.สักสิทธิ์เทคนิคซัพพลาย

24/3/2563

4,000,000

43221

ประกอบกิจการรับเปลี่ยน ติดตั้งท่อทุกชนิด 22 ซอยสุขสวัสดิ์ 1 แยก 8

แขวงบางปะกอก

เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพมหานคร

10140

232 0105563039080 บจ.พีเอ็ม เรียลเอสเตท จากัด
233 0105563039101 บจ.ไซมิส แอนด์ คิว กรีน จากัด
234 0105563039497 บจ.ซาดิค โกลบอล เอ็นเตอร์ไพร
เซส จากัด

2/3/2563
2/3/2563
3/3/2563

4,000,000
4,000,000
4,000,000

68102
82110
46209

ประกิบกิจการซื้อขาย อสังหาริมทรัพย์
ประกอบกิจการบริหารจัดการโรงแรม
ประกอบกิจการค้าส่งออกพืชผลทางการ
เกษตร ทุกชนิด

แขวงบางนาเหนือ
แขวงสามเสนใน
แขวงประเวศ

เขตบางนา
เขตพญาไท
เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10260
10400
10250

235 0105563039837 บจ.เคโยอิ แมเนจเม้นท์ (ประเทศ
ไทย) จากัด

3/3/2563

4,000,000

70209

การให้คาปรึกษา แนะแนว และช่วยเหลือ 100 อาคารสาธรนครทาวเวอร์ ชั้น 9
ในการดาเนินงานเกี่ยวกับการวางแผนกล ถนนสาทรเหนือ
ยุทธ์ การตลาด

แขวงสีลม

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

236 0105563040762 บจ.ฟาร์ฮาน อิมปอร์ต แอนด์
เอ็กซ์ปอร์ต จากัด

4/3/2563

4,000,000

46103

ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออก ขายส่ง
เครื่องประดับต่างๆ และอุปกรณ์เครื่อง
เขียน

แขวงสี่พระยา

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

829 ถนนสะแกงาม

89 ซอยอุดมสุข 27 ถนนสุขุมวิท 103
1077/48 ถนนพหลโยธิน
109/5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9

223/14 อาคารนวรัตน์แมนชั่น ชั้นที่ 6
ตรอกพุทธโอสถ ถนนนเรศ

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

237 0105563040916 บจ.ดีจีซีไอ จากัด

5/3/2563

4,000,000

70209

บริการให้คาปรึกษา แนะนา ด้านการ
บริหารจัดการธุรกิจและการจัดจาหน่าย

238 0105563040983 บจ.ชารันก้า จากัด

5/3/2563

4,000,000

47593

239 0105563041025 บจ.ไห ชวน คอนสตรัคชั่น
(ประเทศไทย) จากัด

5/3/2563

4,000,000

240 0105563041513 บจ.ฟิลลิปส์ ซีฟู้ด บางกอก จากัด

5/3/2563

241 0105563041661 บจ.หัวไท่ เฮลท์ แมเนจเม้นท์ จากัด

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
43/36 ซอยอนุมานราชธน

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

แขวงสุรยิ วงศ์

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

ประกอบกิจการ จาหน่ายปลีก-ส่ง อุปกรณ์ 260 ตรอกสะพานยาว
ไฟฟ้าทุกชนิด

แขวงสี่พระยา

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

41001

การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยทุกประเภท 1083/3 ถนนศรีนครินทร์
บ้านเดี่ยว อาคารอยู่อาศัยรวมอาคารสูง

แขวงสวนหลวง

เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

10250

4,000,000

56101

ประกอบกิจการภัตตาคาร ร้านอาหาร
และบาร์

18 อาคารพาร์คเลน ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่
เอ 106 ซอยสุขุมวิท 61 (เศรษฐบุตร)

แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

6/3/2563

4,000,000

86202

ประกอบกิจการคลินิก สถานพยาบาล
สถานเสริมความงาม

99/191 ซอยลาดพร้าว 41

แขวงจันทรเกษม

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

242 0105563041777 บจ.นาบาเคม แอโรโซล จากัด

6/3/2563

4,000,000

46108

ประกอบกิจการนาเข้าและส่งออกผลติ
ภัณฑ์เคมี

140 ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท

แขวงพระโขนงใต้

เขตพระโขนง

กรุงเทพมหานคร

10260

243 0105563042331 บจ.แฟลช คอฟฟี่ ทีเอช จากัด

6/3/2563

4,000,000

46318

ประกอบธุรกิจขายเครื่องดื่ม ชา กาแฟ
173,173/36,173/37 อาคารเอเซีย เซ็น แขวงทุ่งมหาเมฆ
และเป็นศูนย์กลางค้าขาย ซึ่งสินค้า
เตอร์ ห้องเลขที่ 21-133 ชั้นที่ 21-22
ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ชา กาแฟ และ ชั้นที่ 27-28 ถนนสาทรใต้
ของหวาน เบเกอรี่ ส่วนผสมอาหารเสริม
สินค้าบริโภคทุกชนิด รวมทั้งอุปกรณ์และ
เครื่องมือสาหรับสินค้าดังกล่าว

เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร

10120

244 0105563042706 บจ.มิคอม จากัด

9/3/2563

4,000,000

47190

ซื้อมาขายไป นาเข้า จัดจาหน่าย ตัวแทน 16 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 54
จาหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคทุกชนิด เช่น
เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า

แขวงบางไผ่

เขตบางแค

กรุงเทพมหานคร

10160

245 0105563043001 บจ.บูมบาสติก เอ็นเตอร์ไพรส์เซส
จากัด

9/3/2563

4,000,000

56101

ประกอบกิจการธุรกิจร้านอาหารและ
เครื่องดื่ม ภัตตาคารและบาร์

30 ซอยสุขุมวิท 11(ไชยยศ)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

246 0105563043214 บจ.โบล (บางกอก) จากัด

9/3/2563

4,000,000

85421

ประกอบกิจการรับสอนเต้น ออกแบบท่า
เต้น การแสดง/ทีมเต้นโชว์นอกสถานที่

13 ห้องเลขที่ 103 ซอยนภาศัพท์ แยกที่ แขวงคลองตัน
2 ถนนสุขุมวิท 36

กรุงเทพมหานคร

10110

247 0105563043273 บจ.เบิกฟ้า กรุ๊ป จากัด

9/3/2563

4,000,000

68102

ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
รวมถึงการรับเหมาก่อสร้างทุกประเภท

202/357 ซอยเคหะร่มเกล้า 27

แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร

10520

248 0105563044326 บจ.ซิปเม็กซ์ เทคโนโลยี จากัด

11/3/2563

4,000,000

62012

พัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 15
ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี

กรุงเทพมหานคร

10330

249 0105563044351 บจ.ดอน มาร์คอส จากัด

11/3/2563

4,000,000

20231

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่าย สบู่และ 10/162 อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้นที่ 20
ผลิตภัณฑ์เสริมความงามจากธรรมชาติ
ห้องเลขที่ 2001เอ ซอยสุขุมวิท 13

กรุงเทพมหานคร

10110

เขตคลองเตย

เขตปทุมวัน

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

250 0105563044521 บจ.ติ่ง ไท่ เยี่ยน เทรดดิ้ง จากัด

11/3/2563

4,000,000

46102

นาเข้า ส่งออก ซื้อขาย จาหน่าย รังนก
แปรรูป สินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ทุกชนิด

4/2 ซอยพหลโยธิน 11 ถนนพหลโยธิน

251 0105563044652 บจ.โฮตารุ คอร์ปอเรท จากัด
252 0105563045381 บจ.ทรี ออฟ วอนส์ จากัด
253 0105563046442 บจ.ดีเซโค่ จากัด

11/3/2563
12/3/2563
13/3/2563

4,000,000
4,000,000
4,000,000

56101
56101
46107

ประกอบกิจการร้านอาหาร
ประกอบกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่ม
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการนาเข้า ส่งออก
ขายปลีก ขายส่ง และจัดจาหน่ายวัสดุ
ก่อสร้างทุกประเภท

210/7-9 ถนนอานวยสงคราม
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
93/1 ซอยสุขุมวิท 22
แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย
898/32 อาคารเอสวี ซิตี้ ทาวเวอร์ 2 ชั้น แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา
ที่ 19 ห้องเลขที่ บี ถนนพระราม 3

254 0105563047015 บจ.หัวยี่ คอนสตรัคชั่น จากัด

16/3/2563

4,000,000

41002

ประกอบกิจการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง 3656/45 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 14
อาคารชุด ที่พักอาศัย สะพาน ถนน งาน ถนนพระรามที่ 4
ระบบไฟฟ้า

255 0105563047058 บจ.เทียน ไฮ จากัด

16/3/2563

4,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อและขาย
อสังหาริมทรัพย์ทุกประะเภทรวมอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

256 0105563047163 บจ.ฟอร์ท เอ็มอาร์โอ เซอร์วสิ จากัด 16/3/2563

4,000,000

33152

ประกอบกิจการซ่อมแซมเครื่องบิน
1053/1 ถนนพหลโยธิน
อากาศยาน เรือรบ พร้อมอุปกรณ์ อะไหล่
เรด้าร์ และอุปกรณ์อื่นๆ

257 0105563047261 บจ.ซี.เอ.เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล
เทรดดิ้ง จากัด

16/3/2563

4,000,000

46639

ประกอบกิจการจาหน่าย จัดจาหน่าย
นาเข้า ส่งออก วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์
ตกแต่งบ้าน

258 0105563047295 บจ.แอลเอ็กซ์ ฟาวด์เอชั่น จากัด

16/3/2563

4,000,000

71102

ประกอยกิจการงานวิศวกรรมพื้นฐาน การ 7 ซอยพัฒนาการ 69 แยก 2-3-4
ก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาช่วง จัด
จาหน่ายและเป็นที่ปรึกษา

259 0105563047341 บจ.พลังงานหมุนเวียนก้าวหน้า 4
จากัด

16/3/2563

4,000,000

35101

260 0105563047481 บจ.ซีเค เอเชีย โฮลดิ้ง จากัด

16/3/2563

4,000,000

261 0105563047520 บจ.เจฟ เจมส์ แอนด์ โกลด์ จากัด

16/3/2563

262 0105563048160 บจ.ซิเอเตะ เซเว่น จากัด

17/3/2563

แขวงพญาไท

รหัส
ไปรษณีย์

กรุงเทพมหานคร

10400

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10300
10110
10120

เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร

10110

เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร

10310

แขวงพญาไท

เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร

10400

แขวงดอกไม้

เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

10250

แขวงประเวศ

เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

10250

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า

140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 7 แขวงสุรยิ วงศ์
ถนนสีลม

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

64202

ประกอบกิจการเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท
จากัดและบริษัทมหาชนจากัด

2/131 หมู่บ้าน กฤษดานคร-ปิ่นเกล้า
ซอยวาสนา 5/6 ถนนบรมราชชนนี

แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา

กรุงเทพมหานคร

10170

4,000,000

46103

ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออก ขายส่ง
ขายปลีก เพชร พลอย อัญมณี และ
เครื่องประดับทุกชนิด

26/2 ถนนมเหสักข์

แขวงสุรยิ วงศ์

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

4,000,000

77309

ประกอบธุรกิจบริการให้เช่าและจัด
จาหน่ายเครื่องเสียงทุกชนิด

1 อาคารกลาสเฮ้าส์ ห้อง พี01 ชั้น พี
ซอยสุขุมวิท 25 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

แขวงคลองตัน

580/15 ซอยรามคาแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง
ถนนประชาอุทิศ

222/7 ถนนกาญจนาภิเษก

เขตพญาไท

จังหวัด

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

263 0105563049107 บจ.อาร์.ดี. ไดมอนด์ แอนด์ จิวเวลรี่ 18/3/2563
จากัด

4,000,000

46492

ประกอบกิจการส่งออก เพชร พลอย อัญ
มณีทุกชนิด

1249/161 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ห้อง ซี แขวงสุรยิ วงศ์
ชั้นที่ 20 ถนนเจริญกรุง

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

264 0105563049221 บจ.กวงซิน อีเลคทรอนิค
เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด

18/3/2563

4,000,000

33122

ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซมและ
บารุงรักษาสาหรับอุปกรณ์การผลิตระบบ
อัตโนมัติทางอุตสาหกรรม

7 ซอยพัฒนาการ 69 แยก 2-3-4

แขวงประเวศ

เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

10250

265 0105563049794 บจ.จิทิส จากัด

19/3/2563

4,000,000

46691

ประกอบกิจการจาหน่าย นาเข้า-ส่งออก
เคมีภัณฑ์ ทุกชนิด ทุกประเภท

4345 อาคารภิรชั ทาวเวอร์ แอท ไบเทค
ชั้นที่ 23 ถนนสุขุมวิท

แขวงบางนาใต้

เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร

10260

266 0105563050661 บจ.ชรี เการี ชันเกอร์ ฟิล์มส์ จากัด 20/3/2563

4,000,000

46103

ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออก เสื้อผ้า
เครื่องอุปโภคบริโภค

37 หมู่บ้าน ชวนชื่น ซอยราชพฤกษ์ 13
ถนนราชพฤกษ์

แขวงบางระมาด

เขตตลิ่งชัน

กรุงเทพมหานคร

10170

267 0105563050695 บจ.เนะอุนิโกะ จากัด

20/3/2563

4,000,000

62011

ประกอบกิจการบริการให้ออกแบบเว็บไซต์ 2/55 ซอยสุขุมวิท 41 (ภิรมย์) ถนน
ออกแบบโฆษณา ขายโฆษณา
สุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

268 0105563050750 บจ.เอสวีแอนด์เจวี จากัด

20/3/2563

4,000,000

46411

ประกอบกิจการนาเข้าและจาหน่ายผ้าทุก 11 ซอยพุทธบูชา 23
ชนิด

แขวงบางมด

เขตจอมทอง

กรุงเทพมหานคร

10150

269 0105563051209 บจ.เอเว็กซ์ เทคโนโลยี จากัด

20/3/2563

4,000,000

63112

ประกอบกิจการศูนย์ข้อมูลด้านไอที ให้
บริการเซิรฟ์ ส่วนตัวเสมือนเเละให้บริการ
เช่าพื้นที่เว็บโฮสติ้ง

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

270 0105563051217 บจ.ทรี เฮาส์ เอ็ดยูเคชั่น กรุ๊ป จากัด 20/3/2563

4,000,000

85499

ประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงเรียน ประเภท 41/2 ซอยอรรคพัฒน์
กิจการโรงเรียนและโรงเรียนหลักสูตร
นานาชาติ

แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

271 0105563051268 บจ.อีซี่ ดรอปชิป จากัด

20/3/2563

4,000,000

47190

ประกอบกิจการจาหน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภค ทุกชนิด

แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

272 0105563051373 บจ.แมส โซเชียล จากัด

20/3/2563

4,000,000

58192

การจัดพิมพ์จาหน่ายหรือเผยแพร่งานอื่นๆ 7/1 ถนนสุขาภิบาลบางระมาด
ผ่านทางออนไลน์

แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา

กรุงเทพมหานคร

10170

273 0105563052400 บจ.พีเอช เอ็กซ์พอร์ท จากัด

24/3/2563

4,000,000

46900

ประกอบกิจการค้า นาเข้า ส่งออก สินค้า
อุปโภค บริโภค ทุกประเภท

แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา

กรุงเทพมหานคร

10170

274 0105563053252 บจ.ฟู้ด คัลเจอร์ เอ็ดดูเคชั่น จากัด

25/3/2563

4,000,000

56101

ประกอบกิจการร้านอาหาร ไอศรีม เบเกอ 37 อาคารบิซ ทาวน์ ยูนิต 602 ชั้น 6
รี่ และเครื่องดื่มทุกชนิด
ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนเทพรัตน

แขวงบางนาเหนือ

เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร

10260

275 0105563054046 บจ.ไทย โกลบอล อิมเม็กซ์ จากัด

26/3/2563

4,000,000

82302

ประกอบกิจการรับจัดงานออร์กาไนเซอร์
(ORGANIZER) ทั้งในสถานที่และนอก
สถานที่ รับจัดงานบอลลูนเชิงพาณิชย์
(งานแสดงบอลลูนลอยฟ้า ให้บริการขึ้น
บอลลูนชมวิว)

แขวงสะพานสูง

เขตสะพานสูง

กรุงเทพมหานคร

10240

5/287 คอนโด ลุมพินี วิลล์ รามคาเเหง แขวงหัวหมาก
60/2 อาคารบี ชั้นที่ 10 ซอยรามคาเเหง
60/1

725 อาคารเมโทรโพลิส ชั้นที่ 20 ถนน
สุขุมวิท

52 หมู่ที่ 17

4 ซอยรามคาแหง 118 แยก 37

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

276 0105563054062 บจ.พีแอนด์บี เมดิคอล จากัด

26/3/2563

4,000,000

46443

ประกอบกิจการจาหน่าย ผลิต เวชสาอาง 21 ซอยสังคมสงเคราะห์ 12/1 ถนน
สังคมสงเคราะห์

แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร

10230

277 0105563054321 บจ.เจ เค ซันส์ จากัด

27/3/2563

4,000,000

46492

ส่งออกเพชร พอลย และอัญมณี

919/437 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์
ชั้นที่ 36 ถนนสีลม

แขวงสีลม

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

278 0105563054500 บจ.เคทีซี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จากัด 27/3/2563

4,000,000

55101

ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์
ไนท์คลับ

22 อาคารเค ซอยสุขุมวิท 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

279 0105563054593 บจ.คิว พาวเวอร์ พับลิค มีเดีย
จากัด

27/3/2563

4,000,000

73101

ประกอบกิจการบริการ รับผลิตสื่อเกี่ยวกับ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 35 แขวงห้วยขวาง
วัฒนธรรม บริการถ่ายภาพ และสื่อ
ถนนพระราม 9
โฆษณาต่างๆ

เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร

10310

280 0105563054861 บจ.แคนนาคูเบด (ประเทศไทย)
จากัด

27/3/2563

4,000,000

01619

ประกอบกิจการ ทากสิกรรม ทา
571 อาคารอาร์เอสยูทาวเวอร์ ชั้นที่ 8
เกษตรกรรม เช่น ปลูกพืชกัญชง พืชพันธุ์ ห้องเลขที่ 805 ถนนสุขุมวิท
ทุกชนิด

แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

281 0105563055484 บจ.สตาร์ทไลท์ เทรดดิ้ง จากัด

30/3/2563

4,000,000

46510

ประกอบกิจการตัวแทนจาหน่ายอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ และบริการนาเข้า
ส่งออก และตัวแทนจาหน่าย เครื่องจักร
ทางธุรกิจ

202 อาคารเลอคองคอร์ด ชั้นที่ 9 ห้อง
เลขที่ 902 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร

10310

282 0105563055743 บจ.เอ็มทีที โลจิสติกส์ จากัด

30/3/2563

4,000,000

49323

ประกอบกิจการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ

1023 ซอยเพชรเกษม 51 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง

เขตบางแค

กรุงเทพมหานคร

10160

283 0105563055921 บจ.อาร์แอลวี จากัด

31/3/2563

4,000,000

47511

ประกอบกิจการค้าผ้า ด้าย เครื่องนุ่งห่ม 300/1 โรงแรมโฟร์ซีซั่น ชั้นที่ จี ถนน
เสื้อผ้าสาเร็จรูป เครื่องหนัง เครื่องแต่งกาย เจริญกรุง
เครื่องประดับ เครื่องใช้และเครื่อง
อุปโภคที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร

10120

284 0105563043320 บจ.ร้านตั้งหลัก จากัด
285 0105563047465 บจ.จิ่นซู่ กรุ๊ป จากัด

9/3/2563
16/3/2563

3,900,000
3,600,000

56101
68201

ประกอบกิจการร้านยอาหาร
61 ซอยรัชดาภิเษก 18
แขวงห้วยขวาง
ประกอบกิจการนายหน้า ตัวเเทน ซื้อ ขาย 99/61 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 48 แขวงหนองบอน
อสังหาริมทรัพย์ ทุกประเภท
เเยก 6

เขตห้วยขวาง
เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10310
10250

286 0105563040908 บจ.เอกกรปภา จากัด

5/3/2563

3,500,000

74101

บริการรับออกแบบ ตกแต่ง อาคาร
สานักงาน

62/23 ถนนราษฎร์พัฒนา

แขวงราษฎร์พัฒนา

เขตสะพานสูง

กรุงเทพมหานคร

10240

6/3/2563
26/3/2563

3,000,000
3,000,000

55101
52214

ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์
ประกอบกิจการ บริการรถยก รถลาก รถ
สไลด์

57 ซอยพหลโยธิน 41 ถนนพหลโยธิน
40/51 ถนนมาเจริญ

แขวงลาดยาว
แขวงหนองแขม

เขตจตุจักร
เขตหนองแขม

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10900
10160

287 0103563003890 หจ.เอ็นดับบลิวพร็อพเพอร์ตี้
288 0103563005001 หจ.เก่งรถยก

แขวงยานนาวา

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

289 0105563038865 บจ.อินเจนดีไซน์ จากัด

2/3/2563

3,000,000

71102

ประกอบกิจการรับวางแผนสารวจ
129 ถนนพระราม 9
ออกแบบทางวิศวกรรมและบริการบริหาร
โครงการสาหรับโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการพาณิชย์ และโครงการ
อุตสาหกรรมต่างๆ

แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร

10310

290 0105563038920 บจ.เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี โฮลดิ้ง
จากัด

2/3/2563

3,000,000

64202

ประกอบกิจการลงทุนหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน 36 ซอยสุขุมวิท 31
ในกิจการค้าใดๆเข้าร่วมในกิจการหรือร่วม
ค้ากับบุคคลอื่น

แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

291 0105563039012 บจ.สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี้ อิน
เวสท์เตอร์ส ทู จากัด

2/3/2563

3,000,000

68104

ประกอบกิจการเช่าและการดาเนินการ
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง
หรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อพักอาศัย

แขวงยานนาวา

เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร

10120

292 0105563039179 บจ.จงไท่ไคว่ยวิ้น จากัด

2/3/2563

3,000,000

52292

ประกอบกิจการตัวแทนในการนาเข้า
50/101 ถนนบางบอน 3 หมู่บ้านศศิธร
สินค้าจากประเทศและเป็นตัวแทนส่งออก
สินค้าไปต่างประเทศ

แขวงหนองแขม

เขตหนองแขม

กรุงเทพมหานคร

10160

293 0105563039322 บจ.อัลฟ่า คอม จากัด

3/3/2563

3,000,000

46209

ค้า จาหน่าย ซื้อ นาเข้า ส่งออก ผลิต
สินค้าเกษตรกรรม

555/1 อาคารเอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ เอ แขวงจตุจักร
ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

294 0105563039471 บจ.แอลแอนด์ซีสไมล์เทรดดิ้ง จากัด

3/3/2563

3,000,000

47711

ประกอบิกจการรับซื้อขายเสื้อผ้า
เครื่องประดับ และส่งจาหน่ายยัง
ต่างประเทศ

49 หมู่บ้าน ศิขริน ซอยรามคาแหง 24
แยก 30

แขวงหัวหมาก

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

295 0105563039888 บจ.คิวเปอร์ จากัด

3/3/2563

3,000,000

62011

ประกอบธุรกิจให้บริการระบบที่จะเชื่อม 23/9 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 6
บริการต่างๆ เข้าหากัน โดยผ่าน
ถนนประเสริฐมนูกิจ
แพลตฟอร์ม เพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย

แขวงจรเข้บัว

เขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร

10230

296 0105563040291 บจ.โตวะ เฮ็ม จากัด

4/3/2563

3,000,000

14112

ประกอบกิจการผลิต รับจ้างผลิต
เครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกาย เครื่องเรือน
เครื่องใช้ในครัวเรือน และสานักงาน

367,369,371,373 ซอยพระรามที่ 2 ซอย แขวงท่าข้าม
51

เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร

10150

297 0105563040355 บจ.เบสท์ เวย์ คิทเช่น พลัส จากัด

4/3/2563

3,000,000

46495

ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์ห้องครัว
ออกแบบและรับปรึกษางานด้านห้องครัว

1 ซอยรามอินทรา 81

แขวงรามอินทรา

เขตคันนายาว

กรุงเทพมหานคร

10230

298 0105563040738 บจ.มณีนพรัตน์789 จากัด

4/3/2563

3,000,000

47732

ประกอบกิจการค้ารับซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน 60 ซอยกาญจนาภิเษก 39 แยก 10
ขายฝาก ทอง ทองคาแท่งและ
ทองรูปพรรณ เครื่องประดับทอง

แขวงดอกไม้

เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

10250

299 0105563040754 บจ.เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จากัด

4/3/2563

3,000,000

62012

ประกอบกิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ บริการ
เทคโนโลยีดิจิตัล

แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 24
ห้องเลขที่ 2401 ถนนสาทรใต้

36 ซอยสุขุมวิท 31

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

300 0105563040894 บจ.แอลไล แพ็ค จากัด

5/3/2563

3,000,000

22220

ผลิตและจาหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก
กระดาษ แก้ว และสกรีนงานบนวัสดุ
พลาสติก กระดาษ แก้ว

301 0105563041441 บจ.ชยกร อินชัวรันส์ โบรกเกอร์
จากัด

5/3/2563

3,000,000

66222

302 0105563041751 บจ.ทีซี อินโน ฟูด จากัด

6/3/2563

3,000,000

303 0105563042366 บจ.รุ่งเทียนชัย จากัด
304 0105563042579 บจ.มาย คอนซัลแทนส์ แอนด์
ดีไซน์ จากัด

6/3/2563
9/3/2563

305 0105563043982 บจ.เควีพี อินเตอร์เทรด จากัด

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
55/24 ถนนกาญจนาภิเษก

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

แขวงแสมดา

เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร

10150

ประกอบกิจการนายหน้าประกันวินาศภัย ชั้น 25 ห้อง 2506 เลขที่ 62 อาคารมิล
เลนเนียทาวเวอร์ ถนนหลังสวน

แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

10330

10619

ประกอบกิจการผลิตอาหารเช้าจากธัญพืช 2046/21 ถนนพัฒนาการ
อาหารสาเร็จรูป ขนมกรุบกรอบ เเละ
อาหารพร้อมรับประทานทุกชนิด

แขวงพัฒนาการ

เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

10250

3,000,000
3,000,000

41002
71102

ประกอบธุรกิจรับเหมาสร้าง
ประกอบกิจการรับออกแบบโครงสร้าง
รวมถึงงานระบบต่างๆ และเขียนแบบทาง
สถาปัตยกรรม

64 ซอยพัฒนาการ 20 แยก 8
แขวงสวนหลวง
33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ แขวงห้วยขวาง
พระรามเก้า (อาคารเอ) ชั้นที่ 35 ถนน
พระราม 9

เขตสวนหลวง
เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10250
10310

10/3/2563

3,000,000

46421

ประกอบกิจการเครื่องเคหภัณฑ์
99/32 ซอยลาดปลาเค้า 72 ถนนลาด
เครื่องปรับอากาศ ฟอกอากาศ รวมทั้ง
ปลาเค้า
อะไหล่ อุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว นาเข้า
เพื่อจาหน่ายและส่งออก

แขวงอนุสาวรีย์

เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร

10220

306 0105563044709 บจ.เคอาร์ที ฟู๊ดส์ จากัด
11/3/2563
307 0105563045098 บจ.แอล ดับบลิว (ไทยแลนด์) จากัด 12/3/2563

3,000,000
3,000,000

56101
68201

ประกอบกิจการจาหน่ายอาหารญี่ปุ่น
ประกอบกิจการซื้อ จัดหา รับเช่า เช่าซื้อ
ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้
และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สิน
ใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น

47 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ)
280 ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 302 ซอย
ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร)

แขวงคลองตันเหนือ
แขวงพลับพลา

เขตวัฒนา
เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10110
10310

308 0105563046256 บจ.รักษ์ศิริ 3 จากัด

13/3/2563

3,000,000

86201

โรงพยาบาลเอกชน คลินิคและ
สถานพยาบาล

519/31 ถนนประชาอุทิศ

แขวงทุ่งครุ

เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร

10140

309 0105563047066 บจ.ทีเอช อาร์รวิ า่ เน็ตเวิรค์ จากัด

16/3/2563

3,000,000

62011

ประกอบกิจการให้บริการระบบเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกรรมสินเชื่อ
ระหว่างบุคคลกับบุคคล

21/17 ซอยรามอินทรา 34 แยก 19

แขวงท่าแร้ง

เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร

10220

310 0105563047112 บจ.พี.ดี.แมเนจเม้นท์ แอนด์
คอนซัลแทนท์ 2020 จากัด

16/3/2563

3,000,000

71102

ประกอบกิจการรับออกแบบ ก่อสร้างและ 59/110 ซอยบางแวก 81
เป็นที่ปรึกษา งานโครงสร้าง ระบบประปา
ระบบไฟฟ้า งานโยธา งานก่อสร้าง

แขวงคลองขวาง

เขตภาษีเจริญ

กรุงเทพมหานคร

10160

311 0105563047392 บจ.โฮมเอกมัย จากัด

16/3/2563

3,000,000

56301

ประกอบกิจการร้านบาร์ ร้านอาหารและ
เครื่องดื่ม

แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

15 ซอยเจริญใจ

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
1213/163 ซอยลาดพร้าว94(ปัญจมิตร)

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

ตำบล

อำเภอ

แขวงพลับพลา

เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร

10310

312 0105563047724 บจ.ไท่จง ฉี่หาง การค้าระหว่าง
ประเทศ จากัด

16/3/2563

3,000,000

46321

ประกอบกิจการขายส่งเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์

313 0105563047945 บจ.เอสอาร์แอทราม 2 จากัด

17/3/2563

3,000,000

46102

ประกอบกิจการตัวแทนจาหน่ายกาแฟทุก 144 ถนนรามคาแหง 2
ชนิด

แขวงดอกไม้

เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

10250

314 0105563048283 บจ.แสงไทยสหกิจ จากัด
315 0105563048453 บจ.โตโน่รถบ้านพระราม2 จากัด

17/3/2563
17/3/2563

3,000,000
3,000,000

41002
45103

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ประกอบกิจการรับซื้อ-ขาย-แลก-เปลี่ยน
รถยนต์มือสอง

148/20-21 ถนนนางลิ้นจี่
57 ถนนบางกระดี่

แขวงทุ่งมหาเมฆ
แขวงแสมดา

เขตสาทร
เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10120
10150

316 0105563048461 บจ.เฮ้ เทสติ้ง จากัด

17/3/2563

3,000,000

71201

การทดสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติการ
ทางกายภาพและเคมี

23/1 ตรอกเขียนนิวาสน์

แขวงชนะสงคราม

เขตพระนคร

กรุงเทพมหานคร

10200

317 0105563048925 บจ.ธานัท ชิปปิ้ง แอนด์ ทราน
สปอร์ต จากัด

18/3/2563

3,000,000

52292

ประกอบกิจการให้บริการ ประสานงานพิธี 206 ถนนจารุเมือง
การ นาเข้าและส่งออก สินค้าอุปโภค
บริโภค ทุกประเภท

แขวงรองเมือง

เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

10330

318 0105563048968 บจ.ฮะฮะฮา เอ็นเทอร์ไพรส์ จากัด

18/3/2563

3,000,000

70209

ประกอบกิจการธุรกิจให้บริการ ที่ปรึกษา
การบริหารจัดการองค์กร และรับจ้างทุก
ประเภท

256 ซอยทิพย์วารี

แขวงวังบูรพาภิรมย์

เขตพระนคร

กรุงเทพมหานคร

10200

319 0105563048976 บจ.วะฮะฮะฮา จากัด

18/3/2563

3,000,000

56101

ประกอบกิจการจาหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่มทุกประเภท

695ซ2 ถนนไมตรีจิตต์

แขวงป้อมปราบ

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

10100

320 0105563050385 บจ.ซุปเปอร์ ไอเดีย จากัด

19/3/2563

3,000,000

56101

การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/
ร้านอาหาร

673 ถนนสะแกงาม

แขวงแสมดา

เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร

10150

321 0105563050725 บจ.ซีเอ็ม เมก้า พลัส จากัด

20/3/2563

3,000,000

82302

ประกอบกิจการจัดการแสดงทางธุรกิจ
และการแสดงสินค้า

38/7 ซอยสตรีวทิ ยา 2 ซอย 10

แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร

10230

322 0105563051403 บจ.ศาลายา รอว์ แมททีเรียล ซัพ
พลาย จากัด

23/3/2563

3,000,000

10801

ผลิต จาหน่าย นาเข้า ส่งออก อาหารสัตว์ 10/155 ซอยรามอินทรา 8 แยก 20
อุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

แขวงอนุสาวรีย์

เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร

10220

323 0105563051683 บจ.ปริญพัชร์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

23/3/2563

3,000,000

71102

ประกอบกิจการให้บริการออกแบบและ
ติดตั้งงานระบบวิศวกรรมไฟฟ้า

143 ซอยโชคชัย 4 ซอย 54 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร

10230

324 0105563052051 บจ.เพชรบูรณ์ วิลล์ จากัด

23/3/2563

3,000,000

68102

ดาเนินธุรกิจ ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์
และพัฒนาที่ดิน

1073 ถนนรามคาแหง

แขวงหัวหมาก

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

325 0105563052167 บจ.ฮันนี่ เฮอริเทจ จากัด

23/3/2563

3,000,000

46209

ค้าปลีก ส่ง ผลิตภัณฑ์จากตัว/น้า/แปรรูป 43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น จี ทาว
จากผึ้ง ทุกชนิด
เวอร์ บี ยูนิต 9,10 ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา

เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร

10120

326 0105563052272 บจ.เอฟเอ็นเค เทรดดิ้ง จากัด

24/3/2563

3,000,000

47595

ประกอบกิจการค้าโทรทัศน์ เครื่องโทรสาร 4/8 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 39
เครื่องใช้สานักงาน รวมทั้งอะไหล่และ
(สุวรรณ) ถนนลาดพร้าว
อุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

แขวงคลองจั่น

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

327 0105563052752 บจ.พีพลัส คลีน จากัด

24/3/2563

3,000,000

46441

ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีก น้ายาทา 622/111 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
ความสะอาดและเคมีภัณฑ์

แขวงท่าข้าม

เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร

10150

328 0105563053198 บจ.ดีเคเค ดิไวซ์ จากัด

25/3/2563

3,000,000

47721

จาหน่ายยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการ 8/12 ซอยอมรพันธ์ 4
แพทย์

แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

329 0105563053228 บจ.ไฟว์ ฟิฟทีน วิคทอรี่ จากัด

25/3/2563

3,000,000

56101

ประกอบกิจการภัตตาคาร ร้านอาหารเพื่อ 5/15 ถนนพญาไท
จาหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม เหล้า บุหรี่

แขวงถนนพญาไท

เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร

10400

330 0105563053376 บจ.เอ็นพีเคเอ็น คอนสตรัคชั่น
จากัด

25/3/2563

3,000,000

46599

ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ 414 ซอยบางบอน 5 ซอย 18
เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ
เครื่องกาเนิดไฟฟ้า

แขวงบางบอนเหนือ

เขตบางบอน

กรุงเทพมหานคร

10150

331 0105563053708 บจ.เอ็มจีบีบี จากัด

26/3/2563

3,000,000

47912

ประกอบกิจการจาหน่ายสินค้าทุกชนิด
ผ่านระบบออนไลน์

981/25 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล

แขวงแสมดา

เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร

10150

332 0105563054305 บจ.เพเนทรอน เอเชีย-แปซิฟิค
(ไทยแลนด์) จากัด

27/3/2563

3,000,000

46691

ประกอบกิจการจาหน่าย นาเข้า ส่งออก
เคมีภัณฑ์ สารเคมี น้ายาเคมีภัณฑ์
เคมีภัณฑ์

55/74 หมู่ที่ 9

แขวงท่าแร้ง

เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร

10220

333 0105563055417 บจ.หวังไท่หลง จากัด

30/3/2563

3,000,000

68104

ประกอบกิจการบริการให้เช่า
2102/2 ถนนลาดพร้าว
อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน อาคารพาณิชย์
เเละสิ่งปลูกสร้างอื่น รวมถึงระบบ
สาธารณูปโภค

แขวงวังทองหลาง

เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร

10310

334 0105563055646 บจ.พีเค ซัพพลาย วาล์ว จากัด

30/3/2563

3,000,000

46593

ประกอบกิจการนาเข้า จาหน่าย ชิ้นส่วน
อะไหล่ เครื่องจักรที่ใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรมอาทิเช่น ท่อ วาล์ว หน้า
แปลนข้อต่อ

105 ถนนสวนผัก

แขวงตลิ่งชัน

เขตตลิ่งชัน

กรุงเทพมหานคร

10170

335 0105563055654 บจ.คลีนนิค จากัด

30/3/2563

3,000,000

81210

ประกอบกิจการบริการทาความสะอาด
ทั่วไปของตัวอาคาร

77 ซอยลาซาล 7

แขวงบางนาใต้

เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร

10260

336 0105563047449 บจ.ตั้งใจย่าง จากัด

16/3/2563

2,500,000

56101

ประกอบกิจการภัตตาคาร ร้านอาหาร
171 ถนนจันทน์
ผลิต นาเข้าเพื่อจาหน่ายและกิจการ
อาหารทุกชนิด รวมถึงอาหารประเภทข้าว
กล่อง อาหารแช่แข็ง อาหารสด
อาหารแห้ง อาหารสาเร็จรูป อาหาร
กระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม
สุรา เบียร์ บุหรี่ ขนมหวาน ไอศกรีม เบ
เกอรี่ต่างๆและเครื่องบิโภคอื่น

แขวงวัดพระยาไกร

เขตบางคอแหลม

กรุงเทพมหานคร

10120

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

337 0105563040266 บจ.เวิลด์เดนทัลริชเชสท์ จากัด

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

4/3/2563

2,400,000

86203

ประกอบกิจกรรมทางทันตกรรม

56/129 ซอยพหลโยธิน 59 ถนน
พหลโยธิน

แขวงอนุสาวรีย์

เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร

10220

10/3/2563

2,000,000

56101

ประกอบกิจการภัตตาคารหรือการปรุง
อาหาร

12 ซอยเทียนทะเล 25 ถนนบางขุน
เทียน-ชายทะเล

แขวงท่าข้าม

เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร

10150

339 0103563004039 หจ.วาดดีไซน์ แอนด์ คอนสทรัคชั่น 10/3/2563

2,000,000

74101

ประกอบกิจการออกแบบและรับเหมา
ตกแต่งภายใน ก่อสร้าง รีโนเวท

114/31 ถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 แขวงบางพรม

เขตตลิ่งชัน

กรุงเทพมหานคร

10170

340 0103563004080 หจ.สามพี่น้อง แฟบริค

11/3/2563

2,000,000

47511

ประกอบกิจการค้าผ้า ขายส่ง ขายปลีก
นาเข้า ส่งออก สินค้า ผ้า ทอ ทุกชนิด

919 อาคารชิบูญ่า 19 ห้องเลขที่ 5 เอฟ แขวงถนนพญาไท
15 ชั้นที่ 5 ถนนเพชรบุรี

เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร

10400

341 0103563004098 หจ.88 สต๊อคลอทส์

11/3/2563

2,000,000

47190

ขายปลีก-ส่งออกสินค้าอุปโภคและบริโภค 645/51 ห้องเลขที่ เอ 8 ชั้นที่ 1 ถนน
เพชรบุรี

แขวงถนนพญาไท

เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร

10400

342 0103563004276 หจ.เดอะ เอลเลเฟนท์ แคมป์ 2018 16/3/2563
(ไทยแลนด์)

2,000,000

79120

ประกอบกิจการนาเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่
เกี่ยวกับการนาเที่ยวทุกชนิด ทุกประเภท

แขวงตลาดยอด

เขตพระนคร

กรุงเทพมหานคร

10200

343 0105563038466 บจ.ซันบิยอนด์สกาย จากัด

2/3/2563

2,000,000

82990

ประกอบกิจการรับดูแลการบริหารจัดการ 525/8 ซอยลาดพร้าว 126 (กรัณฑ์พร)
ในกองถ่ายละคร ภาพยนตร์ อาทิ เสื้อผ้า
เครื่องประดับ อาหาร

แขวงพลับพลา

เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร

10310

344 0105563038539 บจ.เทคนิมอล เวนเจอร์ส จากัด

2/3/2563

2,000,000

64202

ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนจากัด
31, 31/1, 33 อาคารภิรชั ทาวเวอร์ แอท แขวงยานนาวา
ความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจากัด และ/หรือ สาทร ชั้น 2 ถนนสาทรใต้
เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจากัดอื่น

เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร

10120

345 0105563038571 บจ.ไวท์ โอเชี่ยน เวิลด์ จากัด

2/3/2563

2,000,000

73101

ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายสื่อโฆษณา 622 อาคารเอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ ชั้นที่
บริการจัดสัมมนาและทาคอร์สออนไลน์ 10/1,8 ถนนสุขุมวิท
และบริการที่เกี่ยวข้อง

แขวงคลองตัน

เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร

10110

346 0105563038598 บจ.ออซ คอนซัลแทนส์ จากัด

2/3/2563

2,000,000

73101

ปรกอบกิจการให้บริการด้านการตลาด
และการโฆษณาบนโซเชียลมีเดีย
ให้บริการแปลภาษา

10/162 อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้นที่ 20
ห้องเลขที่ 2001เอ ซอยสุขุมวิท 13

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

347 0105563038776 บจ.หอมวิเศษมโหฬาร จากัด

2/3/2563

2,000,000

46443

ประกอบกิจการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์
เสริมสร้างเส้นผม และปกป้องดูแลหนัง
ศรีษะ

4/786 ซอยเสรีไทย 57

แขวงคลองกุ่ม

เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร

10240

348 0105563038792 บจ.โคชิน อินเท็กซ์ (ไทยแลนด์)
จากัด

2/3/2563

2,000,000

46599

ประกอบกิจการจาหน่าย ทดสอบ
2 อาคารจัสมินซิตี้ ชั้นที่ 17 ซอยสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
ตรวจสอบ ติดตั้ง ซ่อมแซม บารุงรักษา
23(ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท
เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักร ที่ใช้ในการ
ทดสอบ ตรวจสอบทุกชนิด

กรุงเทพมหานคร

10110

338 0103563004021 หจ.ครัวลุงแถม

108/3 ซอยรามบุตรี

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

349 0105563039187 บจ.คิง โกลบอล เทรดดิ้ง จากัด

2/3/2563

2,000,000

47219

ประกอบกิจการร้านขายปลีกอาหารอื่น ๆ 540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ถนน
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น เช่น อาหาร เพลินจิต
บารุงสุขภาพ

แขวงลุมพินี

350 0105563039250 บจ.โอเชี่ยน ไอ คลาวด์ เทคโนโลยี
จากัด

3/3/2563

2,000,000

62090

ประกอบกิจการให้บริการบารุงรักษา
ระบบคอมพิวเตอร์

434 ถนนสุขุมวิท 71

351 0105563039349 บจ.ดับบลิวแอนด์ดับบลิว เพอร์
เฟคท์ เทน จากัด

3/3/2563

2,000,000

47723

ประกอบกิจการซื้อ สินค้า / ผลิตสินค้า
และจาหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง
เครื่องมือทางการแพทย์ และอุปกรณ์
การแพทย์ เพื่อเสริมความงามทุกชนิด

1990 ซอยเอกชัย 109

352 0105563039411 บจ.ซินเซียร์ แอคเคาน์ติ้ง คอน
ซัลติ้ง เอเชีย จากัด

3/3/2563

2,000,000

70209

353 0105563039560 บจ.เอที ไบโอเทค จากัด

3/3/2563

2,000,000

354 0105563039691 บจ.ทรีลิตเติ้ลดั๊ก จากัด

3/3/2563

355 0105563039721 บจ.ไทยซิลวา จากัด

อำเภอ
เขตปทุมวัน

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

กรุงเทพมหานคร

10330

แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

แขวงบางบอนใต้

เขตบางบอน

กรุงเทพมหานคร

10150

บริการให้คาปรึกษาธุรกิจให้ชาวญี่ปุ่น
2/55 ซอยสุขุมวิท 41 (ภิรมย์) ถนน
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในประเทศไทย สุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

71102

ใหบริการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 667 ซอยพัฒนาการ 74
การออกแบบแนวความคิด การออกแบบ
ขั้นพื้นฐาน การออกแบบรายละเอียด การ
ควบคุมงาน

แขวงประเวศ

เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

10250

2,000,000

88901

ประกอบกิจการสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์
กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก

91 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 10

แขวงทุ่งวัดดอน

เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร

10120

3/3/2563

2,000,000

46313

ประกอบกิจการค้าผลไม้ นาเข้า และ
ส่งออกทั้งผลไม้สดและผลไม้อบแห้ง

24/39 ซอยสุขุมวิท 24

แขวงคลองตัน

เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร

10110

356 0105563040312 บจ.เรียล เอสเตท 1000 เอ็กซ์
จากัด

4/3/2563

2,000,000

82301

ประกอบธุรกิจ จัดอบรมสัมมนา ด้าน
อสังหาริมทรัพย์

118 ซอยหงษ์อ่อน

แขวงสามเสนนอก

เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร

10310

357 0105563040428 บจ.ซุยโดะสุจิ จากัด

4/3/2563

2,000,000

56101

ประกอบกิจการบริการด้านอาหารใน
ภัตตาคารและร้านอาหาร

161/23 ซอยทองหล่อ ถนนสุขุมวิท 55

แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

358 0105563040452 บจ.ฮอสพิเทลลิตี้ พลัส จากัด

4/3/2563

2,000,000

82301

ประกอบกิจการในการฝึกอบรมและ
159 ซอยทวีวฒ
ั นา 25 แยก 26 ถนน
พัฒนาความรู้ ความสามารถ พัฒนาระบบ พุทธมณฑลสาย 4
กระบวนการเรียน การสอน เป็นสถาน
ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

แขวงทวีวฒ
ั นา

เขตทวีวฒ
ั นา

กรุงเทพมหานคร

10170

359 0105563040479 บจ.เชอร์โรไม จากัด

4/3/2563

2,000,000

47219

ประกอบกิจการจาหน่ายปลีก ส่ง อาหาร
และเครื่องดื่ม

48/56 ซอยนิมิตใหม่ 40

แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร

10510

360 0105563040525 บจ.จีเอ็น เอฟแอนด์บี จากัด

4/3/2563

2,000,000

64921

ประกอบกิจการบริการค้าประกันหนี้สิน
ความรับผิดชอบและการปฎิบัติตาม
สัญญาของบุคคลอื่น

1529 ถนนลาดกระบัง

แขวงลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร

10520

เขตลาดกระบัง

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

361 0105563040550 บจ.เพิ่มพลังงาน จากัด

4/3/2563

2,000,000

35101

ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจาหน่าย 794 ถนนกรุงเกษม
พลังงานไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานทางเลือกทุกชนิด

362 0105563040584 บจ.ปอเปิ่น รักษ์สุข จากัด

4/3/2563

2,000,000

46319

ประกอบกิจการขายอาหารเพื่อสุขภาพ

363 0105563040720 บจ.เจวายเจ 2020 จากัด

4/3/2563

2,000,000

46102

ประกอบกิจการนาเข้าและส่งออก
1579 ถนนอ่อนนุช
อาหารแห้ง อาหารปรุงสาเร็จ และอาหาร
ประเภทอื่นๆ และเครื่องดื่มทุกประเภท

364 0105563040843 บจ.หยุนโจว อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด

5/3/2563

2,000,000

52291

โลจิสติกส์ ขนส่ง

365 0105563040959 บจ.ยิ้มก็ดี จากัด

5/3/2563

2,000,000

62011

ประกอบกิจการให้บริการบริการออกแบบ 219/2 อาคารอโศกทาวเวอร์ส ถนน
เว็บไซด์ จัดทาโฆษณาบนเว็บไซด์ทุกชนิด สุขุมวิท 21 (อโศก)

366 0105563040991 บจ.เพอร์เฟคท์ไบท์ จากัด
367 0105563041033 บจ.แบงค็อก บิสซิเนส โลจิสติกส์
จากัด

5/3/2563
5/3/2563

2,000,000
2,000,000

56101
82990

ประกอบกิจการภัตตาคาร ร้านอาหาร
ประกอบกิจการรับจัดหา รถขนส่งสินค้า
ตู้คอนเทรนเนอร์

368 0105563041106 บจ.โกลบอลดอทคอนเน็กซ์ จากัด

5/3/2563

2,000,000

82302

จัดสัมมนา อีเว้นท์ โฆษณา กิจกรรม
ส่งเสริมการขาย

369 0105563041220 บจ.เอเลี่ยน เทค. จากัด

5/3/2563

2,000,000

47739

จาหน่ายส่งเเละปลีกสเปย์ทาความเย็นทุก 79 ซอยอุดมสุข 26 ถนนสุขุมวิท
ประเภท

370 0105563041271 บจ.ดีเชง จากัด

5/3/2563

2,000,000

70209

371 0105563041289 บจ.เจแอลอาร์ดี โฮลดิ้ง จากัด

5/3/2563

2,000,000

372 0105563041491 บจ.ออลไทม์ โลจิสติกส์ (2020)
จากัด

5/3/2563

373 0105563041564 บจ.สาธร ไทย จากัด

374 0105563041785 บจ.วีดีโอ ฟอร์ แอดส์ จากัด

ตำบล
แขวงวัดโสมนัส

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

10100

เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

10250

แขวงสวนหลวง

เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

10250

แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร

10400

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

432 ถนนนวลจันทร์
99/296 ถนนศรีนครินทร์ ร่มเกล้า

แขวงนวลจันทร์
แขวงหัวหมาก

เขตบึงกุ่ม
เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10230
10240

77/51 อาคารนอตติ้งฮิลล์ดิเอ็กซ์คลูซีฟ
เจริญกรุง ซอยเจริญกรุง 93

แขวงวัดพระยาไกร

เขตบางคอแหลม

กรุงเทพมหานคร

10120

แขวงบางนา

เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร

10260

ให้คาปรึกษาด้านธุรกิจ การส่งออก

49 อาคารนานาสแควร์ ห้องเลขที่ 2-23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
ถนนสุขุมวิท

กรุงเทพมหานคร

10110

45103

ประกอบธุรกิจเต้นท์รถมือสอง รับซื้อ
แลกเปลี่ยน ขาย ฝากขาย จานา รถยนต์

99/147 ซอยราษฎร์พัฒนา 22

กรุงเทพมหานคร

10240

2,000,000

52292

นาของออกจากท่าเรือตามพิธศี ุลกากร-จัด 27/18 ถนนหนองระแหง
ระวางขนส่งทุกชนิด

แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร

10510

6/3/2563

2,000,000

68201

ประกอบกิจการให้บริการเป็นที่ปรึกษา
บริหารจัดการ นิติบุคคลอาคารชุด นิติ
บุคคลหมู่บ้านจัดสรร

81/1 ซอยสาทร 11

แขวงยานนาวา

เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร

10120

6/3/2563

2,000,000

63113

ประกอบกิจการให้บริการตลาดออนไลน์
สาหรับซื้อ ขาย หรือจัดทาวีดีโอเพื่อ
การค้าและการโฆษณา

114 ซอยราชพฤกษ์ 24

แขวงตลิ่งชัน

เขตตลิ่งชัน

กรุงเทพมหานคร

10170

17 ซอยหมู่บ้านเสรีวลิ ล่า เเยก 2 ถนนศรี แขวงหนองบอน
นครินทร์

131/14-15 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย

แขวงราษฎร์พัฒนา

เขตสะพานสูง

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

375 0105563041793 บจ.ฮูป คลับ (ไทยแลนด์) จากัด

6/3/2563

2,000,000

93120

ประกอบกิจการให้บริการอะคาเดมี่
บาสเกตบอล

114 ซอยราชพฤกษ์ 24

แขวงตลิ่งชัน

เขตตลิ่งชัน

กรุงเทพมหานคร

10170

376 0105563041955 บจ.นายเลิศ เอ็ดดูเคชั่น จากัด

6/3/2563

2,000,000

70209

ประกอบกิจกรรมให้คาปรึกษาด้านการ
บริหารจัดการอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้
ในที่อื่น

2/2 อาคารภักดี ชั้นที่ 1 ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

10330

377 0105563042005 บจ.ดิ เฮาส์ ออฟ แอบบี้ จากัด

6/3/2563

2,000,000

47912

ประกอบกิจการพาณิชย์อิเลกทรอนิกส์

1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้นที่ 9 แขวงบางกะปิ
ถนนเพชรบุรตี ัดใหม่

เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร

10310

378 0105563042111 บจ.ทอง ลี โฮลดิ้งส์ จากัด

6/3/2563

2,000,000

73101

ประกอบกิจการผลิตและออกแบบสื่อ
โฆษณา และการพัฒนาซอฟต์แวร์ทุก
ประเภท

101 ทรูดิจิทัล พาร์ค อาคารเพกาซัส
ห้องเลขที่ ดีดี-02 ชั้นที่ 5 ถนนสุขุมวิท

แขวงบางจาก

เขตพระโขนง

กรุงเทพมหานคร

10260

379 0105563042129 บจ.ไทยไชนีสกรุ๊ปเทคโนโลยี จากัด

6/3/2563

2,000,000

70209

ประกอบกิจการให้คาปรึกษาและให้
คาแนะนาเกี่ยวกับการประกอบการธุรกิจ
ต่างด้าว ภายในประเทศ

184/227 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร

10310

380 0105563042161 บจ.เอสทีเอส โกลบอล เทรดดิ้ง
จากัด

6/3/2563

2,000,000

47190

ประกอบกิจการขายปลีกขายส่ง สินค้า
อุปโภคบริโภคทุกชนิด

234 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม

แขวงนวลจันทร์

เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร

10230

381 0105563042234 บจ.พียา อินเตอร์ เทรดดิ้ง จากัด

6/3/2563

2,000,000

47219

ประกอบกิจการขายปลีก ส่ง ในประเทศ
และนอกประเทศผลิตภัณฑ์อkหารเสริม
เพื่อสุขภาพ

838/56 ถนนหลวงแพง

แขวงทับยาว

เขตลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร

10520

382 0105563042251 บจ.สานักงานบัญชี ดีทีแอล-บีเอ็ม
เอส จากัด

6/3/2563

2,000,000

69200

ประกอบกิจการบริหารจัดการทางบัญชี 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ อาคารเอ แขวงห้วยขวาง
วางแผนภาษี และบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ชั้นที่ 34 ถนนพระราม 9

เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร

10310

383 0105563042269 บจ.แจ๊ส ไทยบิวตี้ เอคซ์พีเรียนซ์
จากัด

6/3/2563

2,000,000

96103

ประกอบกืจการสระ แต่ง ตัด เซท ย้อมสี
สปาผมที่ดาเนินงานในร้านแต่งผม

แขวงมีนบุรี

เขตมีนบุรี

กรุงเทพมหานคร

10510

384 0105563042293 บจ.พัฒนาตนเอง จากัด

6/3/2563

2,000,000

01619

ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาการปลูก 28 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 20
ไผ่ ส่งเสริมศักยภาพของเกษตรกร อบรม
วิจัยและพัฒนาเกษตรกรส่งเสริมการปลูก
ไผ่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ และลดโลกร้อน
บริการจัดการด้านการผลิต แปรรูปทุกป
ประเภท

แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร

10230

385 0105563042391 บจ.จงเทียน เทคโนโลยี จากัด

6/3/2563

2,000,000

46499

ประกอบกิจการจาหน่ายอุปกรณ์เครื่องใช้ 118/141 หมู่บ้าน ปรัชญา-บิซโฮม 2
เกี่ยวกับครัวเรือนและตกแต่งบ้าน
ถนนลาดกระบัง
เครื่องปรับอากาศ เครื่องทาความเย็น

แขวงลาดกระบัง

เขตลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร

10520

200/37 ซอยรามคาแหง 190/1

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

386 0105563042544 บจ.อีซี่ โมไบล์ ชาร์จเจอร์ จากัด

9/3/2563

2,000,000

26302

ประกอบกิจการ ผลิต จาหน่าย ให้เช่า
111/94 ซอยรามอินทรา 40 ถนนราม
นาเข้า ส่งออก แบตเตอร์รี่ สารองโทรศัพท์ อินทรา
พาวเวอร์แบงค์ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องทุกชนิด ทุกประเภท

แขวงนวลจันทร์

เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร

10230

387 0105563042617 บจ.แมนแอนด์แพน จากัด

9/3/2563

2,000,000

56101

ประกอบกิจการให้บริการจาหน่ายอาหาร 94/1-2 ซอยหลังสวน
และเครื่องดื่มทุกชนิด

แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

10330

388 0105563042625 บจ.นันทวัน ดีไซน์ แอนด์ แอสโซซิ
เอท จากัด

9/3/2563

2,000,000

71102

ประกอบกิจการให้คาปรึกษา ออกแบบ
รับเหมาก่อสร้าง

แขวงลาดกระบัง

เขตลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร

10520

389 0105563042633 บจ.คัลเลอร์ แอดดิทีฟ เทคโนโลยี
กรุ๊ป จากัด

9/3/2563

2,000,000

47525

ประกอบกิจการค้าสารเติมแต่งปูน
999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท
สารเติมแต่งซีเมนต์ สารเคมีผสมคอนกรีต เซ็นทรัลเวิลด์ ยูนิตเลขที่
วัสดุป้องกันไฟทุกชนิด
OFMH2901-2912 และ
OFCORE2913-2914 ชั้นที่ 29 ถนน
พระราม 1

แขวงปทุมวัน

เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

10330

390 0105563042692 บจ.เอกอุ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

9/3/2563

2,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร 94/5 ถนนขุมทอง-ลาต้อยติ่ง
พาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทาการ
ถนน สะพาน เขื่อน อุดมง

แขวงขุมทอง

เขตลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร

10520

391 0105563042781 บจ.พิชูส์ เอเซีย แปซิฟิก จากัด

9/3/2563

2,000,000

55101

กิจกรรมการบริการด้านโรงแรม ที่พักแรม 240/6 อาคารอโยธยาทาวน์เวอร์ ชั้นที่
และบริการด้านอาหาร
11 ซอยรัชดาภิเษก 18 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร

10310

392 0105563042897 บจ.บิวตี้ ซัพพอร์ต จากัด

9/3/2563

2,000,000

96104

ประกอบกิจการให้บริการให้คาปรึกษา
ด้านความงาม ดูแลสุขภาพ ความงาม

2 ซอยเจริญกรุง 57

แขวงยานนาวา

เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร

10120

393 0105563043044 บจ.เพียว แครอท จากัด

9/3/2563

2,000,000

56101

ประกอบกิจการธุรกิจประเภทเครื่องดื่ม/
อาหาร/แบบมีสาขาและแฟรนไซส์

92/184 ถนนจตุโชติ

แขวงออเงิน

เขตสายไหม

กรุงเทพมหานคร

10220

394 0105563043095 บจ.โดกิน จัง จากัด

9/3/2563

2,000,000

96104

ประกอบกิจการให้บริการเกี่ยวกับการดูแล 595/22 ถนนสุขุมวิท
ความสวย ความงาม ทุกประเภท ได้แก่
เลเซอร์ผิว ต่อขนตา นวดหน้า

แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

395 0105563043168 บจ.เทรด จีนิคส์ จากัด

9/3/2563

2,000,000

46209

ประกอบกิจการส่งออกสินค้าเกษตร
รวมถึงเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมการเกษตร

2/4 ซอยสุจริต 2

แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร

10310

396 0105563043371 บจ.ทูมอโรว์ ทาวน์ จากัด

9/3/2563

2,000,000

74109

ประกอบกิจการให้บริการด้านการ
ออกแบบ กราฟฟิคดีไซน์ และออกแบบ
สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด

28 ถนนหทัยราษฎร์

แขวงบางชัน

เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร

10510

607 ซอยลาดกระบัง 36

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

397 0105563043397 บจ.วาซเซอร์ซายน์ จากัด

9/3/2563

2,000,000

26109

ประกอบกิจการผลิต นาเข้า จาหน่าย
ติดตั้ง ออกแบบ ซ่อมแซม อุปกรณ์
ประหยัดพลังงาน และพลังงานทดแทน

398 0105563043427 บจ.โอท๊อก ไทย จากัด

9/3/2563

2,000,000

46109

ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออก สินค้า
2/13 ซอยบางนา-ตราด 25
อุปโภคทุกชนิด โดยไม่ระบุชนิดของสินค้า

399 0105563043559 บจ.อินสตัฟ ดิจิตอล กรุ๊ป จากัด

9/3/2563

2,000,000

58192

ประกอบกิจการออกแบบผลิตและจัดทา
สื่อในรูปแบบต่างๆ ทั้งออนไลน์และไม่
ออนไลน์

400 0105563043656 บจ.ยู.เอส.เอ.วินเทจ อินเตอร์เนชั่น
แนล จากัด

10/3/2563

2,000,000

46414

401 0105563043664 บจ.แฮปปี้ 518 จากัด
402 0105563043702 บจ.เอเอ็นพี เอเชีย เทรด จากัด

10/3/2563
10/3/2563

2,000,000
2,000,000

403 0105563043826 บจ.แอคเซนเทค โซลูชั่นส์ จากัด

10/3/2563

404 0105563043842 บจ.คาลีนส์ จากัด

ตำบล

1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 47 ยูนิต แขวงยานนาวา
4703 (ริเวอร์ 23) ถนนสาทรใต้

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร

10120

แขวงบางนาเหนือ

เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร

10260

แขวงคลองถนน

เขตสายไหม

กรุงเทพมหานคร

10220

ประกอบกิจการค้าผ้า ด้าย เครื่องนุ่งห่ม 8/1 ซอยพระยามนธาตุ แยก 6
เสื้อผ้าสาเร็จรูป เครื่องแต่งกาย ถุงเท้า ถุง
น่อง เครื่องหนัง สิ่งทิอทุกชนิด

แขวงคลองบางบอน

เขตบางบอน

กรุงเทพมหานคร

10150

56101
46900

ประกอบกิจการร้านอาหาร
265 ซอยประชาราษฎร์บาเพ็ญ
ประกอบกิจการส่งออกสินค้าทางการ
65/62 ถนนพระราม 9
เกษตร อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์
เสริมและของใช้ในครัวเรือน

แขวงห้วยขวาง
แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10310
10310

2,000,000

46510

ประกอบกิจการค้า ซื้อ ขาย ให้เช่า เช่าซื้อ 71/30 ถนนบรมราชชนนี
อนุญาตให้ใช้ ติดตั้ง แก้ไข ซ่อมแซม
บารุงรักษา และให้คาปรึกษา อันเกี่ยวกับ
เครื่องสมองกล (คอมพิวเตอร์)

แขวงอรุณอมรินทร์

เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร

10700

10/3/2563

2,000,000

47530

ประกอบกิจการ จาหน่าย พรม โคมไฟ
ทุกประเภท

แขวงประเวศ

เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

10250

405 0105563043869 บจ.บางนา เฮ้าส์ซิ่ง จากัด

10/3/2563

2,000,000

68101

ประกอบกิจการให้บริการ ซื้อ ขาย เช่า ให้ 7/1 ซอยอุดมสุข 46
เช่า คอนโด อาคารชุด อพาร์เม้นต์ และ
อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ

แขวงบางนาเหนือ

เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร

10260

406 0105563044024 บจ.พาวเวอร์ ซัพพลาย เทคโนโลยี
(ประเทศไทย) จากัด

10/3/2563

2,000,000

46521

ประกอบกิจการให้จาหน่ายอะไหล่
246 อาคารไทมส์ สแควร์ 15-01,15-03 แขวงคลองเตย
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ถนนสุขุมวิท

เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร

10110

407 0105563044032 บจ.มาดาม รูจ จากัด

10/3/2563

2,000,000

85421

ประกอบกิจการรับสอนเต้น ออกแบบการ 126/15 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย)
แสดงด้านการเต้น รับจัดงานเลี้ยงสังสรรค์

แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

408 0105563044041 บจ.ดี-อีเทอนอลลี่ จากัด

10/3/2563

2,000,000

68201

ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษา แนะนา
จัดการ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ บริหาร
จัดการ ซื้อ ขาย ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

3/270 ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4-19
(หมู่บ้านมิตรประชา 2)

1115/146 หมู่บ้าน เศรษฐสิริ
พัฒนาการ-อ่อนนุช ถนนพัฒนาการ

159/37 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้นที่
23 ซอยสุขุมวิท 21 ถนนอโศก

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

409 0105563044121 บจ.เวิรก์ เวล ดีไซน์ แอนด์ คอน
สตรัคชั่น จากัด

10/3/2563

2,000,000

46103

ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน
จาหน่าย ส่งออก ขายส่ง ขายปลีก
เครื่องสาอาง เวชภัณฑ์

410 0105563044164 บจ.อัลฟ่ากอมม่า (ประเทศไทย)
จากัด

10/3/2563

2,000,000

46599

411 0105563044237 บจ.บิลเลียน เทล จากัด
412 0105563044466 บจ.ฟาวน์เดอร์อัพ จากัด

10/3/2563
11/3/2563

2,000,000
2,000,000

413 0105563044491 บจ.เอ็นพีบี โลจิสติกส์ จากัด

11/3/2563

414 0105563044563 บจ.อัลฟ่า เอนไวโร จีโอเทค จากัด

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
17/15 ซอยประชาชื่น 14 (ม.การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค)

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร

10210

ประกอบกิจการนาเข้า ค้าปลีก ค้าส่งสินค้า 6/363 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 28/1
อะไหล่และอุปกรณ์ในระบบไฮโดรลิกที่ใช้ ถนนพระราม 3
ในโรงงานอุตสาหกรรม

แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา

กรุงเทพมหานคร

10120

10791
70209

ประกอบกิจการผลิตขนมขบเคี้ยว
ให้คาปรึกษาด้านธุรกิจ ตลาด กลยุทธ์
ผลิตภัณฑ์ จัดการ เทคโนโลยี

แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว
แขวงพระโขนงเหนือ เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10230
10110

2,000,000

49323

ให้บริการเป็นตัวแทน นายหน้า ขนส่ง ขน 2823/3 อาคารMy office ชั้น 2 ห้อง
ถ่ายสินค้า ทั้งทางบก ทางน้า ทางอากาศ เลขที่ 233 ถนนเจริญกรุง

แขวงบางคอแหลม

เขตบางคอแหลม

กรุงเทพมหานคร

10120

11/3/2563

2,000,000

13940

ประกอบธุรกิจผลิตตาข่ายลวดเหล็ก และ 543/349 ถนนจรัญสนิทวงศ์
สินค้าอื่นที่เกี่ยวข้องกับตาข่ายลวดเหล็ก
เพื่อจาหน่าย

แขวงบางขุนศรี

เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร

10700

415 0105563044695 บจ.จิกลิโอ จากัด
416 0105563044741 บจ.ถ่งซิง จากัด

11/3/2563
11/3/2563

2,000,000
2,000,000

56101
79120

ประกอบกิจการร้านอาหาร
ประกอบกิจการนาเที่ยว รวมทั้งธุรกิจ
เกี่ยวกับนาเที่ยวทุกชนิด

149 ซอยศึกษาวิทยา
886/301 ถนนหลวงเเพ่ง

แขวงสีลม
แขวงทับยาว

เขตบางรัก
เขตลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10500
10520

417 0105563044768 บจ.3แอล อินเตอร์เนชั่นแนล เท
รดดิ้ง จากัด

11/3/2563

2,000,000

46319

ประกอบกิจการส่งออก ขายส่ง ขายปลีก
อาหารสดเเละอาหารเเช่เเข็ง จาพวก
ขาไก่สด เเละอาหารทะเลทุกชนิด

79/194-6 ชั้นที่ 3 ซอยสุขุมวิท 46

แขวงพระโขนง

เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร

10110

418 0105563044792 บจ.ออซั่ม ไทย จากัด

11/3/2563

2,000,000

47190

ประกอบกิจการขายสินค้าที่ระบุใน
วัตถุประสงค์

8 ถนนสรณคมน์

แขวงสีกัน

เขตดอนเมือง

กรุงเทพมหานคร

10210

419 0105563044962 บจ.มิลเลนเนี่ยม พาวเวอร์ จากัด

11/3/2563

2,000,000

45201

ประกอบกิจการซ่อมแซมและบริการด้าน
รถยนต์

38 ถนนบรมราชชนนี

แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา

กรุงเทพมหานคร

10170

420 0105563045021 บจ.ไอทีเอส โกลบอล จากัด

12/3/2563

2,000,000

46109

ประกอบกิจการ นาเข้า ส่งออก สินค้าทุก 1000/14 อาคารพี.บี.ทาวเวอร์ ชั้นที่ 6
ชนิด

แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

421 0105563045047 บจ.ซานไท่ อินดัสตรี จากัด

12/3/2563

2,000,000

47691

ประกอบกิจการซื้อมาขายไป สินค้าพ
รีเมี่ยมทุกชนิด

240 ซอยกัลปพฤกษ์ 6

แขวงบางหว้า

เขตภาษีเจริญ

กรุงเทพมหานคร

10160

422 0105563045055 บจ.เจเจพลัส ซัพพลายส์ จากัด

12/3/2563

2,000,000

46691

ประกอบกิจการซื้อขาย นาเข้า ส่งออก
113/3 ตรอกน้อมจิตต์
จัดหา และเป็นตัวแทนจาหน่าย เคมีภัณฑ์

แขวงสี่พระยา

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

47 ซอยรามอินทรา 101 แยก1
25/2 ซอยสุขุมวิท 38

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

423 0105563045179 บจ.ว่าน เซิ่ง จากัด

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ
เขตวังทองหลาง

12/3/2563

2,000,000

79120

ประกอบธุรกิจนาเที่ยวและธุรกิจอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการนาเที่ยวทุกชนิด

280 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา

แขวงพลับพลา

424 0105563045187 บจ.อาหมัด เบทแมน โค้ชชิ่ง จากัด 12/3/2563

2,000,000

85410

ประกอบกิจการจัดหาผู้ฝึกสอนและ
ให้บริการสอนเทคนิคการเล่นกีฬากอล์ฟ
ส่วนบุคคลและแบบกลุ่ม แก่ผู่ที่สนใจทุก
ระดับ

10/162 อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้นที่ 20
ห้องเลขที่ 2001เอ ซอยสุขุมวิท 13

425 0105563045250 บจ.คลาสเมธอด (ประเทศไทย)
จากัด

12/3/2563

2,000,000

62012

ประกอบกิจการออกแบบ พัฒนา
ดาเนินการ และบริหารจัดการ เกี่ยวกับ
ซอฟต์แวร์

213/4 อาคารอโศกทาวเวอร์ส ห้องบี
ชั้นที่ 5 ถนนสุขุมวิท 21

426 0105563045292 บจ.มอนิ่งดิว เทรดดิ้ง จากัด

12/3/2563

2,000,000

46103

427 0105563045501 บจ.ดิ่งไท่ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย)
จากัด

12/3/2563

2,000,000

428 0105563045527 บจ.เดซิเบล อินเทเกรชั่น จากัด

12/3/2563

429 0105563045691 บจ.พีเอชเอ โกลเบิล เซอร์วสิ เซส
จากัด

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

กรุงเทพมหานคร

10310

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออกและ
149/22 ซอยประชาอุทิศ 33
จาหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค เช่น เครื่อง
หนัง เข็มขัด กระเป๋าแฟชั่น และอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

แขวงบางมด

เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร

10140

64202

ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนจากัด
45 ซอยเพชรเกษม 45
ความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจากัด และเป็น
ผู้ถือหุ้นในบริษัทจากัด

แขวงบางแค

เขตบางแค

กรุงเทพมหานคร

10160

2,000,000

47413

ประกอบธุรกิจค้าด้านโทรคมนาคม โดย 2991/40 ถนนลาดพร้าว
ผลิต ซื้อขาย จ้างเหมา รับจ้างเหมา สร้าง
ติดตั้งและบารุงรักษา

แขวงคลองจั่น

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

12/3/2563

2,000,000

46107

ประกอบการนาเข้า ส่งออกได้เเก่ เหล็ก 64/40 ถนนสังฆสันติสุข
โลหะหนัก ทองเเดง ทองเหลือง เศษทอง
เเดง รอกเครนไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง ขาย
วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างผลิตภัณฑ์โลหะ
อุปกรณ์ระบบท่อโดยได้รบั ค่าตอบ
เเทนหรือสัญญาจ้าง

แขวงกระทุ่มราย

เขตหนองจอก

กรุงเทพมหานคร

10530

430 0105563045713 บจ.ช้างสุวรรณ ซีเคียวริตี้ แอนด์
คลีนนิ่ง จากัด

12/3/2563

2,000,000

80100

ประกอบกิจการบริการงานรักษาความ
ปลอดภัยหน่วยงานภาครัฐ

32 ซอยประชานุกูล 3 ซอย 1

แขวงวงศ์สว่าง

เขตบางซื่อ

กรุงเทพมหานคร

10800

431 0105563045730 บจ.ไนน์ บล็อค เน็ตเวิรค์ จากัด

12/3/2563

2,000,000

63113

ประกอบกิจการบริการรับทาเว็ปไซค์ อี
เว้นท์ และสื่อโฆษณาทุกชนิด

1380 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย

แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร

10310

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

432 0105563045870 บจ.เฟอร์นิเจอร์ โฮม แอนด์
เดคคอร์ 81 จากัด

12/3/2563

2,000,000

31009

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่าย ขายส่ง 36/17 หมู่ที่ 17
ปลีก เครื่องครัว เครื่องเรือน ออกแบบ
จัดหาและให้คาปรึกษา งานตกแต่งภายใน
อาคาร และสถานที่อื่นๆ

แขวงแสนแสบ

เขตมีนบุรี

กรุงเทพมหานคร

10510

433 0105563046027 บจ.หลงกู้ จากัด

12/3/2563

2,000,000

10134

ประกอบกิจการผลิตรังนกที่นามาตกเเต่ง 30/4 หมู่บ้าน ศุภาลัย รัชดา พลาซ่า
ทาความสะอาดเเละบรรจุภาชนะ เช่น รัง ถนนเทียมร่วมมิตร
นกเเห้ง รังนกกึ่งสาเร็จรูปทุก

แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร

10310

434 0105563046094 บจ.ไมล์ดอทส์ โลจิสติกส์ (ไทย
แลนด์) จากัด

12/3/2563

2,000,000

52291

ประกอบกิจการให้บริการโลจิสติกส์

30 ห้องเลขที่ 114 ชั้นที่ 1 ซอยสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
61(เศรษฐบุตร)

เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

435 0105563046213 บจ.สวิเกอร์ จากัด

12/3/2563

2,000,000

43909

กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆซึ่ง
มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

111/123 ซอยฉลองกรุง 53

แขวงลาปลาทิว

เขตลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร

10520

436 0105563046370 บจ.เอ็ม เอ็น แอดเวอร์ไทซิ่ง จากัด

13/3/2563

2,000,000

31009

การผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ทาจากวัสดุอื่นๆ
(ยกเว้น หิน คอนกรีต หรือเซรามิก)

646,648 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 13

แขวงบางมด

เขตจอมทอง

กรุงเทพมหานคร

10150

437 0105563046396 บจ.สเปลนดิด ออร์คิด จากัด
438 0105563046426 บจ.โค้ดเวิรก์ ซ์ บีเคเค จากัด
439 0105563046469 บจ.ควอร์ท เกรเซนท์ จากัด

13/3/2563
13/3/2563
13/3/2563

2,000,000
2,000,000
2,000,000

79110
62012
47219

ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง
ประกอบกิจการให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์
ประกอบกิจการจาหน่ายปลีก ส่งอาหาร
และเครื่องดื่ม

315 ซอยรามคาแหง 24
12/15 ซอยพร้อมมิตร
142 อาคารทู แปซิฟิค เพลส ชั้นที่ 23
ถนนสุขมวิท

แขวงหัวหมาก
แขวงคลองตันเหนือ
แขวงคลองเตย

เขตบางกะปิ
เขตวัฒนา
เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10240
10110
10110

440 0105563046795 บจ.วีโฟน 2020 จากัด

13/3/2563

2,000,000

68102

ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน โทรศัพท์มือถือ และ 1/6 ถนนจันทน์
แท็บเล็ต รวมถึงชิ้นส่วน วัสดุ อุปกรณ์
และส่วนประกอบต่างๆ

แขวงทุ่งวัดดอน

เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร

10120

441 0105563046833 บจ.อีเว้นท์ติก้า จากัด

13/3/2563

2,000,000

82302

ประกอบกิจการให้บริการจัดงานกิจกรรม 217/17-2 ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก) ถนน แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
อโศกทาวเวอร์

กรุงเทพมหานคร

10110

442 0105563046973 บจ.เดอะ พูล แวร์เฮ้าส์ จากัด

16/3/2563

2,000,000

47739

ประกอบกิจการซื้อมา ขายไป สระว่ายน้า 9/52 ซอยพัฒนเวศม์ 12
ไฟเบอร์กลาส

กรุงเทพมหานคร

10110

443 0105563047007 บจ.ทีธทอล์ค จากัด
444 0105563047104 บจ.ยูนิคอร์น ซัพพลาย กรุ๊ป จากัด

16/3/2563
16/3/2563

2,000,000
2,000,000

86203
41001

ประกอบกิจการคลีนิกทันตกรรม
307 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร)
แขวงพลับพลา
ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 42/61 ซอยเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ แขวงหนองแขม
8/1

เขตวังทองหลาง
เขตหนองแขม

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10310
10160

445 0105563047643 บจ.คอนซัลแทนซี่ ควอลิตี้ โซลูชั่น
(ซีคิวเอส) จากัด

16/3/2563

2,000,000

46414

ประกอบกิจการขายผ้า และเสื้อผ้า
สาเร็จรูปทุกชนิด

27 ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 200 ซอยสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
55 (ทองหล่อ)

เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

446 0105563047830 บจ.คูราโทริ จากัด

17/3/2563

2,000,000

70209

ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาในด้านการ
อานายผลิตสื่อต่างๆและรับเป็นที่ปรึกษา
ด้านกิจกรรม

10/162 อาคารเดอะเทรนดี้ ห้องเลขที่
2001เอ ชั้นที่ 20 ซอยสุขุมวิท 13

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

447 0105563047881 บจ.ครีเอทีฟ อีซีเอ จากัด

17/3/2563

2,000,000

70209

บริการ ปรึกษาด้านกิจกรรมนอกหลักสูตร 30 ซอยสุขุมวิท 61 (เศรษฐบุตร)
พัฒนาการของเด็กด้านความคิดสร้างสรรค์

แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

448 0105563047970 บจ.เอ็กซ์-ตร้า คอม ดิสทริบิวชั่น
จากัด

17/3/2563

2,000,000

47420

ประกอบกิจการซื้อขานติดตั้งวิทยุ

90/40-41 อาคารสาธรธานี ชั้นที่ 15
ถนนสาทรเหนือ

แขวงสีลม

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

449 0105563048062 บจ.เอ็มเอส โปรดักท์ไมล์ จากัด

17/3/2563

2,000,000

47612

ค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบ
พิมพ์หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน
เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์

902/119 ถนนพระราม 3

แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา

กรุงเทพมหานคร

10120

450 0105563048097 บจ.พอช ลอนดรี้ แอพ จากัด

17/3/2563

2,000,000

61101

ประกอบกิจการให้บริการระบบอินเตอร์เน็ต 14 ถนนราชพฤกษ์ 24

แขวงตลิ่งชัน

เขตตลิ่งชัน

กรุงเทพมหานคร

10170

451 0105563048640 บจ.แอลซี เชน อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด

18/3/2563

2,000,000

55101

ประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 315 ซอยรามคาแหง24

แขวงหัวหมาก

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

452 0105563048666 บจ.เอส.จี. เรียลเอสเตท จากัด

18/3/2563

2,000,000

47219

ประกอกบกิจการขายปลีก ขายส่งใน
ประเทศและนอกประเทศ ผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมสุขภาพร่างกาย

2582 ถนนลาดพร้าว128/2

แขวงคลองจั่น

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

453 0105563048691 บจ.ไลฟ์ พลัส ดีเวลลอปเม้นท์
จากัด

18/3/2563

2,000,000

55109

ประกอบกิจการให้บริการที่พัก

522/171 ซอยรามคาแหง 39(เทพลีลา1) แขวงวังทองหลาง

เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร

10310

454 0105563048879 บจ.โช แคทเทอริ่ง โฮลดิ้ง จากัด

18/3/2563

2,000,000

47219

ประกอบกิจการค้าปลีกหรือค้าส่ง เพื่อการ 139 อาคารเดอะโอภัส ทองหล่อ 10 ชั้นที่ แขวงคลองตันเหนือ
ขายอาหารที่ปรุงสาเร็จให้ผู้ซื้อสามารถ
1 ห้องเลขที่ 111 ซอยสุขุมวิท 63 ถนน
บริโภคได้ทันที
สุขุมวิท

เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

455 0105563048941 บจ.ไบพินฮุย อี-คอมเมิรซ์ จากัด

18/3/2563

2,000,000

47190

ประกอบกิจการจาหน่ายและนาเข้า สบู่
ยาสระผม ยาสีฟัน กระดาษชาระ
ผงซักฟอก เครื่องเครื่องไฟฟ้า

แขวงบางจาก

เขตพระโขนง

กรุงเทพมหานคร

10260

456 0105563049018 บจ.ไท่ เฉิง อินเตอร์เนชั่นแนล
(ประเทศไทย) จากัด

18/3/2563

2,000,000

47912

ประกอบกิจการค้า นาเข้า ส่งออก ขายส่ง 113/5 ถนนกาญจนาภิเษก
ขายปลีก จาหน่ายสินค้าผ่านระบบ
ออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ ประเภท
เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์
ชาร์จแบตทุกชนิด รวมทั้งของใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน

แขวงแสมดา

เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร

10150

457 0105563049034 บจ.บลู ริเวอร์ ฟิล์มส์ จากัด

18/3/2563

2,000,000

59111

ประกอบกิจการรับผลิต จาหน่าย
นายหน้าและเป็นที่ปรึกษาด้านการผลิต
ภาพยนตร์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

กรุงเทพมหานคร

10110

37 ซอยปุณณวิถี 21

78 อาคารเอ็นแอล เรสซิเด้นซ์ ห้องเลขที่ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
6บี ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก)

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

458 0105563049042 บจ.ไทยซีลอนเทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น 18/3/2563
จากัด

2,000,000

46104

ประกอบกิจการนาเข้าและส่งออก สินค้า
ซอฟต์แวร์ อะไหล่ เครื่องใช้ไฟฟ้า

459 0105563049140 บจ.เอมิ แอนด์ เฟรนส์ จากัด

18/3/2563

2,000,000

47599

460 0105563049166 บจ.ไอเคโอ มินอลต้า เอเชีย จากัด

18/3/2563

2,000,000

461 0105563049182 บจ.กรีนกรุ๊ป อะกริคัลเจอร์ จากัด

18/3/2563

462 0105563049301 บจ.เรด บีทส์ โค้ชชิ่ง จากัด

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
6/8 เยื้อง ซอย สามมิตร(สุขุมวิท 16)
ถนนรัชดาภิเษก (สุขุมวิท-พระราม 4)

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร

10110

ประกอบกิจการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของใช้ 98/142 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 9
สาหรับแม่และเด็ก ผลิตภัณฑ์ของเล่น
(โกสุมนิเวศน์) ถนนแจ้งวัฒนะ
สาหรับเด็ก

แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร

10210

46421

ประกอบกิจการขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน

แขวงบางบอน

เขตบางบอน

กรุงเทพมหานคร

10150

2,000,000

46209

ประกอบกิจกรรม ซื้อมาขายไป พืชผลทาง 247/3 หมู่ที่ 17 ซอยกาญจนาภิเษก 0015 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา
การเกษตร

กรุงเทพมหานคร

10170

18/3/2563

2,000,000

85410

ประกอบกิจการแนะนา เทคนิคด้านกีฬา
ทุกชนิด

326,328 ชั้นที่ 5 ห้องเลขที่ 502 ซอย
พระยามนธาตุฯแยก 27

แขวงคลองบางบอน

เขตบางบอน

กรุงเทพมหานคร

10150

463 0105563049344 บจ.ซิกเนเจอร์77 จากัด

18/3/2563

2,000,000

71101

ประกอบกิจการออกแบบโปรแกรมการ
เดินทาง

870 ถนนลาซาล

แขวงบางนาใต้

เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร

10260

464 0105563049361 บจ.ซีไออีพาวเวอร์ (ไทยแลนด์)
จากัด

18/3/2563

2,000,000

35101

ประกอบกิจการผลิตและการส่งไฟฟ้า

55/3

แขวงถนนพญาไท

เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร

10400

465 0105563049395 บจ.เรซินโนเวชั่น จากัด

18/3/2563

2,000,000

20131

ประกอบกิจการผลิตและจาหนาุยเรซิน
428/193 หมู่บ้าน บลู ลากูน ถนน
หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่ กาญจนาภิเษก
อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสาเร็จรูป

แขวงดอกไม้

เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

10250

466 0105563049433 บจ.ครอสเดอะไทม์ จากัด

18/3/2563

2,000,000

47731

ประกอบกิจการจาหน่าย ขายปลีก ขายส่ง 919/1 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น แขวงสีลม
นาฬิกาทุกชนิด ทุกประเภท
2 ถนนสีลม

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

467 0105563049735 บจ.เซอัน อิชิยามะ จากัด

19/3/2563

2,000,000

46495

นาเข้าและจัดจาหน่าย เครื่องครัวและ
ธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

246 อาคารไทม์สแควร์ ชั้นที่ 3 ห้อง
เลขที่ 318บี ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร

10110

468 0105563049981 บจ.โรสท์ รันเนอร์ คอฟฟี่ จากัด
19/3/2563
469 0105563050059 บจ.๓๓๓ อินเตอร์เทรดพลาส จากัด 19/3/2563

2,000,000
2,000,000

47222
22200

ประกอบกิจการค้าเครื่องดื่มทุกประเภท
ประกอบกิจการ ผลิตภัณฑ์พลาสติก จา
หน่ายเม์ดพลาสติกทุกชนิด

99/7, 99/8 หมู่ที่ 6
620 ซอยบรมราชชนนี72 ถนนบรมราช
ชนนี

แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10170
10170

470 0105563050199 บจ.กั๋วหลง อินเตอร์เนชั่นแนล
เทคโนโลยี เซอร์วสิ (ประเทศไทย)
จากัด

19/3/2563

2,000,000

43223

ให้บริการติดตั้งและจาหนาุยวัสดุ อุปกรณ์ 3656/50 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้นที่ 16 แขวงคลองตัน
ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบปรับอากาศ งาน ถนนพระราม 4
ระบบไฟฟ้า งานระบบดับเพลิง

เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร

10110

471 0105563050334 บจ.เดลิเวอรี่ ฮีโร่ สโตร์ส (ประเทศ
ไทย) จากัด

19/3/2563

2,000,000

47912

ธุรกิจแบ่งบรรจุ จาหน่าย นาเข้าเพื่อค้า 2034/131 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น แขวงบางกะปิ
ปลีก-ส่ง ส่งออก เป็นศูนย์กลางค้าขาย
ที่ 30 ถนนเพชรบุรตี ัดใหม่
ออนไลน์ โดยมีวตั ถุประสงค์ศูนย์กลางการ
จาหน่ายปลีก

เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร

10310

20 ซอยพระยาธาตุฯ แยก 35-11

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

472 0105563050423 บจ.พีอีซี อินเตอร์ จากัด

19/3/2563

2,000,000

46421

การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน

473 0105563050628 บจ.ฮัวรุ่ย อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ
ไทย) จากัด

19/3/2563

2,000,000

46599

474 0105563050741 บจ.บลูแมพ โกลเบิล (ประเทศไทย) 20/3/2563
จากัด

2,000,000

475 0105563050814 บจ.ริชมอนทส์ (เอเซีย) จากัด

20/3/2563

476 0105563050920 บจ.พูน เอ็นเนอร์ยี่ จากัด

477 0105563051071 บจ.ออนทาริโอ เอ็นเตอร์ไพรเซส
จากัด

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
20 ซอยพระยาธาตุฯ แยก 35-11

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

แขวงบางบอน

เขตบางบอน

กรุงเทพมหานคร

10150

การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่ง 21/17 ซอยรามอินทรา 34 แยก19
มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

แขวงท่าแร้ง

เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร

10220

63113

ประกอบกิจการบริการทางด้านร้านค้า
ออนไลน์ เครือข่าย โฆษณา การตลาด
พาณิชน์อิเล็กทรอนิกส์

219/2 อาคารอโศกทาวเวอร์ ชั้นที่ 2
ซอยอโศก ถนนสุขุมวิท 21

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

2,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์

11/1 อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น แขวงยานนาวา
6 ห้องเลขที่ 607 ถนนสาทรใต้

เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร

10120

20/3/2563

2,000,000

47300

ประกอบกิจการค้าน้ามันเชื้อเพลิง ก๊าซ 393 อาคารคลิ๊ก เดนิม ชั้นที่ 3 ห้อง
ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิด
เลขที่ 306 ซอยเอกมัย 19 ถนนเอกมัย
พลังงาน และสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง

แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

20/3/2563

2,000,000

45301

ประกอบกิจการตัวแทนนายหน้า นาเข้า
ส่งออก ยางรถยนต์/อื่น

410/28 อาคารดิ เอ็กเซ็คคิวทีฟ เฮ้าส์
ชั้นที่ 7 ถนนสุรวงศ์

แขวงสี่พระยา

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

478 0105563051306 บจ.เอเซีย ไดเรกต์ โลจิสติกส์ จากัด 20/3/2563

2,000,000

52291

ประกอบกิจการให้คาปรึกษาและ/หรือ
จัดหาบริการ เพื่อการเคลื่อนย้าย จัดเก็บ
รวบรวม กระจายสินค้า วัตถุดิบ ชิ้นส่วน
ให้กับผู้ส่งออก ผู้นาเข้า

36/2 ถนนลาดกระบัง

แขวงลาดกระบัง

เขตลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร

10520

479 0105563051594 บจ.จิตไทย เวลเนส เซอร์วสิ จากัด 23/3/2563

2,000,000

66191

ประกอบกิจการให้คาปรึกษาในด้านการ
ลงทุน บริหารการลงทุน

17/3 ซอยสุขุมวิท 6 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร

10110

480 0105563051845 บจ.พุกงาม บริหารจัดการ จากัด

23/3/2563

2,000,000

80100

ประกอบกิจการรับจ้างเหมาบริการชุมชน 235/7 ถนนราษฎร์พัฒนา
เอื้ออาทรแบบบูรณาการ ด้านการรักษา
ความปลอดภัย ดูแลรักษาความสะอาด
ตามสถานที่ต่างๆ รวมทั้งการดูแลรักษา
และซ่อมแซมทรัพย์สิน อุปกรณ์ระบบ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

แขวงราษฎร์พัฒนา

เขตสะพานสูง

กรุงเทพมหานคร

10240

481 0105563052086 บจ.แวนส์ชาน เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) 23/3/2563
จากัด

2,000,000

46492

ประกอบกิจการขายส่งและขายปลีก แปร 36/125 อาคารศุภาลัย เวลลิงตัน 2 ชั้น
รูปเครื่องประดับ แร่เหล็ก โลหะ โลหะมีค่า 3 ถนนเทียนร่วมมิตร

แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร

10310

482 0105563052132 บจ.รวยสะอาดสะอาด จากัด

2,000,000

81210

รับจ้างทาความสะอาด พ่นสารเคมี
รับจ้างทั่วไป

แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

10330

23/3/2563

188/1 ห้องเลขที่ บี107 ถนนจรัสเมือง

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

483 0105563052141 บจ.แบล็ค ชิมป์ จากัด

23/3/2563

2,000,000

68102

ซื้อ ขาย จัดหา รับ เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ถือ 990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ชั้น 31
กรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ซึ่ง
ห้อง 3101 ถนนพระราม 4
ทรัพย์สินใดๆ รวมถึงสังหาริมทรัพย์และ
อสังหาริมทรัพย์

แขวงสีลม

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

484 0105563052159 บจ.ซิลเวอร์ กอรี จากัด

23/3/2563

2,000,000

70209

ประกอบกิจการบริการรับเป็นที่ปรึกษา
และให้คาแนะนาปัญหาเกี่ยวกับด้าน
บริหารงาน

990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ชั้น 31
ห้อง 3101 ถนนพระราม 4

แขวงสีลม

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

485 0105563052191 บจ.ทาเย เอธิโอเปียน เรสเตอรองท์ 24/3/2563
จากัด

2,000,000

56101

ประกอบกิจการร้านอาหาร และ
เครื่องดื่มทุกชนิด

1/22 ซอยสุขุมวิท 3(นานาเหนือ) ถนน
สุขุมวิท

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

486 0105563052221 บจ.ไทรแอด อินดัสทรีส์ จากัด

24/3/2563

2,000,000

46695

ประกอบกิจการซื้อขาย เศษอะลูมิเนียม
เหล็ก ทองแดง

663/57 ซอยลาดพร้าว 80 แยก 22

แขวงวังทองหลาง

เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร

10310

487 0105563052256 บจ.บิลเลี่ยนมอเตอร์สปอร์ต จากัด

24/3/2563

2,000,000

46109

ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีก จัดหา
ตกแต่ง เกี่ยวกับอุปกรณ์ และอะไหล่
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ทุกชนิดทาง
ออนไลน์

8/84 ซอย01 กาญจนาภิเษก 10/1

แขวงคันนายาว

เขตคันนายาว

กรุงเทพมหานคร

10230

488 0105563052311 บจ.แดนนี่999 จากัด

24/3/2563

2,000,000

47512

ประกอบกิจการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์
เครื่องนอนจากที่นอนไปจนถึงเตียงและ
อุปกรณ์เสริมต่างๆ

28 ซอยรามคาแหง 36/1 แยก 1 ถนน
รามคาแหง

แขวงหัวหมาก

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

489 0105563052671 บจ.ไทลิบูโน่ จากัด

24/3/2563

2,000,000

63113

ประกอบกิจการให้บริการเป็นตลาดกลาง
ในการซื้อขายสินค้า

398 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 1

แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร

10230

490 0105563052736 บจ.แฟรนซ์บิซ จากัด

24/3/2563

2,000,000

77400

ประกอบกิจการตัวแทนจาหน่ายแฟรน
ไชส์สินค้าทุกชนิด

263 ซอยอัศวพิเชษฐ์ 17

แขวงบางระมาด

เขตตลิ่งชัน

กรุงเทพมหานคร

10170

491 0105563052795 บจ.เอชเอชเอช โพรเคียวเมนท์
จากัด

24/3/2563

2,000,000

46109

ประกอบกิจการบริการจัดซื้อ จัดหา จัด 99/25 หมู่บ้าน เซ็นโทร รามอินทรา-จตุ แขวงออเงิน
จ้าง จัดประมูล บริการจัดการกิจกรรมการ โชติ ซอย01 กาญจนาภิเษก 4
สั่งซื้อ สินค้าและบริการทุกชนิด

เขตสายไหม

กรุงเทพมหานคร

10220

492 0105563053058 บจ.ธนอินทร์ จากัด

25/3/2563

2,000,000

28299

การผลิตเครื่องจักรเพื่อใช้งานเฉพาะอย่าง 101/192 ซอยเคหะร่มเกล้า 9 ถนนเคหะ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง
อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ร่มเกล้า

กรุงเทพมหานคร

10520

493 0105563053261 บจ.สเตร็งธ์ แอนด์ รีแฮบ จากัด

25/3/2563

2,000,000

93112

ให้บริการสถานที่ออกกาลังกายและเครื่อง 1 ซอยสุขุมวิท 25
ออกกาลังกาย

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

494 0105563053325 บจ.เอ็มจีไอดี (ไทยแลนด์) จากัด

25/3/2563

2,000,000

58202

ประกอบกิจการให้บริการแพลตฟอร์ม
โฆษณาออนไลน์

แขวงห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร

10310

2/4 ซอยสุจริต 2

เขตห้วยขวาง

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

495 0105563053511 บจ.กรุงเทพ โมเดิรน์ เฟอร์นิเจอร์
จากัด

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

25/3/2563

2,000,000

47591

ขายปลีก ขายส่ง เฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด

281 ซอยพัฒนาการ 29

496 0105563053601 บจ.วอเตอร์ โชส์ โปรดักชั่นส์ จากัด 26/3/2563

2,000,000

59111

ประกอบกิจการผลิตภาพยนต์ โฆษณา
10/162 อาคารเดอะเทรนดี้ ห้องเลขที่
รายการโทรทัศน์ รายการเพลง ตัดต่อและ 2001เอ ชั้นที่ 20 ซอยสุขุมวิท 13
ลาดับเสียง อนิเมชั่น

497 0105563053619 บจ.คาร์ดิโอแทรค(ประเทศไทย)
จากัด

26/3/2563

2,000,000

46441

498 0105563053881 บจ.คอนซัลแทนท์ 2020 จากัด

26/3/2563

2,000,000

499 0105563053953 บจ.ดับบลิวไอทีเอช ออนไลน์ จากัด 26/3/2563
500 0105563054224 บจ.คีแมค จากัด

ตำบล
แขวงสวนหลวง

อำเภอ

รหัส
ไปรษณีย์

กรุงเทพมหานคร

10250

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

ประกอบกิจการ นาเข้า และส่งออก
1 อาคารกลาสเฮ้าส์ ชั้น 9 ห้อง 901/1
ผลิตภัณฑ์เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ ซอยสุขุมวิท 25 ถนนสุขุมวิท
ทางการแพทย์ทุกชนิด

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

71102

ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา และให้
ข้อแนะนาหรืองานตรวจรับรองงาน ทาง
วิศวกรรม สถาปัตยกรรม

525/24 อาคารเอ็นที เฮ้าส์ ชั้น 8 ซอย
ศูนย์วจิ ัย 4

แขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร

10310

2,000,000

47912

ประกอบกิจการจาหน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภค ทางช่องทางออนไลน์

24/30 ซอยราชพฤกษ์ 9

แขวงบางเชือกหนัง

เขตตลิ่งชัน

กรุงเทพมหานคร

10170

26/3/2563

2,000,000

46593

ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องจักร และ 298 ถนนสามวา
วัสดุสิ้นเปลืองสาหรับโรงงานอุตสาหกรรม

แขวงบางชัน

เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร

10510

501 0105563054577 บจ.สยาม เทคนิคัล จากัด

27/3/2563

2,000,000

46599

ซื้อ,ขาย เครื่องจักร,เครื่องใช้ไฟฟ้า
อุปกรณ์การเกษตร อุปกรณ์อิเล็คทรอนิค

63/2199 ซอยราษฎร์พัฒนา 5

แขวงราษฎร์พัฒนา

เขตสะพานสูง

กรุงเทพมหานคร

10240

502 0105563054682 บจ.เดลิกะ ไทย จากัด

27/3/2563

2,000,000

46102

เป็นนายหน้า ตัวแทน อาหารกระป่อง
อาหารแห้ง อาหารสด อาหารสาเร็จรูป
อาหารทุกชนิด

110/837 เดอะริเวอร์ ชั้นที่ 5 ห้องเลขที่ แขวงคลองต้นไทร
506 ซอยเจริญนคร 13 ถนนเจริญนคร

เขตคลองสาน

กรุงเทพมหานคร

10600

503 0105563054950 บจ.เบสท์ ออร์กาไนเซอร์ จากัด

27/3/2563

2,000,000

82302

ประกอบกิจการ การจัดการแสดงทาง
ธุรกิจและการแสดงสินค้า

59 ซอย01 กาญจนาภิเษก 44/1

แขวงดอกไม้

เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

10250

504 0105563055069 บจ.ฮอมบุญ เฮลท์แคร์ จากัด

27/3/2563

2,000,000

20232

ประกอบกิจการผลิตและซื้อมาขายไป
ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและความงาม

100/65 ซอยกาญจนาภิเษก 005

แขวงหลักสอง

เขตบางแค

กรุงเทพมหานคร

10160

505 0105563055115 บจ.ธ.จินดา อินเตอร์เนชั่นแนล
ลอว์ จากัด

27/3/2563

2,000,000

77409

ประกอบกิจการรับโอนสิทธิเรียกร้องตาม
สัญญาเช่าซื้อ ค้าประกัน กู้ยืม จานอง
จานา

315/14 หมู่บ้าน พรีเมี่ยมเพลส 10 ถนน แขวงลาดพร้าว
สุคนธสวัสดิ์

เขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร

10230

506 0105563055182 บจ.โมลด์ เมเนจเมนท์ จากัด

27/3/2563

2,000,000

46593

ประกอบกิจการค้านาเข้าเเละส่งออก เเม่
พิมพ์ รวมทั้งชิ้นที่เเม่พิมพ์

2/27 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศ แขวงบางนาเหนือ
ทาวเวอร์ ชั้นที่ 7 ซอยบางนา-ตราด 25

เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร

10260

507 0105563055204 บจ.โปร อินเตอร์เนชั่น จากัด

27/3/2563

2,000,000

46422

นาเข้า ส่งออก ขายส่ง ขายปลีก
119/36 ซอยสุขุมวิท 46
เครื่องใช้ไฟฟ้า ฮาร์ดแวร์ โคมไฟ หลอดไฟ
และอุปกรณ์อื่นๆ

เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร

10110

แขวงพระโขนง

เขตสวนหลวง

จังหวัด

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

508 0105563055247 บจ.ยิ่งเจริญ บริหาร จากัด

27/3/2563

2,000,000

82302

ประกอบกิจการรับจัดงานโครงสร้างบูธ 235/64 ถนนราษาร์พัฒนา
ผลิตบูธแสดงสินค้า รับจัดงานอีเว้นท์ และ
ให้เช่าเครื่องทาความเย็น

แขวงราษฎร์พัฒนา

เขตสะพานสูง

กรุงเทพมหานคร

10240

509 0105563055310 บจ.ไดนามิคเอ็ดดูพลัส จากัด

30/3/2563

2,000,000

46431

ประกอบกิจการนาเข้าสื่อการเรียนการ
สอนและเป็นตัวแทนจาหน่ายซอฟแวร์
และฮาร์ดแวร์ หนังสือแบบเรียน

แขวงออเงิน

เขตสายไหม

กรุงเทพมหานคร

10220

510 0105563055352 บจ.แอดวานซ์ เวลเนส จากัด

30/3/2563

2,000,000

46441

ประกอบกิจการนาเข้า จาหน่ายยา วิตามิน 898/3 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ)
และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ทุกชนิด

แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

511 0105563055425 บจ.สินแวดล้อม จากัด

30/3/2563

2,000,000

71102

ประกอบกิจกรออกแบบ ให้คาปรึกษา
ก่อสร้างและปรับปรุง ระบบบาบัดน้าเสีย

แขวงหัวหมาก

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

512 0105563055450 บจ.เจ้าพระยา คลองเตย จากัด

30/3/2563

2,000,000

77309

ประกอบธุรกิจให้เช่า เช่าช่วง เช่าซื้อ ขาย 143/666 ถนนบรมราชชนนี
ขายฝาก และเปลี่ยนทรัพย์สิน เครื่องมือ
และอุปกรณ์ทุกชนิด

แขวงอรุณอมรินทร์

เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร

10700

513 0105563055727 บจ.ดารงชัย อินเตอร์ จากัด

30/3/2563

2,000,000

46109

ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีกสินค้า
2102/2 ถนนลาดพร้าว
ทั้งทางตรง และอินเตอร์เน็ต ผ่านทางเว็บ
ไซร์

แขวงวังทองหลาง

เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร

10310

514 0105563055735 บจ.เวิลด์ เรพ ครู (ไทยแลนด์) จากัด 30/3/2563

2,000,000

70209

ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับ 33 ซอยสุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท
ด้านพาณิชยกรรม การตลาด อุตสาหกรรม

แขวงพระโขนง

เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร

10110

515 0105563055786 บจ.แบนเนอร์ เอเวอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จากัด

30/3/2563

2,000,000

46691

ประกอบกิจการค้าขายเคมีภัณฑ์สาหรับ
เครื่องจักรทางการพิมพ์ น้ายาล้างทา
ความสะอาดผ้ายาง แม่พิมพ์ น้ายาฟาวน์
แทนฯ

1563/104 ถนนลาซาล

แขวงบางนา

เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร

10260

516 0105563056171 บจ.คอมเมิรซ์ โปร จากัด

31/3/2563

2,000,000

70202

ให้คาปรึกษาทางธุรกิจด้านการเงิน การ
ขนส่งระหว่างประเทศ

17 ซอยนาคนิวาส 11 ถนนนาคนิวาส

แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร

10230

4/3/2563

1,920,000

62090

ประกอบกิจกรรมการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์อื่นๆ

1106 อาคารสเปซเซส ซัมเมอร์ ฮิลล์ ชั้น แขวงพระโขนง
ที่ 3 ห้องเลขที่ 3039 ถนนสุขุมวิท

เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร

10110

11/3/2563

1,700,000

46103

นาเข้า ส่งออก จาหน่ายเครื่องดนตรี
ประเภทต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ อะไหล่ที่
เกี่ยวข้องกับเครื่องดนตรีทุกชนิด

753/2 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน

เขตธนบุรี

กรุงเทพมหานคร

10600

2/3/2563

1,500,000

73101

ประกอบกิจการสื่อโฆษณา และจัด
กิจกรรมพิเศษ

163 อาคารไทยสมุทร ห้องเลขที่ 17 ชั้น แขวงสุรยิ วงศ์
ที่ บี ถนนสุรวงศ์

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

517 0105563040070 บจ.อาวล์ติง (ประเทศไทย) จากัด
518 0105563044598 บจ.เยสพลีส จากัด

519 0105563039128 บจ.เวรี่ แอมบิเชียส จากัด

69/13 ซอยจตุโชติ 6

43 ซอยรามคาแหง 80

แขวงดาวคะนอง

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

520 0105563045969 บจ.ไอริส เม็คคาทรอนิคส์ จากัด

12/3/2563

1,500,000

70209

ประกอบกิจการที่ปรึกษาและบริการทาง
ธุรกิจ

521 0105563048836 บจ.กรุงเทพยางรถยนต์ จากัด

18/3/2563

1,500,000

45302

522 0105563050784 บจ.เพสเตอร์ แพค ออโตเมชั่น
เอเชีย จากัด

20/3/2563

1,500,000

523 0105563050890 บจ.โปรคอนซัลท์พลัส จากัด

20/3/2563

524 0105563051799 บจ.นพโรจน์ โลจิสติกส์ จากัด

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
36 ถนนสี่พระยา

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

ประกอบกิจการจาหน่ายปลีกชิ้นส่วนและ 454/38 ซอยวัชรพล ถนนวัชรพล
อุปกรณ์เสริมใหม่ยานยนต์

แขวงคลองถนน

เขตสายไหม

กรุงเทพมหานคร

10220

46105

ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออก และ
จาหน่ายเครื่องแพ็ค และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวกับสินค้าดังกล่าว

1106 ชั้น 3 ซัมเมอร์ฮิลล์ ถนนสุขุมวิท

แขวงพระโขนง

เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร

10110

1,500,000

47412

ประกอบกิจการการค้าระบบซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์พัฒนาเว็บไซด์พัฒนาระบบ
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

99/87 หมู่บ้าน โครงการกัสโต้ สุขสวัสดิ์ แขวงบางมด
ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1

เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร

10140

23/3/2563

1,500,000

49323

ขนส่ง ขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสารการ 95/177 ถนนสุวนิ ทวงศ์
ขนส่งสินค้าอื่นๆ ทางถนนซึ่งไม่ได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น

แขวงมีนบุรี

เขตมีนบุรี

กรุงเทพมหานคร

10510

525 0105563052787 บจ.ยานาฟาร์ม จากัด

24/3/2563

1,500,000

10501

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายนมสด
และผลิตภัณฑ์นม

772/42 ซอยพัฒนาการ 38

แขวงสวนหลวง

เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

10250

526 0105563046248 บจ.ชุมชนหลวงพ่อโอภาสี จากัด
527 0105563044865 บจ.เอพี ซอฟต์แวร์ จากัด

13/3/2563
11/3/2563

1,400,000
1,200,000

49329
62012

ประกอบกิจการรับจ้างขนส่งโดยสาร
กิจกรรมการจัดทาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ (ยกเว้น
โปรแกรมเว็บเพจและเครือข่าย)

234 ถนนจอมทองบูรณะ
40/6 หมู่ที่ 10 ซอยนวลจันทร์ 16 ถนน
นวลจันทร์

แขวงบางปะกอก
แขวงนวลจันทร์

เขตราษฎร์บูรณะ
เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10140
10240

528 0105563050474 บจ.เอไอ สเปซ คอร์ปอเรชั่น จากัด

19/3/2563

1,200,000

70209

ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและ 1817/90 ซอยปริยานนท์
ให้คาแนะนาปัญหาเกี่ยวกับด้าน
บริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
รวมทั้งปญหาการผลิต การตลาด และการ
จัดจาหน่าย

แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา

กรุงเทพมหานคร

10120

529 0105563051411 บจ.เอ็นบีแอล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป
จากัด

23/3/2563

1,200,000

82302

ประกอบกิจการ ให้บริการจัดหาสถานที่
เพื่อแสดงสินค้า และจาหน่ายสินค้า

แขวงเสนานิคม

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

530 0105563047988 บจ.เฮยา 19 (ไทยแลนด์) จากัด

17/3/2563

1,100,000

46108

ประกอบกิจการนาเข้า-ส่งออก ปุ๋ยเกษตร 2 ซอยนาคนิวาส 37 แยก 2-24 ถนน
และเคมีภัณฑ์ ทุกประเภท
นาคนิวาส

แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร

10230

531 0105563050008 บจ.ปิ่นหงษ์ทอง จากัด

19/3/2563

1,100,000

47300

ทากิจการปั๊มน้ามัน

แขวงบางบาหรุ

เขตบางพลัด

กรุงเทพมหานคร

10700

147/4 ซอยพหลโยธิน 34

870 หมู่บ้าน ภาณุวลิ ล่า ถนนบรมราช
ชนนี

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

532 0105563052868 บจ.หมูห่อตอง จากัด

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

25/3/2563

1,100,000

47912

ประกอบกิจการขายออนไลน์ และ แฟรน
ไชส์ ประเภท หมูทอด ข้าวกระเพรา
รวมทั้งอาหารและเครื่องดื่ม

118 ถนนนาคนิวาส

แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร

10230

533 0103563003628 หจ.บ้านรื่นรมย์ โฮมแคร์

2/3/2563

1,000,000

87301

ประกอบกิจการให้บริการดูแลและบาบัด
คนชรา ผู้ป่วยติดเตียง

30/51 ซอยทวีวฒ
ั นา-กาญจนาภิเษก 24 แขวงทวีวฒ
ั นา

เขตทวีวฒ
ั นา

กรุงเทพมหานคร

10170

534 0103563003652 หจ.ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง1989

2/3/2563

1,000,000

42202

ประกอบกิจการก่อสร้างโครงการ
สาธารณูปโภคเกี่ยวกับสายส่งไฟฟ้ากาลัง
และสายสัญญาณสื่อสาร

1669/853 ซอยหมู่บ้านปิ่นเจริญ

แขวงสีกัน

เขตดอนเมือง

กรุงเทพมหานคร

10210

535 0103563003687 หจ.ทีเคเอ็น เซอร์วสิ

3/3/2563

1,000,000

46691

การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม

579/548 หมู่บ้าน เดอะคอนเนค 11/2
ซอยพระรามที่ 2 ซอย 25

แขวงบางมด

เขตจอมทอง

กรุงเทพมหานคร

10150

536 0103563003733 หจ.พี แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล
2014 (ประเทศไทย)

4/3/2563

1,000,000

46102

ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออก จาหน่าย
ปลาสด และแปรรูปทุกประเภทฯลฯ

37/7 ซอยสมประสงค์ 4

แขวงถนนพญาไท

เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร

10400

537 0103563003750 หจ.ยา 3 แซ่บ ปูไข่ดอง

4/3/2563

1,000,000

56101

ประกอบกิจการจาหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม

50 อาคารจีเอ็มเอ็มแกรมมี่เพลส ห้อง
เลขที่ บี202 ชั้นที่ บี2 ถนนสุขุมวิท 21
(อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

538 0103563003768 หจ.ศักดิ์ดา เซอร์วสิ
539 0103563003776 หจ.ศิลปะบาบัด

4/3/2563
4/3/2563

1,000,000
1,000,000

49323
85423

ประกอบกิจการขนส่ง
ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนด้าน
ศิลปะ

93 ซอยแฮปปี้เพลส 13
315/145 ถนนสาธุประดิษฐ์

แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง
แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10520
10120

540 0103563003792 หจ.อ.กิตดารงค์ชัย รถยก

4/3/2563

1,000,000

49339

ประกอบกิจการบริการขนส่ง เคลื่อนย้าย
รถยนต์

18 ซอยเทอดไท 77 แยก 1

แขวงบางหว้า

เขตภาษีเจริญ

กรุงเทพมหานคร

10160

541 0103563003806 หจ.แอกติน่า พลัส

4/3/2563

1,000,000

32909

ประกอบกิจกรรมการผลิตสินค้าเพื่อใช้ใน 165/28 หมู่บ้าน ชวนชื่นซิตี้ เซาท์วลิ ล์
ครัวเรือนซึ่งไม่สามารถจาแนก กิจกรรมได้ วัชรพล ซอยคู้บอน 27 แยก 11
อย่างชัดเจน

แขวงท่าแร้ง

เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร

10220

542 0103563003814 หจ.แก้วนรินทร์ ทัวร์

4/3/2563

1,000,000

79120

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทุก
ประเภท

แขวงดอกไม้

เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

10250

543 0103563003822 หจ.คามิลลา คลินิก

5/3/2563

1,000,000

86202

ประกอบกิจการคลินิกเสริมความงามและ 3085 ถนนลาดพร้าว
ศัลยกรรมตกแต่ง

แขวงคลองจั่น

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

544 0103563003865 หจ.พรเทพสมุนไพร

6/3/2563

1,000,000

20232

ประกอบกิจการผลิตและจัดจาหน่าย
492/1 ถนนอนามัยงามเจริญ
เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด
ผิวหน้า ผิวกาย เส้นผม ผลิตภัณฑ์กันแดด

แขวงท่าข้าม

เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร

10150

545 0103563003873 หจ.ทีเอจี24
546 0103563003938 หจ.วัฒนกิจรุ่งโรจน์ ทรานสปอร์ต

6/3/2563
6/3/2563

1,000,000
1,000,000

41002
49339

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางถนน

แขวงคลองตันเหนือ
แขวงห้วยขวาง

เขตวัฒนา
เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10110
10310

333/42 หมู่บ้าน สวนหลวงวิลล์ 6 ซอย
28 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9

751/16 ซอยนวลจิต
42/571 ถนนรัชดาภิเษก

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

547 0103563003946 หจ.นิธวิ ทิ ย์ เฮลท์ แคร์ เซอร์วสิ
548 0103563003954 หจ.เอ็น เค ไทยเอ็นเตอร์ไพร์ซ

6/3/2563
9/3/2563

1,000,000
1,000,000

87301
46593

ประกอบกิจการให้บริการ รับดูแลผู้สูงอายุ 191 ซอยท่าข้าม 20 แยก 8-2-2
ประกอบกิจการค้าวัสดุและอุปกรณ์
1231/2 ถนนเคหะร่มเกล้า
เกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมทุกประเภท

แขวงแสมดา
เขตบางขุนเทียน
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10150
10520

549 0103563003962 หจ.เอ็ม บี บี เฮ้าส์
550 0103563003989 หจ.สงคราม เอ็กซ์เพรส

9/3/2563
9/3/2563

1,000,000
1,000,000

55901
49323

ประกอบกิจการให้บริการเช่าอพาร์ทเม้นท์ 146/2 ซอยลาดพร้าว 132 (วัดกลาง)
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 326/16 ซอยสุขสวัสดิ์ 38
และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้า ทาง
อากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ

แขวงคลองจั่น
แขวงบางปะกอก

เขตบางกะปิ
เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10240
10140

551 0103563003997 หจ.ริช คาร์เร้นทอล
552 0103563004004 หจ.เธิรด์ เดย์ ออโต้พาร์ทส์

10/3/2563
10/3/2563

1,000,000
1,000,000

49329
45302

ประกอบกิจการเช่ารถยนต์ มี/ไม่มีคนขับ 199/289 ซอยนวมินทร์ 42
แขวงคลองกุ่ม
ประกอบกิจการจาหน่ายชิ้นส่วน
36/1 ซอยสายไหม 23 (หมู่บ้านเก้าแสน แขวงสายไหม
อุปกรณ์เสริมสาหรับรถยนต์ และอุปกรณ์ ห้า)
ประดับยนต์

เขตบึงกุ่ม
เขตสายไหม

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10240
10220

553 0103563004012 หจ.อภิชา 2020

10/3/2563

1,000,000

47721

ประกอบกิจการจาหน่าย ยา ยารักษาโรค 157 ซอยรามคาแหง 26/2 (หมู่บ้านเดชา) แขวงหัวหมาก
เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์
และอุปกรณ์ทางการแพทย์

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

554 0103563004055 หจ.บีทริปเปิ้ลเอส

10/3/2563

1,000,000

73101

ประกอบกิจการรับออกแบบงานโฆษณา
วางแผนการโฆษณา

แขวงจตุจักร

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

555 0103563004071 หจ.คอดีญะฮ์ มีท แฟคทอรี่

11/3/2563

1,000,000

47211

ประกอบกิจการจาหน่ายเนื้อไก่สด เนื้อวัว 375 ซอยลาดพร้าว 121 (สีวะรา)
สด และชิ้นส่วนเนื้อวัวแปรรูป แช่แข็ง

แขวงคลองจั่น

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

556 0103563004101 หจ.วรรณญา อินเตอร์ เซฟตี้

11/3/2563

1,000,000

46599

ค้าอุปกรณ์เซฟตี้ที่ใช้สาหรับงานก่อสร้าง
การจราจร

23/2 หมู่ที่ 5

แขวงคลองสิบ

เขตหนองจอก

กรุงเทพมหานคร

10530

557 0103563004144 หจ.ฟอร์จูน แอร์
558 0103563004161 หจ.เอ็น วาย ซัพพอร์ต

12/3/2563
12/3/2563

1,000,000
1,000,000

47524
46441

ประกอบกิจการจาหน่ายวัสดุก่อสร้าง
ประกอบกิจการขายส่งสินค้าทางเภสัช
ภัณฑ์

118/47 ถนนพหลโยธิน
22/444 ซอยเลียบคลองสอง 23

แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน
แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10220
10510

559 0103563004187 หจ.สยาม เฮิรบ์ แคร์

13/3/2563

1,000,000

47721

ประกอบกิจการนาเข้า-ส่งออก สินค้า
ระหว่างประเทศ ประเภทยาหม่อง

168/476 ถนนเลียบคลองภาษีจริญฝั่ง
เหนือ

แขวงหนองแขม

กรุงเทพมหานคร

10160

560 0103563004195 หจ.พี.เจ.คอนสตรัคชั่น 1980

13/3/2563

1,000,000

41002

บริการรับเหมาก่อสร้าง รับเหมางานระบบ 47/761 ซอยนิมิตใหม่ 40
รับเหมาติดตั้งงานโครงสร้าง รับเหมา
ตกแต่งต่อเติม ทุกประเภท

กรุงเทพมหานคร

10510

561 0103563004209 หจ.โตดี 2519 กรุ๊ป

13/3/2563

1,000,000

41002

รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์
อาคารที่พักอาศัย โรงงาน โรงเรียน เเละ
สิ่งก่อสร้างทุกชนิด

กรุงเทพมหานคร

10510

599/193 ถนนรัชดาภิเษก

เขตหนองแขม

แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา

293/189 ซอยรามอินทรา 119 ถนนราม แขวงมีนบุรี
อินทรา

เขตมีนบุรี

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

562 0103563004233 หจ.สามัคคี เอ็กซ์เพรส

13/3/2563

1,000,000

49323

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 3497 ซอยประชาสงเคราะห์ 11
ทั้งทางบก ทางน้า ทั้งภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ

แขวงดินแดง

เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร

10400

563 0103563004250 หจ.เรน หลิน

13/3/2563

1,000,000

47219

ซื้อ ขาย วัตถุดิบและอุปกรณ์เบเกอรี่
อาหารสาเร็จรูป และเครื่องดื่มทุกชนิด

633/84 ซอยลาดพร้าว 80 แยก 22

แขวงวังทองหลาง

เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร

10310

564 0103563004268 หจ.วีเวิรค์ พาร์ทเนอร์

16/3/2563

1,000,000

82110

ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงาน
เกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
การตลาด และการจัดจาหน่าย

5/5 ชั้นที่ 2 ซอยเลียบวารี 11

แขวงโคกแฝด

เขตหนองจอก

กรุงเทพมหานคร

10530

565 0103563004306 หจ.เอ็มทีซีเอช คอนเทมโพรารี่

16/3/2563

1,000,000

56101

ประกอบกิจการจาหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่มบริโภคได้ทันที

118 ซอยพหลโยธิน 2 ถนนพหลโยธิน

แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร

10400

566 0103563004314 หจ.ช.ชัชญา การช่าง

17/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาต่อเติม ซ่อมบารุง 48/631 ซอยนิมิตใหม่ 40 ถนนนิมิตใหม่ แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา
อาคารบ้าน สิ่งปลูกสร้างทุกชนิด

กรุงเทพมหานคร

10510

567 0103563004322 หจ.อัณซ์ญา เอ คาร่า

17/3/2563

1,000,000

47723

ประกอบกิจการจาหน่ายสินค้าเกี่ยวกับ
เครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์บารุงผิว

154/87 ซอยสุขุมวิท 1 (รื่นฤดี)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

568 0103563004349 หจ.เคยู-1 เซอร์วสิ

17/3/2563

1,000,000

43210

ประกอบกิจการ ให้บริการรับเหมาติดตั้ง
ออกแบบ ระบบไฟฟ้า ประปา

55/85 หมู่ที่ 10

แขวงหนองจอก

กรุงเทพมหานคร

10530

569 0103563004357 หจ.เคเค ขนส่ง 2020

17/3/2563

1,000,000

49323

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้า ทาง
อากาศ

22 ซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 24

แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา

กรุงเทพมหานคร

10170

570 0103563004390 หจ.เงินเรืองโรจน์

17/3/2563

1,000,000

82110

ประกอบกิจการรับเป็นผู้บริหารงาน
เกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
การตลาด และจัดจาหน่าย

699/46 ซอยกาญจนาภิเษก008

แขวงบางแค

เขตบางแค

กรุงเทพมหานคร

10160

571 0103563004403 หจ.ยูแอนด์เจ ซัพพลาย
572 0103563004411 หจ.เก้า เจนนินทร์

17/3/2563
18/3/2563

1,000,000
1,000,000

46691
47219

ประกอบกิจการค้าเคมีภัณฑ์
ประกอบกิจการ จาหน่าย ผลิตภัณฑ์
อาหารเสริม ทุกชนิด

1 ซอยนวมินทร์ 74 แยก 3-11
42/1 ซอยสุจริต

แขวงรามอินทรา
แขวงสวนจิตรลดา

เขตคันนายาว
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10230
10300

573 0103563004446 หจ.เจนเฮิรบ์ โปรดักส์

18/3/2563

1,000,000

46414

ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องแต่งกาย
เสื้อผ้า บุรษุ สตรี เด็กและเด็กอ่อน ชุด
นอนแฟชั่น

420/139 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล

แขวงแสมดา

เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร

10150

574 0103563004462 หจ.โกลด์เฮอร์บัล

18/3/2563

1,000,000

47190

ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องแต่งกาย 10 ซอยเสนานิคม 1 ซอย 42 แยก 14
เสื้อผ้า เครื่องสาอาง สินค้าอุปโภคบริโภค ถนนเสนานิคม 1
ทั้งหน้าร้านและออนไลน์

แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร

10230

575 0103563004471 หจ.สมชาย 9559 โลจิสติกส์

18/3/2563

1,000,000

49323

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า

แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร

10510

1391 ถนนนิมิตใหม่

เขตหนองจอก

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

576 0103563004489 หจ.อาพันธุ์ บาล์ม 29

18/3/2563

1,000,000

21001

ประกอบกิจการผลิต จาหน่าย และส่งออก 678/187 ซอยพัฒนาการ 44
ยาดม ยาหม่องขี้ผึ้ง ยาหม่องน้ามัน เป็น
ต้น

แขวงสวนหลวง

เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

10250

577 0103563004501 หจ.ปภาวรินทร์ ทรานสปอร์ต

18/3/2563

1,000,000

49329

ประกอบกิจการรับจ้างรถไม่ประจาทางทั้ง 203/194 ซอยแจ้งวัฒนะ 14
รถตู้ รถบัส รถยนต์ และรถโดยสารทุกชนิด

แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร

10210

578 0103563004527 หจ.สุทัศบริการขนส่ง

19/3/2563

1,000,000

49323

ประกอบกิจการ ขนส่งและขนถ่ายสินค้า

3 ซอยเทียนทะเล 20 แยก 12-5 ถนน
บางขุนเทียน-ชายทะเล

แขวงแสมดา

เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร

10150

579 0103563004543 หจ.วัชรพล เซอร์วสิ เซส (1980)

19/3/2563

1,000,000

49323

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้า ทาง
อากาศ ทั้งภายในประเทศ

188/27 หมู่บ้าน ศุภาลัย วิลล์ ถนนสาย แขวงสายไหม
ไหม

เขตสายไหม

กรุงเทพมหานคร

10220

580 0103563004551 หจ.เอ็นยู เบฟเวอเรจ

19/3/2563

1,000,000

56101

ประกอบกิจการจาหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม ทุกชนิด

81/91 ถนนบรมราชชนนี

แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา

กรุงเทพมหานคร

10170

581 0103563004608 หจ.สุทธิชัย ทรานสปอร์ต (2020)

19/3/2563

1,000,000

49323

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
และคนโดยสารทั้ง ทางน้า ทางอากาศ
ทางระบบราง ทั้งภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ

69/286 ซอยเลียบวารี37

แขวงโคกแฝด

เขตหนองจอก

กรุงเทพมหานคร

10530

582 0103563004616 หจ.พาคุณเวลตี้กรุ๊ป

19/3/2563

1,000,000

56101

การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/
ร้านอาหาร

57 อาคารพลาซ่า ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ ดี
4,ดี5 ถนนเลียบคลองสอง

แขวงบางชัน

เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร

10510

583 0103563004624 หจ.พีพีเค ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วสิ 20/3/2563
เซส

1,000,000

47721

ประกอบกิจการค้า เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือ
และอุปกรณ์การแพทย์

89/107 ซอยราชพฤกษ์ 6

แขวงบางจาก

เขตภาษีเจริญ

กรุงเทพมหานคร

10160

584 0103563004659 หจ.ดับเบิ้ลยู ทรีเอ็ม

20/3/2563

1,000,000

78200

ประกอบกิจการรับจัดหาแรงงานและ
จัดการฝึกอบรมให้แก่พนักงาน

620/11 ตรอกต้นโพธิ์ ถนนเจริญกรุง

แขวงบางคอแหลม

เขตบางคอแหลม

กรุงเทพมหานคร

10120

585 0103563004667 หจ.เฉลิมชัย อลูมิเนียม

20/3/2563

1,000,000

43309

ประกอบกิจการตกแต่งอาคารให้เสร็จ
สมบูรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

1/521 หมู่บ้าน อัมพรเพลส ซอย
สุขาภิบาล 5 ซอย 41 ถนนสุขาภิบาล 5

แขวงออเงิน

เขตสายไหม

กรุงเทพมหานคร

10220

586 0103563004713 หจ.ดับเบิ้ลพีอินเตอร์กรุ๊ป

20/3/2563

1,000,000

56101

ประกอบกิจการ ขายก๋วยจั๊บญวน หมูยอ 222/273 ถนนปัญญาอินทรา
อาหารที่ปรุงขึ้นเพื่อบริโภคทันทีและ
เครื่องดื่ม

แขวงบางชัน

เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร

10510

587 0103563004730 หจ.ดอร์นอร์

23/3/2563

1,000,000

47732

บริการขายปลีก ขายส่ง เครื่องประดับ
ทอง เงิน นาก เพชร พลอย

แขวงหัวหมาก

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

295 ซอยรามคาแหง 64 (ธารทิพ 2)

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

588 0103563004748 หจ.มนไมตรี

23/3/2563

1,000,000

82110

ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงาน
88/158 หมู่ที่ 3
เกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม การตลาดและ
จัดจาหน่าย

แขวงบางขุนเทียน

เขตจอมทอง

กรุงเทพมหานคร

10150

589 0103563004764 หจ.พมลพรรณ จีเอส แอคเซสเซอ
รี่ส์

23/3/2563

1,000,000

47732

ขายเครื่องประดับ ทอง เงิน นาก อัยมณี 3191 อาคารพันธุ์ทิพย์ บางกะปิ ห้อง
อื่นๆ
เลขที่ PG02 ชั้น G ซอยลาดพร้าว 127
ถนนลาดพร้าว

แขวงคลองจั่น

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

590 0103563004837 หจ.สุทธิสิรพิ ัฒน์

24/3/2563

1,000,000

68104

ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

310/4 ซอยลาดพร้าว 107 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

591 0103563004861 หจ.นามิ คอร์ปอเรชั่น

24/3/2563

1,000,000

70209

ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ 62 ซอยโพธิ์แก้ว 3
อบรม และพัฒนาบุคลากรขาย ให้
คาแนะนาด้านการขาย บริหารงานขาย
และส่งเสริมการขาย

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

592 0103563004900 หจ.สวยรวยทรัพย์

25/3/2563

1,000,000

96104

ประกอบกิจการเสริมความงาม

201 อาคารเดอะคริสตัส อาคาร อี ห้อง แขวงลาดพร้าว
เลขที่ 111-113 ชั้นที่ 1 ถนนประดิษฐ์มนู
ธรรม

เขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร

10230

593 0103563004918 หจ.โชคดีมีตังค์

25/3/2563

1,000,000

96103

ประกอบกิจการเสริมสวย

295 ศูนย์การค้า ทรี ออน ธรี ห้องเลขที่ แขวงบางคอแหลม
ทรีเอส 7 ถนนพระราม 3

เขตบางคอแหลม

กรุงเทพมหานคร

10120

594 0103563004926 หจ.ทูที อินคัม อิมพอร์ต

25/3/2563

1,000,000

47723

ประกอบกิจการค้า นาเข้า ผลิตภัณฑ์
บารุงผิวพรรณ ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

1338/934 อาคารศุภาลัย พรีมา ริวา
ชั้นที่ 3 ถนนพระราม 3

แขวงช่องนนทรี

เขตยานนาวา

กรุงเทพมหานคร

10120

595 0103563004969 หจ.สามพัฒน์ โฮลลี่ บิลเดอร์

25/3/2563

1,000,000

41001

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ปรับปรุง 222/41 ซอยวิภาวดีรงั สิต 17
บ้าน อาคารทั่วไป และออกแบบ เขียน
แบบก่อสร้างอาคารทั่วไป

แขวงจตุจักร

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

596 0103563004993 หจ.รุ่งเรืองโสภณ

26/3/2563

1,000,000

49329

ประกอบกิจการขนส่งผู้โดยสารประเภทรถ 99/80 ถนนครุใน
โดยสารไม่ประจาทาง

แขวงทุ่งครุ

เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร

10140

597 0103563005019 หจ.โปรแอคทีฟ ลิฟวิ่ง กรุ๊ป
598 0103563005027 หจ.เอส.อาร์. ฟลอร์เทค

26/3/2563
26/3/2563

1,000,000
1,000,000

64929
43302

ประกอบกิจการให้บริการ ด้านสินเชื่อ
284/153 ซอยอ่อนนุช 46
ประกอบกิจการให้บริการ ปูพื้นกระเบื้อง 999 ซอยอนามัยงามเจริญ 27
ยาง กระเบื้อง พื้นกันลื่น หิน ปูน วัสดุอื่น
ที่ใช้ในการปูพื้นทุกชนิด

แขวงอ่อนนุช
แขวงท่าข้าม

เขตสวนหลวง
เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10250
10150

599 0103563005035 หจ.แวนด้า 202

26/3/2563

1,000,000

49329

ประกอบกิจการรถรับจ้างไม่ประจาทางทั้ง 104 ซอยสิทธิปัญญา
รถตู้ รถบัส รถยนต์ และรถโดยสารทุกชนิด

แขวงสามเสนนอก

เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร

10310

แขวงคลองจั่น

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

600 0103563005043 หจ.ซีดับบลิว รอกไฟฟ้า

26/3/2563

1,000,000

33159

ประกอบกิจการบริการซ่อมแซมรอกไฟฟ้า 102/37 หมู่ที่ 3
รวมทั้งจาหน่าย และขายรอกไฟฟ้ามือสอง

แขวงบางขุนเทียน

เขตจอมทอง

กรุงเทพมหานคร

10150

601 0103563005051 หจ.โอเวอร์ แมส ดีเวลลอปเม้นท์

27/3/2563

1,000,000

62012

ประกอบกิจการให้บริการวางระบบร้าน
สะดวกซักอัตตโนมัติ

แขวงคันนายาว

เขตคันนายาว

กรุงเทพมหานคร

10230

602 0103563005108 หจ.ฟู่หลง

27/3/2563

1,000,000

82110

ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงานกี่ยวกับ 255 ซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 28
ด้านพาณิชยกรรม การตลาด และจัด
จาหน่าย

แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา

กรุงเทพมหานคร

10170

603 0103563005167 หจ.ช้อนเงิน

30/3/2563

1,000,000

47593

ประกอบกิจการขายโคมไฟ หลอดไฟ
อุปกรณ์ไฟฟ้า

55/11 ซอยสุขสวัสดิ์ 26 แยก 9-1 ถนน แขวงบางปะกอก
สุขสวัสดิ์

เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพมหานคร

10140

604 0105563038474 บจ.บลูเบิรด์ 589 จากัด

2/3/2563

1,000,000

46441

ประกอบธุรกิจการจาหน่าย เครื่องมือ
แพทย์ และอุปกรณ์อะไหล่ที่เกี่ยวข้อง

159/778 หมู่บ้าน วิลล่า รามอินทรา
ซอยคู้บอน 27 แยก 60

แขวงท่าแร้ง

เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร

10220

605 0105563038491 บจ.เฮอร์เมส เวลล์ จากัด

2/3/2563

1,000,000

46599

ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย นาเข้า ส่งออก 18/71 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.62
ออกเเบบ ผลิต ติดตั้ง เครื่องมือ อุปกรณ์
เครื่องตรวจวัด เครื่องงงงจักร ทั้งในระบบ
ไฟฟ้า ระบบลม ระบบไฮดรลิค เเละระบบ
อื่นๆ ทุกชนิด

แขวงดอกไม้

เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

10250

606 0105563038504 บจ.ออม เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด

2/3/2563

1,000,000

77400

ประกอบกิจการธุรกิจแฟรนไชส์ เกี่ยวกับ
อาหารและเครื่องดื่ม

39/238 ซอยรามอินทรา 14 แยก 3

แขวงท่าแร้ง

เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร

10220

607 0105563038547 บจ.แคตตาริช จากัด

2/3/2563

1,000,000

46522

ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์โทรคมนาคม

53/6 อาคารพนาสินเพลส ซอย
รามคาแหง 24/3

แขวงหัวหมาก

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

608 0105563038563 บจ.โกลเดน บาร์ 2020 จากัด

2/3/2563

1,000,000

55101

ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร
ร้านอาหาร บาร์ ไนท์คลับ ทุกประเภท

6/3 ซอยสุขุมวิท 4

แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร

10110

609 0105563038580 บจ.เอสจีซี พาวเวอร์ 14 จากัด

2/3/2563

1,000,000

35101

ประกอบกิจการจัดการติดตั้งระบบ
พลังงานเเสงอาทิตย์ เเผงโซล่าร์เซลล์
ระบบพลังงานการจัดการปฎิกูล การ
จัดการระบบพลังงานน้าเเละพลังงานลม

19/48 ซอยนวมินทร์ 50 ถนนนวมินทร์

แขวงคลองกุ่ม

เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร

10240

610 0105563038601 บจ.เรารักทนาย จากัด

2/3/2563

1,000,000

69100

ประกอบกิจการให้บริการเป็นที่ปรึกษา
114/76 ถนนพัฒนาชนบท 3
และให้คาแนะนาเกี่ยวกับทางด้านกฎหมาย

แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร

10520

611 0105563038610 บจ.เอสจีซี พาวเวอร์ 15 จากัด

2/3/2563

1,000,000

35101

ประกอบกิจการจัดการติดตั้งระบบ
พลังงานเเสงอาทิตย์ เเผงโซล่าร์เซลล์
ระบบพลังงานการจัดการปฎิกูล การ
จัดการระบบพลังงานน้าเเละพลังงานลม

แขวงคลองกุ่ม

กรุงเทพมหานคร

10240

170 ถนนสวนสยาม

19/48 ซอยนวมินทร์ 50 ถนนนวมินทร์

เขตบึงกุ่ม

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

612 0105563038628 บจ.ดีออร่า บิวตี้ จากัด

2/3/2563

1,000,000

86201

ประกอบกิจการคลินิกเวชกรรม (เมื่อได้รบั 517/7 ซอยรามคาแหง 59 ถนน
อนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
รามคาแหง

แขวงหัวหมาก

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

613 0105563038636 บจ.อาม่าเฮิรบ์ ส์ จากัด

2/3/2563

1,000,000

46441

ประกอบกิจการขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
และผลิตภัณฑ์ที่มีสทุนไพรเป็น
ส่วนประกอบ

แขวงดินแดง

เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร

10400

614 0105563038644 บจ.ดาดฟ้า 63 จากัด

2/3/2563

1,000,000

56299

ประกอบกิจการบริการด้านอาหารอื่นๆซึ่ง 1323/2 ถนนสุขุมวิท
มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

615 0105563038652 บจ.มิสเตอร์โจ (คนรักบ้าน) คอน
สตรัคชั่น จากัด

2/3/2563

1,000,000

41001

ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 3282-3284 ถนนลาดพร้าว

แขวงคลองจั่น

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

616 0105563038661 บจ.เพนฟิล จากัด

2/3/2563

1,000,000

73200

ประกอบกิจการวิจัยตลาดและการสารวจ 7/58 ซอย54 ถนนพระราม 2
ความคิดเห็นของประชาชน (ประชามติ)

แขวงแสมดา

เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร

10150

617 0105563038679 บจ.แอลไพน์ ซาเบล (ประเทศไทย)
จากัด

2/3/2563

1,000,000

28199

ประกอบกิจการผลิตเครื่องจักรอื่นๆที่ใช้
งานทั่วไปซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

แขวงหนองค้างพลู

เขตหนองแขม

กรุงเทพมหานคร

10160

618 0105563038687 บจ.เดอะ โปรดักท์ อินฟอร์เมชั่น
แอนด์ เซอร์วสิ กรุ๊ป จากัด

2/3/2563

1,000,000

62011

ประกอบกิจกรรมการจัดทาโปรแกรมเว็บ 34/1 ซอยประชาอุทิศ 70 ถนนประชา
เพจและเครือข่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ อุทิศ

แขวงทุ่งครุ

เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร

10140

619 0105563038695 บจ.เดอะ สกิน แลบอราทอรี จากัด

2/3/2563

1,000,000

20232

ประกอบกิจการผลิต และจาหน่าย
เครื่องสาอาง สบู่ น้าหอม อาหารเสริม
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับเส้นผม

128/8 ซอยนวลจันทร์ 36

แขวงนวลจันทร์

เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร

10230

620 0105563038709 บจ.เกิรต์ ติมชิมนม จากัด

2/3/2563

1,000,000

46204

ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวติ เนื้อสัตว์
ชาแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง และเนื้อสัตว์
บรรจุกระป๋อง

418/76 ถนนปัญญาอินทรา

แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร

10510

621 0105563038717 บจ.พี.บี.เอ็น. แพลตฟอร์ม จากัด

2/3/2563

1,000,000

58202

ประกอบกิจการ ผลิต จาหน่าย นาเข้า
ส่งออก และบริการ ซอฟต์แวร์ โปรแกรม
และฮาร์ตแวร์สาหรับคอมพิวเตอร์

2965 ถนนลาดพร้าว

แขวงคลองจั่น

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

622 0105563038725 บจ.เนเจอร์ แพลนท์ คอมเมิรซ์
จากัด

2/3/2563

1,000,000

47113

ประกอบกิจการร้านค้าปลีกประเภทร้าน
สะดวกซื้อ และร้านค้าออนไลน์

113 ซอยนักกีฬาแหลมทอง 5

แขวงทับช้าง

เขตสะพานสูง

กรุงเทพมหานคร

10240

623 0105563038733 บจ.คาราวาน เรนทอล จากัด

2/3/2563

1,000,000

45102

ประกอบกิจการซื้อขาย เช่าและให้เช่า
รถยนต์ที่ดัดแปลงขึ้นมาเพื่อใช้เป็นที่พัก
อาศัย

11 ซอยบางบอน 4 ซอย 14

แขวงบางบอนเหนือ

เขตบางบอน

กรุงเทพมหานคร

10150

624 0105563038741 บจ.ทริปเปิ้ล เจ ออโต้ จากัด

2/3/2563

1,000,000

45103

ประกอบกิจการซื้อ ขาย ยานยนต์ เก่า

774/31 ซอยพัฒนาการ 38

แขวงสวนหลวง

เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

10250

106/4 ถนนวิภาวดีรงั สิต

45/1338 ซอยม.พงษ์ศิรชิ ัย 4 ถนนมา
เจริญ

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

625 0105563038750 บจ.อินโนเวทีฟ นาโนเคียว จากัด

2/3/2563

1,000,000

46699

ประกอบกิจการนาเข้า ผลิต จาหน่าย
221 ถนนสรงประภา
ผลิตภัณฑ์สารเคลือบด้วยนาโนเทคโนโลยี
รวมทั้งให้บริการเคลือบพื้นผิวตามอาคาร
บ้านและสถานที่ต่างๆ

แขวงดอนเมือง

เขตดอนเมือง

กรุงเทพมหานคร

10210

626 0105563038768 บจ.วูล์ฟ 9 จากัด

2/3/2563

1,000,000

14112

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายเสื้อผ้า
และอุปกรณ์กีฬาทุกชนิด ทุกประเภท

แขวงพัฒนาการ

เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

10250

627 0105563038784 บจ.วู้ดบอลไทย 2006 จากัด

2/3/2563

1,000,000

46433

ประกอบกิจการจาหน่ายอุปกรณ์กีฬา วู้ด 8/224 อาคารเซ็นทรัล รัชโยธิน ปาร์ค
บอล และอุปกรณ์กีฬาทุกชนิด เครื่องแต่ง ชั้นที่ 17 ซอยพหลโยธิน 30
กายกีฬาทุกชนิกด

แขวงจันทรเกษม

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

628 0105563038806 บจ.ห้องกาแฟเวลา จากัด

2/3/2563

1,000,000

46322

ประกอบกิจการค้าเครื่องดื่มทุกประเภทที่ 11 ซอยรามคาแหง 24 แยก 2 (ถาวรธวัช แขวงหัวหมาก
ไม่มีแอลกอฮอล์
1)

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

629 0105563038822 บจ.เฟอร์ทิไลเซอร์ กรุ๊ป จากัด

2/3/2563

1,000,000

20121

ประกอบกิจการ ผลิตและจาหน่าย นาเข้า 40 ซอยนวมินทร์ 74 แยก 3-8-9
ส่งออก เป็นตัวแทนจาหน่าย ปุ๋ยเคมี ปุ๋ย
ชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยทางการเกษตรทุก
ชนิด อาหารเสริมพืช ทุกประเภท

เขตคันนายาว

กรุงเทพมหานคร

10230

630 0105563038831 บจ.วันคูปอง (ประเทศไทย) จากัด

2/3/2563

1,000,000

47739

ประกอบกิจการให้บริการด้านการ
จาหน่ายจ่ายแจกคูปองบัตรส่วนลดทาง
การค้าและการสะสมคะแนน ผ่าน
อินเตอร์เน็ตและทางระบบการจัดการ
สินค้าที่จุดหมายหรือจุดชาระเงิน

เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร

10310

631 0105563038849 บจ.ทราเวล คอร์เปอร์เรท ทเวนตี้
ทเวนตี้ จากัด

2/3/2563

1,000,000

79909

ประกอบกิจการ จาหน่ายตั๋วเครื่องบิน
696/93 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
รถไฟ และเป็นตัวแทนจัดการบริารให้เช่า
รถยนต์ ให้บริการเป็นตัวแทนรับจอง
โรงแรม ที่พัก

แขวงท่าข้าม

เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร

10150

632 0105563038873 บจ.วีพีเค โฮลดิ้ง จากัด

2/3/2563

1,000,000

64202

ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนจากัด
76 อาคารดี.เอฟ ชั้นที่ 1 ถนนริมคลอง
ความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจากัด เป็น แสนแสบ
ผู้ถือหุ้นในบริษัทจากัดและบริษัทมหาชน
จากัด

แขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร

10310

633 0105563038881 บจ.วีพีเค เรสซิเดนท์ จากัด

2/3/2563

1,000,000

68104

ประกอบกิจการให้เช่าอาคาร หรือห้องพัก 76 อาคารดี.เอฟ ถนนริมคลองแสนแสบ
อาศัย อาคารสานักงาน อาคารโรงงาน ให้
เช่าเครื่องมือ เครื่องจักร

แขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร

10310

14 ซอยพระรามเก้า 60 (ซอย 5 เสรี 8)

แขวงรามอินทรา

2034/57 อาคารอิตัลไทยทาวเวอน์ ชั้นที่ แขวงบางกะปิ
11 ถนนเพชรบุรตี ัดใหม่

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

634 0105563038890 บจ.พี.เอส.ที. ดีไซน์ 1995 จากัด

2/3/2563

1,000,000

46412

ประกอบธุรกิจการขายส่งของใช้ใน
ครัวเรือนที่ทาจากสิ่งทอ

635 0105563038938 บจ.กรีนโฮมการ์เด้นดีไซน์ จากัด

2/3/2563

1,000,000

81300

636 0105563038946 บจ.กิจณพัชเจริญ จากัด

2/3/2563

1,000,000

637 0105563038954 บจ.พัทวี พูนทรัพย์ การช่าง จากัด

2/3/2563

638 0105563038971 บจ.นิวบอสส์ อินเตอร์กรุ๊ป จากัด

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
645/8 ซอยนวมินทร์ 93

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

แขวงนวมินทร์

เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร

10240

ประกอบกิจการรับเหมาจัดสวน ดูแลสวน 74 ซอยนวมินทร์ 74 แยก 3-8-14
จาหน่ายพันธุ์ไม้

แขวงรามอินทรา

เขตคันนายาว

กรุงเทพมหานคร

10230

43210

ประกอบธุรกิจการติดตั้งไฟฟ้า

127/16 หมู่บ้าน พาทิโอ ซอยงามวงศ์
วาน 47 ถนนงามวงศ์วาน

แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร

10210

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร
พาณิชย์ อาคารที่อยู่อาศัย และการ
ก่อสร้างอื่นทุกชนิด

25/3 หมู่ที่ 6

แขวงคลองกุ่ม

เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร

10240

2/3/2563

1,000,000

70103

ประกอบกิจการทาการจัดตั้งสานักงาน
สาขาหรือเเต่งตั้งตัวเเทน ทั้งภายในเเละ
ภายนอกประเทศ

12 ซอยพัฒนาการ 65

แขวงประเวศ

เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

10250

639 0105563038997 บจ.โค้ดสเปซ สถาปนิก จากัด

2/3/2563

1,000,000

71101

ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ วิเคราะห์ 249 ซอยพิบูลอุปถัมภ์
วิเคราะห์ ควบคุม ให้คาปรึกษา งาน
สถาปัตยกรรม วิศวกรรม และภูมิ
สถาปัตยกรรม

แขวงสามเสนนอก

เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร

10310

640 0105563039004 บจ.เจทีเค เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

2/3/2563

1,000,000

45302

ประกอบกิจการค้า อะไหล่และชิ้นส่วน
ยานพาหนะ

แขวงบางขุนเทียน

เขตจอมทอง

กรุงเทพมหานคร

10150

641 0105563039021 บจ.นากิจ จากัด

2/3/2563

1,000,000

47691

ประกอบกิจการจาหน่ายสินค้าหรือวัตถุดิบ 575/196 ซอยเพชรเกษม 55/2 ถนน
งานหัตถรรมและอุตหสากรรมที่เกี่ยวข้อง เพชรเกษม
กระเป๋า เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เครื่องประดับ

แขวงหลักสอง

เขตบางแค

กรุงเทพมหานคร

10160

642 0105563039047 บจ.พี. อาร์. เทรนนิ่ง จากัด

2/3/2563

1,000,000

82301

ประกอบกิจการจัดฝึกอบรมและสัมมนา
ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วน
ราชการและองค์การของรัฐ

270 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 67

แขวงบางพลัด

เขตบางพลัด

กรุงเทพมหานคร

10700

643 0105563039055 บจ.จิตติศิลป์ 9416 จากัด
644 0105563039063 บจ.เอสเอสอีเลฟเว่น จากัด

2/3/2563
2/3/2563

1,000,000
1,000,000

73101
74109

ประกอบกิจกรรมของบริษัทโฆษณา
ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบเสื้อผ้า
แฟชั่น งานสกรีน งานปัก งานตัดเย็บทุก
ชนิด

157 ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ
284 ซอยอ่อนนุช 70/1 แยก 2

แขวงลาดยาว
แขวงประเวศ

เขตจตุจักร
เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10900
10250

645 0105563039098 บจ.ไอติ้ง ซินดิเคท จากัด

2/3/2563

1,000,000

47525

ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ 27/20 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 90
และเครื่องมือ เครื่องใช้ในการก่อสร้าง
เครื่องมือช่าง ทุกประเภท

แขวงออเงิน

เขตสายไหม

กรุงเทพมหานคร

10220

18/5 หมู่ที่ 5

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

646 0105563039136 บจ.นาบิล่า จากัด

2/3/2563

1,000,000

47723

ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องสาอาง
อาหารเสริม และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

760/22 เดอะมิล(วิลเลตพัฒนาการ)
ซอยพัฒนาการ 38

647 0105563039144 บจ.วิภู ดีไซน์ จากัด

2/3/2563

1,000,000

73101

ประกอบกิจการ รับจ้าง ออกเเบบ เเละ
จัดทา ป้ายโฆษณา ทุกประเภท

648 0105563039152 บจ.เฮือนหอม จากัด

2/3/2563

1,000,000

56101

649 0105563039195 บจ.เจ.เอ็น.เอ.ออโตพาร์ทส์ จากัด

2/3/2563

1,000,000

650 0105563039209 บจ.บีอาร์แบ็กส์ จากัด

2/3/2563

651 0105563039217 บจ.ฟู้ดเอาท์เลท แอนด์ เซอร์วสิ
จากัด

ตำบล

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

10250

898/73 หมู่บ้าน วิลล่า จามจุรี ถนนหทัย แขวงบางชัน
ราษฎร์

เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร

10510

ประกอบกิจการร้านอาหาร ขายอาหาร
ทุกประเภทและเครื่องดื่มทุกชนิด

82/108 ถนนเลียบคลองสอง

แขวงบางชัน

เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร

10510

45301

ประกอบกิจการจาหน่ายสินค้า นาเข้า
ส่งออก ซึ่งอะไหล่และอุปกรณ์เกี่ยวกับ
รถยนต์ทุกชนิด

60 ถนนยุคล 1

แขวงวัดเทพศิรนิ ทร์

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

10100

1,000,000

52299

ประกอบกิจการบริการติดตามค้นหาตา 50 อาคารต้นสน ชั้นที่ 5 ห้องเลขที่
เเหน่งกระเป๋าเดินทางด้วยระบบ
501-502 ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต
คอมพิวเตอร์ ที่อยู่ระหว่างการจัดส่งไปยัง
จุดหมายปลายทางซึ่งเกิดระหว่างการ
เดินทางโดยเที่ยวบินพาณิชย์

แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

10330

2/3/2563

1,000,000

46319

ประกอบกิจการค้า จาหน่ายอาหารแปร
รูปทุกชนิด สินค้าบริโภคทุกชนิด

44/3 ซอยเจริญกรุง 69

แขวงยานนาวา

เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร

10120

652 0105563039268 บจ.ทาลาญ่าสตูดิโอ แอนด์ โปร
ดักชั่น จากัด

3/3/2563

1,000,000

73101

ประกอบกิจการรับจัดทา และผลิตสื่อ
โฆษณา แผนพับ สิ่งพิมพ์ วีดีทัศน์ สื่อ
แบบดิจิทัล ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์
รวมทั้งผลิตสื่อที่เกี่ยวข้องทุกประเภท

7/393 ซอยทวีวฒ
ั นา 24

แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา

กรุงเทพมหานคร

10170

653 0105563039276 บจ.เซิรฟ์ ทริโอ อินโนเวชั่น จากัด

3/3/2563

1,000,000

47411

ประกอบกิจการจาหน่ายคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ต่อพ่วง วัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่
คอมพิวเตอร์ เเละซอฟท์เเวร์ทุกชนิด

112/23 หมู่บ้าน พลีโน่ วงเเหวน-ราม
อินทรา ถนนเลียบคลองสอง

แขวงบางชัน

เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร

10510

654 0105563039284 บจ.อะคาล-เทค จากัด

3/3/2563

1,000,000

46109

ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออก และ
จาหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค

7/289 ซอยเลียบคลองสอง 19

แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร

10510

655 0105563039292 บจ.มิราเคิลเคที มาร์เก็ตติ้ง จากัด

3/3/2563

1,000,000

73101

บริการทางด้านงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ 314 ซอยสุเหร่าคลองหนึ่ง 13
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

แขวงบางชัน

เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร

10510

656 0105563039314 บจ.ทีเอ็นเอ็ม เซอร์วสิ จากัด

3/3/2563

1,000,000

81210

ประกอบกิจการบริการทาความสะอาด
อาคารสานักงาน สถานที่ราชการ ฯ

แขวงตลาดบางเขน

เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร

10210

225/220 ซอยแจ้งวัฒนะ 6 แยก 1-4
ถนนแจ้งวัฒนะ

แขวงสวนหลวง

อำเภอ

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

657 0105563039357 บจ.เลกาซี่ ไพรม์ เมด จากัด

3/3/2563

1,000,000

20231

ทาการผลิต ค้าส่ง ค้าปลีก นาเข้า และ
ส่งออก ซึ่งผลิตภัณฑ์สเปรย์นาโนอิมัลชัน
ป้องกันไวรัส และอุปกรณ์ใดๆ ที่มี
คุณสมบัติป้องกันเชื้อไวรัสและเชื้อ
แบคทีเรีย

319 อาคารจัตุรสั จามจุรี ชั้นที่ 24 ถนน
พญาไท

แขวงปทุมวัน

เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

10330

658 0105563039365 บจ.123 แอนด์ มอร์ จากัด

3/3/2563

1,000,000

58111

การจัดพิมพ์จาหน่ายหรือเผยแพร่ ตารา
เรียน พจนานุกรมและสารานุกรม

188/38 ถนนประชาอุทิศ

แขวงทุ่งครุ

เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร

10140

659 0105563039373 บจ.ออร่า ปิโตรเลียม จากัด

3/3/2563

1,000,000

47300

ประกอบกิจการจาหน่ายน้ามันเชื้อเพลิง
(ภายใต้สถานีบริการเชลล์)

36/2 ถนนกรุงเทพกรีฑา

แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร

10520

660 0105563039390 บจ.อายูมิ อินเตอร์เทรด จากัด

3/3/2563

1,000,000

47711

กิจการค้าขายเสื้อผ้าสาเร็จรูป

488/77 อาคารโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ แขวงคลองมหานาค
เอ105,เอ114 ชั้นที่ 6 ถนนดารงรักษ์

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

10100

661 0105563039403 บจ.บีวนั เดเวลอปเม้นท์ (ไทย
แลนด์) จากัด

3/3/2563

1,000,000

70209

ให้คาปรึกษา บริหารจัดการทางด้าน
การตลาด ธุรกิจซื้อขายสินค้า โฆษณา
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

268 ซอยเจริญกรุง 65

เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร

10120

662 0105563039420 บจ.พีเอส.โมเดิรน์ 63 จากัด

3/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการก่อสร้างอาคาร งานต่อเติม 8/256 ซอยช่างอากาศอุทิศ 10 แยก 1-2 แขวงดอนเมือง
ที่อยู่อาศัย ออกแบบตกแต่งภายใน
ภายนอก

เขตดอนเมือง

กรุงเทพมหานคร

10210

663 0105563039454 บจ.วงษ์วรรณ2020 จากัด
664 0105563039489 บจ.บีอาร์ที อโนไดซ์ จากัด

3/3/2563
3/3/2563

1,000,000
1,000,000

47912
25921

การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต
ประกอบกิจการให้บริการรับชุบอโนไดซ์
แบบชุบแข็งและแบบธรรมดา

แขวงอนุสาวรีย์
แขวงท่าข้าม

เขตบางเขน
เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10220
10150

665 0105563039501 บจ.เดอะวิลเลจ คลับ จากัด

3/3/2563

1,000,000

68201

ประกอบกิจการเป็นตัวแทนและนายหน้า 821 ซอยเอกชัย 109
อสังหาริมทรัพย์ในการซื้อ การขายและให้
เช่าอสังหาริมทรัพย์

แขวงบางบอนใต้

เขตบางบอน

กรุงเทพมหานคร

10150

666 0105563039527 บจ.ออล ไพร์ม จากัด

3/3/2563

1,000,000

46442

ประกอบกิจการค้าน้าหอม หัวเชื้อน้าหอม 4/2 ซอยบางแค 8
น้ายาเคมีภัณฑ์สาหรับเป็นส่วนผสมของ
น้าหอม

แขวงบางแค

เขตบางแค

กรุงเทพมหานคร

10160

667 0105563039543 บจ.มินิซูเพ็ทเซอร์วสิ จากัด

3/3/2563

1,000,000

47734

ประกอบกิจการจาหน่ายนาเข้าและส่งออก 244/392 ซอยวิภาวดีรงั สิต 43
อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง อาหารสัตว์

แขวงสนามบิน

เขตดอนเมือง

กรุงเทพมหานคร

10210

668 0105563039551 บจ.ลิงค์ ทาเล้นท์ คอนซัลติ้ง จากัด

3/3/2563

1,000,000

70209

ประกอบกิจการบริการรับเป็นที่ปรึกษา
และให้คาแนะนาด้านบริการงาน

แขวงบางคอแหลม

เขตบางคอแหลม

กรุงเทพมหานคร

10120

330/9 ถนนพหลโยธิน
16 ซอยเทียนทะเล 26 แยก 2 ถนนบาง
ขุนเทียน-ชายทะเล

2823/3 ถนนเจริญกรุง

แขวงยานนาวา

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

669 0105563039578 บจ.รักษาความปลอดภัย บี-บัต
เตอร์ อินเตอร์กรุ๊ป จากัด

3/3/2563

1,000,000

80100

ประกอบกิจการบริการด้านการรักษา
314 ซอยบุญเหลือ
ความปลอดภัยให้กับคณะบุคคล นิติบุคคล
ส่วนราชการและองค์กร

แขวงบางซื่อ

เขตบางซื่อ

กรุงเทพมหานคร

10800

670 0105563039586 บจ.เคนโซ ซิสเท็ม จากัด

3/3/2563

1,000,000

33200

ประกอบกิจการออกแบบและติดตั้ง
30/66 ถนนประชาร่วมใจ
เครื่องจักร อุปกรณ์ ระบบท่อ ระบบไฟฟ้า
ควบคุมและระบบผลิตน้าใช้

แขวงมีนบุรี

เขตมีนบุรี

กรุงเทพมหานคร

10510

671 0105563039608 บจ.เอสเอสไอทีเอช จากัด

3/3/2563

1,000,000

64202

ประกอบกิจการการลงทุน อสังหาริมทรัพย์ 15/1 ซอยลาซาล 55
เเละโรงเเรม

แขวงบางนาใต้

เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร

10260

672 0105563039624 บจ.ดี ช้อปปิ้ง จากัด

3/3/2563

1,000,000

47190

ประกอบกิจการขายส่ง เสื้อผ้า รองเท้า
กระเป๋า เครื่องสาอาง อาหารเสริม

90 ซอยจันทน์ 16 แยก 10

แขวงทุ่งวัดดอน

เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร

10120

673 0105563039659 บจ.นิภาศะวัตติ์ จากัด

3/3/2563

1,000,000

46439

ประกอบกิจการจาหน่ายสินค้าพรีเมี่ยม
โดยซื้อมาเพื่อขายหรือสั่งผลิต

1/2 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 9

แขวงบางจาก

เขตพระโขนง

กรุงเทพมหานคร

10260

674 0105563039667 บจ.ชัยชนะภัทร จากัด

3/3/2563

1,000,000

71102

ประกอบกิจการให้บริการทางด้าน
วิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม

999/64 ซอยคู้บอน 40

แขวงบางชัน

เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร

10510

675 0105563039675 บจ.ณัฐนรี 23 จากัด

3/3/2563

1,000,000

47912

ประกอบกิจการค้าสินค้าตามวัตถุที่
ประสงค์ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

55/8 ซอยราชวิถี 1 ถนนรางน้า

แขวงถนนพญาไท

เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร

10400

676 0105563039683 บจ.เลต้า เทคโนโลยี จากัด

3/3/2563

1,000,000

46522

ประกอบกิจการค้ากล้องวงจรปิดและ
อุปกรณ์ทุกชนิด

98/11 ถนนโพธิ์แก้ว

แขวงนวมินทร์

เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร

10240

677 0105563039705 บจ.เอพลัส โกลบอล เทคโนโลยี
จากัด

3/3/2563

1,000,000

58201

ประกอบกิจการออกแบบและพัฒนาเกม
ออนไลน์ รับโฆษณาออนไลน์

9 ถนนพระราม 9

แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร

10310

678 0105563039713 บจ.อินเตอร์เรวา จากัด

3/3/2563

1,000,000

21002

ประกอบกิจการ ผลิต จาหน่าย ส่งออก
สารสกัดจากกัญชา กัญชง เพื่อค้นคว้า
วิจัย เพื่อใช้ในการแพทย์

1/3-4 ซอยสุขุมวิท 10

แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร

10110

679 0105563039730 บจ.กรรวี ก่อสร้างและรื้อถอน จากัด

3/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างและรื้อ
ถอนวัสดุปลูกสร้าง

6/30 ซอยรามอินทรา60

แขวงรามอินทรา

เขตคันนายาว

กรุงเทพมหานคร

10230

680 0105563039748 บจ.เอส อาร์ เอ็น ทวีทรัพย์ จากัด

3/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย และ
งานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด

27/153 ตรอกการเคหะหลังที่ 27
ถนนนวมินทร์

แขวงคลองจั่น

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

681 0105563039756 บจ.เอ็นวีซีที แมเนจเม้นท์ จากัด

3/3/2563

1,000,000

95120

ประกอบกิจการซ่อม ซื้อ ขาย ติดตั้ง
ออกแบบระบบและให้เช่าตัวเครื่อง
โทรทัศน์วงจรปิด

30 ซอยลาดกระบัง 28

แขวงลาดกระบัง

เขตลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร

10520

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
189/849 อาคารจี ศุภาลัยคิวท์ ห้อง
เลขที่ 189/849 ชั้นที่ 7 ซอยพหลโยธิน
34 ถนนพหลโยธิน

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

682 0105563039764 บจ.ฮิปโป2020 จากัด

3/3/2563

1,000,000

56302

การบริการด้านเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอ
ฮอลล์เป็นหลักในร้าน

แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

683 0105563039772 บจ.บางกอก ยูสด์ โคลทธิง จากัด

3/3/2563

1,000,000

46411

ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้าสาเร็จรูป ค้าส่ง 17/6 ซอยพหลโยธิน 23 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
ค้าปลีก

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

684 0105563039781 บจ.วัน เบฟ จากัด

3/3/2563

1,000,000

46319

ประกอบกิจการค้าอาหารสด นม
อาหารแห้ง อาหารสาเร็จรูป เครื่อง
กระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม
สุรา เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และที่ไม่มี
แอลกอฮอล์ เครื่องบริโภคอื่น และ
ประกอบกิจการร้านอาหาร

แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร

10110

685 0105563039799 บจ.ออล อะราวด์ 247 จากัด

3/3/2563

1,000,000

69200

กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทาบัญชีและ
26/102 หมู่ที่ 6 ซอย20 แยก 2 ถนน
การตรวจสอบบัญชี การให้คาปรึกษาด้าน พระราม 2
ภาษี

แขวงบางมด

เขตจอมทอง

กรุงเทพมหานคร

10150

686 0105563039811 บจ.คิงคองซุปเปอร์ถูก จากัด

3/3/2563

1,000,000

47190

ประกอบกิจการจาหน่ายสินค้าเบ็ตเตล็ด
ทั่วไป และสินค้ากิ๊ฟช้อป ของเล่นเด็กทุก
ชนิด

168/330 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่ง
เหนือ

แขวงหนองแขม

เขตหนองแขม

กรุงเทพมหานคร

10160

687 0105563039829 บจ.ท็อป วายเอส กรุ๊ป จากัด

3/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมา ผลิต จาหน่าย
ติดตั้ง และบริการก่อสร้างอาคาร งาน
ระบบไฟฟ้า ประปา แอร์

75 ถนนรามอินทรา

แขวงบางชัน

เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร

10510

688 0105563039845 บจ.สหอินฟีนีตี้ อีเว้นท์ จากัด

3/3/2563

1,000,000

73101

ประกอบกิจการรับทาโฆษณา จัดการ
แสดงละครเวที และรับจัดกิจกรรมด้าน
การแสดงทุกประเภท

38/895 ถนนไทยรามัญ

แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร

10510

689 0105563039861 บจ.นิมิต พลัส จากัด

3/3/2563

1,000,000

47734

ประกอบกิจการค้า ผลิตภัณฑ์ เพื่อสัตว์
เลี้ยงทุกประเภท

29/39 หมู่ที่ 10

แขวงตลิ่งชัน

เขตตลิ่งชัน

กรุงเทพมหานคร

10170

690 0105563039870 บจ.ทเวนตี้ โฟร์ เฮลตี้ ฟู้ด จากัด

3/3/2563

1,000,000

46102

ประกอบกิจการนาเข้า และ ส่งออก ได้แก่ 75 ถนนรามอินทรา
ผลไม้ อาหาร และอื่นๆ

แขวงบางชัน

เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร

10510

691 0105563039918 บจ.เบอร์เลอร์ เฟอร์นิเจอร์ จากัด
692 0105563039926 บจ.แมทริคซ์ สเปซ จากัด

3/3/2563
3/3/2563

1,000,000
1,000,000

31009
47591

ผลิตและจาหน่ายเฟอร์นิเจอร์
1/4 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1
จาหน่าย และ ผลิต เฟอร์นิเจอร์ ไม้ เหล็ก 34/100 ซอยเลียบคลองสอง 18
โต๊ะ เก้าอี้ จาหน่ายผ้าม่าน ทุกชนิด

แขวงบางมด
แขวงบางชัน

เขตทุ่งครุ
เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10140
10510

693 0105563039934 บจ.ติงลี่ ไทยคุกกิ้ง จากัด

3/3/2563

1,000,000

85499

ประกอบกิจการให้บริการฝึกอบรม การ
สอนทาอาหารไทยทุกประเภท

แขวงสุรยิ วงศ์

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

1/3-4 ซอยสุขุมวิท 10

17/1 ซอยประชุม

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

694 0105563039942 บจ.หมอกฟ้าอิงดอย รีสอร์ท จากัด
695 0105563039969 บจ.กู๊ดอาฟเตอร์นูน จากัด
696 0105563039977 บจ.ม่อนฟ้าดอยงามรีสอร์ท จากัด

3/3/2563
3/3/2563
3/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000

55101
82302
55101

ประกอบกิจการค้า โรงแรม รีสอร์ท
จัดงานกิจกรรม อีเว้นออแกไนซ์
ประกอบกิจการด้านโรงแรม รีสอทร์ท
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พักตากอากาศ

11/9 ซอยสมถวิล ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง
19 ซอยอ่อนนุช 61 แยก 2-5
แขวงประเวศ
11/8 ซอยสมถวิล ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง

เขตบางซื่อ
เขตประเวศ
เขตบางซื่อ

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10800
10250
10800

697 0105563039985 บจ.สวีท ดอเทอร์ส จากัด

3/3/2563

1,000,000

46109

ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออก จาหน่าย
สินค้าอุปโภคบริโภค

7 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 84

เขตบางพลัด

กรุงเทพมหานคร

10700

698 0105563039993 บจ.ม่อนฟ้าดอยงาม วิลเลจ จากัด

3/3/2563

1,000,000

41001

ประกอบกิจการสร้างบ้าน อาคารพาณิชย์ 11/7 ซอยสมถวิล ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง
สถานที่พักตากอากาศ

เขตบางซื่อ

กรุงเทพมหานคร

10800

699 0105563040002 บจ.มัลติพลาย เทรดดิ้ง จากัด

3/3/2563

1,000,000

47113

ประกอบกิจการรร้านค้าสะดวกซื้อ ร้าน 2/59 ซอยคู้บอน 6
จาหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคทุกชนิดทุก
ประเภท

แขวงรามอินทรา

เขตคันนายาว

กรุงเทพมหานคร

10230

700 0105563040011 บจ.คลาวด์ ดีไซน์ แอนด์ คอน
สตรัคชั่น จากัด

3/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการให้บริการรับจ้างออกแบบ 160/748 ช30 ไอทีเอฟทาวเวอร์ ถนนสี
และก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์
ลม
อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทาการ

แขวงสุรยิ วงศ์

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

701 0105563040037 บจ.คอมฟีโอ จากัด

4/3/2563

1,000,000

46412

ประกอบกิจการค้า เครื่องนอนทุกชนิด

338/5 หมู่บ้าน เวิรค์ เพลส เพชรเกษม
81-2 ถนนมาเจริญ

แขวงหนองค้างพลู

เขตหนองแขม

กรุงเทพมหานคร

10160

702 0105563040045 บจ.ยั่งยืน 1972 จากัด

4/3/2563

1,000,000

46693

ประกอบกิจการจาหน่ายแผ่นพลาสติก
อะคริลิก กระจกเงาอะคริลิก

344-346-348 ถนนไมตรีจิตต์

แขวงป้อมปราบ

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

10100

703 0105563040061 บจ.ลุคเทรนด์ 1977 จากัด

4/3/2563

1,000,000

47711

ประกอบกิจการ จาหน่ายทั้งปลีกและส่ง
กางเกง และกระโปรงชนิดผ้ายีนส์

16-18 ซอยประชาอุทิศ 27 แยก 2

แขวงราษฎร์บูรณะ

เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพมหานคร

10140

704 0105563040088 บจ.แสงไทย อินเตอร์เบรก จากัด

4/3/2563

1,000,000

46105

ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออก เครื่องจักร 108/618 ซอยพหลโยธิน 69/4
อะไหล่รถยนต์รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

แขวงอนุสาวรีย์

เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร

10220

705 0105563040096 บจ.เสสะ ซีสเต็ม จากัด

4/3/2563

1,000,000

43309

ประกอบกิจการรับประกอบและติดตั้งงาน 532 ซอยวชิรธรรมสาธิต 57
กระจก เฟรมอลูมิเนียม เฟรมเหล็ก

แขวงบางจาก

เขตพระโขนง

กรุงเทพมหานคร

10260

706 0105563040100 บจ.จิงเกิลเบลล์สโตร์ จากัด

4/3/2563

1,000,000

46493

ประกอบธุรกิจซื้อมาขายไปกระเป๋าและ
สินค้าแฟชั่นทุกประเภท

18/14 ซอยพหลโยธิน 19

แขวงจตุจักร

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

707 0105563040118 บจ.ทีพีอาร์ อินโนเวชั่น จากัด

4/3/2563

1,000,000

46593

ประกอบกิจการขายส่งเครื่องจักรและ
อุปกรณ์เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม

235 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 15/1

แขวงประเวศ

เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

10250

708 0105563040126 บจ.ไทยมณีนพเก้า จากัด
709 0105563040134 บจ.ทีบีพี โปรเกรส กรุ๊ป จากัด

4/3/2563
4/3/2563

1,000,000
1,000,000

46443
46109

ประกอบกิจการนาเข้าเครื่องสาอาง
47/307 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 12
ประกอบกิจการตัวแทน นายหน้า ตัวแทน 50/10 ซอยคุ้มเกล้า 6
ค้าต่างในกิจการและธุรกิจ

แขวงทุ่งสองห้อง
แขวงแสนแสบ

เขตหลักสี่
เขตมีนบุรี

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10210
10510

แขวงบางอ้อ

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

710 0105563040142 บจ.เอส.เอ.ซี เอ็นจิเนียริ่งเฮ้าส์
จากัด

4/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 18/89 ซอยรามคาแหง 174
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย ที่ทาการ

แขวงมีนบุรี

เขตมีนบุรี

กรุงเทพมหานคร

10510

711 0105563040151 บจ.เอส.พี.อาร์.ออโต้พาร์ท จากัด

4/3/2563

1,000,000

45302

ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่งอะไหล่
รถยนต์ทุกชนิด

แขวงท่าแร้ง

เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร

10220

712 0105563040169 บจ.เอส.เอ็ม.ซิสเต็มไพพ์ แอนด์
เซอร์วสิ จากัด

4/3/2563

1,000,000

43221

ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้งระบบท่อน้า 25 ซอยนักกีฬาแหลมทอง 5 แยก 2-11
ดับเพลิง

แขวงทับช้าง

เขตสะพานสูง

กรุงเทพมหานคร

10240

713 0105563040177 บจ.ธนดล ออโต้เซอร์วสิ จากัด

4/3/2563

1,000,000

45201

ประกอบกิจการบารุงรักษาและการซ่อม
ระบบเครื่องยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

แขวงจรเข้บัว

เขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร

10230

714 0105563040185 บจ.แพรวรุ่ง กรุ๊ป จากัด

4/3/2563

1,000,000

46491

ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีก คอนเทค 48 ซอยสุขสวัสดิ์ 25/2
เลนส์

แขวงบางปะกอก

เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพมหานคร

10140

715 0105563040193 บจ.ทริปเปิ้ล วาย ซัพพลาย จากัด

4/3/2563

1,000,000

45302

ประกอบกิจการซื้อมา ขายไป ชิ้นส่วนยาน 119/89 ถนนสายไหม
ยนต์

แขวงสายไหม

เขตสายไหม

กรุงเทพมหานคร

10220

716 0105563040207 บจ.เจ เอส การศึกษา จากัด

4/3/2563

1,000,000

85500

ประกอบกิจการตัวแทน นายหน้า ให้
คาปรึกษา แนะนา เกี่ยวกับ
สถาบันการศึกษาภายในประเทศ

1/1 ซอยศรีนครินทร์ 7 (ลาสาลี2)

แขวงหัวหมาก

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

717 0105563040215 บจ.เดอะ กราวิตี้ จากัด

4/3/2563

1,000,000

93199

ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจัดหานักแข่ง
ทุกประเภท

55/441 ซอยเฉลิมพระเกียรติร.9 ซอย 87 แขวงประเวศ

เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

10250

718 0105563040223 บจ.เอฟพีที สยาม จากัด

4/3/2563

1,000,000

62012

ประกอบกิจการให้บริการพัฒนาและ
จาหน่ายซอฟท์แวร์

33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ แขวงห้วยขวาง
35 ถนนพระราม 9

เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร

10310

719 0105563040231 บจ.เจเนพูติก ไบโอ จากัด

4/3/2563

1,000,000

86202

ประกอบกิจการตรวจวิเคราะห์และการ
รักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งเม็ดเลือด
ขาวที่ต้องใช้สเต็มเซลล์ในการรักษา

1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12
ถนนวิภาวดีรงั สิต

แขวงจตุจักร

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

720 0105563040258 บจ.กลั่นทอง 2020 จากัด

4/3/2563

1,000,000

13999

ประกอบกจการผลิตและจาหน่าย นาเข้า
และส่งออก หน้ากากอนามัย หน้ากาก
ป้องกันฝุนละออง

9 ซอยสุขุมวิท 14 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร

10110

721 0105563040274 บจ.51 ดีไซน์ จากัด

4/3/2563

1,000,000

71101

ประกอบกิจการให้คาปรึกษา ออกแบบ
สถาปัตยกรรม ออกแบบตกแต่งภายใน

216/42 ถนนกาญจนาภิเษก

แขวงทับช้าง

เขตสะพานสูง

กรุงเทพมหานคร

10240

722 0105563040282 บจ.ทองบริสุทธิ์ 999 จากัด

4/3/2563

1,000,000

47723

ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่ง สินค้า
สุขภาพและความงาม ได้แก่ ขายสินค้า
ประเภท เครื่องหอม เครื่องสาอาง

428/66 ถนนปัญญาอินทรา

แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร

10510

46/295 ซอย01 กาญจนาภิเษก 5/7

478 ถนนลาดปลาเค้า

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

723 0105563040339 บจ.นิคกี้ พลิ้ม จากัด

4/3/2563

1,000,000

59112

ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ 580/80 ถนนอโศก-ดินแดง
วางแผน รับจัดรายการ ผลิตรายการ
โทรทัศน์ วิทยุ ภาพยนต์ สื่อออนไลน์
ประกอบกิจการ จัดหาพิธกี ร นักร้อง
นักแสดง นายแบบ การแสดงโชว์ทุก
ประเภท

แขวงดินแดง

เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร

10400

724 0105563040347 บจ.สามหกห้า เซอร์วสิ เซส
(ประเทศไทย) จากัด

4/3/2563

1,000,000

46443

ประกอบกิจการค้า นาเข้าสินค้าและ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลพิวพรรณ และ
อาหารเสริม

128/74 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์

แขวงทุ่งวัดดอน

เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร

10120

725 0105563040363 บจ.รุทวิ จีเวลส์ จากัด

4/3/2563

1,000,000

47732

ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย ทองคา เพชร
เเละเครื่องประดับเงิน ทุกชนิด

66/54-56 ชั้นที่ 4 ยูนิต 7 ซอยสุขาภิบาล แขวงดอกไม้
2 ซอย 31

เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

10250

726 0105563040371 บจ.เอ.ไอ. เน็ต คอนเวอร์เจนซ์
จากัด

4/3/2563

1,000,000

46522

ประกอบกิจการจาหน่ายและบริการติดตั้ง 122 ซอยลาซาล 48
ซ่อมแซม ปรับปรุงรื้อถอนระบบอิเนอต์
เน็ตความเร็วสูง จานดาวเทียม ซิมการ์ด
และอุปกรณ์สื่อสาร

แขวงบางนาใต้

เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร

10260

727 0105563040380 บจ.สราลักษณ์ คลินิก กรุ๊ป จากัด
728 0105563040398 บจ.เจซีเค ฟินน์ แอคเค้าท์ จากัด

4/3/2563
4/3/2563

1,000,000
1,000,000

86201
69200

ประกอบกิจการสถานพยาบาล
453/3 ถนนมหาไชย
ประกอบกิจการให้บริการด้านบัญชีรบั ทา 47/9 ซอยอินทรามระ 25 ถนนสุทธิสาร
บัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี จด
ทะเบียนบริษัท ให้คาปรึกษาด้านบัญชี
และภาษี

แขวงสาราญราษฎร์
แขวงสามเสนใน

เขตพระนคร
เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10200
10400

729 0105563040401 บจ.เบเนฟิต ไอเดีย จากัด

4/3/2563

1,000,000

46103

ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออก และ
จาหน่ายสินค้าแฮนเมด เกี่ยวกับเสื้อผ้า
เครื่องตกแต่งบ้าน

98/37 ถนนราชพฤกษ์

แขวงตลิ่งชัน

เขตตลิ่งชัน

กรุงเทพมหานคร

10170

730 0105563040410 บจ.ดีเจ ซาวด์ ซิสเต็ม จากัด

4/3/2563

1,000,000

90002

ประกอบกิจการให้บริการระบบเครื่อง
เสียงระบบเครื่องไฟ

378/10 ถนนสะแกงาม

แขวงแสมดา

เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร

10150

731 0105563040436 บจ.ดีบีเค คอร์ปอเรชั่น จากัด

4/3/2563

1,000,000

46109

ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออก จัดจาหน่าย 3599/45 ตรอกนอกเขต ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่
สินค้าอุปโภค บริโภค

เขตบางคอแหลม

กรุงเทพมหานคร

10120

732 0105563040461 บจ.เอสพีอี บ้านหม้อ จากัด

4/3/2563

1,000,000

46521

ประกอบกิจการค้า อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ 11,174/15 ถนนพระพิทักษ์
อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดทุกประเภท

แขวงวังบูรพาภิรมย์

เขตพระนคร

กรุงเทพมหานคร

10200

733 0105563040495 บจ.บ้านเจ้าหญิง จากัด

4/3/2563

1,000,000

46414

ประกอบกิจการขายเครื่องแต่งกาย เสื้อผ้า 331 ซอยลาดพร้าว130 (มหาดไทย2)
บุรษุ สตรี เด็กและเด็กอ่อน

แขวงคลองจั่น

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

734 0105563040509 บจ.วัน-ออกัสท์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
คอนสตรัคชั่น จากัด

4/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่
พักอาศัย

735 0105563040517 บจ.ดีแอนด์เอฟ กฎหมายและการ
บัญชี จากัด

4/3/2563

1,000,000

69100

736 0105563040541 บจ.เดอะ โพรดิจี กรุ๊ป ไนน์ จากัด

4/3/2563

1,000,000

737 0105563040568 บจ.ฟินดีไซน์ จากัด

4/3/2563

738 0105563040576 บจ.บางกอกสราญเมซัน จากัด
739 0105563040592 บจ.บูนณ์ เคมิคอล จากัด

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
419 ซอยโสณมัย ถนนสาธุประดิษฐ์

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา

กรุงเทพมหานคร

10120

ประกอบกิจการบริหาร ปรึกษากฎหมาย 99 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 5 แยก 22-1
และบริการเร่งรัดหนี้สิน ฟ้องร้องบังคับคดี

แขวงท่าแร้ง

เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร

10220

35101

ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานลม 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวลและ
ถ่านหินน้า

แขวงบางนาใต้

เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร

10260

1,000,000

46510

ประกอบกิจการค้า เครื่องจักรคอมพิวเตอร์ 35/524 หมู่บ้าน ดิไอบ็อกซ์ ซอย
แขวงคลองกุ่ม
รวมทั้งการติดตั้ง การให้บริการ การซื้อ ประเสริฐมนูกิจ 48 ถนนเกษตร-นวมินทร์
ขาย การบารุงรักษา

เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร

10240

4/3/2563
4/3/2563

1,000,000
1,000,000

56101
46319

ประกอบกิจการบริการด้านอาหาร
ประกอบกิจการขายส่งผลิตภัณฑ์อาหาร
อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

71 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 26 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว
271 ซอยลาดพร้าว 80(จันทิมา)
แขวงวังทองหลาง

เขตลาดพร้าว
เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10230
10310

740 0105563040649 บจ.วลาลี คลีนิค จากัด

4/3/2563

1,000,000

96104

ประกอบกิจการให้บริการหัตถการควมา
งาม เวชกรรมความงาม

7/3 อาคารเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ทาวเวอร์บี
ห้องเลขที่ 1505/2 ชั้นที่ 15 ถนนบรม
ราชชนนี

แขวงอรุณอมรินทร์

เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร

10700

741 0105563040657 บจ.สยามอินเตอร์ เอ จากัด

4/3/2563

1,000,000

46900

ประกอบกิจการค้า ติดตั้ง จัดซื้อ จัดจ้าง
จาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทุกประเภท

148 ซอยวชิรธรรมสาธิต 64/1 ถนน
สุขุมวิท

แขวงบางจาก

เขตพระโขนง

กรุงเทพมหานคร

10260

742 0105563040665 บจ.ดิจิเฟส (ประเทศไทย) จากัด

4/3/2563

1,000,000

62011

ประกอบกิจการออกแบบและพัฒนา
ซอฟต์แวร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมสาเร็จรูป โปรแกรมประยุกต์
แอพพลิเคชั่น มัลติมีเดีย

49 อาคารสหาย เพลส ชั้นที่ 2 ยูนิต 2บี แขวงคลองตัน
ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท

เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร

10110

743 0105563040673 บจ.ออร์บเน็ต (ไทยแลนด์) จากัด

4/3/2563

1,000,000

62012

ประกอบกิจการพัฒนาซอฟแวร์ จาหน่าย 2/1 ซอยร่มเกล้า 25/2
ซอฟแวร์ รวมทั้งให้บริการด้านไอที และ
ซอฟต์แวร์

แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร

10520

744 0105563040690 บจ.คังจี อินเตอร์เนชั่นแนล
(ประเทศไทย) จากัด

4/3/2563

1,000,000

46611

ประกอบกิจการซื้อ ขาย ทาการค้า นาเข้า 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 23
และส่งออก ซึ่งถ่านหิน น้ามันดิบทุกชนิด ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

10330

745 0105563040703 บจ.เบียร์ดี้แมน จากัด

4/3/2563

1,000,000

14112

ประกอบกิจการผลิต จาหน่าย ทั้งปลีก
และส่งเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายทุกประเภท
เช่นเสื้อ กางเกง หมวก กระเป๋า

แขวงท่าแร้ง

เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร

10220

1/4 หมู่ที่ 9

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

746 0105563040711 บจ.ยูเนี่ยน แอลโก้ จากัด

4/3/2563

1,000,000

46441

ประกอบกิจการค้า แอลกกอฮอล์
632 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
เคมีภัณฑ์อื่น เพื่อยารักษาโรค เกษตรกรรม

แขวงท่าข้าม

เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร

10150

747 0105563040746 บจ.เอเชีย สแตมป์ อาร์ท จากัด

4/3/2563

1,000,000

32112

ประกอบกิจการบริการรับจ้างปั๊มเหรียญ
ทุกประเภท บริการรับจ้างงาน
ประติมากรรม และผลิตสิ่งของ

แขวงขุมทอง

เขตลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร

10520

748 0105563040771 บจ.วิชชา นิจถาวร จากัด

5/3/2563

1,000,000

73101

ประกอบธุรกิจรับวางแผน ออกแบบ ผลิต 46 ซอยอินทามระ 39 แยก 1
และเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านสื่อ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์

แขวงดินแดง

เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร

10400

749 0105563040797 บจ.ดี ที บิวตี้ สตูดิโอ จากัด

5/3/2563

1,000,000

96309

ประกอบกิจการออกแบบ สักคิ้วรูปทรง
ต่างๆสักขอบตา สักปากชมพู สักลาย
ทั่วไปตามความต้องการ

8/5 ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร)

แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร

10110

750 0105563040827 บจ.จัสมิน อินเตอร์เน็ต เน็ตเวิรค์
จากัด

5/3/2563

1,000,000

43210

ประกอบกิจการให้บริการ รับติดตั้งและ
วางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบ
เดินสายและไร้สายตามจุดต่างๆ

1 ซอยรามอินทรา 58 แยก 4

แขวงคันนายาว

เขตคันนายาว

กรุงเทพมหานคร

10230

751 0105563040835 บจ.พาร์ค 99 จากัด

5/3/2563

1,000,000

41002

พัฒนา ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง
จัดการบ้านพักหรือห้องพักและร้านค้าให้
เช่า

30 ซอยหมู่บ้านมิตรภาพ 2

แขวงหนองบอน

เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

10250

752 0105563040851 บจ.เจ แอนด์ เจ ออแกไนเซอร์
จากัด

5/3/2563

1,000,000

90002

กิจกรรมด้านความบันเทิง

34/1177 ซอยประชาอุทิศ10 ถนน
ประชาอุทิศ

แขวงดอนเมือง

เขตดอนเมือง

กรุงเทพมหานคร

10210

753 0105563040860 บจ.คีรี ซัพพลาย เซอร์วสิ จากัด

5/3/2563

1,000,000

46109

การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รบั
ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

37/81 ซอยประชาอุทิศ 91

แขวงทุ่งครุ

เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร

10140

754 0105563040878 บจ.บีเอ็นบีเคเค จากัด

5/3/2563

1,000,000

96309

ประกอบกิจการบริการรับโพสต์โปรโมท
รูปสินค้าประเภทแบรนด์เนม มือ 2 ของ
แท้ และอื่นๆลงในอินสตาแกรม

19/16 หมู่บ้าน นันทวัน ซอย9 ถนน
สุขาภิบาล 5

แขวงออเงิน

เขตสายไหม

กรุงเทพมหานคร

10220

755 0105563040886 บจ.ดี ดี ทรัพย์ ทรานสปอร์ต จากัด
756 0105563040924 บจ.ออร์คิด แอนด์ มี ออแกนิกส์
แอนด์ โปรดักส์ จากัด

5/3/2563
5/3/2563

1,000,000
1,000,000

49323
47723

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
ประกอบกิจการขายเครื่องสาอางทุกชนิด

9 ซอยสุขสวัสดิ์ 26 แยก 2-3
30 ซอยสุขุมวิท 61 (เศรษฐบุตร)

แขวงบางปะกอก
แขวงคลองตันเหนือ

เขตราษฎร์บูรณะ
เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10140
10110

757 0105563040932 บจ.โนบีฟ จากัด
758 0105563040941 บจ.บี.บี.ยีนส์ จากัด

5/3/2563
5/3/2563

1,000,000
1,000,000

56101
47711

ประกอบกิจการร้านอาหารทุกชนิด
ประกอบกิจการซื้อ-ขาย เสื้อผ้ายีนส์
กางเกงยีนส์ กระโปรงยีนส์ ทั้งหญิงและ
ชาย ทุกชนิด

144 ซอยแฉล้มนิมิตร 5 แยก 3
41 ซอยพระยามนธาตุฯ แยก 33

แขวงบางโคล่
แขวงคลองบางบอน

เขตบางคอแหลม
เขตบางบอน

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10120
10150

71/2 ถนนหลวงแพ่ง

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

759 0105563040967 บจ.วีโวลฟ์ จากัด

5/3/2563

1,000,000

47912

ประกอบกิจการเกี่ยวกับอีคอมเมิรช์ ขาย
ส่งและขายปลีกผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

760 0105563040975 บจ.เอสเอ็นโอ เอ็กซ์เพรส จากัด

5/3/2563

1,000,000

49323

ประกอบกิจการขนส่ง และ ขนถ่ายสินค้า 61/182 หมู่ที่ 2
และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้า ทาง
อากาศ ทั้งภายในและต่างประเทศระหว่าง

761 0105563041009 บจ.เมกกะ โอโซน จากัด

5/3/2563

1,000,000

66199

762 0105563041017 บจ.วรพัทธ์ทวีโชติ จากัด

5/3/2563

1,000,000

763 0105563041041 บจ.ซอยูน โลจิส จากัด

5/3/2563

764 0105563041050 บจ.ซีเอไอ แคปปิตอล จากัด

ตำบล

7 ชั้นที่ 1 ซอยพัฒนาการ 69 แยก 2-3-4 แขวงประเวศ

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

10250

เขตหนองจอก

กรุงเทพมหานคร

10530

ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและ 79/12 หมู่บ้าน ภัสสร 40 ซอยนวมินทร์ แขวงรามอินทรา
ดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และ 86
จัดการทัพย์สินให้บุคคลอื่น

เขตคันนายาว

กรุงเทพมหานคร

10230

70209

ประกอบกิจการบริการและให้คาแนะนา 19 ซอยอนามัยงามเจริญ 25
ปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับด้านการบริหารงาน
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การตลาด
และการจัดจาหน่าย

แขวงท่าข้าม

เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร

10150

1,000,000

46103

ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออก จัดซื้อ จัด 1-7 อาคารซิลลิค เฮ้าส์ ชั้น 8 ถนนสีลม
จาหน่าย เครื่องสาอาง อาหารเสริม
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

แขวงสีลม

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

5/3/2563

1,000,000

64911

ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า ขาย 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 26
ฝาก เช่าซื้อ ยานยนต์ ทาสัญญาหรือนิติ ถนนสาทรใต้
กรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับรถยนต์

แขวงยานนาวา

เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร

10120

765 0105563041076 บจ.เจ เฮลท์ จากัด

5/3/2563

1,000,000

47912

ประกอบกิจการเกี่ยวกับอีคอมเมิรช์ ขาย
ส่งและขายปลีกผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

7 ชั้นที่ 2 ซอยพัฒนาการ 69 แยก 2-3-4 แขวงประเวศ

เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

10250

766 0105563041084 บจ.เอ็นพีบี บิวตี้ แอนด์ สกิน จากัด

5/3/2563

1,000,000

47723

ขายเครื่องสาอาง

9/42 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แยก 4 (บ้าน แขวงหัวหมาก
สวนราชา)

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

767 0105563041092 บจ.เอยู พลัส เซอร์วสิ จากัด

5/3/2563

1,000,000

47412

ประกอบกิจการจาหน่ายระบบคอมพิวเตอร์ 352 ซอยพัฒนาการ 44

เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

10250

768 0105563041114 บจ.บิซแบง จากัด
769 0105563041122 บจ.ไฉไล คอสเมติก แอนด์ บิวตี้
จากัด

5/3/2563
5/3/2563

1,000,000
1,000,000

73101
70209

ประกอบกิจการ รับจ้างโฆษณา
ประกอบกิจการให้บริการคาปรึกษาด้าน
การตลาด สื่อออนไลน์ และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

72/98 ซอยศาลาธรรมสพน์ 15
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา
115/12 หมู่บ้าน พฤกษา ไลท์ ดอนเมือง แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง
ซอยเทิดราชัน 45 ถนนเทิดราชัน

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10170
10210

770 0105563041131 บจ.บีท ซีพีอาร์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
จากัด

5/3/2563

1,000,000

85499

ให้บริการสอน อบรม จัดสัมนา ฝึกปฏิบัติ 1 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 26
ด้านการช่วยชีวติ ในเหตุฉุกเฉิน

แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร

10230

771 0105563041149 บจ.วี โรเวอร์ เจอร์นีย์ จากัด

5/3/2563

1,000,000

79120

ประกอบกิจการนาเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการนาเที่ยวทุกชนิด

แขวงวชิรพยาบาล

เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร

10300

214 ถนนราชวิถี

แขวงลาผักชี

แขวงสวนหลวง

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

772 0105563041157 บจ.ศุกร์ ๓ เจริญยิ่ง จากัด

5/3/2563

1,000,000

47525

ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์
และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง

105/194 ซอยนวมินทร์ 57 แยก 3-2

แขวงนวมินทร์

เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร

10240

773 0105563041165 บจ.ไอเทค อินโนวา จากัด

5/3/2563

1,000,000

86201

ให้บริการสถานพยาบาล ประเภทที่ไม่รบั
ผู้ป่วยไว้ค้างคืน คลินิกเวชกรรม

29/10 ซอยแจ้งวัฒนะ 14

แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร

10210

774 0105563041173 บจ.เวิลด์ เมดิคอล อินโนเวชั่นกรุ๊ป
จากัด

5/3/2563

1,000,000

47190

ขายสินค้าตามวัตถุประสงค์

261/91 ซอยวัชรพล 3

แขวงคลองถนน

เขตสายไหม

กรุงเทพมหานคร

10220

775 0105563041181 บจ.แอลเอ็มเอช นูทริชั่น จากัด

5/3/2563

1,000,000

47912

ประกอบกิจการเกี่ยวกับอีคอมเมิรช์ ขาย
ส่งและขายปลีกผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

7 ชั้นที่ 3 ซอยพัฒนาการ 69 แยก 2-3-4 แขวงประเวศ

เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

10250

776 0105563041203 บจ.พีพี บอดี้แอนด์ เพ้นท์ 1983
จากัด

5/3/2563

1,000,000

45202

ประกอบกิจการค้ารับซ่อมเเซม บารุงรักษา 81 ซอยนาคนิวาส 57 ถนนนาคนิวาส
ซ่อมเเซมสีถังรถยนต์ รถจักรยานยนต์
ยานพาหนะ ทุกประเภท

แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร

10230

777 0105563041211 บจ.พร้าวหอม 65 (ประเทศไทย)
จากัด

5/3/2563

1,000,000

46101

การนาเข้า ส่งออก ผลิต จาหน่าย มะพร้าว 42/318 ซอยนิมิตใหม่ 40
และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร

10510

778 0105563041238 บจ.ดีที1688 เซอร์วสิ จากัด

5/3/2563

1,000,000

52293

ประกอบกิจการให้บริการบรรจุหีบห่อเพื่อ 44/263 หมู่บ้าน ปริญลักษณ์ เพชรเกษม แขวงหนองแขม
การขนส่ง ทุกชนิด
69 ถนนเลียบฯฝั่งเหนือ ม.ปริญลักษณ์

เขตหนองแขม

กรุงเทพมหานคร

10160

779 0105563041254 บจ.เจนเทิล สเปซ จากัด
780 0105563041262 บจ.อะ กราวด์เบกเกอร์ จากัด
781 0105563041297 บจ.เจพี รุ่งโรจน์ โลจิสติคส์ จากัด

5/3/2563
5/3/2563
5/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000

46494
56101
52292

การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน 57/35 ซอยสมประสงค์ 4 ถนนเพชรบุรี
อาหารในภัตตาคาร ร้านอาหาร
57/35 ซอยสมประสงค์ 4 ถนนเพชรบุรี
ประกอบกิจการค้าตัวแทนหรือนายหน้า 22 ซอยร่มเกล้า 58
รับจ้างขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทั้ง
ทางน้า ทางบก ทางทะเลและทางอากาศ

แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี
แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี
แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10400
10400
10520

782 0105563041301 บจ.ลูเซนเทีย จากัด

5/3/2563

1,000,000

73101

ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาด้าน
วางแผนสื่อโฆษณา

729/90-91 ตรอกวัดจันทร์ใน ถนน
รัชดาภิเษก

แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา

กรุงเทพมหานคร

10120

783 0105563041319 บจ.เพอร์เฟ็คท์ เอ็กซ์พอร์ต และ
อิมพอร์ต (ประเทศไทย) จากัด

5/3/2563

1,000,000

46101

ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออก สินค้า
พืชผลทางการเกษตร หัตถกรรม
เครื่องจักร ไม้ดอก ไม้ประดับ เครื่องดื่ม
ผลไม้ เนื้อสัตว์ทุกชนิด

3364/5 ถนนพระรามที่ 4

แขวงคลองตัน

เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร

10110

784 0105563041327 บจ.ทรีจิสทิกซ์ (ประเทศไทย) จากัด

5/3/2563

1,000,000

49323

ประกอบกิจการบริการจัดส่งสินค้า
ภายในประเทศ

236/55 ซอยสรณคมน์ 14 ถนนสรณคมน์ แขวงสีกัน

เขตดอนเมือง

กรุงเทพมหานคร

10210

785 0105563041351 บจ.ดาวมาร์เก็ต168 จากัด

5/3/2563

1,000,000

47691

ประกอบกิจการจาหน่ายสินค้าของฝากทุก 234/47 ซอยสรณคมน์ 13 ถนนสรณคมน์ แขวงสีกัน
ชนิด และขายแฟรนไชส์ ร้านขายของฝาก

เขตดอนเมือง

กรุงเทพมหานคร

10210

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

786 0105563041360 บจ.มารักกัน สปา แอนด์ บิวตี้
จากัด

5/3/2563

1,000,000

96201

ซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย

1038/2 ถนนพัฒนาการ

แขวงประเวศ

เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

10250

787 0105563041386 บจ.เซอร์วสิ ไลน์ 2020 จากัด

5/3/2563

1,000,000

85410

ประกอบกิจการ บริการให้ความรู้ด้าน
ทักษะ ด้านกีฬา ทุกชนิด ให้บริการเช่า
สนามและฝึกสอนกีฬา

432 ซอยจัดสรรเอื้อวัฒนสกุล

แขวงพัฒนาการ

เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

10250

788 0105563041394 บจ.ศุภกรณ์ไกร จากัด

5/3/2563

1,000,000

82191

ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายเอกสาร งาน
สิ่งพิมพ์ทุกชนิด

126/2 ซอยวิภาวดีรงั สิต 2

แขวงรัชดาภิเษก

เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร

10400

789 0105563041424 บจ.ปาร์ควิล แคปปิตอล จากัด

5/3/2563

1,000,000

68101

การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น 819/74 โครงการชีวา บีซโฮม ถนนเอกชัย แขวงคลองบางบอน
ของตัวเอง เพื่อการพักอาศัย

เขตบางบอน

กรุงเทพมหานคร

10150

790 0105563041459 บจ.เพียวเรเล (ประเทศไทย) จากัด

5/3/2563

1,000,000

46443

ประกอบกิจการ นาเข้าเครื่องสาอาง เพื่อ 45/37 ซอยโยธินพัฒนา 11 แยก 7
จาหน่ายทั้งในและส่งออกต่างประเทศ

แขวงคลองจั่น

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

791 0105563041475 บจ.ดีเฮง อุปกรณ์ เครื่องหนัง จากัด

5/3/2563

1,000,000

47190

ประกอบกิจการจาหน่ายกระเป๋า เข็มขัด 73 ซอยเจริญรัถ 4 ถนนเจริญรัถ
รองเท้า เครื่องหนัง เครื่องประดับ เสื้อผ้า

แขวงคลองต้นไทร

เขตคลองสาน

กรุงเทพมหานคร

10600

792 0105563041530 บจ.ก่อร่างสร้างดี จากัด
793 0105563041548 บจ.เน็ตไพ คอร์ปอเรชั่น จากัด

5/3/2563
5/3/2563

1,000,000
1,000,000

41001
46104

การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
การขายส่งคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือ
สื่อสารโดยได้รบั ค่าตอบแทนหรือตาม
สัญญาจ้าง

488/4 ถนนประชาพัฒนา
933/83 ซอย35 ถนนลาดพร้าว 101

แขวงทับยาว
เขตลาดกระบัง
แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10520
10310

794 0105563041572 บจ.ทีแอนด์พี ท๊อปพลัส จากัด

6/3/2563

1,000,000

74101

ประกอบกิจการออกแบบและตกแต่ง
ภายในอาคาร อาคารสานักงาน

121 ซอยท่าข้าม 28

แขวงแสมดา

เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร

10150

795 0105563041581 บจ.เดอะ เพรสทีจ การ์เมนท์
(ประเทศไทย) จากัด

6/3/2563

1,000,000

14112

ประกอบกิจการผลิต และจัดจาหน่าย
เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องนุ่งห่ม
เครื่องประดับทุกชนิด

9/80 ซอยศาลธนบุรี 29/2

แขวงบางหว้า

เขตภาษีเจริญ

กรุงเทพมหานคร

10160

796 0105563041599 บจ.เทนธ์ อเวนิว จากัด

6/3/2563

1,000,000

64202

ประกอบกิจการการลงทุนในกิจการอื่น
รวมทั้งให้คาปรึกษาและการบริหารงาน
เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

88 ซอยสุขุมวิท 24

แขวงคลองตัน

เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร

10110

797 0105563041602 บจ.8 โกลด์ จากัด

6/3/2563

1,000,000

64202

ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนจากัด
71 ซอยพัฒนาการ 72
ความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจากัด เป็นผู้ถือ
หุ้นในบริษัทจากัดและบริษัทมหาชนจากัด

แขวงประเวศ

เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

10250

798 0105563041645 บจ.ดวงฤทธิ์ ฟู๊ดสไตลิสต์ จากัด

6/3/2563

1,000,000

70209

ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาและ
ออกแบบ ตกแต่ง อาหาร ทุกประเภท

แขวงตลิ่งชัน

เขตตลิ่งชัน

กรุงเทพมหานคร

10170

70 ซอยสวนผัก 11 ถนนสวนผัก

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

799 0105563041653 บจ.ฟู่การพาณิชย์ จากัด

6/3/2563

1,000,000

23959

ประกอบกิจการผลิตกระถางต้นไม้ เสาปูน 39/185 ถนนกัลปพฤกษ์
ต่างๆ

แขวงบางแค

เขตบางแค

กรุงเทพมหานคร

10160

800 0105563041688 บจ.โมเดลโล่ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

6/3/2563

1,000,000

31009

ประกอบกิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ทาจาก 196 ซอยบางแวก 46
วัสดุอื่นๆ (ยกเว้น หิน คอนกรีต หรือเซรา
มิก)

แขวงบางแวก

เขตภาษีเจริญ

กรุงเทพมหานคร

10160

801 0105563041696 บจ.ช่วยคิดช่วยคราฟท์ จากัด

6/3/2563

1,000,000

58192

ประกอบกิจการจัดพิมพ์จาหน่ายหรือ
เผยแพร่งานอื่นๆผ่านทางออนไลน์

106/188 ซอยเคหะร่มเกล้า 31 ถนนร่ม แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง
เกล้า

กรุงเทพมหานคร

10520

802 0105563041700 บจ.นายทุนบ้าน จากัด

6/3/2563

1,000,000

64929

ประกอบกิจการให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น

55/83 หมู่บ้าน สาเพ็ง 2 (ฝั่งตลาดน้า)
ถนนกัลปพฤกษ์

803 0105563041718 บจ.เอพีซี. คอนสตรัคชั่น แอนด์ รี
โนเวชั่น จากัด

6/3/2563

1,000,000

41001

ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 202/279 ซอยอยู่วทิ ยา 12

804 0105563041726 บจ.ปุณธนาวรรย์ คอนสตรัคชั่น
จากัด

6/3/2563

1,000,000

41001

805 0105563041734 บจ.ว. วัชรกิจ จากัด

6/3/2563

1,000,000

806 0105563041742 บจ.เวเค่นไทย จากัด

6/3/2563

807 0105563041769 บจ.เอสเตลล่า คลินิก สยาม จากัด

แขวงบางแค

เขตบางแค

กรุงเทพมหานคร

10160

แขวงกระทุ่มราย

เขตหนองจอก

กรุงเทพมหานคร

10530

ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 316 ซอยประชาอุทิศ 44 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด

เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร

10140

25111

ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มี
โครงสร้างเป็นโลหะสาหรับใช้ในงาน
ก่อสร้าง

305/53 ซอยรามอินทรา 123

แขวงมีนบุรี

เขตมีนบุรี

กรุงเทพมหานคร

10510

1,000,000

45403

ประกอบกิจการค้า ยางใน ล้อ และ
แบตเตอรี่ ของรถจักรยานยนต์ทุกชนิด

2/130 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7

แขวงหัวหมาก

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

6/3/2563

1,000,000

86202

ประกอบกิจการ ให้บริการสถานเสริม
ความงาม คลินิกความงาม

916/23 ซอยสุขุมวิท 55(ทองหล่อ)

แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

808 0105563041807 บจ.ซีเจ ออดิท แอนด์ คอนซัล
แตนท์ จากัด

6/3/2563

1,000,000

69200

ประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทา
บัญชีและการตรวจสอบบัญชี

1039 ซอยเพชรเกษม 94

แขวงบางแคเหนือ

เขตบางแค

กรุงเทพมหานคร

10160

809 0105563041815 บจ.เคทูพี อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
810 0105563041823 บจ.เอส.พี.ดี. ฟู้ด ซัพพลาย จากัด

6/3/2563
6/3/2563

1,000,000
1,000,000

47215
46900

ประกอบกิจการขายปลีกผลิตภัณฑ์ขนมอบ 99/44 ซอยนิมิตรใหม่ 13 ถนนนิมิตรใหม่ แขวงทรายกองดิน
ประกอบกิจการจาหน่าย นาเข้า ส่งออก 1540 ซอยเพชรเกษม 55/2
แขวงหลักสอง
สินค้าอุปโภค บริโภค ทุกชนิด ทุกประเภท
ตามวัตถุที่ประสงค์

เขตคลองสามวา
เขตบางแค

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10510
10160

811 0105563041831 บจ.เอสวีพี อีควิปเม้นท์ แอนด์ ดี
เวลลอปเมนท์ จากัด

6/3/2563

1,000,000

43210

บริการรับเหมา ออกแบบ ติดตั้งระบบ
ไฟฟ้า รับเหมางานระบบ ทุกประเภท

แขวงสะพานสอง

เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร

10310

812 0105563041840 บจ.ดีล แมเนจเมนท์ จากัด
813 0105563041858 บจ.อาร์ แอนด์ บี เซอร์วสิ จากัด

6/3/2563
6/3/2563

1,000,000
1,000,000

81299
46594

ประกอบกิจการล้างถัง ซ่อมบารุง
88/2 ซอยลาซาล 6
ประกอบกิจการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ให้ 97 ซอยประชาอุทิศ 21
เช่า เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องมัลติฟังก์ชั่น
เครื่องพิมพ์สาเนาระบบดิจิตอล

แขวงบางนา
แขวงบางมด

เขตบางนา
เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10260
10140

212 ซอยลาดพร้าว 47 (สะพาน 2)

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

814 0105563041866 บจ.ดับบลิว.ซี. ไฮดรอลิค ซิสเต็ม
จากัด

6/3/2563

1,000,000

46599

ประกอบกิจการจาหน่ายและรับซ่อม
อุปกรณ์ ไฮดรอลิค และนิวเมติก

188 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30
แยก 1

แขวงหนองบอน

เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

10250

815 0105563041882 บจ.เอสอีจี มันนี่ จากัด

6/3/2563

1,000,000

64929

ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้
การกากับตามประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

184 ชั้นที่ 2 ถนนสุรวงศ์

แขวงสี่พระยา

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

816 0105563041904 บจ.อินฟินิตี้ ไวริง แอนด์ เซอร์วสิ
จากัด

6/3/2563

1,000,000

43210

ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้ง และ
จาหน่ายอุปกรณ์กล้องวงจรปิด

244/144 ซอยรามคาแหง 112

แขวงสะพานสูง

เขตสะพานสูง

กรุงเทพมหานคร

10240

817 0105563041912 บจ.ทรูรชิ โพลิเมอร์ จากัด

6/3/2563

1,000,000

46108

ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออก และ
จาหน่ายสินค้าพลาสติกทุกชนิด ทุก
ประเภท รวมทั้งสารเคมี เติมแต่ง
ผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกประเภท

146/79 หมู่บ้าน เดอะธาม อ่อนนุชมอเตอร์เวย์ ถนนประชากร

แขวงลาดกระบัง

เขตลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร

10520

818 0105563041947 บจ.เทสติ้ง เฮาส์ (ประเทศไทย)
จากัด

6/3/2563

1,000,000

28199

ประกอบกิจการผลิต ประกอบ ติดตั้ง
เครื่องทดสอบแผงวงจร

32 ซอยรามคาแหง 123(เรือนเพชร)

แขวงหัวหมาก

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

819 0105563041963 บจ.เดชณัฏฐ์ษพล รีซีฟเวอร์ มันนี่
แอนด์ เทรดดิ้ง จากัด

6/3/2563

1,000,000

70103

ประกอบกิจการให้บริการสนับสนุน รวมถึง 13 ซอยประชาอุทิศ 69 แยก 11
ให้บริการในเรื่อง การบริหารงานทั่วไป

แขวงบางมด

เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร

10140

820 0105563041980 บจ.โอ ธิม่า จากัด

6/3/2563

1,000,000

47732

ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร
57-61 ชั้นที่ 1 ถนนบูรพา
พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทาเทียม
สิ่งดังกล่าว

แขวงวังบูรพาภิรมย์

เขตพระนคร

กรุงเทพมหานคร

10200

821 0105563041998 บจ.แอนเนส อินเตอร์เนชั่นแนล
(ประเทศไทย) จากัด

6/3/2563

1,000,000

46109

ประกอบกิจการจัดซื้อ จัดจาหน่าย นาเข้า 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 23 ถนน แขวงลุมพินี
ส่งออก สินค้าแฟชั่น ทุกชนิด
วิทยุ

เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

10330

822 0105563042013 บจ.ณาชาคราฟท์ จากัด

6/3/2563

1,000,000

47912

ประกอบกิจการค้าขายสินค้าออนไลน์
552/99 ซอยกาญจนาภิเษก 34 ถนน
เสื้อผ้า เครื่องนุ่มห่ม กระเป๋า ตุ้มหูเเละ
กาญจนาภิเษก
อุปกรณ์ตกเเต่ง ซึ่งมิใช่กิจการการขายตรง

เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

10250

823 0105563042030 บจ.ดีงาม 2563 จากัด

6/3/2563

1,000,000

70209

ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาและให้
คาแนะนาด้านบริหารงานพาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม การตลาด

68 อาคารบ้านก้ามปูแอทอโศก ห้องเลขที่ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
214 ชั้นที่ 2 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

กรุงเทพมหานคร

10110

824 0105563042048 บจ.ต้องตา เซอร์วสิ (2020) จากัด

6/3/2563

1,000,000

70209

ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและ 68 อาคารบ้านก้ามปูแอทอโศก ห้อง
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
ให้คาแนะนาปัญหาเกี่ยวกับด้าน
เลขที่ 203 ชั้นที่ 2 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
บริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัด
จาหน่าย

กรุงเทพมหานคร

10110

แขวงประเวศ

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

825 0105563042056 บจ.ทริปเปิ้ล เคลียร์ จากัด

6/3/2563

1,000,000

81293

ประกอบกิจการให้บริการฉีด-พ่น น้ายา
เพื่อกาจัดเชื้อโรค ตามสถานที่ต่างๆ

826 0105563042072 บจ.ยูรี่ โคลเซท จากัด

6/3/2563

1,000,000

47912

827 0105563042081 บจ.วีดับบลิว-เฮลธ์ จากัด

6/3/2563

1,000,000

828 0105563042099 บจ.พิค พรอมท์ จากัด

6/3/2563

829 0105563042137 บจ.กู๊ดไทม์ โกลบอล มีเดีย จากัด

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
108/24 ถนนจรัญสนิทวงศ์

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

แขวงบ้านช่างหล่อ

เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร

10700

ประกอบกิจการค้าออนไลน์เสื้อผ้า
99/78 ซอยนิมิตใหม่ 13
สาเร็จรูป เครื่องเเต่งกาย เครื่องประดับ
กาย เเละเครื่องอุปโภคอื่น ซึ่งมิใช่กิจกรรม
ขายตรง หรือตลาดเเบบตรง

แขวงทรายกองดิน

เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร

10510

46443

ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องสาอาง เช่น 25 ซอยสุภาพงษ์ 3
ลิปสติก บลัชออน อายไลน์เนอร์ เซรั่ม
ครีมรองพื้น

แขวงหนองบอน

เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

10250

1,000,000

73101

ประกอบกิจการรับจ้าง พิมพ์สื่อโฆษณา 281/38 ถนนจรัญสนิทวงศ์
พริ้นผ้าไวนิล พิมพ์สติกเกอร์อิงท์พีวซี ี ตัด
สติกเกอร์ ทุกชนิด

แขวงบางขุนศรี

เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร

10700

6/3/2563

1,000,000

59111

ประกอบกิจการรับผลิต ถ่ายทา ซื้อ ให้เช่า 168/21 ถนนประเสริฐมนูกิจ
ภาพยนต์ โฆษณา รายการโทรทัศน์

แขวงคลองกุ่ม

เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร

10240

830 0105563042145 บจ.เดอะริชเฮ้าส์ ดีไซน์ จากัด

6/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร
ทุกประเภท ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์
และงานก่อสร้างทุกชนิด

เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร

10210

831 0105563042153 บจ.วีโอที ทรานสปอร์ต จากัด
832 0105563042170 บจ.ยามาฮ่า จากัด

6/3/2563
6/3/2563

1,000,000
1,000,000

49323
38300

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 33 ซอยสุขสวัสดิ์ 38 แยก 8
ประกอบกิจการนาวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ 1/223 ซอยพุทธบูชา 36 แยก 1 ถนน
ใหม่
พุทธบูชา 36

แขวงบางปะกอก
แขวงบางมด

เขตราษฎร์บูรณะ
เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10140
10140

833 0105563042188 บจ.แกมอิน จากัด

6/3/2563

1,000,000

46414

ประกอบกิจการค้าเสื้อผ้า และเครื่องแต่ง
กาย

แขวงบางนา

เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร

10260

834 0105563042200 บจ.ฮอทเพลย์ (ประเทศไทย) จากัด

6/3/2563

1,000,000

58201

ประกอบกิจการผลิตเเละพัฒนาซอฟต์เเวร์ 695 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท
เกมส์ เเละคอมพิวเตอร์

แขวงพระโขนง

เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร

10110

835 0105563042218 บจ.วาย เจ สแควร์ จากัด

6/3/2563

1,000,000

73101

ประกอบกิจการเป็นตัวแทนดาเนินการ
สร้างสรรงานโฆษณา

2823/3 อาคารมาย ออฟฟิศ ชั้น 2 ห้อง แขวงบางคอแหลม
231 ถนนเจริญกรุง

เขตบางคอแหลม

กรุงเทพมหานคร

10120

836 0105563042285 บจ.ดี.วัน.อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต
จากัด

6/3/2563

1,000,000

46102

ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออกและ
จาหน่ายภายในประเทศ อาหารทะเลสด
แช่แข็ง พืชผลทางการเกษตร ผัก ผลไม้
และแปรรูปทุกชนิด

8/40 ซอยลาดพร้าว 8 ถนนลาดพร้าว

แขวงจอมพล

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

837 0105563042340 บจ.ทวีชัย การ์เม้นท์ จากัด

6/3/2563

1,000,000

14112

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายเสื้อผ้าสา 309 ซอยเอกชัย 76
เร้จรูป ขายปลีกและขายส่ง

แขวงบางบอน

เขตบางบอน

กรุงเทพมหานคร

10150

302/54 ซอยประชาชื่น 12 แยก 1-2-20 แขวงทุ่งสองห้อง

600 ถนนลาซาล

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

838 0105563042358 บจ.เทสตี้ยัมมีไบท์ จากัด

6/3/2563

1,000,000

46101

ประกอบกิจการนาเข้าและส่งออกอาหาร
สัตว์

839 0105563042374 บจ.ศิลป์เจริญ ซัพพลาย แอนด์
เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

6/3/2563

1,000,000

47524

ประกอบกิจการจาหน่ายวัสดุก่อสร้างทั่วไป 29/38 ซอยรามอินทรา 65 แยก 2-2-2
ทั้งปลีกและส่ง

840 0105563042382 บจ.ทานให้พอ จากัด

6/3/2563

1,000,000

56101

841 0105563042404 บจ.แคปสโตน ดิจิตอล คอร์
ปอเรชั่น จากัด

6/3/2563

1,000,000

842 0105563042412 บจ.พี.อาร์.เจ. สตีล จากัด

6/3/2563

843 0105563042421 บจ.ฟาสท์ 888 จากัด
844 0105563042439 บจ.ลุค โซเชียล จากัด

ตำบล

149 ซอยกาญจนาภิเษก 4/1 (ม.รัชดาอา แขวงคลองบางบอน
คาเดียน)

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

เขตบางบอน

กรุงเทพมหานคร

10150

แขวงท่าแร้ง

เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร

10220

ประกอบกิจกทารร้านอาหาร ให้บริการ 333/36 อาคารเอ.ซี 8 ถนนสายไหม
จัดส่ง และจาหน่าย อาหารสด อาหารแช่
แข็ง อาหารสาเร็จรูป

แขวงสายไหม

เขตสายไหม

กรุงเทพมหานคร

10220

74109

ประกอบกิจการรับผลิต ออกเเบบ บรรจุ
ภัณฑ์สินค้า เครื่องหมายสัญลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ตราสินค้า

1731 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร)

แขวงพลับพลา

เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร

10310

1,000,000

28230

ประกอบกิจการรับทาแม่พิมพ์ งานปั๊ม
อะไหล่และงานปั๊มอื่นๆ

55/23 ถนนกาญจนาภิเษก

แขวงแสมดา

เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร

10150

6/3/2563
6/3/2563

1,000,000
1,000,000

49339
62011

ประกอบกิจการขนส่งสินค้าอื่นๆทางถนน 89/270 ถนนเทศบาลสงเคราะห์
กิจกรรมการจัดทาโปรแกรมเว็บเพจและ 25/21 หมู่ที่ 10
เครือข่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

แขวงลาดยาว
แขวงคลองกุ่ม

เขตจตุจักร
เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10900
10240

845 0105563042447 บจ.ไคกิ คอมมิวนิเคชั่น โซลูชั่นส์
จากัด

6/3/2563

1,000,000

73101

ประกอบกิจการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ซื้อ 50/1 ถนนเย็นอากาศ
ขายและผลิตสื่อโฆษณา ให้เช่าพื้นที่เพื่อ
การโฆษณา

แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร

10120

846 0105563042455 บจ.ญาณิสิริ จากัด
847 0105563042463 บจ.ไอที ฮีโร่ จากัด

6/3/2563
9/3/2563

1,000,000
1,000,000

73101
62023

ประกอบกิจกรรมของบริษัทโฆษณา
389/47 ซอยสวนพลู
ให้บริการจัดการเเละดูเเลโครงสร้างระบบ 144 ถนนสตรีวทิ ยา 2
เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน

แขวงทุ่งมหาเมฆ
แขวงลาดพร้าว

เขตสาทร
เขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10120
10230

848 0105563042471 บจ.ดับบลิว แอล (2020) จากัด

9/3/2563

1,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อ ขายอสังหาริมทรัพย์

280 ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 303 ซอย
ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร)

แขวงพลับพลา

เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร

10310

849 0105563042480 บจ.โมโนโทเบอร์ แปดแปดแปด
จากัด

9/3/2563

1,000,000

47912

ซื้อ ขายสินค้าโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

18/64 หมู่บ้าน เดอะเทอเรซ ซอยราม
อินทรา 65 ถนนรามอินทรา

แขวงท่าแร้ง

เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร

10220

850 0105563042498 บจ.เฟสท์ครอป จากัด

9/3/2563

1,000,000

46494

นาเข้า จาหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน
เครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้าน สินค้า
อุปโภคบริโภคทุกชนิด

155/70 ซอยคู้บอน 27 แยก 11

แขวงท่าแร้ง

เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร

10220

851 0105563042501 บจ.ยูวา ทรัพย์ จากัด

9/3/2563

1,000,000

46694

ประกอบกิจการ จาหน่าย ถุงพลาสติก
64 ซอยพุทธมลฑลสาย 2 ซอย 19
กล่องโฟม รวมถึงบรรจุภัณฑ์จากพลาสติก
ทุกชนิด ทุกประเภท

แขวงทวีวฒ
ั นา

เขตทวีวฒ
ั นา

กรุงเทพมหานคร

10170

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

852 0105563042510 บจ.เช็คอินมัลดีฟส์ จากัด

9/3/2563

1,000,000

73101

ประกอบกิจการด้านการโฆษณา

555/37 อาคารเอสเอสพี ทาวเวอร์ ชั้นที่ แขวงคลองตันเหนือ
16 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย)

เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

853 0105563042528 บจ.ไทย สกาย โลจิสติกส์ กรุ๊ป
จากัด

9/3/2563

1,000,000

52214

ประกอบกิจการให้บริการรถหัวลาก
รถบรรทุกเทรลเลอร์ รถกระบะบรรทุก
รถจักรยานยนต์

60/51 ซอยคุ้มเกล้า 8

แขวงแสนแสบ

เขตมีนบุรี

กรุงเทพมหานคร

10510

854 0105563042536 บจ.วิทยา แอร์ เซอร์วสิ จากัด

9/3/2563

1,000,000

47595

ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องปรับอากาศ 222/109 ถนนเลียบคลองสอง
เครื่องดูดอากาศ เครื่องฟอกอากาศ

แขวงบางชัน

เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร

10510

855 0105563042552 บจ.เอ็ม ลัคกี้ ทรานสปอร์ต จากัด
856 0105563042561 บจ.ธรรมสถิตย์ ลอว์ แอนด์
คอนซัลแทนท์ จากัด

9/3/2563
9/3/2563

1,000,000
1,000,000

49323
69100

ประกอบกิจการขนส่ง
ประกอบกิจการบริการรับเป็นที่ปรึกษา
และให้คาแนะนาปัญหาเกี่ยวกับด้าน
กฎหมายทางบัญชี ทางงานวิชาการ

แขวงลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง
แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10520
10310

857 0105563042587 บจ.ทัชชา โฮม จากัด
858 0105563042595 บจ.อัจฉริยะศึกษา จากัด

9/3/2563
9/3/2563

1,000,000
1,000,000

41001
85499

ก่อสร้างอาคารที่เป็นที่พักอาศัยทุกประเภท 82/182 ถนนเลียบคลองสอง
แขวงบางชัน
การศึกษาอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 35 อาคารวรรณสรณ์ ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ แขวงถนนพญาไท
702 ถนนพญาไท

เขตคลองสามวา
เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10510
10400

859 0105563042609 บจ.เอสทีดับเบิ้ลยู เพอร์เฟคท์
(1988) จากัด

9/3/2563

1,000,000

46443

ประกอบกิจการค้าเครื่องสาอาง อาหาร
เสริม สินค้าอุปโภค บริโภค

เขตดอนเมือง

กรุงเทพมหานคร

10210

860 0105563042641 บจ.โททอลลี่ เรโวลูชั่น โพรเซส
จากัด

9/3/2563

1,000,000

70209

ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและ 34/91 หมู่บ้าน เดอะคอนเนค 25 ซอย แขวงบางมด
ให้คาแนะนาปัญหาเกี่ยวกับด้าน
ประชาอุทิศ 33 แยก 25 ถนนประชาอุทิศ
บริหารงานพาณิชยกรรม ฯลฯ

เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร

10140

861 0105563042650 บจ.ฟิวเจอร์ เน็ตเวิรค์ โซลูชั่นส์
จากัด

9/3/2563

1,000,000

62023

ระบบดิจิทัล/เครือข่าย ทั้งด้านเทคโนโลยี 183 อาคารรีเจ้นท์ เฮ้าส์ ชั้น 13 ถนน
สารสนเทศ สื่อสารสนเทศ นวัตกรรม
ราชดาริ
ซอฟต์แวร์ รักษาความปลอดภัย ด้านอื่นๆ

แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

10330

862 0105563042668 บจ.นิวไทม์ดี จากัด

9/3/2563

1,000,000

47593

ประกอบธุรกิจจาหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแสง 24/125 ซอยวิภาวดีรงั สิต 37
สว่าง หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า และอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด

แขวงสนามบิน

เขตดอนเมือง

กรุงเทพมหานคร

10210

863 0105563042676 บจ.ปัญญา ไอเดียเวิรค์ จากัด

9/3/2563

1,000,000

43301

ประกอบกิจการ การรับเหมางานตกแต่ง
ภายในอาคาร สานักงาน บ้านเรือน
คอนโดมิเนียม ตามสถานที่อื่นๆ

559/121 ถนนประชาพัฒนา

แขวงทับยาว

เขตลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร

10520

864 0105563042684 บจ.หรงซิน อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด

9/3/2563

1,000,000

68201

ประกอบกิจการเป็นตัวแทนและนายหน้า
อสังหาริมทรัพย์

54/299 ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท

แขวงพระโขนงใต้

เขตพระโขนง

กรุงเทพมหานคร

10260

1076 ถนนลาดกระบัง
253 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข)

373/75 ถนนนาวงประชาพัฒนา

แขวงสีกัน

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

865 0105563042714 บจ.ศูนย์รวมอะไหล่แอร์ เอ พลัส
จากัด

9/3/2563

1,000,000

46599

ประกอบกิจการขายส่งและขายปลีก
อะไหล่ อุปกรณ์ แอร์ เครื่องทาความเย็น
ทุกชนิด

374 ถนนสาลีรฐั วิภาค

แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร

10400

866 0105563042757 บจ.เอ แอนด์ เอ การบัญชี และ
ตรวจสอบบัญชี จากัด

9/3/2563

1,000,000

69200

ให้คาปรึกษาวางแผน วางระบบ จัดทา
บัญชี ตรวจสอบบัญชี และภาษีอากร

279/52 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร

10310

867 0105563042765 บจ.เจเอส ซิสเต็ม จากัด

9/3/2563

1,000,000

46594

ประกอบกิจการซื้อขาย จาหน่าย
454 ซอยรามอินทรา 5
เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร
เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้สานักงานทุกชนิด
พร้อมทั้งอุปกรณ์ และอะไหล่ชิ้นส่วนต่างๆ

แขวงท่าแร้ง

เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร

10220

868 0105563042773 บจ.อินโนเวชั่น เซอร์วสิ แอนด์
คอนซัลแทนท์ จากัด

9/3/2563

1,000,000

82110

ประกอบกิจการให้บริการบริหารงาน ด้าน 9/263 หมู่บ้าน พฤกษา 94 ซอยสายไหม แขวงสายไหม
สินค้าเทคโนโลยี และนวัฒกรรม
56

เขตสายไหม

กรุงเทพมหานคร

10220

869 0105563042790 บจ.วี อาคาเดมิกส์ เซ็นเตอร์ จากัด

9/3/2563

1,000,000

70209

ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษา ให้
คาแนะนาปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน
ทางธุรกิจทุกประเภท

34/91 หมู่บ้าน เดอะคอนเนค 25 ซอย แขวงบางมด
ประชาอุทิศ 33 แยก 25 ถนนประชาอุทิศ

เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร

10140

870 0105563042803 บจ.152 อินเตอร์เนชั่นแนล (2020)
จากัด

9/3/2563

1,000,000

46422

ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออก ค้าส่ง
อุปกรณ์ไฟฟ้า

152/5 ซอยบางแวก 92 ถนนบางแวก

เขตภาษีเจริญ

กรุงเทพมหานคร

10160

871 0105563042811 บจ.เอ โอเค ครี อา ทีฟ ไอเดีย
จากัด

9/3/2563

1,000,000

70209

ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและ 34/91 หมู่บ้าน เดอะคอนเนค 25 ซอย แขวงบางมด
ให้คาแนะนาปัญหาเกี่ยวกับด้าน
ประชาอุทิศ 33 แยก 25 ถนนประชาอุทิศ
บริหารงานทางพาณิชยกรรม ฯลฯ

เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร

10140

872 0105563042820 บจ.ฟินเอฟเวอร์ จากัด

9/3/2563

1,000,000

58202

รับจ้างออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ โปรแกรม 434/1 ซอยพหลโยธิน 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
แอพพลิเคชั่น ระบบบริหารจัดการข้อมูล
บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร

10400

873 0105563042846 บจ.นูทริฟิก จากัด

9/3/2563

1,000,000

20121

ผลิตและจาหน่ายรวมถึงการนาเข้า
ส่งออก ผลิตภัณฑ์ที่ทางการเกษตร เช่น
ปุ๋ยอินทรีย์ ยาฆ่าแมลง ให้คาวิจัยทาง
การเกษตร

98/66 ซอยราษฎร์พัฒนา 15 ถนน
ราษฎร์พัฒนา

แขวงราษฎร์พัฒนา

เขตสะพานสูง

กรุงเทพมหานคร

10240

874 0105563042854 บจ.คีย์คอนซัลท์ จากัด

9/3/2563

1,000,000

46510

ประกอบกิจการค้า ซื้อ ขาย ให้เช่า
ซ่อมแซม บารุง ดูลแรักษา คอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์ ส่วนควบ

40/119 ซอยเลียบคลองสอง 24

แขวงบางชัน

เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร

10510

875 0105563042862 บจ.วิณณ์ 24 จากัด

9/3/2563

1,000,000

68201

บริการนายหน้าค้าอสังหาริมทรัพย์ บ้าน 9/83 ถนนสุขาภิบาล 5
คอนโด ที่ดิน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง กับงาน
อสังหาริมทรัพย์

แขวงคลองถนน

เขตสายไหม

กรุงเทพมหานคร

10220

แขวงคลองขวาง

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

876 0105563042871 บจ.บางกอก เฟิรส์ จากัด

9/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการ ออกแบบและก่อสร้าง
อาคารและโครงสร้างพื้นฐาน

51/251 ถนนหทัยราษฎร์

แขวงมีนบุรี

เขตมีนบุรี

กรุงเทพมหานคร

10510

877 0105563042889 บจ.สเฟียร์ ซอฟต์ จากัด

9/3/2563

1,000,000

62012

ประกอบกิจการบริการเขียน จัดทา ดูแล
และพัฒนาซอฟแวร์

162/725 อาคารบางแคคอนโดทาวน์
ห้องเลขที่ 828 ถนนเพชรเกษม

แขวงบางแคเหนือ

เขตบางแค

กรุงเทพมหานคร

10160

878 0105563042901 บจ.ดีบี รีซัลส์ (ประเทศไทย) จากัด

9/3/2563

1,000,000

58202

ประกอบกิจการให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์ 246 อาคารไทมส์ สแควร์ ห้องเลขที่
ให้บริการดิจิทัลเซอร์วสิ
405 ชั้นที่ 4 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร

10110

879 0105563042919 บจ.ไอเด็นติฟลาย จากัด

9/3/2563

1,000,000

62011

รับจ้างออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ โปรแกรม 434/1 ซอยพหลโยธิน 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
แอพพลิเคชั่น ระบบบริหารจัดการข้อมูล
บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร

10400

880 0105563042927 บจ.เอพี ซัพพลาย แอนด์ พริ้นติ้ง
จากัด

9/3/2563

1,000,000

46594

ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องถ่ายเอกสาร 437/315 ถนนจรัญสนิทวงศ์
เครื่องพิมพ์อิงเจ็ต กระดาษ ผงหมึก วัสดุ
อุปกรณ์สานักงานทุกชนิด

แขวงบางขุนศรี

เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร

10700

881 0105563042935 บจ.ลีดส์ทูซัคเซส จากัด

9/3/2563

1,000,000

82110

ประกอบกิจการให้บริการด้านการวางแผน 491/24 หมู่บ้าน ฮาบิเทีย ถนนบางแวก
วางระบบ การบริหารจัดการด้านการเงิน

แขวงบางไผ่

เขตบางแค

กรุงเทพมหานคร

10160

882 0105563042943 บจ.อาเธอร์ เมดิคอล กรุ๊ป จากัด

9/3/2563

1,000,000

86202

ประกอบกิจการ สถานพยาบาลเกี่ยวกับ
เสริมความงาม

677/7 หมู่บ้าน ดิ ไอดอล 4 ถนนเพชร
เกษม

แขวงหนองค้างพลู

เขตหนองแขม

กรุงเทพมหานคร

10160

883 0105563042951 บจ.เนตร นาคราช เอ็นจิเนียริ่ง
แอนด์ คอนสตรัคชั่น จากัด

9/3/2563

1,000,000

41002

รับเหมาก่อสร้าง

17/63 ถนนหทัยราษฎร์

แขวงบางชัน

เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร

10510

884 0105563042960 บจ.ดีเวอร์ส แอพพลิเคชั่น จากัด

9/3/2563

1,000,000

62011

ประกอบกิจการให้บริการผ่าน
แอพพลิเคชั่นผ่านระบบโซเชียลในตลาด
ออนไลน์ โดยการจัดหาทีมช่างที่เกี่ยวกับ
งานติดตั้ง งานซ่อมแซม งานบารุงรักษา
รวมถึงงานบริการในประเภทต่างๆ

9/137 ถนนปัญญาอินทรา

แขวงคันนายาว

เขตคันนายาว

กรุงเทพมหานคร

10230

885 0105563042978 บจ.จุทศะ 5656 จากัด

9/3/2563

1,000,000

47190

ประกอบกิจการซื้อ ขาย นาเข้า ส่งออก
สินค้าทุกประเภท

33/6 ถนนอรุณอมรินทร์

แขวงอรุณอมรินทร์

เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร

10700

886 0105563042986 บจ.เรย์อ๊อฟพร้อสเปอร์ จากัด

9/3/2563

1,000,000

96103

ให้บริการเสริมความงาม ดัดผม ตัดผม ทา 15/3 อาคารวู้ดเบอรี่ คอมม่อน ชั้นที่ 3
สีผม
ห้องเลขที่ 3 เอ ซอยร่วมฤดี

แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

10330

887 0105563042994 บจ.ลีโอ อินเตอร์ แอสโซซิเอทส์
จากัด

9/3/2563

1,000,000

71101

กิจกรรมสถาปัตยกรรมและการให้
คาปรึกษาที่เกี่ยวข้อง

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

942/43 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ ชั้น แขวงสุรยิ วงศ์
ที่ 1 ถนนพระรามที่ 4

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

888 0105563043010 บจ.อินเตอร์ เอ็น พลัส จากัด

9/3/2563

1,000,000

46433

ประกอบกิจการ จาหน่าย เครื่องออก
กาลังกาย เครื่องเล่นเด็ก เครื่องเป่าลมใช้
ในสระน้า อุปกรณ์ตกปลาเป็นต้น

22/1 ซอยลาซาล 46

แขวงบางนาใต้

เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร

10260

889 0105563043028 บจ.บี บีฟ จากัด
890 0105563043036 บจ.แคททรีนา (ไทยแลนด์) จากัด
891 0105563043052 บจ.พีเคเอ ดิจิตอล จากัด

9/3/2563
9/3/2563
9/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000

56101
47512
47190

ร้านอาหาร
ประกอบกิจการขายเครื่องนอน
ประกอบกิจการ จาหน่าย เครื่องใช้
สานักงาน เครื่องครัว อุปกรณ์ไฟฟ้า โซ
ลาร์เซลล์ กล้อง โทรสัพท์มือถือ

555/13 ถนนสาธุประดิษฐ์
2000/64 ถนนเจริญกรุง
234/236 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่ง
เหนือ

แขวงช่องนนทรี
แขวงวัดพระยาไกร
แขวงหนองแขม

เขตยานนาวา
เขตบางคอแหลม
เขตหนองแขม

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10120
10120
10160

892 0105563043061 บจ.ต่อบางมด เครื่องประดับ ส7
จากัด

9/3/2563

1,000,000

47732

ขายปลีกเครื่องประดับ

95/106 ตึกตลาดพาหุรดั TD อาคาร D(
ตรงข้ามเพาะช่าง) ถนนตรีเพชร

แขวงวังบูรพาภิรมย์

เขตพระนคร

กรุงเทพมหานคร

10200

893 0105563043079 บจ.กิ๊ฟท์ก๊อปปี้ จากัด

9/3/2563

1,000,000

82191

ประกอบกิจการให้บริการถ่ายสาเนา
เอกสาร ปริ้นงาน เข้าเล่ม เย็บเล่มทุก
ประเภท

1390 ถนนพัฒนาการ

แขวงสวนหลวง

เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

10250

894 0105563043087 บจ.มีเดีย แซด เทค จากัด

9/3/2563

1,000,000

26201

ประกอบกิจการผลิตและการบริการติดตั้ง 49/203 หมู่ที่ 10
เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ
คอมพิวเตอร์แบบดิจิทัล

แขวงนวลจันทร์

เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร

10230

895 0105563043125 บจ.อินซาโฟม(ประเทศไทย) จากัด

9/3/2563

1,000,000

47523

ประกอบกิจการ จาหน่าย ท่อน้าพร้อม
437 ถนนวัชรพล
ฉนวนสาหรับระบบปรับอากาศ ท่อน้าอื่นๆ
รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบท่อน้าและ
ระบบปรับอากาศพร้อมทั้งให้บริการ รับ
ติดตั้ง ซ่อมบารุง ดูแลรักษา

แขวงท่าแร้ง

เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร

10220

896 0105563043141 บจ.พีเอสเอ็น เพาเวอร์ แอนด์ เคมี
คัล จากัด

9/3/2563

1,000,000

46614

ประกอบกิจการซื้อขาย น้ามันหล่อลื่น
ผลิตภัณฑ์สารเคมีต่างๆ

119/169 หมู่บ้าน สราญสิริ ถนนสายไหม แขวงสายไหม

เขตสายไหม

กรุงเทพมหานคร

10220

897 0105563043150 บจ.จีบี1314 จากัด

9/3/2563

1,000,000

45302

ประกอบกิจการค้าอะไหล่รถยนต์ และ
ส่วนประกอบต่างๆ ของรถยนต์

555/12 ถนนสรงประภา

แขวงดอนเมือง

เขตดอนเมือง

กรุงเทพมหานคร

10210

898 0105563043176 บจ.วินด์บลูโปรดักชั่น จากัด

9/3/2563

1,000,000

59112

ประกอบกิจการรับผลิตสื่อ ภาพนิ่งและ
ภาพเครื่อนไหว ทั้งแบบออนไลน์และ
ออฟไลน์ สาหรับงานอีเว้นท์ต่างๆ

65 ซอยลาดพร้าว 113 (ชื่นสุข)

แขวงคลองจั่น

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

899 0105563043184 บจ.แคปปิตอล 4 ยู คอนซัลแตนท์
เซอร์วสิ จากัด

9/3/2563

1,000,000

82912

ประกอบกิจการให้บริการข้อมูลเเละการ
วิเคราะห์ข้อมูลสินเชื่อตลอดจนบริหาร
โครงการสินเชื่อทุกชนิด

60,60/1 ถนนกาญจนาภิเษก

แขวงบางแค

เขตบางแค

กรุงเทพมหานคร

10160

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

900 0105563043192 บจ.เอ็ม แอนด์ ซัลลิแวน จากัด

9/3/2563

1,000,000

82302

ประกอบกิจการให้บริการจัดงานอีเว้นท์
งานเลี้ยง

5 ซอยโชคชัย 4 ซอย 25 ถนนโชคชัย 4

แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร

10230

901 0105563043206 บจ.สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ เวนเจอร์
จากัด

9/3/2563

1,000,000

64202

การเข้าถือหุ้นหรือลงทุนในหุ้นของบริษัท
จากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด

49 ซอยวิภาวดีรงั สิต 16/43

แขวงรัชดาภิเษก

เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร

10400

902 0105563043231 บจ.จีเคทีไฟเบอร์ออพติค จากัด

9/3/2563

1,000,000

43210

การติดตั้งไฟฟ้า

135/20 อาคาร2 ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 20 แขวงคลองเตย
ถนนอาจณรงค์

เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร

10110

903 0105563043249 บจ.วีแกนนิก้า กรุ๊ป จากัด

9/3/2563

1,000,000

20232

การผลิตเครื่องหอม เครื่องสาอาง และ
ผลิตภัณฑ์ในห้องน้า

338/16 หมู่บ้าน เวิรค์ เพลส ซอยเพชร
เกษม 81-2 ถนนมาเจริญ

แขวงหนองค้างพลู

เขตหนองแขม

กรุงเทพมหานคร

10160

904 0105563043257 บจ.ชาคิง เบฟเวอเรจ จากัด

9/3/2563

1,000,000

47219

ร้านขายปลีกอาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภท 51/414 ซอยนวลจันทร์17
ไว้ในที่อื่น

แขวงนวลจันทร์

เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร

10230

905 0105563043265 บจ.เคนโก อลูมินั่ม จากัด

9/3/2563

1,000,000

23101

ประกอบกิจการผลิตและติดตั้ง กระจก
อลูมิเนียม มุ้งลวด เหล็กดัด

29/8 หมู่ที่ 6

แขวงลาต้อยติ่ง

เขตหนองจอก

กรุงเทพมหานคร

10530

906 0105563043281 บจ.แอปครีเอชั่น ซอฟต์แวร์ จากัด

9/3/2563

1,000,000

58202

รับจ้างออกแบบ ให้คาปรึกษา ติดตั้ง
เกี่ยวกับระบบเน็ทเวิรค์ เขียนโปรแกรม
สาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ รับจ้างทาโม
บายแอพพลิเคชั่น เวบไซต์และโฮมเพจ
และงานทางด้านไอทีทุกชนิด

14/72 ถนนจรัสเมือง

แขวงรองเมือง

เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

10330

907 0105563043290 บจ.เอเลเวท ไอคิว จากัด

9/3/2563

1,000,000

73101

ประกอบกิจการบริการทางด้านกิจการ
โฆษณา

17 ซอยอ่อนนุช 37 ถนนอ่อนนุช

แขวงสวนหลวง

เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

10250

908 0105563043303 บจ.คลาสเซ่ แมททีเรียล จากัด

9/3/2563

1,000,000

47524

ประกอบกิจการขายกระเบื้องและอุปกรณ์ 100/13 ถนนสตรีวทิ ยา 2
ที่เกี่ยวข้อง

แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร

10230

909 0105563043311 บจ.ติดมันส์ จากัด

9/3/2563

1,000,000

56101

จาหน่ายอาหารประเภท บุฟเฟ่ต์ หมูกะทะ 28 ซอยทวีวฒ
ั นา-กาญจนาภิเษก 26
ชาบู สุกี้ จิ้มจุ่ม

แขวงทวีวฒ
ั นา

เขตทวีวฒ
ั นา

กรุงเทพมหานคร

10170

910 0105563043338 บจ.โคร็อคโค จากัด

9/3/2563

1,000,000

68201

ประกอบกิจการ ตัวแทนในการจัดหาลูกค้า 9/200 ซอยวิภาวดีรงั สิต 64 แยก 13
ในธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรพย์

แขวงตลาดบางเขน

เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร

10210

911 0105563043346 บจ.อาร์เอ็มอาร์ แอสเซท จากัด

9/3/2563

1,000,000

68102

ซื้อ ขาย เช่าซื้อ จานอง ขายฝาก
46 ซอยลาดพร้าว 114
แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าช่วงกรรมสิทธิ์
ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง

แขวงพลับพลา

เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร

10310

912 0105563043362 บจ.พากันเจริญ จากัด

9/3/2563

1,000,000

46108

ประกอบกิจการนาเข้าเเละส่งออก ผลิต 888/10 ถนนสุขาภิบาล 5
เเละจาหน่าย น้ายาฆ่าเชื้อ เเอลกอฮอล์ทา
ความสะอาด เวชภัณฑ์

แขวงออเงิน

เขตสายไหม

กรุงเทพมหานคร

10220

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

913 0105563043389 บจ.ทรานส์ ซาฮะ จากัด

9/3/2563

1,000,000

49329

การขนส่งผู้โดยสารโดยรถยนต์รบั จ้าง
รวมทั้งบริการจองรถโดยสารรับจ้างทาง
โทรศัพท์

914 0105563043419 บจ.ชยุตการช่าง จากัด

9/3/2563

1,000,000

45402

ประกอบ กิจการ ขายส่ง/การขายปลีก
141 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน8
และผลิต ทาเกี่ยวกับโช๊คสามล้อ กลึงเหล็ก

915 0105563043435 บจ.โอลีฟ เทคโนโลยี จากัด

9/3/2563

1,000,000

63111

916 0105563043443 บจ.ปลาร้าหวานดี จากัด

9/3/2563

1,000,000

917 0105563043451 บจ.แอดวานซ์ แคร์ จากัด

9/3/2563

918 0105563043478 บจ.เจเอ็นเจ เวิลด์เอ็ดดูเคชั่น จากัด

ตำบล

55/33 โฟกัส ออน ศาลาแดง ถนนศาลา แขวงสีลม
แดง

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

แขวงบุคคโล

เขตธนบุรี

กรุงเทพมหานคร

10600

ให้บริการวิจัยพัฒนาระบบตรวจสอบ
8 อาคารทีอาร์ซี ชั้นที่ 6 ซอยสุขาภิบาล
ควบคุม วิเคราะห์ ตลอดจนบริการจัดการ 5 ซอย 32
และประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data

แขวงท่าแร้ง

เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร

10220

10293

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายน้าปลา
ร้าปรุงสาเร็จ

48/68 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 38

แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร

10230

1,000,000

47190

ประกอบกิจการจาหน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภคทุกชนิด

40 ซอยประชาอุทิศ 19/1 ถนนประชา
อุทิศ

แขวงราษฎร์บูรณะ

เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพมหานคร

10140

9/3/2563

1,000,000

85500

การบริการที่สนับสนุนการศึกษา

319 อาคารจัตุรสั จามจุรี ชั้นที่ 24 ยูนิต
1-16 ถนนพญาไท

แขวงปทุมวัน

เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

10330

919 0105563043486 บจ.สินชฎาภากร จากัด

9/3/2563

1,000,000

47592

ประกอบกิจการจาหน่ายปลีก-ส่ง เครื่อง
อุปโภค บริโภค เครื่องครัวทุกชนิด

214/56 ถนนทวีวฒ
ั นา-กาญจนาภิเษก

แขวงทวีวฒ
ั นา

เขตทวีวฒ
ั นา

กรุงเทพมหานคร

10170

920 0105563043494 บจ.พีทีเอสแล็บ จากัด

9/3/2563

1,000,000

71102

ประกอบกิจการให้บริการทางด้าน งาน
วิศวกรรม บริการงานเขียนแบบงานวาง
โครงสร้างต่างๆ งานติดเครื่องมือ

66/124 หมู่บ้าน เดอะคอนเนค 33 ถนน แขวงดอกไม้
กาญจนาภิเษก

เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

10250

921 0105563043508 บจ.พาวเวอร์ พลัส มีเดีย จากัด

9/3/2563

1,000,000

73102

ประกอบกิจการซื้อขายสื่อโฆษณา ทุก
10/160 ถนนกาญจนาภิเษก
ประเภท ไม่วา่ ด้วยการเผยแพร่ภาพ เสียง
สิ่งพิมพ์ หรื่อสื่อต่างๆ ตลอดจนการ
โฆษณาด้วยถ้อยคาพูดหรือสื่อสารมวลชน
อื่นๆ

แขวงบางแค

เขตบางแค

กรุงเทพมหานคร

10160

922 0105563043516 บจ.ไลอ้อน หวู จากัด

9/3/2563

1,000,000

73101

ประกอบกิจการนาเที่ยวทั้งในและ
ต่างประเทศ รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การนาเที่ยวทุกชนิด ตัวแทนจาหน่ายตั๋ว
เครื่องบินหรือตั๋วโดยสารทุกชนิด

10 ซอยรามอินทรา 58 แยก 3-8

แขวงรามอินทรา

เขตคันนายาว

กรุงเทพมหานคร

10230

923 0105563043532 บจ.บิ๊กต๋องโช๊คอัพ2524 จากัด

9/3/2563

1,000,000

45302

จาหน่าย รับซื้อ ซ่อม เปลี่ยน อุปกรณ์
อะไหล่ยานยนต์

50 ถนนราษฎร์พัฒนา

แขวงราษฎร์พัฒนา

เขตสะพานสูง

กรุงเทพมหานคร

10240

924 0105563043541 บจ.ครันช์ เมคอัพ จากัด

9/3/2563

1,000,000

20232

ประกอบกิจการ ผลิต จาหน่าย นาเข้า
ส่งออก เครื่องสาอาง เวชสาอาง

166 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 96/2

แขวงบางอ้อ

เขตบางพลัด

กรุงเทพมหานคร

10700

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

925 0105563043567 บจ.อเมริกัน ลอว์ เฟิรม์ จากัด

9/3/2563

1,000,000

69100

ให้คาปรึกษาด้านกฎหมาย

49 อาคารนานาสแควร์ ห้องเลขที่ 2-14 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
ถนนสุขุมวิท

กรุงเทพมหานคร

10110

926 0105563043575 บจ.บิทคับ แล็บส์ จากัด

9/3/2563

1,000,000

82301

จัดอบรม สัมนา เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซี 36/99-100 อาคารพีเอส ทาวเวอร์ ชั้นที่ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
บล็อคเชน เงินตราดิจิทัล การลงทุน
30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

กรุงเทพมหานคร

10110

927 0105563043583 บจ.ฟิวเจอร์ พาร์ท เทค จากัด

9/3/2563

1,000,000

25952

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายลวดขด
คอร์ยสปริง

479 ถนนสุขสวัสดิ์

แขวงบางปะกอก

เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพมหานคร

10140

928 0105563043591 บจ.พีเอ็มเอ็กซ์ (ประเทศไทย) จากัด 10/3/2563

1,000,000

46441

ประกอบกิจการจาหน่าย นาเข้า ส่งออก
อุปกรณ์และวัสดุเครื่องมือแพทย์

39/42 ถนนกาญจนาภิเษก

แขวงดอกไม้

เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

10250

929 0105563043605 บจ.หมูเด้งดึ๋ง จากัด

10/3/2563

1,000,000

10742

ประกอบกิจการผลิต และจาหน่าย เฟรน
ไซส์ ก๋วยเตี๋ยว

76/13 ถนนรามคาแหง

แขวงมีนบุรี

เขตมีนบุรี

กรุงเทพมหานคร

10510

930 0105563043630 บจ.พราวด์ ซัพพลาย แอนด์
เซอร์วสิ จากัด

10/3/2563

1,000,000

46593

ประกอบกิจการขายส่งเครื่องจักรและ
อุปกรณ์เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม

98/128 ถนนลาไทร

แขวงโคกแฝด

เขตหนองจอก

กรุงเทพมหานคร

10530

931 0105563043681 บจ.ดีพี แดนซ์ สตูดิโอ และ เอ็น
เทอร์เทนเมนท์ จากัด

10/3/2563

1,000,000

82302

ประกอบกิจการรับจัดงานอีเว้นท์ ออแกไนซ์ 818-820 ถนนสุทธิสาร

แขวงดินแดง

เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร

10400

932 0105563043711 บจ.ฮ็อป แฟคทอรี่ จากัด

10/3/2563

1,000,000

90002

ประกอบการดาเนินงานด้านธุรกิจเอ็นเตอร์ 21/97 ซอยศูนย์วจิ ัย
เทนเม้นทุกรูปเเบบ รับจัดงาน คอนเสิรต์
งานเเสดงเเละปรากฎตัวของศิลปิน งานออ
เเกไนซ์เเละงานอีเว้นต์

แขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร

10310

933 0105563043729 บจ.แอล เอ็น ที พร็อพเพอร์ตี้ จากัด 10/3/2563

1,000,000

47595

ประกอบกิจการจาเข้าและจาหน่ายพัดลม 73 ซอยขุมทรัพย์นคร
ขนาดเล็กพร้อมแบตเตอรี่จากต่างประเทศ

แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา

กรุงเทพมหานคร

10170

934 0105563043745 บจ.โมโนไนน์ พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจ
เม้นท์ จากัด

10/3/2563

1,000,000

68201

ประกอบกิจการซื้อ จัดหา รับเช่า เช่าซื้อ
ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้
และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สิน
ใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น

49/95 ซอยหทัยราษฎร์ 37

แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร

10510

935 0105563043753 บจ.สานักกฎหมายเนติพัชร์ จากัด

10/3/2563

1,000,000

69100

ประกอบกิจการบริการทางกฎหมาย รับ
ว่าควาทั่วราชอาณาจักร

59/125 หมู่บ้าน ชนันธร ซอย7 ถนน
บางบอน3

แขวงหนองแขม

เขตหนองแขม

กรุงเทพมหานคร

10160

936 0105563043761 บจ.88 การบัญชีและภาษี จากัด

10/3/2563

1,000,000

69200

ประกอยบกิจการให้บริการรับทาบัญชี
198/14 ซอยรามคาแหง 190/1
ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี ด้านบัญชี
และภาษีอากร

แขวงมีนบุรี

เขตมีนบุรี

กรุงเทพมหานคร

10510

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

937 0105563043788 บจ.เบลนดีซิส โซลูชั่นส์ จากัด

10/3/2563

1,000,000

62021

ประกอบกิจการให้บริการเป็นที่ปรึกษา ให้ 10 ซอยนครลุง 11
คาแนะนาพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

แขวงบางไผ่

เขตบางแค

กรุงเทพมหานคร

10160

938 0105563043800 บจ.ดับเบิลเอส อินทิเรีย จากัด

10/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร
รับเหมาอออกแบบตกแต่งภายในบ้าน
คอนโด อาคาร บริษัท โรงงาน

แขวงบางมด

เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร

10140

939 0105563043834 บจ.ธารา มีเดีย 2020 จากัด

10/3/2563

1,000,000

78101

ประกอบกิจการจัดส่ง จัดหา รับงาน ดูแล 57/32 ซอยนิมิตใหม่ 9
นักร้อง นักแสดง เพื่องานแสดง งานโชว์
ตัว โชว์ในงานต่างๆ

แขวงทรายกองดิน

เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร

10510

940 0105563043851 บจ.สปูนลากูน จากัด

10/3/2563

1,000,000

73101

ประกอบกิจการรับจ้างผลิตสื่อ ภาพยนต์
โฆษณา มิวสิควิดีโอ อีเว้นท์ ออเเกนไนท์
เเละผลิตต่างๆเพื่อความบันเทิง

แขวงประเวศ

เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

10250

941 0105563043877 บจ.ทีเจพี พาร์ท จากัด

10/3/2563

1,000,000

28230

ประกอบกิจการผลิต จาหน่าย เเละรับจ้าง 66 ซอยท่าข้าม 16 เเยก 2
ผลิต งานปั๊มโลหะเเละเเม่พิมพ์โลหะ

แขวงแสมดา

เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร

10150

942 0105563043893 บจ.ภัทรธนวัฒน์ จากัด

10/3/2563

1,000,000

82990

ประกบกิจารประมูลเพื่อรับทาของ ตาม
วัตถุที่ประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะ
บุคคล นิติบุคคล

เขตดอนเมือง

กรุงเทพมหานคร

10210

943 0105563043907 บจ.เดลี่เฟรช ฟรุ๊ต แอนด์ ฟู้ด จากัด 10/3/2563

1,000,000

46313

ประกอบกิจการค้า ขายผลไม้สด ผลไม้สด 325/178-179 ซอยหลานหลวง 9 ถนน
พร้อมทาน รวมทั้งอาหารและเครื่องดื่มทุก หลานหลวง
ชนิด

แขวงสี่แยกมหานาค

เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร

10300

944 0105563043915 บจ.ซัคเซส แพลนเน็ต 65 จากัด

10/3/2563

1,000,000

43210

ประกอบกิจการรับเหมาซ่อมแซม
244/1 ซอยพิบูลอุปถัมภ์
บารุงรักษา ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
ของหน่วยงานราชการ

แขวงสามเสนนอก

เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร

10310

945 0105563043940 บจ.เอ็นริชพรูฟ จากัด

10/3/2563

1,000,000

81293

ประกอบกิจการให้บริการรับจ้างพ่นยาฆ่า 1294 ถนนสุขสวัสดิ์
เชื้อทุกชนิด

แขวงราษฎร์บูรณะ

เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพมหานคร

10140

946 0105563043966 บจ.โลว์แฟต สตูดิโอ จากัด

10/3/2563

1,000,000

59122

ประกอบกิจการบริการทาภาพแอมิเมชั่น
การออกแบบแอบสแตรกและ
องค์ประกอบต้นแบบที่คล้ายกัน

111/54 หมู่บ้าน มัณฑนา 2 (อ่อนนุช-วง แขวงประเวศ
แหวน) ถนนกาญจนาภิเษก

เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

10250

947 0105563043991 บจ.สยามมัลติฟู้ดส์ จากัด

10/3/2563

1,000,000

46209

ประกอบกิจการขายส่ง-ขายปลีก สินค้า
ทางเกษตรแปรรูปและสินค้าแปรรูปทาง
ทะเล ทุกชนิด

186/488 ซอยรามคาแหง 190/1

เขตมีนบุรี

กรุงเทพมหานคร

10510

105/29 ซอยประชาอุทิศ 45

1/1 ซอยอ่อนนุช 69

50/545 ซอยเลียบคูนายกิม 1 ถนนเลียบ แขวงสีกัน
คูนายกิมสาย 1

แขวงมีนบุรี

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

948 0105563044008 บจ.โรงพยาบาล ด็อกเตอร์ ซีเนียร์ส 10/3/2563
จากัด

1,000,000

86101

ประกอบธุรกิจบริการพยาบาลดูแลผู้ป่วย
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้ป่วยเรื้อรัง

339 ถนนประเสริฐมนูกิจ

แขวงจรเข้บัว

เขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร

10230

949 0105563044016 บจ.สวนดุสิต เทรดดิ้ง จากัด

10/3/2563

1,000,000

21002

ประกอบกิจการแปรรูปจากวัตถุดิบ
ธรรมชาติ เพื่อใช้ในการบริโภค

204/3 ถนนสิรนิ ธร

แขวงบางพลัด

เขตบางพลัด

กรุงเทพมหานคร

10700

950 0105563044059 บจ.โกลเด้นเอร่า จากัด

10/3/2563

1,000,000

46441

ประกอบกิจการขายส่งสินค้าทางเภสัช
ภัณฑ์และทางการแพทย์

46 หมู่บ้าน ปัญญา ซอย30 ถนน
พัฒนาการ

แขวงสวนหลวง

เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

10250

951 0105563044067 บจ.มายโฮมแลนด์ จากัด

10/3/2563

1,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อขาย รับจัดสรร เเบ่
งเเยกที่ดิน อสังหาริมทรัพย์อื่นใด เพื่อไว้
จาหน่าย

227 ซอยนวมินทร์ 74 เเยก 3-12

แขวงรามอินทรา

เขตคันนายาว

กรุงเทพมหานคร

10230

952 0105563044075 บจ.นีโอ พลัส มาร์เก็ตติ้ง จากัด

10/3/2563

1,000,000

73101

ประกอบกิจการรับทาและออกแบบ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อ วิทยุ และ
โทรทัศน์ และทาป้ายโฆษณา

47/89 ซอยนิมิตใหม่ 3/1

แขวงมีนบุรี

เขตมีนบุรี

กรุงเทพมหานคร

10510

953 0105563044083 บจ.วีไอที เอ็กซิบิชั่น จากัด

10/3/2563

1,000,000

31009

ประกอบกิจการผลิต ติดตั้ง ซ่อมแซม
24/7 ซอยวัชรพล 4 (รร.ไทยรัฐวิทยา75) แขวงคลองถนน
เฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด ในอาคาร จัดบูธ งาน
ในเชิงโครงสร้าง ออกแบบ ปรึกษาครบ
วงจร

เขตสายไหม

กรุงเทพมหานคร

10220

954 0105563044105 บจ.แอเรีย ฟิลเตอร์ อินเทลลิเจ้นซ์
จากัด

10/3/2563

1,000,000

63111

ประกอบกิจการรับจ้างบริหารจัดการและ 223/27 อาคารคันทรี คอมเพล็กซ์ อาคาร แขวงบางนาใต้
ประมวลผลข้อมูลทางการตลาด
เอ ชั้นที่ 9 ถนนสรรพาวุธ

เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร

10260

955 0105563044113 บจ.น้อย แอนด์ หนึ่ง เซอร์วสิ จากัด 10/3/2563

1,000,000

45201

ประกอบกิจการซ่อมรถยนต์

43/1 ถนนร่มเกล้า

แขวงแสนแสบ

เขตมีนบุรี

กรุงเทพมหานคร

10510

956 0105563044130 บจ.ควอร์เทล จากัด

10/3/2563

1,000,000

68103

ประกอบกิจการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์
อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ

98 หมู่บ้าน ลาซาลนิเวศน์ ซอยลาซาล
22 ถนนสุขุมวิท 105

แขวงบางนา

เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร

10260

957 0105563044148 บจ.กลาสโฮม ท็อปทรี คอน
สตรัคชั่น อลูมิเนียม จากัด

10/3/2563

1,000,000

43301

ประกอบกิจการติดตั้งส่วนประกอบอาคาร 100/56 หมู่บ้าน ฟลอร่าวิลล์ พาร์ค ซิตี้
และการตกแต่งภายใน
ซอยสุวนิ ทวงศ์ 38 ตรอกเฟส 7 ซอย 2
ถนนสุวนิ ทวงศ์

แขวงลาผักชี

เขตหนองจอก

กรุงเทพมหานคร

10530

958 0105563044156 บจ.แวนเทจ มารีน ซัพพลาย
แอนด์ เซอร์วสิ จากัด

10/3/2563

1,000,000

46591

ประกอบกิจการขายส่งอุปกรณ์ขนส่ง
158/114 ซอยศรีบาเพ็ญ
(ยกเว้นยานยนต์จักรยานยนต์และจักรยาน)

แขวงยานนาวา

เขตยานนาวา

กรุงเทพมหานคร

10120

959 0105563044172 บจ.อินสไปร์ บาย เนเชอร์ จากัด

10/3/2563

1,000,000

46443

ประกอบกิจการขายส่งเครื่องสาอาง สิ่ง
ปรุงเเต่งสาหรับประทินร่างกายหรือ
ประเทืองโฉม ครีมบารุงผิว ผลิตภัณฑ์ส
ปาทุกชนิด

แขวงบางมด

เขตจอมทอง

กรุงเทพมหานคร

10150

1868 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 43

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

960 0105563044181 บจ.ยอตตะ โซลูชั่นส์ จากัด

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

10/3/2563

1,000,000

46599

ประกอบกิจการให้บริการจัดหา จาหน่าย 429/3 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 7
นาเข้า ติดตั้ง เครื่องสารองไฟฟ้า ภายใน
อาคารทุกประเภท

แขวงบางแคเหนือ

เขตบางแค

กรุงเทพมหานคร

10160

961 0105563044199 บจ.เมททัลส์ แอนด์ สโตนส์ จากัด 10/3/2563

1,000,000

47732

ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร
พลอย เเละอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทา
เทียมสิ่งดังกล่าว

แขวงลาดกระบัง

เขตลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร

10520

962 0105563044202 บจ.เมดไลฟ์ เมดิคอล จากัด

10/3/2563

1,000,000

46593

ประกอบกิจการค้า เครื่องมือ หรือเครื่อง 38/10 ถนนนเรศ
จาลอง สาหรับวิเคราะห์ปริมาณเนื้อแดง
และคุณภาพเนื้อแดง รวมถึงอุปกรณ์ วัสดุ

แขวงสี่พระยา

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

963 0105563044211 บจ.ธนทรัพย์ อินเตอร์เทรดดิ้ง จากัด 10/3/2563

1,000,000

47593

ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่งสายไฟ
สวิตช์และอุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆ หลอดไฟ
มอเตอร์ไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า

451/35 ซอยสุวนิ ทวงศ์ 11

แขวงแสนแสบ

เขตมีนบุรี

กรุงเทพมหานคร

10510

964 0105563044245 บจ.พีจีอาร์ โค จากัด

10/3/2563

1,000,000

25209

ประกอบกิจการโรงงานผลิตอาวุธปืน
กระสุนปืน วัตถุระเบิด พลุ ดอกเพลิง-ไม้
ไฟ ประทัด ไฟต่างๆ

161 ซอยพัฒนาการ 61

แขวงประเวศ

เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

10250

965 0105563044253 บจ.แอล แอนด์ เอ็ม ซัคเซส จากัด

10/3/2563

1,000,000

46695

ประกอบกิจการรับซื้อ ขาย ขยะรีไซเคิล
ทุกชนิด ทุกประเภท

19/159 ซอยนวลจันทร์ 56

แขวงนวลจันทร์

เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร

10230

966 0105563044261 บจ.ดับบลิวจีไอ แคปปิตอล กรุ๊ป
จากัด

10/3/2563

1,000,000

68102

ประกอบกิจการทาการซื้อ ขาย ที่ดิน
274 ซอยรุ่งเรือง
จัดสรรที่ดินแปลงใหญ่ แบ่งออกเป็นแปลง
ย่อย และพัฒนาที่ดินสาหรับเช่า ขาย หรือ
ให้เช่า และขาย พร้อมสิ่งปลุกสร้าง

แขวงสามเสนนอก

เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร

10310

967 0105563044288 บจ.เอแซปบีเคเค จากัด

10/3/2563

1,000,000

46109

ประกอบกิจการให้บริการในการบริหาร 262/3 ถนนพระราม 1
จัดการสินค้าเพื่อจัดจาหน่ายไปยังผู้บริโภค

แขวงปทุมวัน

เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

10330

968 0105563044300 บจ.เอบีเอ็น โกลบอล พาวเวอร์
จากัด

10/3/2563

1,000,000

46599

ประกอบกิจการนาเข้า จัดจาหน่าย
88 ซอยโยธินพัฒนา
อุปกรณ์สาหรับผลิตไฟฟ้า จากพลังงานทด
เเทน

แขวงคลองจั่น

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

969 0105563044318 บจ.ดีดีไอ จากัด

11/3/2563

1,000,000

71102

ประกอบกิจการรับทางานเกี่ยวกับการ
ออกแบบ สารวจ การก่อสร้าง เกี่ยวกับ
งานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทั้งการรับ
จัดทา ดูแล บารุงรักษา ซ่อมแซม

แขวงสะพานสูง

เขตสะพานสูง

กรุงเทพมหานคร

10240

318/1 ถนนลาดกระบัง

19 ซอยนักกีฬาแหลมทอง 5 แยก 4-3

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

67 ซอยปากน้ากระโจมทอง 39

แขวงบางพรม

เขตตลิ่งชัน

กรุงเทพมหานคร

10170

970 0105563044334 บจ.เอ็นเนอร์จี้ อิควิปเม้นท์ (ไทย
แลนด์) จากัด

11/3/2563

1,000,000

22292

ประกอบกิจการ ผลิต แปรรูป จาหน่าย
ท่อน้ามันปิโตรเลียม ประกบเพลา
ผลิตภัณฑ์ข้อต่อท่อต่าง ๆ

971 0105563044369 บจ.แมวยักษ์ จากัด
972 0105563044377 บจ.เอส.พี.แฟมิลี่ จากัด

11/3/2563
11/3/2563

1,000,000
1,000,000

59112
70209

รับทาวีดีโอ ถ่ายงานและทาพรีเซนต์ต่างๆ 481/397 ถนนจรัญสนิทวงศ์
ประกอบกิจการเพื่อรับค่าบริการต่าง ๆ
161/58 ถนนจรัญสนิทวงศ์
เช่น ค่าที่ปรึกษา ค่านายหน้าขายสินค้า ค่า
เช่า และอื่นๆ

แขวงบางขุนศรี
แขวงบางขุนศรี

เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10700
10700

973 0105563044393 บจ.บีเอ็นบี อินเตอร์คูล จากัด

11/3/2563

1,000,000

46599

ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ 56/7 ซอยลาดพร้าว 93 (โชคชัย3)
เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ
เครื่องกาเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้า เครื่อง
บาบัดน้าเสีย และเครื่องกาจัดขยะ

แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร

10310

974 0105563044407 บจ.เอ็นทีแอล เน็ตเวิรก์ จากัด

11/3/2563

1,000,000

46510

การขายส่งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วง
คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์

แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร

10230

975 0105563044423 บจ.เพอร์เฟคท์ เกรด พร๊อพเพอร์ตี้
จากัด

11/3/2563

1,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ 300 ตรอกศาลเจ้าโกบ๊อ 9 ซอยสมเด็จ
อสังหาริมทรัพย์ ให้คาปรึกษาด้าน
พระเจ้าตากสิน 34
อสังหาริมทรัพย์

แขวงดาวคะนอง

เขตธนบุรี

กรุงเทพมหานคร

10600

976 0105563044431 บจ.ทวีแอร์อ่อนนุช จากัด

11/3/2563

1,000,000

47595

จาหน่ายติดตั้งซ่อมบารุงเครื่องปรับอากาศ 9 ซอยอ่อนนุช 17 แยก 16
เครื่องทาความเย็นทุกชนิด

แขวงสวนหลวง

เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

10250

977 0105563044440 บจ.แบล็ค สวอน โกลเบิล จากัด

11/3/2563

1,000,000

82301

การจัดการประชุม

77/7 หมู่บ้าน โกลเด้นเพรสทีจ ถนน
สุขาภิบาล 5

แขวงออเงิน

เขตสายไหม

กรุงเทพมหานคร

10220

978 0105563044458 บจ.สมพงษ์ แอร์ เซอร์วสิ จากัด

11/3/2563

1,000,000

47595

ประกอบกิจการจาหน่ายติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ เเละอะไหล่

178 ซอยลาซาล 1

แขวงบางนาใต้

เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร

10260

979 0105563044474 บจ.วีนซี่ บี การ์เม้นท์ จากัด

11/3/2563

1,000,000

13132

ประกอบกิจการรับสกรีน ติด พิมพ์ ทับ ปัก 459 ซอยบางแค 7
โลโก้ และลวดลายต่างๆ

แขวงบางแค

เขตบางแค

กรุงเทพมหานคร

10160

980 0105563044482 บจ.โคโค่นัท ครีเอทีฟส์ จากัด

11/3/2563

1,000,000

70209

ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาด้าน
บริการงานและการตลาดทุกประเภท

615/50 อาคารลุมพินีวลิ ล์ ชั้นที่ 10 ซอย แขวงสวนหลวง
สุขุมวิท 77 ถนนอ่อนนุช

เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

10250

981 0105563044504 บจ.มันเดย์ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต
จากัด

11/3/2563

1,000,000

46102

นาเข้า ส่งออก จัดจาหน่ายสินค้าบุหรี่
เหล้า เบียร์ ไวน์ สินค้าผ่านแดน

270 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 67

แขวงบางพลัด

เขตบางพลัด

กรุงเทพมหานคร

10700

982 0105563044512 บจ.แมน เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

11/3/2563

1,000,000

71102

ประกอบกิจการให้บริการ ออกแบบและ 585/1 ซอยลาดพร้าว 71
ติดตั้งระบบโรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์

แขวงสะพานสอง

เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร

10310

9/5 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 25

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

983 0105563044571 บจ.เบทเทอร์ เจอร์นีย์ จากัด

11/3/2563

1,000,000

79120

ประกอบกิจการนาเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการนาเที่ยวทุกชนิด ทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ

131/9 หมู่บ้าน นลิน แกรนด์อเวนิว ถนน แขวงสะพานสูง
กาญจนาภิเษก

เขตสะพานสูง

กรุงเทพมหานคร

10240

984 0105563044601 บจ.แกงเลียง จากัด

11/3/2563

1,000,000

70209

ประกอบธุรกิจรับเป็นที่ปรึกษาและให้
คาแนะนาเกี่ยวกับด้านบริการงานพาณิช
ยกรรม อุตสาหกรรม การตลาด

508/91 ถนนสุคนธสวัสดิ์

แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร

10230

985 0105563044610 บจ.เศรษฐาเพชร การช่าง จากัด

11/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง และ
จาหน่ายวัสดุก่อสร้าง

69/170 หมู่บ้าน บ้านฟ้านันทวัน ถนน
หทัยราษฎร์

แขวงมีนบุรี

เขตมีนบุรี

กรุงเทพมหานคร

10510

986 0105563044628 บจ.คริสเตียนดีไซน์ กรุ๊ป จากัด

11/3/2563

1,000,000

41002

รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติมตกแต่งสานักงาน 67/175 หมู่ที่ 10 ถนนเอกชัย
บ้าน อาคาร ฯลฯ

แขวงบางขุนเทียน

เขตจอมทอง

กรุงเทพมหานคร

10150

987 0105563044636 บจ.เคพีแอล 289 จากัด

11/3/2563

1,000,000

32909

ประกอบกิจการผลิต จาหน่าย ปลีก ส่ง
ขายสินค้า อุปกรณ์อนามัย ทุกชนิด

24/2 ซอยวัดสุทธาวาส

แขวงดาวคะนอง

เขตธนบุรี

กรุงเทพมหานคร

10600

988 0105563044687 บจ.แพลนแอนด์โก 2020 จากัด

11/3/2563

1,000,000

79909

ประกอบกิจกรรมบริการสารองอื่นๆและ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้
ในที่อื่น

400/68 ซอยธรณีสงฆ์ ถนนเทศบาลรัง
รักษ์เหนือ

แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

989 0105563044717 บจ.ทาได้ ดิจิทัล จากัด

11/3/2563

1,000,000

59111

ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจาหน่าย
ภาพยนต์

346/309 อาคารคอนโดบ้านสวนธน ตึก แขวงจันทรเกษม
ซี1 ซอยเสือใหญ่อุทิศ

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

990 0105563044725 บจ.โอเชี่ยน ไพลอต จากัด

11/3/2563

1,000,000

49339

ประกอบกิจการขนส่งสินค้า ทั้งทางบก
ทางน้า ทางอาการศ ทั้งภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ

264/151 ซอยเทียนทะเล 19 ถนนบาง
ขุนเทียน-ชายทะเล

แขวงท่าข้าม

เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร

10150

991 0105563044733 บจ.เทค มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย)
จากัด

11/3/2563

1,000,000

73101

ประกอบกิจการให้บริการทางการตลาด
และจัดโปรแกรมส่งเสริมการค้าขาย

1126/2 อาคารวานิช 2 ชั้นที่ 33 ถนน
เพชรบุรตี ัดใหม่

แขวงมักกะสัน

เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร

10400

992 0105563044776 บจ.ยู-ดิสทริบิวเตอร์ จากัด

11/3/2563

1,000,000

46109

การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รบั
ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

159/87 หมู่บ้าน ไลฟ์บางกอกบูเลอวาร์ด แขวงสะพานสูง
วงแหวน-พระราม 9 ถนนกาญจนาภิเษก

เขตสะพานสูง

กรุงเทพมหานคร

10240

993 0105563044784 บจ.คะมิเลียน ไซเอ็นซ์ แอนด์
เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด

11/3/2563

1,000,000

95110

ให้บริการซ่อมแซม บารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 1213/333 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา

เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร

10310

ั ไพศาล จากัด
994 0105563044806 บจ.หิรญ

11/3/2563

1,000,000

47711

ประกอบกิจการค้า เสื้อผ้าสาเร็จรูป ชุด
ชั้นใน เครื่องสาอาง

11/26 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 24

แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา

กรุงเทพมหานคร

10170

995 0105563044814 บจ.จี.ยู.ซี. บิวตี้ กรุ๊ป จากัด

11/3/2563

1,000,000

95110

ประกอบกิจการบริการซ่อมประกอบและ
ทาความสะอาดคอมพิวเตอร์

1/161 ถนนเพชรเกษม

แขวงบางหว้า

กรุงเทพมหานคร

10160

เขตภาษีเจริญ

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

996 0105563044822 บจ.วองชู จากัด

11/3/2563

1,000,000

73102

กิจกรรมของตัวแทนขายสื่อโฆษณา

997 0105563044831 บจ.ทาได้ออนไลน์ จากัด

11/3/2563

1,000,000

82990

998 0105563044849 บจ.ทาได้ เน็ตเวิรค์ จากัด

11/3/2563

1,000,000

999 0105563044873 บจ.เรือนจันทร์แหล่ม จากัด

11/3/2563

1,000 0105563044881 บจ.กูรู ทาได้ จากัด

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

15 ซอยสาทร 15 แยก 1 ถนนถนนสาทร แขวงยานนาวา
ใต้

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร

10120

ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทาของ 346/309 อาคารคอนโดบ้านสวนธน ตึก แขวงจันทรเกษม
ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด
ซี1 ซอยเสือใหญ่อุทิศ

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

70209

ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและ 346/309 อาคารคอนโดบ้านสวนธน ตึกซี แขวงจันทรเกษม
ให้คาแนะนาปัญหาเกี่ยวกับด้าน
1 ซอยเสือใหญ่อุทิศ
บริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

1,000,000

56101

ร้านอาหาร สวนอาหาร ภัตตาคาร สุรา
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เบียร์ ยาสูบ

เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร

10310

11/3/2563

1,000,000

59112

ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจาหน่าย 346/309 อาคารคอนโดบ้านสวนธน ตึกซี แขวงจันทรเกษม
ภาพยนตร์และโรงมหรสพอื่น สถานพัก
1 ซอยเสือใหญ่อุทิศ
ตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้า โบว์ลิ่ง

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

1,001 0105563044890 บจ.พิมพ์ทวีคูณ จากัด

11/3/2563

1,000,000

18119

ประกอบกิจการรับจ้างพิมพ์และจัด
จาหน่ายหนังสือ

9/383 อาคารศุภาลัย ปาร์ค พหลโยธิน
ซอยพหลโยธิน 21

แขวงจตุจักร

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

1,002 0105563044903 บจ.รักษาความปลอดภัย สกาย
จากัด

11/3/2563

1,000,000

80100

ประกอบกิจการให้บริการรักษาความ
ปลอดภัย

200/133 ถนนนวมินทร์

แขวงนวมินทร์

เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร

10240

1,003 0105563044911 บจ.ทาได้ โปรดักชั่น จากัด

11/3/2563

1,000,000

59111

ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจาหน่าย
ภาพยนต์

346/309 อาคารคอนโดบ้านสวนธน ตึก แขวงจันทรเกษม
ซี1 ซอยเสือใหญ่อุทิศ

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

1,004 0105563044920 บจ.โซเชียลกราวด์ จากัด

11/3/2563

1,000,000

73101

ประกอบกิจการให้บริการทางด้านการ
สื่อสาร การตลาด

768/231 หมู่บ้าน พนาลี 40 (วิลล์ 73)
ซอยพัฒนาการ 38

เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

10250

1,005 0105563044938 บจ.แอล ฟอร์ ยู คอร์ปอเรชั่น จากัด 11/3/2563

1,000,000

47912

การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต

1/92 หมู่บ้าน ประชาสิริ ซอยพระรามที่2 แขวงแสมดา
ซอย60/1 ถนนพระรามที่2

เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร

10150

1,006 0105563044946 บจ.ทาได้ 168 จากัด

11/3/2563

1,000,000

55101

ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์
ไนท์คลับ

346/309 อาคารคอนโดบ้านสวนธน ตึกซี แขวงจันทรเกษม
1 ซอยเสือใหญ่อุทิศ

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

1,007 0105563044954 บจ.ญาสิตา จากัด

11/3/2563

1,000,000

46109

สั่งเข้ามาจาหน่ายในประเทศและส่งออก 374/202 ถนนเพชรบุรี
ไปจาหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่
กาหนดไว้ในวัตถุที่ประสงค์

แขวงถนนเพชรบุรี

เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร

10400

1,008 0105563044971 บจ.เดอะ ทเวนตี้ ซิกธ์ ฟู้ด โปรดักซ์ 11/3/2563
จากัด

1,000,000

10799

ประกอบกิจการผลิต และส่งออกสินค้า
แปรรูปบรรจุขวดโหล และบรรจุกระป๋อง
จาพวกพริกเผา และพริกดอง

19/1-2 ถนนเจริญกรุง

แขวงวังบูรพาภิรมย์

เขตพระนคร

กรุงเทพมหานคร

10200

1,009 0105563044989 บจ.ดีดี สตาร์ บิวตี้ จากัด

1,000,000

46319

ประกอบกิจการขายส่ง ปลีก อาหาร
เครื่องดื่ม

370/50 หมู่บ้าน รสริน 1 ถนนโกสุมรวม แขวงดอนเมือง
ใจ

เขตดอนเมือง

กรุงเทพมหานคร

10210

11/3/2563

15 ซอยสบายใจ

แขวงสามเสนนอก

แขวงสวนหลวง

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

1,010 0105563044997 บจ.ทาได้ 999 จากัด

11/3/2563

1,000,000

46109

สั่งเข้ามาจาหน่ายในประเทศและส่งออก
ไปจาหน่ายยังต่างประเทศ

346/309 อาคารคอนโดบ้านสวนธน ตึกซี แขวงจันทรเกษม
1 ซอยเสือใหญ่อุทิศ

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

1,011 0105563045004 บจ.ยิ่งมี โปรดักชั่น จากัด

11/3/2563

1,000,000

47912

ประกอบกิจการค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

218/8 อาคารคอนโดเมโทรพาร์คสาทร
ตึกแอล เฟส3 ห้องเลขที่ 8 ชั้น1 ถนน
กัลปพฤกษ์

แขวงบางหว้า

เขตภาษีเจริญ

กรุงเทพมหานคร

10160

1,012 0105563045012 บจ.พี.เอ็ม.ซี.ดีไซน์ แอนด์ คอน
สตรัคชั่น จากัด

11/3/2563

1,000,000

41001

การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย

136/225 ซอยเทียนทะเล 20 ถนนบาง
ขุนเทียน - ชายทะเล

แขวงแสมดา

เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร

10150

1,013 0105563045039 บจ.พรรณวรรษ เทรดดิ้ง จากัด

12/3/2563

1,000,000

47525

ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์
และเครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องมือช่างที่ใช้
ในโรงงานอุตสาหกรรม

42 ซอยอ่อนนุช 27

แขวงอ่อนนุช

เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

10250

1,014 0105563045063 บจ.คูเรีย สมาร์ท เทค (ประเทศ
ไทย) จากัด

12/3/2563

1,000,000

47413

ประกอบกิจการจาหน่ายกล้องวงจรปิด
1/7 ซอยรามอินทรา 46
อุปกรณ์ อะไหล่ ที่เกี่ยวข้องกับกล้องวงจร
ปิด

แขวงรามอินทรา

เขตคันนายาว

กรุงเทพมหานคร

10230

1,015 0105563045071 บจ.เอสเอ็มเอส เซอร์วสิ จากัด

12/3/2563

1,000,000

46421

ประกอบกิจการจาหน่าย ติดตั้ง เครื่องล้าง 55 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 24
จาน เครื่องซักผ้า หัวจ่าย รวมถึงอะไหล่
อื่นที่เกี่ยวข้อง

แขวงบางมด

เขตจอมทอง

กรุงเทพมหานคร

10150

1,016 0105563045080 บจ.ไดเม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จากัด

12/3/2563

1,000,000

28299

ประกอบกิจการออกแบบ ผลิต จาหน่าย 3627/118 ตรอกนอกเขต
เครื่องจักร ชิ้นส่วนเครื่องจักร อะไหล่
เครื่องมือเครื่องใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

แขวงบางโคล่

เขตบางคอแหลม

กรุงเทพมหานคร

10120

1,017 0105563045101 บจ.ดีพอิน จากัด

12/3/2563

1,000,000

58202

ประกอบกิจการจัดทาซอฟต์แวร์สาเร็จรูป 71/139 หมู่บ้าน อรุณทอง ซอย5 ถนน
(ยกเว้นซอฟต์แวร์เกมสาเร็จรูป )
บางแวก

แขวงบางไผ่

เขตบางแค

กรุงเทพมหานคร

10160

1,018 0105563045110 บจ.กลอนโด พาวเวอร์ 1 จากัด

12/3/2563

1,000,000

64202

ประกอบกิจการลงทุนในธุรกิจ
สาธารณูปโภค

116/1 อาคารลักซ์ ชั้น 4 ถนนสีลม

แขวงสุรยิ วงศ์

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

1,019 0105563045128 บจ.อินเท็นโซ้ พลัส จากัด

12/3/2563

1,000,000

47413

ประกอบกิจการค้า อุปกรณ์สื่อสาร

171 ตรอกรพสมเด็จพระปิ่นเกล้า 15
ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 22

แขวงบุคคโล

เขตธนบุรี

กรุงเทพมหานคร

10600

1,020 0105563045136 บจ.ซูภากิจพร็อพ จากัด

12/3/2563

1,000,000

68104

ประกอบกิจการให้เช่า ให้บริการ ที่ดิน
อาคาร สิ่งปลูกสร้างอื่น สังหาริมทรัพย์
และอสังหาริมทรัพย์

1/31 หมู่บ้าน ชิชา

แขวงท่าข้าม

เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร

10150

1,021 0105563045144 บจ.ออโตโมบิล สตอเรจ ซิสเต็ม
จากัด

12/3/2563

1,000,000

13922

ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ
และผ้าอื่น ๆ ที่คล้ายกัน

77/186 อาคารสินสาธร ทาวเวอร์ ชั้นที่
41 ถนนกรุงธนบุรี

แขวงคลองต้นไทร

เขตคลองสาน

กรุงเทพมหานคร

10600

1,022 0105563045152 บจ.ไอเก็ทเวิรค์ เทคโนโลยี จากัด

12/3/2563

1,000,000

73102

ประกอบกิจกรรมของตัวแทนขายสื่อ
โฆษณา

98/37 ถนนร่มเกล้า

แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร

10520

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

1,023 0105563045161 บจ.ริชอินโนเทค จากัด

12/3/2563

1,000,000

46103

ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออก จาหน่าย
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์

1,024 0105563045195 บจ.อินโนเวชั่น อิน เดอะ ฟิวเจอร์
จากัด

12/3/2563

1,000,000

28199

1,025 0105563045217 บจ.ดับเบิ้ล พี รีเทล จากัด

12/3/2563

1,000,000

1,026 0105563045225 บจ.จรเข้เผือก ไบโอ เพาเวอร์ 2
จากัด

12/3/2563

1,027 0105563045233 บจ.เอ.ซี.อินโนเท็กซ์ จากัด
1,028 0105563045241 บจ.เค.เอส.เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วสิ
เซส จากัด

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
337/37 ซอยรามอินทรา 64

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

แขวงคันนายาว

เขตคันนายาว

กรุงเทพมหานคร

10230

ประกอบกิจการผลิต ค้าปลีก ค้าส่ง
73 ซอยลาดพร้าว 109 (สหบัญชี)
ให้บริการติดตั้ง อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน
อุปกรณ์ไอที อุปกรณ์ไอโอที ระบบสั่งงาน
อัจฉริยะ

แขวงคลองจั่น

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

47190

ประกอบกิจการนาเข้า และจาหน่ายสินค้า 396 ถนนร่มเกล้า
อุปโภคบริโภค และอื่นๆ

แขวงมีนบุรี

เขตมีนบุรี

กรุงเทพมหานคร

10510

1,000,000

64202

ประกอบกิจการลงทุนในธุรกิจ
สาธารณูปโภค

แขวงสุรยิ วงศ์

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

12/3/2563
12/3/2563

1,000,000
1,000,000

13999
46599

ประกอบธุรกิจสิ่งทอ
99/26 ถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 แขวงบางพรม
ประกอบกิจการค้า นาเข้า ส่งออก ขาย 129 ซอยสุขสวัสดิ์ 14/18
แขวงจอมทอง
ปลีก แม่พิมพ์ วัสดุการพิมพ์ สาหรับระบบ
การพิมพ์

เขตตลิ่งชัน
เขตจอมทอง

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10170
10150

1,029 0105563045268 บจ.เดอะจัสมีน่าเวลเนสเวิลด์ จากัด 12/3/2563
1,030 0105563045276 บจ.ริชี่เพลซพัฒนา 2562 จากัด
12/3/2563

1,000,000
1,000,000

64202
68102

ประกอบกิจการเป็นโฮลดิ้ง
ประกอบกิจการค้าที่ดิน จัดสรรที่ดิน

เขตหนองแขม
เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10160
10700

1,031 0105563045284 บจ.เอ็มเจ เคบิ้ว ดีเวลลอปเม้นท์
จากัด

12/3/2563

1,000,000

46441

ประกอบกิจการขายสินค้าทางเภสัชภัณฑ์ 88/83 หมู่บ้าน คาซ่าแกรนด์ สุขาภิบาล แขวงสายไหม
5 ถนนสายไหม

เขตสายไหม

กรุงเทพมหานคร

10220

1,032 0105563045314 บจ.ทีม เฉพาะกิจ เซอร์เวย์ จากัด

12/3/2563

1,000,000

66210

ประกอบกิจการรับบริการสารวจอุบัติเหตุ 7 ซอยเทอดไท 90
ให้แก่บริษัทประกันภัย

แขวงบางหว้า

เขตภาษีเจริญ

กรุงเทพมหานคร

10160

1,033 0105563045322 บจ.หนองหญ้าไซ ไบโอ พาวเวอร์ 1 12/3/2563
จากัด

1,000,000

64202

ประกอบกิจการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับ
สาธารณูปโภค เช่น โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์

116/1 อาคารลักซ์ ชั้น 4 ถนนสีลม

แขวงสุรยิ วงศ์

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

1,034 0105563045331 บจ.ชัดแจ้ง จากัด

12/3/2563

1,000,000

58132

ประกอบกิจการจัดทาและจาหน่าย งาน
เขียน หนังสือ นิตยสาร วารสาร และ
สิ่งพิมพ์ทุกชนิด

229/151 ถนนเสรีไทย

แขวงคลองกุ่ม

เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร

10240

1,035 0105563045349 บจ.หนองหญ้าไซ ไบโอ พาวเวอร์ 2 12/3/2563
จากัด

1,000,000

64202

ประกอบกิจการลงทุนในธุรกิจ
สาธารณูปโภค

116/1 อาคารลักซ์ ชั้นที่ 4 ถนนสีลม

แขวงสุรยิ วงศ์

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

1,036 0105563045357 บจ.บุญญามีน จากัด

1,000,000

68103

ประกอบกิจการให้เช่าอพาร์เม้นท์ อาคาร 81 ซอยลาดพร้าว 80 แยก 26 ถนน
ที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ และ
ลาดพร้าว
อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ

แขวงวังทองหลาง

เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร

10310

12/3/2563

116/1 อาคารลักซ์ ชั้น 4 ถนนสีลม

4/1 ถนนบางบอน 3 ซอย 5 แยก 6
667/15 อาคารอรรถบูรณ์ ชั้น 7
ถนนจรัญสนิทวงศ์

แขวงหนองแขม
แขวงอรุณอมรินทร์

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

1,037 0105563045365 บจ.ทรู พาวเวอร์ 2020 จากัด

12/3/2563

1,000,000

47595

ประกอบกิจการ จาหน่ายอุปกรณ์
8 ซอยนวธานี 4
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพย์มือ
ถือ อุปกรณืสื่อสาร

แขวงรามอินทรา

เขตคันนายาว

กรุงเทพมหานคร

10230

1,038 0105563045373 บจ.สยามดริป จากัด

12/3/2563

1,000,000

47190

ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ เครื่องดื่ม ชา 9 อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม9
กาแฟ น้าผลไม้ สุรา เบียร์ และอาหาร ห้องเลขที่ บี35-36 ชั้นบี ถนนพระราม9
เครื่องบริโภคอื่น

แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร

10310

1,039 0105563045390 บจ.เดอะวิสดอมทูธเซ็นเตอร์ จากัด 12/3/2563

1,000,000

86203

ประกอบกิจการสถานพยาบาลรับรักษา
ทางทันตกรรม

แขวงคลองจั่น

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

1,040 0105563045411 บจ.พิภา จากัด

12/3/2563

1,000,000

71102

ประกอบกิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้ 65/33 อาคารชานาญเพ็ญชาติ บิสเน
คาปรึกษาทางด้านเทคนิค ที่เกี่ยวข้อง
สเซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9

แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร

10310

1,041 0105563045420 บจ.จรเข้เผือก ไบโอ เพาเวอร์ 1
จากัด

12/3/2563

1,000,000

64202

ประกอบกิจการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับ
สาธารณูปโภค เช่น โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์

แขวงสุรยิ วงศ์

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

1,042 0105563045438 บจ.สามดรุณ จากัด

12/3/2563

1,000,000

46109

ประกอบกิจการสั่งเข้ามาจาหน่ายใน
218/8 อาคารคอนโดเมโทรพาร์คสาทร
ประเทศและส่งออกไปจาหน่ายยัง
ตึก แอล เฟส3 ถนนกัลปพฤกษ์
ต่างประเทศสินค้ากาหนดไว้ในวัตถุประสงค์

แขวงบางหว้า

เขตภาษีเจริญ

กรุงเทพมหานคร

10160

1,043 0105563045446 บจ.พลังงานชุมชนไทย จากัด

12/3/2563

1,000,000

35101

ประกอบกิจการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า/
พลังงาน ทั้งใน-ต่างประเทศ

เขตยานนาวา

กรุงเทพมหานคร

10120

1,044 0105563045454 บจ.รีคัฟเวอร์ คาร์ แรพ จากัด
1,045 0105563045462 บจ.คูล ลอนดรี จากัด

12/3/2563
12/3/2563

1,000,000
1,000,000

45202
96201

ประกอบกิจการรับติดฟิล์มเคลือบรถยนต์ 1105/2 ถนนประชาพัฒนา
ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ซักอบรีดด้วย 108/45 ซอยวิภาวดีรงั สิต 2
เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ

แขวงทับยาว
แขวงดินแดง

เขตลาดกระบัง
เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10520
10400

1,046 0105563045471 บจ.ล้านล้าน รุ่งโรจน์ วิศวกรรม
จากัด

12/3/2563

1,000,000

43221

ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้งงานระบบ
ท่อดับเพลิง/ป้องกันอัคคีภัย/
เครื่องปรับอากาศ แบบครบวงจร

49/8 ซอยนิมิตใหม่ 34

แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร

10510

1,047 0105563045489 บจ.ซีพี มิลเลี่ยน พลัส จากัด

12/3/2563

1,000,000

46319

ประกอบกิจการจาหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่มทุกชนิด

559 ซอยหมู่บ้านเสนาวิลล่า

แขวงคลองจั่น

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

1,048 0105563045519 บจ.แอลโค พลัส จากัด

12/3/2563

1,000,000

46103

ประกอบกิจการนาเข้าและส่งออกการค้า
เครื่องสาอาง

1653/1 ถนนรามคาแหง

แขวงสวนหลวง

เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

10250

1,049 0105563045535 บจ.นาซิฟิค (ไทยแลนด์) จากัด

12/3/2563

1,000,000

46443

ประกอบกิจการค้า ผลิต จาหน่าย
เครื่องสาอาง ทุกประเภท

299/221 ถนนสุขาภิบาล 5

แขวงออเงิน

เขตสายไหม

กรุงเทพมหานคร

10220

97 ซอยลาดพร้าว 109 (สหบัญชี)

116/1 อาคารลักซ์ ชั้น 4 ถนนสีลม

115 อาคารปรีดาวิว ซอยโชคชัยจงจาเริญ แขวงบางโพงพาง
ถนนพระราม 3

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

1,050 0105563045560 บจ.ดวงเดือน คอนสตรัคชั่น จากัด

12/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย และ
งานก่อสร้างทุกชนิด

1,051 0105563045586 บจ.ฟอมอเกน จากัด

12/3/2563

1,000,000

73101

1,052 0105563045594 บจ.เดลต้า เอ็กซ์ อีสปอร์ต จากัด

12/3/2563

1,000,000

1,053 0105563045667 บจ.อัฎสรา เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

12/3/2563

1,054 0105563045683 บจ.ภาคิณ เมคเกอร์ กลาส จากัด

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
109 ซอยลาดพร้าว 93 (โชคชัย 3)

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร

10310

ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ และผลิต 888/169 ถนนสุขาภิบาล 5
สื่อรูปแบบต่างๆเพื่อการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์

แขวงออเงิน

เขตสายไหม

กรุงเทพมหานคร

10220

93191

ประกอบกิจการเข้าร่วมและ/ หรือส่ง
ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและหรือ
เกมบนระบบทางอีเล็คทรอนิกส์

แขวงพัฒนาการ

เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

10250

1,000,000

43210

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง รับติดตั้ง 5/403 ซอยจตุโชติ 12
ระบบไฟฟ้า

แขวงออเงิน

เขตสายไหม

กรุงเทพมหานคร

10220

12/3/2563

1,000,000

47524

ประกอบการค้า จาหน่ายกระจก
อลูมิเนียม ทุกชนิด

แขวงท่าข้าม

เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร

10150

1,055 0105563045705 บจ.ริกกี้ โฟโต้ โปรดักชั่น จากัด
1,056 0105563045721 บจ.เมทัล ฟอร์มมิ่ง โซลูชั่น จากัด

12/3/2563
12/3/2563

1,000,000
1,000,000

74200
70209

ประกอบกิจการรับถ่ายภาพ
18/155 ซอยอ่อนนุช 80 เเยก 5
แขวงประเวศ
ประกอบกิจการให้บริการรับเป็นตัวกลาง 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 47 ยูนิต แขวงยานนาวา
ตัวแทนจาหน่าย สินค้าประเภทเคมีภัณฑ์ 4703 ถนนสาทรใต้
และเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง

เขตประเวศ
เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10250
10120

1,057 0105563045748 บจ.บีออนเวลเนส จากัด

12/3/2563

1,000,000

32309

ประกอบกิจการผลิต นาเข้า ส่งออก
1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 47 ยูนิต แขวงยานนาวา
จาหน่ายเครื่องออกกาลังกาย อุปกรณ์กีฬา 4703 ถนนสาทรใต้
ชุดออกกาลังกาย

เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร

10120

1,058 0105563045756 บจ.ซีวลิ อินดิเพนเดนซ์ จากัด

12/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร
พาณิชย์

63/1502 ซอยราษฎร์พัฒนา

เขตสะพานสูง

กรุงเทพมหานคร

10240

1,059 0105563045772 บจ.แสงสากลอินเตอร์เทรดดิ้ง จากัด 12/3/2563

1,000,000

46109

ประกอบกิจการขายส่งสินค้าทั่วไปโดย
ได้รบั ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

145/470 หมู่บ้าน พูนสินธานี 1 หมู่ที่ 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง
ซอยเคหะร่มเกล้า 6 ถนนราษฎร์พัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10520

1,060 0105563045799 บจ.โกลเด้น ฟรุ๊ต เฟรช จากัด

12/3/2563

1,000,000

46319

ประกอบกิจการค้า ผลิตหรือว่าจ้างผลิต
จาหน่ายในประเทศ นาเข้าจาก
ต่างประเทศ นาเข้าเพื่อส่งออก เกี่ยวกับ
อาหารและเครื่องดื่ม

92/78 ถนนจตุโชติ

แขวงออเงิน

เขตสายไหม

กรุงเทพมหานคร

10220

1,061 0105563045829 บจ.เคมบริดจ์ แอดไวซ์เซอรี่ จากัด

12/3/2563

1,000,000

69200

ประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทา
บัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้
คาปรึกษาด้านภาษี

61/55 ซอยประเสริฐมนูกิจ 27 ถนน
ประเสริฐมนูกิจ

แขวงจรเข้บัว

เขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร

10230

1 ซอยพระรามเก้า 41 (ซอย 18 เสรี 2)
ถนนพระรามเก้า

474/313 ถนนอนามัยงามเจริญ

แขวงราษฎร์พัฒนา

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

1,062 0105563045845 บจ.ซาวด์ เวฟ ออร์กาไนเซอร์ จากัด 12/3/2563

1,000,000

46599

ประกอบกิจการประเภทจาหน่าย
9/8 ซอยอินทามระ 33
ออกแบบ นาเข้า อุปกรณ์บ้าน อัจฉริยะ
ระบบ ออโตเมติกและระบบแอปพลิเคชั่น

แขวงดินแดง

เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร

10400

1,063 0105563045853 บจ.ไนซ์ วัน เดฟ จากัด

12/3/2563

1,000,000

62011

กิจกรรมการจัดทาโปรแกรมเว็บเพจและ
เครือข่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

แขวงบางขุนเทียน

เขตจอมทอง

กรุงเทพมหานคร

10150

1,064 0105563045861 บจ.แรบบิอิ จากัด

12/3/2563

1,000,000

77400

ประกอบกิจการเเฟรนไชส์ ชา กาเเฟ โกโก้ 88/1 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 แขวงดอกไม้
ชานมไข่มุก เเป้งมันสาปะหลังสาคู เเละ เเยก 14
เครื่องดื่มทุกชนิด

เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

10250

1,065 0105563045888 บจ.คิง สเปรย์ ดรายอิ้ง เทคโนโลยี
จากัด

12/3/2563

1,000,000

10761

ประกอบกิจการผลิตกาแฟ

2 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 30 (แยก 3)
ถนนพระราม 2

แขวงจอมทอง

เขตจอมทอง

กรุงเทพมหานคร

10150

1,066 0105563045896 บจ.เพื่อนดีดี จากัด

12/3/2563

1,000,000

58202

ประกอบกิจการบริการแพลตฟอร์ม
เชื่อมต่อระหว่างผู้ให้คาปรึกษาและผู้ขอ
คาปรึกษา

151/3 หมู่ที่ 12 ซอยพุทธมณฑลสาย 3
ซอย 17 ถนนพุทธมณฑลสาย 3

แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา

กรุงเทพมหานคร

10170

1,067 0105563045918 บจ.วิศว์อนันต์ จากัด

12/3/2563

1,000,000

46107

ประกอบกิจการขายส่ง/ปลีก วัสดุใช้
ก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ โลหะ อุปกรณ์ระบบ
ท่อ ได้รบั ค่าตอบแทน

525/156 หมู่บ้านทาวน์พลัสประชาอุทิศ
ถนนประชาอุทิศ

แขวงทุ่งครุ

เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร

10140

1,068 0105563045926 บจ.เอฟเอฟ แบลค สตาร์ จากัด

12/3/2563

1,000,000

43210

ประกอบ กิจการ ติดตั้งระบบไฟฟ้าเดิน
ระบบไฟฟ้าตามอาคารบ้านเรือน

333/249 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย แขวงดอกไม้
30 แยก 14

เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

10250

1,069 0105563045934 บจ.แลมบ์ด้า เอไอ จากัด

12/3/2563

1,000,000

58202

ประกอบกิจการให้บริการจัดทาซอฟต์แวร์ 1 อาคารกลาสเฮาส์ ห้องพี01 ชั้นพี ซอย แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
เกมสาเร็จรูป
สุขุมวิท 25

กรุงเทพมหานคร

10110

1,070 0105563045942 บจ.โค้ดคุดี จากัด

12/3/2563

1,000,000

58202

ประกอบกิจการผลิตให้เช่า จาหน่าย ติดตั้ง 80 ถนนท่าข้าม
ซ่อมบารุง ให้บริการและให้คาปรึกษาใน
การวางระบบรวมทั้งพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์
แอปพลิเคชั่นระบบสารสนเทศ

แขวงแสมดา

เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร

10150

1,071 0105563045951 บจ.ดู บาย ฮาร์ท เทรดดิ้ง จากัด

12/3/2563

1,000,000

46443

ประกอบกิจการนาเข้า จัดเก็บ และจัด
จาหน่าย เครื่องสาอาง สกินแคร์ น้าหอม
และอาหารเสริม

596/93 ถนนลาดปลาเค้า

แขวงจรเข้บัว

เขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร

10230

1,072 0105563045977 บจ.ไทยโกลบอล 2020 จากัด

12/3/2563

1,000,000

46441

ประกอบกิจการซื้อขาย เครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภค
บริโภคทั่วไป

109/19 ซอยราษฎร์พัฒนา 20

แขวงราษฎร์พัฒนา

เขตสะพานสูง

กรุงเทพมหานคร

10240

159/177 หมู่ที่ 11 ซอย22 ถนน
กัลปพฤกษ์

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

1,073 0105563046043 บจ.ที ไบโอ พาวเวอร์ 8 จากัด

12/3/2563

1,000,000

64202

ประกอบกิจการลงทุนในธุรกิจ
สาธารณูปโภค

116/1 อาคารลักซ์ ชั้นที่ 4 ถนนสีลม

แขวงสุรยิ วงศ์

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

1,074 0105563046051 บจ.แม็ดดาลีน จากัด

12/3/2563

1,000,000

46414

ประกบกิจการ จาหน่ายเสื้อผ้าสาเร็จรูป
เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เครื่อง
หนัง รองเท้า กระเป๋า เครื่องอุปโภค

337/17 ซอยรามอินทรา 64

แขวงคันนายาว

เขตคันนายาว

กรุงเทพมหานคร

10230

1,075 0105563046060 บจ.ออลวินพลัส จากัด

12/3/2563

1,000,000

47190

การขายปลีก ขายส่งนาฬิกา
เครื่องสาอางค์ เเละเครื่องประดับ

222 ซอยระนอง 1 ถนนพระรามที่ 6

แขวงพญาไท

เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร

10400

1,076 0105563046078 บจ.รู้รอบ จากัด

12/3/2563

1,000,000

85499

ประกอบกิจการให้บริการจัดสื่อการสอน 9/173 ซอยลาดปลาเค้า 78
และให้ความรู้ด้านธุรกิจ ทั้งแบบออนไลน์
และแบบออฟไลน์

แขวงอนุสาวรีย์

เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร

10220

1,077 0105563046086 บจ.กู๊ด อีซี่ เน็ตเวิรค์ (ไทยแลนด์)
จากัด

12/3/2563

1,000,000

47413

ประกอบกิจการค้า อุปกรณ์ระบบสัญญาณ 7/107 ซอยปทุมทิพย์
เตือนภัย

แขวงบางซื่อ

เขตบางซื่อ

กรุงเทพมหานคร

10800

1,078 0105563046108 บจ.ที ไบโอ พาวเวอร์ 1 จากัด

12/3/2563

1,000,000

64202

ประกอบกิจการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับ
สาธารณูปโภค เช่น โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์

116/1 อาคารลักซ์ ชั้น 4 ถนนสีลม

แขวงสุรยิ วงศ์

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

1,079 0105563046124 บจ.เจน สเปซ จากัด

12/3/2563

1,000,000

46109

ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน ใน
กิจการและธุรกิจทุกประเภท

2539 ห้างอิมพีเรียลเวิลด์ลาดพร้าว ชั้น 4 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง
เอ ห้อง ซี 8

กรุงเทพมหานคร

10310

1,080 0105563046132 บจ.จิรภพ ซัพพลาย จากัด

12/3/2563

1,000,000

47524

ประกอบกิจการขายสินค้างานก่อสร้าง
และติดตั้งระบบโทรคมนาคม

9 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 35/1 ถนน
สุขาภิบาล 5

แขวงคลองถนน

เขตสายไหม

กรุงเทพมหานคร

10220

1,081 0105563046141 บจ.เดอะอินดี้คอร์ปอเรชั่น จากัด
1,082 0105563046159 บจ.ที ไบโอ พาวเวอร์ 2 จากัด

12/3/2563
12/3/2563

1,000,000
1,000,000

56101
64202

ประกอบกิจการร้านอาหาร
ประกอบกิจการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับ
สาธารณูปโภค เช่น โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์

82/429 ซอยซิเมนต์ไทย
116/1 อาคารลักซ์ ชั้น 4 ถนนสีลม

แขวงลาดยาว
แขวงสุรยิ วงศ์

เขตจตุจักร
เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10900
10500

1,083 0105563046175 บจ.ที ไบโอ พาวเวอร์ 5 จากัด

12/3/2563

1,000,000

64202

ประกอบกิจการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับ
สาธารณูปโภค เช่น โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์

116/1 อาคารลักซ์ ชั้น 4 ถนนสีลม

แขวงสุรยิ วงศ์

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

1,084 0105563046183 บจ.ที ไบโอ พาวเวอร์ 4 จากัด

12/3/2563

1,000,000

64202

ประกอบกิจการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับ
สาธารณูปโภค เช่น โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์

116/1 อาคารลักซ์ ชั้น 4 ถนนสีลม

แขวงสุรยิ วงศ์

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

1,085 0105563046221 บจ.ที ไบโอ พาวเวอร์ 3 จากัด

12/3/2563

1,000,000

64202

ประกอบกิจการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับ
สาธารณูปโภค เช่น โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์

116/1 อาคารลักซ์ ชั้น 4 ถนนสีลม

แขวงสุรยิ วงศ์

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

1,086 0105563046264 บจ.จรูญขนส่ง 2020 จากัด

13/3/2563

1,000,000

49323

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 110 ซอยรามอินทรา 117
และคนโดยสารคนทั้งทางบก ทางน้า ทาง
อากาศ

1,087 0105563046281 บจ.สุนทรียภาพ จากัด

13/3/2563

1,000,000

74200

ประกอบกิจการถ่ายภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว ตัดต่อภาพและเสียง

1,088 0105563046299 บจ.คาวาเทค จากัด

13/3/2563

1,000,000

47413

ค้าเครื่องเสียง หูฟัง ลาโพง สินค้าประเภท 74 ซอยรามคาแหง 14 (แม้นเขียน1)
ไอที โทรศัพย์มือถือ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

1,089 0105563046302 บจ.ซีบี โกลบอล เทคโนโลยี จากัด

13/3/2563

1,000,000

63113

1,090 0105563046329 บจ.เอพีที ออแกไนซ์ จากัด

13/3/2563

1,000,000

1,091 0105563046337 บจ.วิงส์ วิชั่น จากัด

13/3/2563

1,092 0105563046353 บจ.ไฟว์ เอสเธติค จากัด

ตำบล
แขวงมีนบุรี

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

เขตมีนบุรี

กรุงเทพมหานคร

10510

เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

10250

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

ประกอบกิจการให้บริการเว็บไซต์สื่อกลาง 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาว
แขวงสีลม
การติดต่อซื้อ-ขายสินค้าและบริการผ่าน เวอร์ ชั้นที่ 37 ห้อง 3746 ถนนสาทรเหนือ
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยผ่านระบบ
อีคอมเมิรช์ ทุกชนิดทุกประเภท

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

82302

ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ ตกแต่ง 278 ซอยเพชรเกษม 92
สถานที่เพื่อจัดงานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์
ต่างๆ ในห้างสรรพสินค้าและสถานที่ทั่วไป

แขวงบางแคเหนือ

เขตบางแค

กรุงเทพมหานคร

10160

1,000,000

82110

กิจกรรมบริการเพื่อการบริหารสานักงาน
แบบเบ็ดเสร็จ

130/91 ซอยรามอินทรา 40 แยก 6

แขวงนวลจันทร์

เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร

10240

13/3/2563

1,000,000

46103

ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออก จาหน่าย
ครีมบารุงผิว น้ามันบารุงผิว ยาสะผม
รวมทั้งผลิตภัณฑ์หรือสินค้าจาพวกทา
ความสะอาด

252/20 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร

10310

1,093 0105563046361 บจ.มาดามหงส์ คอสเมติก จากัด
1,094 0105563046388 บจ.ดราก้อนโบ๊ท จากัด

13/3/2563
13/3/2563

1,000,000
1,000,000

46443
56101

ประกอบกิจการนาเข้าเครื่องสาอาง
การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/
ร้านอาหาร

47/307 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 12 แขวงทุ่งสองห้อง
84 ซอยซอยพระรามเก้า49 ถนนพระราม แขวงสวนหลวง
เก้า

เขตหลักสี่
เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10210
10250

1,095 0105563046400 บจ.ดิ อร่อย จากัด

13/3/2563

1,000,000

49323

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้า ทาง
อากาศ

2258/2 ถนนจันทน์

เขตยานนาวา

กรุงเทพมหานคร

10120

1,096 0105563046418 บจ.หลั่นล้าไม่ จากัด
1,097 0105563046451 บจ.แอล แอนด์ ดับบลิว จากัด
1,098 0105563046477 บจ.ทรีอาร์ทส์ จากัด

13/3/2563
13/3/2563
13/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000

55101
68102
73101

ประกอบกิจการโรงแรมและร้านอาหาร
114/24 ถนนพัฒนาชนบท 3
ประกอบกิจการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ 80 ชั้นที่ 5 ถนนศรีนครินทร์
ประกอบกิจการด้านการตลาดให้กับสินค้า 52 ซอยพึง่ มี 1
และบริการต่างๆ

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10520
10250
10260

58/100 อาคารฟิวส์ โมเบียส รามคาแหง แขวงสวนหลวง
ถนนรามคาแหง
แขวงหัวหมาก

แขวงช่องนนทรี

แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง
แขวงหนองบอน
เขตประเวศ
แขวงบางจาก
เขตพระโขนง

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

1,099 0105563046485 บจ.เคพีพี เมทัลเวิรค์ จากัด

13/3/2563

1,000,000

25922

ประกอบกิจการโรงงาน กลึง ตัด ประกอบ 13 ซอยสุขสวัสดิ์ 22
ติดตั้ง แม่พิมพ์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ทุก
ชนิดจากเหล็ก อลูมิเนียม รับจ้างทา
ชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ทุกชนิดจาก
โลหะ เหล็ก อลูมิเนียม

แขวงบางปะกอก

เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพมหานคร

10140

1,100 0105563046507 บจ.โฟร์ บาย ฮันเดรด สตูดิโอ
จากัด

13/3/2563

1,000,000

18121

ประกอบกิจการให้บริการออกแบบงาน
สื่อและสิ่งพิมพ์

55 ซอยหัวหมาก 9

แขวงหัวหมาก

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

1,101 0105563046515 บจ.พีแอนด์เอส อินเตอร์เทค จากัด 13/3/2563

1,000,000

46105

ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออก อุปกรณ์
เเละเครื่องมือเครื่องใช้ ในโรงงาน
อุตสาหกรรม

14/98 ถนนกาญจนาภิเษก

แขวงดอกไม้

เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

10250

1,102 0105563046523 บจ.พี แอนด์ พี เซอร์วสิ คอน
สตรัคชั่น จากัด

13/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการเป็นนายหน้า งานก่อสร้าง 7 ซอยอินทามระ 27 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน
และงานบริการต่างๆ

เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร

10400

1,103 0105563046531 บจ.ฮาวส์ พรอพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จากัด 13/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 15/96 หมู่บ้าน เวิรฟ์ พระราม 9 ถนน
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ กาญจนาภิเษก
ทาการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และ
งานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด

แขวงทับช้าง

เขตสะพานสูง

กรุงเทพมหานคร

10240

1,104 0105563046558 บจ.ธนวิชญ์ วิศวกรรม จากัด

13/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ตกแต่ง 58/44 ถนนคู้บอน
ต่อเติมอาคาร บ้าน รวมถึงงานระบบไฟฟ้า
ประปา

แขวงบางชัน

เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร

10510

1,105 0105563046566 บจ.ที ไบโอ พาวเวอร์ 6 จากัด
1,106 0105563046574 บจ.ที ไบโอ พาวเวอร์ 7 จากัด
1,107 0105563046582 บจ.สวยไม่ไหว 2020 จากัด

13/3/2563
13/3/2563
13/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000

64202
64202
47912

ลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภค
116/1 อาคารลักซ์ ชั้นที่ 4 ถนนสีลม
ลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภค
116/1 อาคารลักซ์ ชั้นที่ 4 ถนนสีลม
ประกอบธุรกิจเป็นสื่อกลางการขายสินค้า 5/204 ถนนเทศบาลสงเคราะห์
บริการทางเว็บไซต์ รับทาการตลาด
ออนไลน์ ขายสินค้าออนไลน์

แขวงสุรยิ วงศ์
แขวงสุรยิ วงศ์
แขวงลาดยาว

เขตบางรัก
เขตบางรัก
เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10500
10500
10900

1,108 0105563046591 บจ.กลอนโด พาวเวอร์ 2 จากัด

13/3/2563

1,000,000

64202

ประกอบกิจการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับ
สาธารณูปโภค เช่น โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์

แขวงสุรยิ วงศ์

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

1,109 0105563046604 บจ.ลองแลร้อยล้าน จากัด
13/3/2563
1,110 0105563046612 บจ.ทีแอนด์บี ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิป 13/3/2563
เมนท์ จากัด

1,000,000
1,000,000

56101
46422

ประกอบกิจการร้านอาหาร
20/81 ซอยพร้อมมิตร ถนนสุขุมวิท 39
เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด อาทิเช่น หลอดไฟ 1/43 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 60/1
โคมไฟ

แขวงคลองตันเหนือ
แขวงแสมดา

เขตวัฒนา
เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10110
10150

1,111 0105563046621 บจ.ซีเอฟที คอนสตรัคชั่น จากัด

1,000,000

46639

ประกอบกิจการซื้อ ขาย ซื้อ ผลิตวัสดุ
และอุปกรณ์การก่อสร้าง

แขวงออเงิน

เขตสายไหม

กรุงเทพมหานคร

10220

13/3/2563

116/1 อาคารลักซ์ ชั้น 4 ถนนสีลม

77/353 ถนนจตุโชติ

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

1,112 0105563046639 บจ.ช.กิจถาวรคอนสตรัคชั่น จากัด

13/3/2563

1,000,000

47525

ประกอบกิจการ ซื้อ ขายหรือผลิตวัสดุ
และอุปกรณ์การก่อสร้าง

77/353 ถนนจตุโชติ

แขวงสายไหม

เขตสายไหม

กรุงเทพมหานคร

10220

1,113 0105563046647 บจ.ฮุ่ย จี เรียล เอสเตท จากัด

13/3/2563

1,000,000

68201

ประกอบกิจการเป็นตัวแทนและนายหน้า
อสังหาริมทรัพย์

1035/1032 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

10330

1,114 0105563046655 บจ.ดี.ดี. ดังค์ ปริ้นท์ จากัด
1,115 0105563046663 บจ.คนกันต์เอง จากัด

13/3/2563
13/3/2563

1,000,000
1,000,000

73101
90002

ประกอบกิจการผลิตสื่อโฆษณา ทาป้าย
ให้บริการพิธกี รเเละงานโชว์ทั่วไป นักร้อง
นักเเสดง ตลอดจนตการเเสดงตามที่
สาธารณะต่างๆ

33 ซอยนวมินทร์ 86
88/58 ซอยโยธินพัฒนา 11 เเยก 7

แขวงรามอินทรา
แขวงคลองจั่น

เขตคันนายาว
เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10230
10240

1,116 0105563046671 บจ.โฟร์พี เอ็มพาวเวอร์ จากัด

13/3/2563

1,000,000

47219

ขายปลีก ส่ง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม สินค้า 268/7 ซอยพุทธบูชา 39
อุปโภคบริโภค สินค้าอื่นๆ

แขวงบางมด

เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร

10140

1,117 0105563046680 บจ.อันมา อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด 13/3/2563

1,000,000

46323

ประกอบกิจการจาหน่ายผลิตภัณฑ์บุหรี่
และยาสูบทุกชนิด ในรูปแบบขายส่งและ
ขายปลีก

แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร

10120

1,118 0105563046698 บจ.บีเอสเค บิสซิเนส กรุ๊ป จากัด

13/3/2563

1,000,000

46102

ประกอบกิจการเป็นนายหน้าตัวแทนและ 93,95 ซอยสุขุมวิท 26 (ซอยอารี) ถนน
จาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทุกชนิด
สุขุมวิท

แขวงคลองตัน

เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร

10110

1,119 0105563046701 บจ.คนโปรดของจักรวาล จากัด

13/3/2563

1,000,000

47912

ประกอบกิจการให้บริการซื้อขายสินค้าทุก 102 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 ถนน
ประเภทโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน
ประเสริฐมนูกิจ
ระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต

แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร

10230

1,120 0105563046710 บจ.ไอซ์ ไอรดา จากัด

13/3/2563

1,000,000

14112

ประกอบกิจการ ผลิตและจาหน่าย เสื้อผ้า 431/49 ถนนสรงประภา
แฟชั่นสตรีและเสื้อผ้าแฟชั่นบุรษุ รวมทั้ง
เสื้อผ้าอื่นๆ ทุกชนิด

แขวงดอนเมือง

เขตดอนเมือง

กรุงเทพมหานคร

10210

1,121 0105563046728 บจ.บุญภูวรัญญ์ จากัด

13/3/2563

1,000,000

46599

ค้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องกล เครื่อง 39/17 ซอยนาคราช
เคหะภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์
ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา วัสดุก่อสร้าง

แขวงคลองมหานาค

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

10100

1,122 0105563046736 บจ.พันจากรกิจ จากัด

13/3/2563

1,000,000

71102

ประกอบกิจการบริการรับเป็นที่ปรึกษา
68/164 ซอยนาคนิวาส 37 ถนนนาค
ทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และรับ นิวาส
ออกแบบตกแต่งภายใน ภายนอก

แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร

10230

1,123 0105563046744 บจ.แอร์ สเปซ อาร์คิเทคท์ จากัด

13/3/2563

1,000,000

71101

ประกอบกิจการให้บริการด้านออกแบบ
การบริหารงานก่อสร้าง การบริหาร
โครงการด้านสถาปัตยกรรม
สถาปัตยกรรมภายใน

แขวงสวนหลวง

เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

10250

อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 24 เลขที่
26/56 ถนนนางลิ้นจี่

770/126 ซอยพัฒนาการ 38

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

1,124 0105563046752 บจ.ปลูกจากดิน แลนด์สเคป จากัด 13/3/2563

1,000,000

47733

ประกอบกิจการทาการเกษตร จาหน่าย
ต้นไม้ จาหน่ายปุ๋ย และวัสดุอุปกรณ์ทาง
การเกษตรทุกชนิด

1,125 0105563046761 บจ.จ๊อบพาสปอร์ต อีสเทิรน์ จากัด

13/3/2563

1,000,000

70209

1,126 0105563046779 บจ.หยวน ยู เทรดดิ้ง จากัด
1,127 0105563046809 บจ.เพชร ไบโอ อีเนอร์จี จากัด
1,128 0105563046817 บจ.คอมพานี พี จากัด

13/3/2563
13/3/2563
13/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000

1,129 0105563046825 บจ.โกโซล ไบโอเทค จากัด
1,130 0105563046841 บจ.บิวตี้-ตรอน จากัด

13/3/2563
13/3/2563

1,131 0105563046868 บจ.ทรัพย์กังวาล เซ็นเตอร์ จากัด

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
78/24 ถนนเคหะร่มเกล้า

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร

10520

ให้คาปรึกษาในด้านการจัดองค์กร รับจ้าง 90/39 อาคารสาธรธานี 1 ชั้น 15 ห้อง
เหมาแรงงาน(มิใช่ธรุ กิจจัดหางาน)
15ดี ถนนสาทรเหนือ

แขวงสีลม

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

52291
35101
69200

ประกอบกิจการบริการโลจิสติกส์ด่วน
17/103 หมู่ที่ 6
ประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า 111/72 ถนนรัชดา-รามอินทรา
บริการเกี่ยวกับบัญชี/ทา/ตรวจสอบบัญชี 100 ซอยบางแวก 26 แยก 7
ปรึกษาด้านบัญชี

แขวงทุ่งสองห้อง
แขวงคันนายาว
แขวงบางแวก

เขตหลักสี่
เขตคันนายาว
เขตภาษีเจริญ

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10210
10230
10160

1,000,000
1,000,000

35101
46443

ประกอบธุรกิจโรงผลิตพลังงานไฟฟ้า
ประกอบกิจการนาเข้า สินค้าเเละ
ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม

111/72 ถนนรัชดา-รามอินทรา
32/79 หมู่ที่ 4

แขวงคันนายาว
แขวงจอมทอง

เขตคันนายาว
เขตจอมทอง

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10230
10150

13/3/2563

1,000,000

82990

ประกอบกิจการ ติดตามทวงถาม เร่งรัด
หนี้สิน ติดตามยึดรถ อายัดทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สินอื่นใดเพื่อให้ได้ชาระหนี้

1/36 ซอยโพธิ์ 3 แยก 3

แขวงคลองจั่น

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

1,132 0105563046876 บจ.ซี.พี.ออโต้ เพนท์ จากัด

13/3/2563

1,000,000

45202

ประกอบกิจการซ่อมเเซมบารุงรักษาตัวถัง 49 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.14 เเยก 8 แขวงหนองบอน
พ่นน้ายากันสนิมเเละงานสีให้กับ
ยานพาหนะทุกประเภท

เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

10250

1,133 0105563046884 บจ.เอ เบสท์ เพอร์เฟคท์ จากัด
1,134 0105563046892 บจ.เอ เบสท์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
จากัด

13/3/2563
13/3/2563

1,000,000
1,000,000

68102
68102

ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

แขวงสะพานสูง
แขวงสะพานสูง

เขตสะพานสูง
เขตสะพานสูง

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10240
10240

1,135 0105563046906 บจ.เบาน์ตี้ บรอล จากัด

16/3/2563

1,000,000

32409

ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบผลิตเกมส์ 32 ซอยพหลโยธิน 24 แยก 2-1
และจัดจาหน่าย

แขวงจอมพล

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

1,136 0105563046914 บจ.หงษ์ธนพนธ์ จากัด

16/3/2563

1,000,000

46632

ประกอบกิจการนาเข้าจาหน่ายไม้ ไม้อัด
ทุกชนิด

82/238 หมู่ที่ 11

แขวงบางขุนเทียน

เขตจอมทอง

กรุงเทพมหานคร

10150

1,137 0105563046922 บจ.เอส. สาคร จากัด

16/3/2563

1,000,000

46319

ประกอบกิจการนาเข้า จาหน่าย อาหาร
อาหารสาเร็จรูป

77/149 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 35 แขวงคลองต้นไทร
ถนนกรุงธนบุรี

เขตคลองสาน

กรุงเทพมหานคร

10600

1,138 0105563046931 บจ.พระนครเครื่องมือช่าง จากัด

16/3/2563

1,000,000

47525

ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์และเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุก
ประเภท

1/49 ซอยพระยาสุเรนทร์ 39

แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร

10510

1,139 0105563046949 บจ.นิธศิ ธารา จากัด

16/3/2563

1,000,000

46591

ประกอบกิจการจาหน่าย เรือ อะไหล่ เรือ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่
เครื่องยนต์ เบ็ดตกปลา
25 ถนนพระราม 4

แขวงวังใหม่

กรุงเทพมหานคร

10330

268 ถนนรามคาแหง
268 ถนนรามคาแหง

เขตปทุมวัน

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

1,140 0105563046957 บจ.เอสอาร์ซีอาร์ กรุ๊ป จากัด

16/3/2563

1,000,000

46109

ประกอบกิจการขายสินค้าตามวัตถุที่
ประสงค์ให้แก่บุคคล นิติบุคคลส่วน
ราชการ และองค์การของรัฐ

1,141 0105563046965 บจ.ไอแบ็ก เอเซีย จากัด

16/3/2563

1,000,000

46109

1,142 0105563046981 บจ.ตั้ม ออโต้แม็กซ์ ไทร์ จากัด

16/3/2563

1,000,000

1,143 0105563046990 บจ.รักษาความปลอดภัย ดับเบิ้ล
เอส จากัด

16/3/2563

1,144 0105563047023 บจ.คงสุนทร โปรเจกต์ จากัด

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
86/131 ซอยรามคาแหง 186

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

แขวงมีนบุรี

เขตมีนบุรี

กรุงเทพมหานคร

10510

ประกอบกิจการสั่งเข้ามาจาหน่ายใน
2 ซอยพระรามเก้า 49 (ถนนเสรี 6)
ประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่ง
สินค้ากาหนดไว้ในวัตถุประสงค์

แขวงพัฒนาการ

เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

10250

45302

ประกอบกิจการค้าปลีก ค้าส่ง ล้อแม็ก์
รถยนต์และใหม่ ยางรถยนต์เก่าและใหม่
อุปกรณ์รถยนต์ อะไหล่รถยนต์

23/6 ซอยเทียนทะเล 7 ถนนบางขุน
เทียน-ชายทะเล

แขวงแสมดา

เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร

10150

1,000,000

80100

ประกอบกิจการให้บริการรักษาความ
ปลอดภัย ทุกประเภท

1377 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร)
ถนนศรีวรา

แขวงพลับพลา

เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร

10310

16/3/2563

1,000,000

47739

ประกอบกิจการค้าวัสดุอุปกรณ์จราจรทุก
ประเภท

898/44 ถนนหทัยราษฎร์

แขวงบางชัน

เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร

10510

1,145 0105563047031 บจ.อิทติคอน จากัด

16/3/2563

1,000,000

47412

ประกอบกิจการร้านขายปลีกเครื่องเล่น
วีดิโอเกมและซอฟต์แวร์สาเร็จรูป

635-637 ถนนเจริญรัถ

แขวงคลองสาน

เขตคลองสาน

กรุงเทพมหานคร

10600

1,146 0105563047040 บจ.ธนาวรรณ แพคเกจจิ้ง จากัด

16/3/2563

1,000,000

17020

ประกอบกิจการ ผลิตและจาหน่ายกล่อง
กระดาษลูกฟูก ถุงกระดาษ กระดาษรูฟ
และบรรจุภัณฑ์ กระดาษแข็งลอนลูกฟูก
และกระดาษแข็ง

5-7 ซอยจันท์ 43 แยก 3

แขวงทุ่งวัดดอน

เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร

10120

1,147 0105563047082 บจ.เอ็กซ์ตรีม สปอร์ต มาร์เก็ตติ้ง
เวนเจอร์ส (ประเทศไทย) จากัด

16/3/2563

1,000,000

64202

ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนจากัด
ความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน

137 ซอยสุขุมวิท 97/1

แขวงบางจาก

เขตพระโขนง

กรุงเทพมหานคร

10260

1,148 0105563047091 บจ.เวก้า ซิสเต็มส์ วอช เทคโนโลยี
เอเชีย-แปซิฟิก จากัด

16/3/2563

1,000,000

27501

ประกอบกิจการผลิต จาหน่าย ออกแบบ
ติดตั้ง เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า ทุกชนิด
ทุกประเภท

731/18 ซอยสุทธิพร

แขวงดินแดง

เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร

10400

1,149 0105563047139 บจ.ต้นกล้า ณิชกานต์ จากัด

16/3/2563

1,000,000

47731

ประกอบกิจการร้านขายปลีกนาฬิกา
แว่นตาและอุปกรณ์ถ่ายภาพ

55/5 ถนนร่มเกล้า

แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร

10520

1,150 0105563047147 บจ.หมื่นอัสสะ จากัด

16/3/2563

1,000,000

55101

ประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 918 ถนนพระราม4

แขวงสี่พระยา

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

1,151 0105563047171 บจ.ยูนิโค้ด จากัด

16/3/2563

1,000,000

58202

ประกอบกิจการบริการพัฒนา
แอพพลิเคชั่น เว็บไซน์ เทคโนโลยีดิจิทัล
บริหารโครงการด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิเคราะห์ข้อมูล

แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร

10230

225 ซอยนาคนิวาส 16 ถนนนาคนิวาส

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

1,152 0105563047180 บจ.ซี-เทค เอ็นจิเนียริ่ง (2017)
จากัด

16/3/2563

1,000,000

29309

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายอะไหล่
รถยนต์ทุกชนิด

231,233 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 71
ถนนพระรามที่ 2

แขวงแสมดา

เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร

10150

1,153 0105563047198 บจ.ยูนิคแคร์ สเตชัน จากัด

16/3/2563

1,000,000

96101

ประกอบกิจการให้บริการนวดสปา ทุก
ประเภท

2/12 ถนนราษฎร์พัฒนา

แขวงราษฎร์พัฒนา

เขตสะพานสูง

กรุงเทพมหานคร

10240

1,154 0105563047201 บจ.พีพี เฮลท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด 16/3/2563

1,000,000

46103

ประกอบกิจการเป็นตัวแทนนายหน้า
19/25 ถนนสุขุมวิท 71
จาหน่ายสินค้าอุปโภคเพื่อสุขภาพทุกชนิด

กรุงเทพมหานคร

10110

1,155 0105563047228 บจ.พีพีดีดี ดีลเลอร์เมด จากัด

16/3/2563

1,000,000

46103

ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออก เเละ
จาหน่าย เครื่องมือ เเละอุปกรณ์ทางการ
เเพทย์ ทุกชนิด ทุกประเภท

28/4 หมู่บ้าน สิริ อเวนิว เพชรเกษม 81 แขวงหนองแขม
ถนนมาเจริญ

เขตหนองแขม

กรุงเทพมหานคร

10160

1,156 0105563047244 บจ.พีดี มาร์เก็ตติ้ง อินโนเวท จากัด 16/3/2563

1,000,000

63113

ประกอบกิจการทาตลาด ประเภทสื่อ
ออนไลน์ เป็นผู้เเทนทางการตลาด วาง
เเผนการตลาด

50/228 หมู่บ้าน มัณฑนา พระรามเก้า
ศรีนครินทร์ ซอยกรุงเทพกรีฑา 7

แขวงหัวหมาก

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

1,157 0105563047252 บจ.ทองเดือนห้า จากัด

16/3/2563

1,000,000

46205

ประกอบกิจการจัดซื้อ/จาหน่ายต้นไม้ทุก
ชนิดทุกประเภท

8/76 หมู่ที่ 5 ซอยท่านผู้หญิงพหล

แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

1,158 0105563047279 บจ.เอลิทสไตเลอร์ จากัด

16/3/2563

1,000,000

14112

ประกอบกิจการผลิตเสื้อผ้าชั้นนอก(ยกเว้น 157 ซอยเจริญนคร14 ถนนเจริญนคร
เครื่องแต่งกายจากขนสัตว์)

แขวงคลองต้นไทร

เขตคลองสาน

กรุงเทพมหานคร

10600

1,159 0105563047317 บจ.เจอาร์ โกลเบิล จากัด

16/3/2563

1,000,000

47630

ประกอบกิจการขายปลีกเครื่องกีฬา
จักรยาน เสื้อผ้า รองเท้ากีฬา จักรยาน
อุปกรณ์ตั้งค่ายพักแรม

แขวงบางพรม

เขตตลิ่งชัน

กรุงเทพมหานคร

10170

1,160 0105563047325 บจ.เอริค เทรเชอร์ จากัด
1,161 0105563047333 บจ.ไอยรา คลีนนิ่งอินโนเวชั่น
เซอร์วสิ จากัด

16/3/2563
16/3/2563

1,000,000
1,000,000

70209
81293

ประกอบกิจการให้บริการรับเป็นที่ปรึกษา 95 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 2
ประกอบกิจการรับจ้างทาความสะอาด
30 ซอยชัยพฤกษ์ 23
กาจัดแมลง และสัตว์อื่น

แขวงจอมทอง
แขวงตลิ่งชัน

เขตจอมทอง
เขตตลิ่งชัน

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10150
10170

1,162 0105563047350 บจ.บี แอนด์ ที ซิสเต็มส์ จากัด

16/3/2563

1,000,000

47595

ประกอบกิจการจัดจาหน่าย บารุงรักษา 594/151 หมู่บ้าน เฮ้าส์ เดอะ ฮัมบูรก์
ติดตั้งระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ถนนหทัยราษฎร์

แขวงบางชัน

เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร

10510

1,163 0105563047376 บจ.ไวด์ดอท โกลบอล จากัด

16/3/2563

1,000,000

46443

ประกอบกิจการค้าเครื่องสาอาง อุปกรณ์
และเครื่องมือเครื่องใช้เสริมความงาม

206 ซอยวชิรธรมสาธิต 31

แขวงบางจาก

เขตพระโขนง

กรุงเทพมหานคร

10260

1,164 0105563047406 บจ.เอสบี พลัส เทรดดิ้ง จากัด

16/3/2563

1,000,000

46691

ประกอบกิจการขายส่งเคมีภัณฑ์ ทาง
อุตสาหกรรม การจัดน้าเสีย

14 ซอยประชาอุทิศ 81 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ

เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร

10140

1,165 0105563047414 บจ.ดีเอชแอล อีคอมเมิรซ์ โซลูชั่นส์ 16/3/2563
(ประเทศไทย) จากัด

1,000,000

49339

ประกอบกิจการขนส่งและบริการจัดการ
คลังสินค้า

93/1 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ห้องเลขที่
แขวงลุมพินี
201,202 และ 1004 ชั้นที่ 2 และ ชั้นที่10
ถนนวิทยุ

เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

10330

63 อาคารโครงการเอส เวย์ พลัส ห้อง
เลขที่ เอ5 ถนนราชพฤกษ์

แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

1,166 0105563047422 บจ.เกท เอ็ดดูเคชั่น จากัด

16/3/2563

1,000,000

85491

ประกอบกิจการการสอน
286/4 ถนนบางบอน 3
ภาษาต่างประเทศและสินพิเศษวิสามัญอื่นๆ

แขวงหนองแขม

เขตหนองแขม

กรุงเทพมหานคร

10160

1,167 0105563047473 บจ.สปายกลาส พร็อพเพอร์ตี้ส์
(ไทยแลนด์) จากัด

16/3/2563

1,000,000

68102

ประกอบกิจการค้า เช่า ให้เช่า ให้เช่าช่วง 414/115 หมู่บ้าน รื่นฤดี 6 ถนนเลียบ
เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ซึ่งอาคาร โรงงาน
คลองสอง

แขวงบางชัน

เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร

10510

1,168 0105563047490 บจ.รักษาความปลอดภัยราชาโยค
จากัด

16/3/2563

1,000,000

80100

ประกอบกิจการให้บริการรักษาควา
ปลอดภัยแบบครบวงจร

แขวงบางบาหรุ

เขตบางพลัด

กรุงเทพมหานคร

10700

1,169 0105563047503 บจ.มหาชัยสองจุดห้า จากัด

16/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 187 ถนนสิรนิ ธร
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่
ทาการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และ
งานก่อสร้างอย่างอื่น

แขวงบางบาหรุ

เขตบางพลัด

กรุงเทพมหานคร

10700

1,170 0105563047511 บจ.เอสจี เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ รีโน
เวท จากัด

16/3/2563

1,000,000

43301

ประกอบกิจการติดตั้งส่วนประกอบอาคาร 98/164 ถนนศาลธนบุรี
และการตกแต่งภายใน

แขวงบางหว้า

เขตภาษีเจริญ

กรุงเทพมหานคร

10160

1,171 0105563047538 บจ.พาวเวอร์ โปรตีน จากัด

16/3/2563

1,000,000

46319

ประกอบกิจการร้านค้า จาหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์บารุง
สุขภาพ ผลิตภัณฑ์ อื่นๆ ทุกชนิด

แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร

10120

1,172 0105563047546 บจ.ซิบ อะราวด์ จากัด

16/3/2563

1,000,000

58111

ประกอบกิจการ ผลิต และจาหน่ายหนังสือ 11/33 ซอยพหลโยธิน 48 แยก 5 ถนน
เรียน
พหลโยธิน

แขวงอนุสาวรีย์

เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร

10220

1,173 0105563047571 บจ.ดับบลิว เอส ซี เอ็นจิเนียริ่ง
โปรดักส์ จากัด

16/3/2563

1,000,000

46592

ประกอบกิจการ จาหน่ายรถโฟร์ค ลิฟท์
และจาหน่ายอะไหล่ รถยก โฟร์ค ลิฟท์
ทุกระบบ ทุกชิ้นส่วน

464/328 ถนนปัญญาอินทรา

แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร

10510

1,174 0105563047589 บจ.ไทม์ คอลเลคชั่น 2020 (ไทย
แลนด์) จากัด

16/3/2563

1,000,000

47731

ประกอบกิจการซื้อมา ขายไป นาฬิกา

388 ถนนพระราม 1

แขวงปทุมวัน

เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

10330

1,175 0105563047601 บจ.พาโนวิต้า จากัด

16/3/2563

1,000,000

20232

ประกอบกิจการผลิตเครื่องสาอาง อาหาร 76 ซอยสุขุมวิท 101/2
เสริม และจัดจาหน่าย

แขวงบางนาเหนือ

เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร

10260

1,176 0105563047619 บจ.สไมล์แฮร์แคร์ จากัด

16/3/2563

1,000,000

10619

ประกอบกิจการผลิต บรรจุ และจัด
75/5 ซอยพิบูลอุปถัมภ์
จาหน่าย นาเข้า ส่งออก รวมถึงการให้
คาปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริม

แขวงสามเสนนอก

เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร

10310

1,177 0105563047627 บจ.ดาต้า การ์เดียน จากัด

16/3/2563

1,000,000

70209

ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา การจัด 98 ซอยอารี
โครงสร้างองค์กรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แขวงคลองตัน

เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร

10110

171,173 ซอยสิรนิ ธร 7 ถนนสิรนิ ธร

25 ชั้นที่ 14 ถนนสาทรใต้

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

1,178 0105563047651 บจ.เบต้า สเปซ จากัด
1,179 0105563047660 บจ.54 เพาเวอร์ คอนสตรัคชั่น
จากัด

16/3/2563
16/3/2563

1,000,000
1,000,000

96202
41002

ประกอบกิจการบริการเครื่องซักผ้า
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

76 ซอยสุขุมวิท 101/2
224/134 ถนนสายไหม

แขวงบางนาเหนือ
แขวงสายไหม

เขตบางนา
เขตสายไหม

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10260
10220

1,180 0105563047678 บจ.พี.ดับบลิว.อินเตอร์พลัส จากัด

16/3/2563

1,000,000

73101

ประกอบกิจการเป็นพรีเซ็นเตอร์สินค้า
กีฬา จัดการแข่งขัน เปิดสอน อบรมด้าน
กีฬา

608/131 หมู่บ้าน อารียาเดลี ถนนลาด
ปลาเค้า

แขวงจรเข้บัว

เขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร

10230

1,181 0105563047694 บจ.เมาท์ฟีล คอร์เปอเรชั่น จากัด

16/3/2563

1,000,000

46318

ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องดื่มประเภท 194/15 หมู่ที่ 11
กาเเฟ น้าผลไม้

แขวงตลิ่งชัน

เขตตลิ่งชัน

กรุงเทพมหานคร

10170

1,182 0105563047708 บจ.มันเดย์ ซัพพลาย จากัด
1,183 0105563047716 บจ.สตูดิโอ แพลแอนด์โค จากัด

16/3/2563
16/3/2563

1,000,000
1,000,000

47723
74101

ประกอบกิจการซื้อมา ขายไป เวชสาอาง
ประกอบกิจกรรมการออกแบบและ
ตกแต่งภายใน

แขวงแสนแสบ
แขวงคลองตันเหนือ

เขตมีนบุรี
เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10510
10110

1,184 0105563047732 บจ.ก็อตทาโก จากัด
1,185 0105563047759 บจ.มหาเฮงวานิช 365 จากัด

16/3/2563
17/3/2563

1,000,000
1,000,000

63120
46494

ประกอบกิจการเวบท่า
99/454 ถนนเสรีไทย
ประกอบกิจการค้าส่ง ค้าปลีก เฟอร์นิเจอร์ 144 ถนนกาญจนาภิเษก
เครื่องใช้ครัวเรือนทุกประเภท

แขวงคันนายาว
แขวงบางบอน

เขตคันนายาว
เขตบางบอน

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10230
10150

1,186 0105563047767 บจ.อิทส์ไมน์ จากัด

17/3/2563

1,000,000

74101

ให้บริการออกเเบบเเละจากัดทา ออก
เเบบภายในอาคาร ออกเเบบผลิตภัณฑ์
วัสดุเเละสื่อส่งเสริมการขาย

แขวงบางแค

เขตบางแค

กรุงเทพมหานคร

10160

1,187 0105563047783 บจ.โกแอคเน็คซ์เจน จากัด

17/3/2563

1,000,000

69200

กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทาบัญชีและ
189 ซอยนวธานี 3
การตรวจสอบบัญชี การให้คาปรึกษาด้าน
ภาษี

แขวงคลองกุ่ม

เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร

10240

1,188 0105563047791 บจ.รติญา เทรดดิ้ง จากัด

17/3/2563

1,000,000

46109

ประกอบกิจการนายหน้า ตัวแทน ขาย
ผลิตภัณฑ์ฝา สาหรับปิดผนึกบรรจุภัณฑ์
ทุกประเภท

758/264 หมู่บ้าน พฤกษาวิลล์ 57 ซอย แขวงสวนหลวง
พัฒนาการ 38

เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

10250

1,189 0105563047805 บจ.โอเพนวิงส์ จากัด

17/3/2563

1,000,000

60101

ประกอบกิจการ ผลิต รับจ้างผลิต จัดทา
รายการวิทยุ

55/5 หมู่บ้าน กลางเมือง ซอยลาดพร้าว แขวงพลับพลา
88 (อรพิน) ถนนลาดพร้าว

เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร

10310

1,190 0105563047813 บจ.รีแล็กซ์ นาว จากัด

17/3/2563

1,000,000

86909

ประกอบกิจการให้บริการด้านสุขภาพ
ต่างๆ นวดเพื่อสุขภาพ

82/235 ถนนเลียบคลองสอง

แขวงบางชัน

เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร

10510

1,191 0105563047821 บจ.ลาภผลล็อตโต้ จากัด

17/3/2563

1,000,000

92001

เป็นตัวแทนตจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล 23 ซอยสมเด็จพระจ้าตากสิน 22
และจาหน่ายสลากทุกชนิดที่รฐั บาล
ออกจาหน่าย

แขวงบุคคโล

เขตธนบุรี

กรุงเทพมหานคร

10600

22 ซอยราษฎร์อุทิศ 20
30 ซอยสุขุมวิท 61 (เศรษฐบุตร)

328 ซอยบางเเค 3 ถนนบางเเค

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

1,192 0105563047848 บจ.เอ็น แอนด์ พี ควอลิตี้ จากัด

17/3/2563

1,000,000

70209

1. บริการรับเป็นที่ปรึกษาเเละให้คาเเนะ
นาเกี่ยวกับการตลาด การผลิต เเละการ
จัดจาหน่าย

219/26 ถนนกรุงเทพกรีฑา

แขวงหัวหมาก

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

1,193 0105563047856 บจ.วี อนนต์ กรุ๊ป จากัด

17/3/2563

1,000,000

46441

ประกอบกิจการค้า นาเข้า ส่งออก
จาหน่ายสินค้าเวชสาอาง ยาดมสมุนไพร
ยาน้า ยาหม่อง ยาดม พิมเสน ฯลฯ

94/305 ถนนคู้บอน

แขวงบางชัน

เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร

10510

1,194 0105563047864 บจ.วาน่า บีพี เซลส์แอนด์เซอร์วสิ
จากัด

17/3/2563

1,000,000

45202

การบารุงรักษาและการซ่อมตัวถังประตู
หน้าต่างและอื่นๆที่คล้ายกัน

166 ถนนบึงขวาง

แขวงแสนแสบ

เขตมีนบุรี

กรุงเทพมหานคร

10510

1,195 0105563047872 บจ.ดอท อีเว้นท์ แอนด์ เอ็กซิบิชั่น
จากัด

17/3/2563

1,000,000

82302

ประกอบกิจการให้บริการรับจ้างจัดการ
แสดงทางธุรกิจและการแสดงสินค้า

80/152 ซอยนวมินทร์ 87

แขวงนวมินทร์

เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร

10240

1,196 0105563047902 บจ.สหชาร์เตอร์ คอนซัลติ้ง จากัด

17/3/2563

1,000,000

70209

ประกอบกิจการด้านที่ปรึกษางานด้าน
บริหารจัดการธุรกิจต่างๆ

135/32 ซอยศูนย์วจิ ัย 14

แขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร

10310

1,197 0105563047911 บจ.บิตคอยน์ แอดดิคท์ จากัด

17/3/2563

1,000,000

63912

ประกอบกิจการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 37/59 ซอยพิพัฒน์
ผ่านเฟสบุ๊ค เพจ ปิตคอยน์ แอคดิคท์ ไทย
แลนด์

แขวงสีลม

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

1,198 0105563047929 บจ.แฟลช เทค 2020 จากัด

17/3/2563

1,000,000

33122

ประกอบกิจการบริการซ่อมแซ่มเครื่องล้าง 220 ถนนกรุงเทพกรีฑา
จาน เครื่องล้างแก้ว อุปกรณ์หัวจ่ายน้ายา
ล้างจาน ล้างแก้ว และอะไหล่อุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง

แขวงหัวหมาก

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

1,199 0105563047937 บจ.หนุ่ยอนันต์ เมเนจเม้นท์ 888
จากัด

17/3/2563

1,000,000

43120

ประกอบกิจการรับเหมา ถมดิน ทราย หิน 109/168 หมู่บ้าน เดอะ คิวบ์ สเตชั่น
ลุกรัง กรวดทุกชนิด ทุกประเภท รวมทั้ง รามอินทรา 109 ถนนพระยาสุเรนทร์
จาหน่าย ดินสาหรับถมดิน ทราย หิน ลุก
รัง กรวดทุกชนิด ทุกประเภท

แขวงมีนบุรี

เขตมีนบุรี

กรุงเทพมหานคร

10510

1,200 0105563047953 บจ.ดวงตะวัน อินเทลลิเจนท์ จากัด 17/3/2563

1,000,000

68101

ประกอบกิจการขายบ้านสาเร็จรูป ระบบ
โมดูลาร์ รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบการ
ติดตั้งทั้งหมด

แขวงสะพานสูง

เขตสะพานสูง

กรุงเทพมหานคร

10240

1,201 0105563047961 บจ.แร็พกราฟ ไซน์เวิรก์ จากัด

17/3/2563

1,000,000

74109

บริการออกแบบ ติดตั้งสติกเกอร์ ฟิล์มกัน 39 ถนนสตรีวทิ ยา 2
รอยและกันแดด

แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร

10230

1,202 0105563047996 บจ.มิตร ดีไซน์ ดีเวลลอปเม้นท์
จากัด

17/3/2563

1,000,000

46103

นาเข้า ส่งออก ผลิต จาหน่าย บริการ
ออกแบบ ให้เช่า ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ของ
ตกแต่ง วอลเปเปอร์ ผ้าม่าน อื่นๆ

แขวงบางซื่อ

เขตบางซื่อ

กรุงเทพมหานคร

10800

321 ถนนกรุงเทพกรีฑา

136 ถนนริมคลองประปา

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

1,203 0105563048020 บจ.พรสุนันท์ จากัด

17/3/2563

1,000,000

68103

ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
34 ซอยอ่อนนุช 36
ห้องพัก ประกอบกิจการโรงแรม และเวอร์
วิสรูม

แขวงอ่อนนุช

เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

10250

1,204 0105563048038 บจ.โอเซี่ยนนิค อินเตอร์เนชั่นแนล
เทรด จากัด

17/3/2563

1,000,000

46319

ประกอบกิจการค้า นาเข้า ส่งออก ผัก
ผลไม้ อาหารสด อาหารแช่แข็ง ทุกชนิด
ทุกประเภท

แขวงบางซื่อ

เขตบางซื่อ

กรุงเทพมหานคร

10800

1,205 0105563048119 บจ.เดอะสตาร์มายเลิฟทัวร์ จากัด

17/3/2563

1,000,000

82301

ประกอบกิจการรับจัดสัมมนา จองตั๋ว
46/12 ซอยแสงทิพย์
เครื่องบิน จองโรงแรม จองรถเช่า รับทาวี
ซ่า เช่าไกด์ รับจัดทัวร์

แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

1,206 0105563048127 บจ.อีลีท ลักซ์ชัวรี่ ลีฟวิ่ง จากัด

17/3/2563

1,000,000

68201

นายหน้า ซื้อ ขาย ฝาก เช่า
อสังหาริมทรัพย์

แขวงสะพานสูง

เขตสะพานสูง

กรุงเทพมหานคร

10240

1,207 0105563048143 บจ.ทริปเปิลเอส ออยล์ จากัด

17/3/2563

1,000,000

46106

เป็นตัวแทนจาหน่าย ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสิ่ง 16/41 ซอยรามคาแหง 174
ทอ อุตสาหกรรม สเปรย์หล่อลื่นเครื่องจักร
เคมีน้า ระบบน้าใน จารบียืดอายุการใช้
งานของเครื่องจักร

แขวงมีนบุรี

เขตมีนบุรี

กรุงเทพมหานคร

10510

1,208 0105563048186 บจ.พี แอนด์ เอ็ม (2020) จากัด
1,209 0105563048208 บจ.คาริสม่า คอร์ป. จากัด

17/3/2563
17/3/2563

1,000,000
1,000,000

46622
73101

การขายส่ง เครื่องเหล็ก อุปกรณ์ก่อสร้าง
ประกอบกิจการค้าผลิตสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์

153/7-8 ถนนดารงรักษ์
แขวงคลองมหานาค
30/182 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 11 แขวงบางไผ่

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร

10100
10160

1,210 0105563048216 บจ.นพรัตน์เพ้นท์ จากัด

17/3/2563

1,000,000

47525

ประกอบกิจการจาหน่ายวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้างทุกชนิด

295 ถนนพุทธมณฑลสาย 2

แขวงบางไผ่

เขตบางแค

กรุงเทพมหานคร

10160

1,211 0105563048224 บจ.เอสเอชดับบลิว โฮลดิ้ง จากัด

17/3/2563

1,000,000

64201

ประกอบกิจการลงทุนในบริษัทจากัด
455 ซอยนนทรี 14 แยก 11 (โรงโอ่ง)
บริษัทมหาชนจากัด กิจการร่วมค้า และ
เงินลงทุนอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

แขวงช่องนนทรี

เขตยานนาวา

กรุงเทพมหานคร

10120

1,212 0105563048241 บจ.ขุนเด เอเจนซี่ จากัด

17/3/2563

1,000,000

73101

กิจกรรมของบริษัทโฆษณา

678 ซอยเพชรเกษม 92/2 ถนนเพชร
เกษม

แขวงบางแคเหนือ

เขตบางแค

กรุงเทพมหานคร

10160

1,213 0105563048267 บจ.พรีซิชั่น เมดิคอล อินิชิเอทีฟ
กรุ๊ป จากัด

17/3/2563

1,000,000

32909

ประกอบกิจการผลิต นาเข้า จาหน่าย
วิตามิน อาหารเสริมทุกชนิด เครื่องมือ
แพทย์ทุกชนิด

225/66 ซอยพหลโยธิน 48

แขวงอนุสาวรีย์

เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร

10220

1,214 0105563048275 บจ.โวดา อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

17/3/2563

1,000,000

69100

ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย 32 ชั้นที่ 2 ซอยบางนา-ตราด 25
ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม

แขวงบางนาเหนือ

เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร

10260

123/2 ถนนประชาชื่น

273/270 ถนนราษฎร์พัฒนา

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

1,215 0105563048305 บจ.ซีซีที เทคโนโลยี จากัด

17/3/2563

1,000,000

62012

ให้บริการด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยี
2/4 ซอยสุจริต 2
สารสนเทศและโซลูชั่นแบบครบวงจร
ให้กับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมยานยนต์
ตลอนจนคิดค้นนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับธุรกิจ
ของลูกค้าหรือตามความต้องการของลูกค้า

แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร

10310

1,216 0105563048313 บจ.เอ็กซ์เพิรท์ แวค จากัด

17/3/2563

1,000,000

46593

ประกอบกิจการ จัดหา นาเข้า ส่งออก
จาหน่าย เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์
เครื่องจักรอื่นๆ ในอุตสาหกรรม ชิ้นส่วน

981/146 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล

แขวงแสมดา

เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร

10150

1,217 0105563048321 บจ.นวัตกรรมเพื่อสังคมและ
เทคโนโลยีเกษตร จากัด

17/3/2563

1,000,000

46530

ประกอบกิจการจาหน่าย เกี่ยวกับสินค้า
เชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน
และการเกษตร

66 ซอยเจริญราษฎร์ 7

แขวงบางโคล่

เขตบางคอแหลม

กรุงเทพมหานคร

10120

1,218 0105563048330 บจ.อะเทเลียร์ อานเซอร์ โฟร์ตี้ทู
จากัด

17/3/2563

1,000,000

70209

ประกอบกิจการให้คาปรึกษา เเละบริการ
ด้านทาการตลาด เเละประชาสัมพันธ์

110/6 ซอยพหลโยธิน 44

แขวงเสนานิคม

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

1,219 0105563048356 บจ.ปัญน์ศรัทธา จากัด

17/3/2563

1,000,000

47723

ประกอบกิจการจาหน่ายผลิตภัณฑ์เสริม
ความงาม อาหารเสริม และเครื่องสาอาง
ทุกชนิด

88/113 ถนนกัลปพฤกษ์

แขวงบางแค

เขตบางแค

กรุงเทพมหานคร

10160

1,220 0105563048364 บจ.แอลเค ซิสเต็ม จากัด

17/3/2563

1,000,000

46594

ประกอบกิจการจาหน่าย กระดาษสติก
96/14 ถนนกาญจนาภิเษก
เกอร์ เครื่องสแกนเนอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ ฯ

แขวงรามอินทรา

เขตคันนายาว

กรุงเทพมหานคร

10230

1,221 0105563048399 บจ.ซีเอสอี.กรุ๊ป จากัด

17/3/2563

1,000,000

85499

ให้คาเเนะนาการศึกษาต่อต่างประเทศ
เป็นตัวเเทนติดต่อสถานศึกษาเเละจัดส่ง
บุคคลไปศึกษาต่อต่างประเทศ

1/166 หมู่บ้าน เวนิส ดี ไอริส ซอยวัช
รพล 2/7

แขวงท่าแร้ง

เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร

10220

1,222 0105563048402 บจ.แมจิกฟ็อกซ์ สตูดิโอ จากัด

17/3/2563

1,000,000

59122

การบริการทาคอมพิวเตอร์กราฟฟิกแอนิ
เมชั่นและเทคนิคพิเศษ

139 ถนนปั้น

แขวงสีลม

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

1,223 0105563048411 บจ.ทรูเฟรนด์2020 จากัด

17/3/2563

1,000,000

10761

ผลิต จาหน่าย ส่งออก นาเข้า กาแฟ
สาเร็จรูป กาแฟบด และอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การชงกาแฟ

157 ถนนสุคนธสวัสดิ์

แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร

10230

1,224 0105563048429 บจ.ไคโก ไลฟ์ จากัด

17/3/2563

1,000,000

70209

ประกอบกิจการให้คาปรึกษาเกี่ยวกับด้าน 933/1-7 ถนนพระราม 1
ธุรกิจร่วมทุนระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่น

แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

10330

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

1,225 0105563048437 บจ.ซันมี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย)
จากัด

17/3/2563

1,000,000

43210

ประกอบกิจการรับติดตั้งสถานีเครือข่าย
โทรศัพท์ เสาอากาศโทรศัพท์

49/293 ซอยวิภาวดีรงั สิต 64 แยก 13

แขวงตลาดบางเขน

เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร

10210

1,226 0105563048445 บจ.ฮอว์คอาย มารีน เอ็นเตอร์
ไพรส์ จากัด

17/3/2563

1,000,000

79120

ให้บริการนาเที่ยวทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

429/37 ถนนสุคนธสวัสดิ์

แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร

10230

1,227 0105563048470 บจ.เอ็มบี อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด 17/3/2563

1,000,000

46510

การขายส่งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วง
คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์

139 ถนนปั้น

แขวงสีลม

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

1,228 0105563048500 บจ.24 แฮปปี้เนส จากัด

18/3/2563

1,000,000

46102

ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออก จาหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์
เครื่องสาอาง ทุกชนิด

111/43 ซอยนวมินทร์ 111

แขวงนวมินทร์

เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร

10240

1,229 0105563048518 บจ.สตาร์แอร์ซาวด์ ตลิ่งชัน จากัด

18/3/2563

1,000,000

45201

ประกอบกิจการให้บริการตรวจ ซ่อม
วิเคราะห์ ออกแบบ ดัดแปลง ทาความ
สะอาดแอร์รถยนต์

15/15 หมู่ที่ 3

แขวงฉิมพลี

เขตตลิ่งชัน

กรุงเทพมหานคร

10170

1,230 0105563048526 บจ.โกลบอลกราฟีนแอดวานซ์
เทคโนโลยี จากัด

18/3/2563

1,000,000

07299

ประกอบกิจการแปรรูปมลพิษจาก
โรงไฟฟ้าให้เป็นแร่ธาตุ พัฒนากากขี้เถ้า
จากโรงไฟฟ้าเพื่อแปรรูปเป็นแร่กราฟีน

7 ซอยลาดพร้าว 80 แยก 20

แขวงวังทองหลาง

เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร

10310

1,231 0105563048534 บจ.ศิริ คอสเมดิกา แลบ จากัด

18/3/2563

1,000,000

46103

ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออก จาหน่าย
เครื่องสาอาง เวชสาอาง อาหารเสริม
ผลิตภัณฑ์ความงามต่างๆ

300/60 หมู่บ้าน เดอะคอนเนค 43 ถนน แขวงท่าแร้ง
กาญจนาภิเษก

เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร

10220

1,232 0105563048551 บจ.เดอะวิชชั่นนิสต์ จากัด

18/3/2563

1,000,000

20232

ประกอบกิจการผลิต จาหน่าย รวมถึง
นาเข้าและส่งออกเครื่องสาอาง อุปกรณ์
เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม

224 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 71

แขวงบางพลัด

เขตบางพลัด

กรุงเทพมหานคร

10700

1,233 0105563048569 บจ.เอ็นเค ไชนิ่ง กรุ๊ป จากัด

18/3/2563

1,000,000

46443

ประกอบธุรกิจนาเข้าและจัดจาหน่ายสินค้า 9/11 ซอยรามอินทรา 40 แยก 35
เครื่องสาอาง จ้างผลิตสินค้าเครื่องสาอาง
ผลิตภัณฑ์บารุงผิว อาหารเสริม

แขวงนวลจันทร์

เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร

10230

1,234 0105563048585 บจ.เพาเวอร์แม็กซ์ เทเลคอม จากัด 18/3/2563

1,000,000

46522

ประกอบกิจการจาหน่ายและให้บริการ
ติดตั้งหรือดูแลรักษาอุปกรณ์ระบบ
โทรคมนาคม

113/20 ถนนสายไหม

แขวงสายไหม

เขตสายไหม

กรุงเทพมหานคร

10220

1,235 0105563048593 บจ.ตรีกุล ออฟฟิเชียล จากัด

1,000,000

74109

ประกอบกิจการให้บริการรับออกแบบ
ผลิต และจาหน่าย เครื่องแต่งกาย
เครื่องประดับทุกประเภท

16 ซอยอ่อนนุช 88 แยก 10

แขวงประเวศ

เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

10250

18/3/2563

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

1,236 0105563048615 บจ.เอ็มวีพี แล็บ จากัด

18/3/2563

1,000,000

96104

ประกอบกิจการคลินิกเสริมความงาม
944/1 ถนนพระราม 4
เสริมสวย และให้คาปรึกษาเกี่ยวกับความ
สวยงาม

แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

10330

1,237 0105563048623 บจ.โซ นูเทรียนท์ จากัด
1,238 0105563048658 บจ.กุนเทอร์ จากัด

18/3/2563
18/3/2563

1,000,000
1,000,000

46319
47524

ประกอบกิจการค้า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 559/121 ซอยเสือใหญ่อุทิศ
ปรกอบกิจการจาหน่ายปลีก-ส่งวัสดุ
64/238 ถนนสังฆสันติสุข
อุปกรณ์ อลูมิเนียมเฟรม เครื่องมือช่าง
และอุปกรณ์ทุกชนิดที่เกี่ยวข้อง

แขวงจันทรเกษม
แขวงกระทุ่มราย

เขตจตุจักร
เขตหนองจอก

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10900
10530

1,239 0105563048682 บจ.ซิลเวอร์เชค (ไทยแลนด์) จากัด

18/3/2563

1,000,000

47732

ประกอบกิจการขายเครื่องประดับ ทอง 2411/43 หมู่บ้าน ราชาวิลล่า ซอย
นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น ทั้ง ลาดพร้าว 67/2 ถนนลาดพร้าว
แท้และเทียม

แขวงสะพานสอง

เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร

10310

1,240 0105563048704 บจ.คิด ดี มาร์เก็ตติ้ง จากัด

18/3/2563

1,000,000

70209

ประกอบกิจการให้คาปรึกษาด้าน
การตลาด การทาแบรนด์สินค้า

473 ซอยประวิทย์และเพื่อน

แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

1,241 0105563048712 บจ.แชปเตอร์ 64 คอมมูนิเคชั่น
จากัด

18/3/2563

1,000,000

82302

ประกอบกิจการจัดการแสดงทางธุรกิจ
และการแสดงสินค้า

130/91 ซอยรามอินทรา 40 แยก 6
ถนนรามอินทรา

แขวงนวลจันทร์

เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร

10240

1,242 0105563048721 บจ.ทีซีอาร์ เซอร์วสิ จากัด

18/3/2563

1,000,000

56302

ประกอบกิจการร้านอาหาร เบเกอรี่ กาแฟ 85/82 ซอยเสรีไทย 9 แยก 2-3
สด เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกฮอล์ทุกชนิด
จาหน่ายภายใต้แบรนด์ตนเอง

แขวงคลองกุ่ม

เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร

10240

1,243 0105563048739 บจ.วันสไมล์สตาร์ ออโต้สปอร์ต
จากัด

18/3/2563

1,000,000

45202

ประกอบกิจการรับจ้าง ซ่อม เคาะ พ่นสี
รถยนต์ทุกชนิด

442 ซอยสุขุมวิท 93 แยกพี่งมี 20 ถนน
สุขุมวิท

แขวงบางจาก

เขตพระโขนง

กรุงเทพมหานคร

10260

1,244 0105563048747 บจ.เอ็นไวรอน โปรเจ็คส์ (ไทย)
จากัด

18/3/2563

1,000,000

47190

ประกอบธุรกิจจาหน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภค และบริการขนส่งทั้งในและ
ต่างประเทศ

52/17 อาคารเบเวอร์ลี่ทาวเวอร์ ถนน
สุขุมวิท 11

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

1,245 0105563048755 บจ.เพ็นกวิน ออนไลน์ จากัด

18/3/2563

1,000,000

70209

ประกอบกิจการให้บริการเป็นที่ปรึกษา
และจัดการทางธุรกิจ

354 ซอยพหลโยธิน 40 ถนนพหลโยธิน

แขวงเสนานิคม

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

1,246 0105563048763 บจ.เดต้า ดี อาร์ ไอ วี จากัด

18/3/2563

1,000,000

63111

ประกอบกิจการที่ปรึกษาด้านการกากับ
ดูแลข้อมมูล การบริหารจัดการข้อมูล
และบริหารระบบสารสนเทศ

12 ซอยศาลธนบุรี 17

แขวงบางหว้า

เขตภาษีเจริญ

กรุงเทพมหานคร

10160

1,247 0105563048780 บจ.อาร์บีรชิ เทรดดิ้ง จากัด

18/3/2563

1,000,000

20232

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่าย สเปรย์ 99/229 ถนนสุขาภิบาล 5
ฆ่าเชื้อโรค สเปรย์ปรับอากาศ สเปรย์ฆ่า
เชื้อโรค (โรงพยาบาล)

แขวงออเงิน

เขตสายไหม

กรุงเทพมหานคร

10220

1,248 0105563048798 บจ.ทีดีลักซ์ จากัด

18/3/2563

1,000,000

56302

ประกอบกิจการร้านน้าชา

แขวงท่าแร้ง

เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร

10220

70/171 หมู่ที่ 10

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

1,249 0105563048801 บจ.พงษ์ศิรอิ อโต้ จากัด

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

18/3/2563

1,000,000

45201

ประกอบกิจการอู่ซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิด
ทุกประเภท

1293/150 ซอยวชิรธรรมสาธิต 57

แขวงบางจาก

เขตพระโขนง

กรุงเทพมหานคร

10260

1,250 0105563048810 บจ.ทริลเลี่ยน เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จากัด 18/3/2563

1,000,000

49323

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้า ทาง
อากาศ

399/478 ถนนฉลองกรุง

แขวงลาปลาทิว

เขตลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร

10520

1,251 0105563048852 บจ.เดอะ พรอสเพอร์ เดเวลลอป
เมนท์ จากัด

18/3/2563

1,000,000

55101

ประกอบกิจการให้เช่าห้องพัก บังกะโล
โรงแรม รีสอร์ท

12 ซอยอุดมสุข 24

แขวงบางนาเหนือ

เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร

10260

1,252 0105563048917 บจ.ละเมียด สโตร์ จากัด
1,253 0105563048984 บจ.เดอ เอ็ม วัลเลย์ ฟาร์ม จากัด

18/3/2563
18/3/2563

1,000,000
1,000,000

47190
01139

ประกอบธุรกิจค้าเครื่องอุปโภค บริโภค
ประกอบกิจการเพาะปลูกพืชผลทางการ
เกษตรทุกชนิด แปรรูป รับบริการแปรรูป
สินค้าผลผลิตทางการเกษตร

1163-1165 ซอยปริยานนท์
108 ชั้นที่ 2 ซอยบางขุนนนท์ 10 ถนน
บางขุนนนท์

แขวงบางโพงพาง
แขวงบางขุนนนท์

เขตยานนาวา
เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10120
10700

1,254 0105563049000 บจ.วิธไทย จากัด

18/3/2563

1,000,000

79120

ประกอบกิจการนาเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการนาเที่ยวทุกชนิด ทั้งใน
ประเทศเเละต่างประเทศ

30 ซอยสุขุมวิท 61 (เศรษฐบุตร)

แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

1,255 0105563049026 บจ.แร่เบฟเวอเรจ จากัด
1,256 0105563049051 บจ.สเต็กลอฟท์ จากัด

18/3/2563
18/3/2563

1,000,000
1,000,000

11041
56101

ประกอบกิจการผลิต และจาหน่ายน้าแร่ 22/29 ซอยลาดพร้าว 21
แขวงจอมพล
ประกอบกิจการร้านอาหาร รวมถึงการ
1133 ห้องเลขที่ เอ็ม ซอยลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา
ผลิต จาหน่าย นาเข้า ส่งออก ขนส่ง และ (ปัญจมิตร) ถนนอินทราภรณ์
ให้บริการด้านอาหาร และเครื่องดื่ม

เขตจตุจักร
เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10900
10310

1,257 0105563049069 บจ.เมทัลอิควิปเม้นท์ จากัด

18/3/2563

1,000,000

46599

ประกอบกิจการจาหน่าย เครื่องมือ
64 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 22
เครื่องใช้ อุปกรณ์อะไหล่ เคมีภัณฑ์ที่ใช้ใน แยก 12-1
โรงงานอุตสาหกรรม

เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

10250

1,258 0105563049077 บจ.วี คอนเนคติ้ง (ไทยแลนด์) จากัด 18/3/2563

1,000,000

46510

ประกอบกิจการนาเข้า จาหน่าย และรับ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 47 ยูนิต แขวงยานนาวา
เป็นตัวแทนจาหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4703 (ริเวอร์ 27) ถนนสาทรใต้
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร

10120

1,259 0105563049093 บจ.ฟันเตอร์เทนเมนท์ จากัด

18/3/2563

1,000,000

82302

ประกอบกิจการรับจัดงานอีเว้นท์ครบวงจร 99/222 ซอย01 ถนนกาญจนาภิเษก 10/1 แขวงรามอินทรา
จัดงานเลี้ยง และจัดงานทุกรูปแบบ

เขตคันนายาว

กรุงเทพมหานคร

10230

1,260 0105563049123 บจ.เอ็มพลอยยิ้ม จากัด

18/3/2563

1,000,000

70202

ประกอบกิจการให้บริการให้คาปรึกษา
ด้านการจัดการทางการเงิน

101/12 ซอยสุขุมวิท 101/1

แขวงบางจาก

เขตพระโขนง

กรุงเทพมหานคร

10260

1,261 0105563049131 บจ.บีอาร์แอลเอ็นฟู้ดอินดัสทรี
จากัด

18/3/2563

1,000,000

46102

ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออก และ
จาหน่าย ผงปรุงรสแกงเขียวหวาน แกง
กะหรี่ วอสต้มยา พร้อมปรุง

772/163 ซอยพัฒนาการ 38

แขวงสวนหลวง

เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

10250

แขวงหนองบอน

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

1,262 0105563049158 บจ.เอ็น แอนด์ เอ็น สตีล กรุ๊ป
จากัด

18/3/2563

1,000,000

25122

ประกอบกิจการรับจ้างทาถังแก๊ส ผลิตถัง
แก๊ส และรับเชื่อมโลหะทุกชนิด

1,263 0105563049174 บจ.เวิรค์ 66 จากัด

18/3/2563

1,000,000

70209

1,264 0105563049191 บจ.เอิรธ์ ไชน์ จากัด

18/3/2563

1,000,000

1,265 0105563049204 บจ.พริตตี้ เกม จากัด
1,266 0105563049239 บจ.สตีม แลบส์ จากัด
1,267 0105563049255 บจ.บีท คราฟท์ แอนด์ ครีเอทีฟ
จากัด

18/3/2563
18/3/2563
18/3/2563

1,268 0105563049263 บจ.สยามแซนิไทซ์ จากัด

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
10/312 หมู่บ้าน พิศาล โครงการ 19
ซอยเทียนทะเล 7 แยก 6-5 ถนนบางขุน
เทียน-ชายทะเล

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

แขวงแสมดา

เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร

10150

ประกอบธุรกิจรับทา ออกแบบ การผลิต 66 ซอยหัวหมาก 27
บริหารงาน การตลาด ประชาสัมพันธ์ การ
เป็นที่ปรึกษา

แขวงหัวหมาก

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

32409

ประกอบธุรกิจเขียนแบบสร้าง และขาย
เกมส์ ระบบออนไลน์

160/29 ซอยหมู่บ้านปัญญา

แขวงสวนหลวง

เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

10250

1,000,000
1,000,000
1,000,000

78200
85499
46421

ประกอบกิจการให้บริการรับเหมาแรงงาน
ประกอบกิจการสอนการผลิตหุ้นยนต์
ประกอกบิจการนาเข้า ผลิต และจาหน่าย
เครื่องเสียง อุปกรณ์ประกอบติดตั้งระบบ
เสียง อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์และ
อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง

9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 15
230/5 ซอยมิตรอนันต์
5 อาคารฟอร์จูนทาวน์ ห้องเลขที่ 044
ชั้นที่ 3 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
แขวงดินแดง
เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10220
10300
10400

18/3/2563

1,000,000

32501

ประกอบกิจการผลิต ขายส่ง ขายปลีก
อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ เคมีภัณฑ์

324/33 ชั้น 1 อาคารบางนาเรสซิเด้นช์ แขวงบางนาเหนือ
ถนนสรรพาวุธ

เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร

10260

1,269 0105563049280 บจ.4พีพี เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด

18/3/2563

1,000,000

56101

ประกอบกิจการ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 199 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 15/1
ทุกประเภท

แขวงประเวศ

เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

10250

1,270 0105563049298 บจ.บี.โอ.ที เคมี เทรดดิ้ง จากัด
1,271 0105563049310 บจ.อาร์เอ็นพี 2020 จากัด

18/3/2563
18/3/2563

1,000,000
1,000,000

46691
41002

ประกอบกิจการจาหน่ายน้ายาเคมีทุกชนิด 13 ซอยเพชรเกษม 38
ประกอบกิจการงานก่อสร้างโรงงาน งาน 418/123 ถนนปัญญาอินทรา
ก่อสร้างสะพาน

แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ
แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10160
10510

1,272 0105563049328 บจ.เคทีพี เอ็กเซลเลนซ์ จากัด

18/3/2563

1,000,000

46109

ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน จัด 82/140 ถนนเลียบคลองสอง
จาหน่ายสินค้าอุปดภค บริโภค

แขวงบางชัน

เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร

10510

1,273 0105563049336 บจ.วี. โลจิสติกส์ โซลูชั่น จากัด

18/3/2563

1,000,000

49323

ประกอบกิจการขนส่งเเละขนถ่ายสินค้า
ทุกชนิด

แขวงสวนหลวง

เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

10250

1,274 0105563049379 บจ.เบซเตอร์แพลน จากัด

18/3/2563

1,000,000

46103

ประกอบกิจการเกี่ยวกับการนาเข้า ส่งออก 668 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58
ผลิต และจัดจาหน่ายเครื่องสาอาง
หน้ากากอนามัย

แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา

กรุงเทพมหานคร

10120

1,275 0105563049409 บจ.ต่อต่อ จากัด

18/3/2563

1,000,000

59111

ประกอบกิจการรับจ้างผลิต กากับ ตัดต่อ 92 ซอยอ่อนนุช 51 ถนนอ่อนนุช
บันทึกเสียง จัดสร้าง จัดจาหน่าย
ภาพยนต์ ฯลฯ

แขวงอ่อนนุช

เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

10250

1,276 0105563049417 บจ.เอสต้า ลอว์ โซลูชั่น จากัด

18/3/2563

1,000,000

69100

ประกอบกิจการให้คาปรึกษาด้านกฎหมาย 2 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 5 แยก 12

แขวงท่าแร้ง

เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร

10220

2299/2 ถนนอ่อนนุช

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

1,277 0105563049441 บจ.เอ็ม-ไซน์ ออล คัลเลอร์ส จากัด

18/3/2563

1,000,000

58191

การจัดพิมพ์จาหน่ายหรือเผยแพร่งานอื่นๆ 358/5 หมู่บ้าน เคหะร่มเกล้า หมู่ที่ 4
ลงบนสื่อต่างๆ (ยกเว้นทางออนไลน์)
ถนนเคหะร่มเกล้า

แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร

10520

1,278 0105563049450 บจ.อุมมีอาบี จากัด

18/3/2563

1,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ 1, 3 ซอยรามคาแหง 12 แยก 1 ถนน
ขายฝาก จานองที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและ รามคาแหง
อสังหาริมทรัพย์

แขวงหัวหมาก

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

1,279 0105563049468 บจ.เค้ก เวิลด์ เคเทอริ่ง เชน เมเนจ 18/3/2563
เม้นท์ จากัด

1,000,000

46316

ประกอบกิจการขายส่งขนมเค้ก

แขวงบางแค

เขตบางแค

กรุงเทพมหานคร

10160

1,280 0105563049484 บจ.ธ.ภูมิพัฒน์ จากัด

18/3/2563

1,000,000

47733

ประกอบกิจการจาหน่ายต้นไม้ เมล็ดพันธุ์ 283 ซอยอัศวพิเชษฐ์ 17
ต้นไม้ ทุกชนิด ทุกประเภท

แขวงบางระมาด

เขตตลิ่งชัน

กรุงเทพมหานคร

10170

1,281 0105563049492 บจ.โบนิตา จากัด

18/3/2563

1,000,000

46412

ประกอบกิจการขายส่งของใช้ในครัวเรือน 468/123 ถนนปัญญาอินทรา
ที่ทาจากสิ่งทอ

แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร

10510

1,282 0105563049514 บจ.ไบโอ-เทค แอดไวซอรี่ จากัด

19/3/2563

1,000,000

81293

ประกอบกิจการบริการฆ่าเชื้อในที่อยู่อาศัย 10 ซอยรามคาแหง 160
อาคาร ตึก สถานที่ก่อสร้างอื่น

แขวงราษฎร์พัฒนา

เขตสะพานสูง

กรุงเทพมหานคร

10240

1,283 0105563049522 บจ.เอชพฤกษ์ จากัด

19/3/2563

1,000,000

70209

ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา รับ
ฝึกอบรม ฝึกสอน และสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ

7 ซอยจันทน์ 16 แยก 14 ถนนจันทน์

แขวงทุ่งวัดดอน

เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร

10120

1,284 0105563049549 บจ.เอส เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์
แมเนจเม้นท์ จากัด

19/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

5/49 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์

แขวงพัฒนาการ

เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

10250

1,285 0105563049565 บจ.4289 โปรแอ๊คทีม จากัด

19/3/2563

1,000,000

69200

บริการรับทาบัญชีและให้คาปรึกษาด้าน
บัญชี

6/60 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 42

แขวงคลองจั่น

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

1,286 0105563049573 บจ.หัวกระทิ มาร์เก็ตติ้ง จากัด

19/3/2563

1,000,000

73101

ให้บริการด้านการวางกลยุทธ์ตลาด
ออนไลน์ การโฆษณา

607 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข)

แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร

10310

1,287 0105563049603 บจ.พีเอ็มซี คอร์ปอเรชั่น จากัด

19/3/2563

1,000,000

47413

ประกอบกิจการจาหน่ายอุปกรณ์สื่อสาร 444 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ห้อง
โทรศัพท์ และอุปกรณ์โทรศัพท์ทุกประเภท เลขที่ 4C05 ชั้นที่ 4 ถนนพญาไท
เช่น เคส ที่ชาร์จแบต เป็นต้น

แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

10330

1,288 0105563049611 บจ.เจียดี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 19/3/2563
จากัด

1,000,000

16230

ประกอบกิจการออกแบบและผลิตกล่องไม้ 70/153 ซอยประชาอุทิศ 113
ลังไม้ ชั้นวางของเพื่อการขนส่งสินค้าที่ทา
จากวัสดุต่างๆ

แขวงทุ่งครุ

เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร

10140

1,289 0105563049638 บจ.ค็อช แลบบอราทอรีส์ จากัด

19/3/2563

1,000,000

47721

จาหน่าย ยา เวชภัณฑ์ อาหารเสริมทุก
ประเภท

7/98 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 แยก 4

แขวงแสมดา

เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร

10150

1,290 0105563049646 บจ.เพาเวอร์สตอร์มเอ็นจิเนียริง
จากัด

19/3/2563

1,000,000

43210

ประกอบกิจการติดตั้งอุปกรณ์
ระบบสื่อสาร และโทรคมนาคม

95/373 หมู่บ้าน เดอะ คอนเนค 22
ถนนสุวนิ ทวงศ์

แขวงมีนบุรี

เขตมีนบุรี

กรุงเทพมหานคร

10510

88/171 ถนนกัลปพฤกษ์

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

1,291 0105563049654 บจ.เอ็น แอนด์ เอ เมดิคอล
เซอร์วสิ จากัด

19/3/2563

1,000,000

47721

ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัช 36/13 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 19
ภัณฑ์เครื่องมือเเพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้
ทางวิทยาศาสตร์

1,292 0105563049689 บจ.พีเอดีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด

19/3/2563

1,000,000

46108

1,293 0105563049697 บจ.แกรนด์ เวลเนส เมดิคอล
เซอร์วสิ เซส จากัด

19/3/2563

1,000,000

1,294 0105563049719 บจ.2481 ดีไซน์ จากัด

19/3/2563

1,295 0105563049727 บจ.สวนพลู เพลส จากัด

ตำบล

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

เขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร

10230

ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออก จัดจาหน่าย 9/75 ซอยลาดปลาเค้า 79 ถนนลาดปลา แขวงอนุสาวรีย์
สารเคมี เคมีภัณฑ์ ทุกชนิด
เค้า

เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร

10220

47721

ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค

130 ซอยศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ 1

แขวงคลองจั่น

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

1,000,000

46639

ประกอบกิจการ ซื้อมา-ขายไปวัสดุ
อุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด

25/149 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 82

แขวงแสมดา

เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร

10150

19/3/2563

1,000,000

68103

การเช่าและการดาเนินการเกี่ยวกับ
817 ซอยซอยพัฒนาการ 74 ถนน
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็น ของตนเองหรือเช่า พัฒนาการ
จากผู้อื่นเพื่อเป็นที่พักอาศัย

แขวงประเวศ

เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

10250

1,296 0105563049751 บจ.เฮอ แอนด์ ฮิม จากัด
1,297 0105563049778 บจ.พิเพิ้ล จากัด
1,298 0105563049808 บจ.วีแคน อินเตอร์เทรดดิ้ง จากัด

19/3/2563
19/3/2563
19/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000

96309
31003
47190

ประกอบกิจการบริการจัดหาคู่
46/77 ถนนสรรพาวุธ
การผลิตฐานรองที่นอนและที่นอน
1095/16 ซอยเพชรเกษม 63
ประกอบกิจการจาหน่าย นาเข้า ส่งออก 293/144 ซอยร่มเกล้า 6/1
สินค้าอุปโภค บริโภค ทุกชนิด ทุกประเภท

แขวงบางนาเหนือ
แขวงหลักสอง
แขวงมีนบุรี

เขตบางนา
เขตบางแค
เขตมีนบุรี

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10260
10160
10510

1,299 0105563049824 บจ.ซีบีพีที โฮลดิ้งส์ จากัด

19/3/2563

1,000,000

66121

ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์

59/848 ซอยนิมิตรใหม่ 28

แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร

10510

1,300 0105563049841 บจ.ทีวที ี แคปปิตอล จากัด

19/3/2563

1,000,000

49209

ประกอบกิจการรถยนต์ ตู้ รับ-ส่งคน
โดยสารไปตามสถานที่

289 หมู่บ้าน จุฑาทองวิลล่า ซอยเพชร
เกษม 63

แขวงหลักสอง

เขตบางแค

กรุงเทพมหานคร

10160

1,301 0105563049859 บจ.ปาล์ม คอมเมิรซ์ โฮลดิ้ง จากัด

19/3/2563

1,000,000

64202

ลงทุนในหุ้น ตราสารหุ้น และตราสารหนี้ 725 อาคารเมโทรโพลิศ ชั้นที่ 20 ห้อง
ซึ่งออกโดยบริษัท ห้างหุ้นส่วนจากัด หรือ เลขที่ 134 ถนนสุขุมวิท
นิติบุคคลอื่น

แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

1,302 0105563049867 บจ.เดอ ไวเทิล จากัด

19/3/2563

1,000,000

47219

จาหน่าย สารวัตถุดิบในการผลิต อาหาร
เสริม เครื่องสาอาง บรรจุภัณฑ์

แขวงคันนายาว

เขตคันนายาว

กรุงเทพมหานคร

10230

1,303 0105563049883 บจ.วี ทู เอ็ม ฟอร์เวิรด์ จากัด

19/3/2563

1,000,000

46691

ประกอบกิจการนาเข้ามาเพื่อจาหน่ายผงสี 82/25 ซอยทวีวฒ
ั นา-กาญจนาภิเษก 25 แขวงทวีวฒ
ั นา
และเคมีภัณฑ์ต่างๆที่ใช้ในอุตสาหกรรม
พลาสติกและสี

เขตทวีวฒ
ั นา

กรุงเทพมหานคร

10170

1,304 0105563049891 บจ.66 บอดี้ แอนด์ เซอร์วสิ จากัด

19/3/2563

1,000,000

45201

การบริการบารุงรักษาและการซ่อมยาน
ยนต์ฯ เช่นการซ่อมเครื่องยนต์

แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน

กรุงเทพมหานคร

10150

168/21 ถนนคู้บอน

72 ซอยกานันแม้น 7

แขวงลาดพร้าว

อำเภอ

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

1,305 0105563049913 บจ.ตฤณยดา จากัด

19/3/2563

1,000,000

55101

ประกอบกิจการโรงแรม ที่พักค้างคืนและ
รายวัน และรายเดือน

90 ถนนประชาราษฎร์ 2

1,306 0105563049921 บจ.ทรานส์ อินโฟ โกลบอล จากัด

19/3/2563

1,000,000

62022

ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา และ
ให้บริการ วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา
ระบบในรูปแบบ ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์

1,307 0105563049930 บจ.ไทยธรรมรักษ์ จากัด

19/3/2563

1,000,000

20232

1,308 0105563049948 บจ.47 นอร์ธ จากัด

19/3/2563

1,000,000

1,309 0105563049972 บจ.ลัคซูรี่ ลิฟวิ่ง เอส.อี.เอ. จากัด

19/3/2563

1,310 0105563050016 บจ.ซีแอลซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด

ตำบล

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

เขตบางซื่อ

กรุงเทพมหานคร

10800

1999/29 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา

เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร

10310

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่าย
เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารบารุง
สุขภาพ ยาและเวชภัณฑ์ ทุกชนิด

143/78 ซอยรามคาแหง 112

แขวงสะพานสูง

เขตสะพานสูง

กรุงเทพมหานคร

10240

62011

กิจกรรมการจัดทาโปรแกรมเว็บเพจและ
เครือข่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

649 ซอยเพชรเกษม 90

แขวงบางแคเหนือ

เขตบางแค

กรุงเทพมหานคร

10160

1,000,000

46103

ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออก การขายส่ง 877/11 ถนนพระราม 9
สินค้าที่ทาจากสิ่งทอ

แขวงสวนหลวง

เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

10250

19/3/2563

1,000,000

26309

ด้านโทรคมนาคม ระบบสื่อสารและ
139 อาคารศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา แขวงดินแดง
โทรคมนาคม เสาอากาศ อุปกรณ์ส่ง
ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 301-304 (W51) ถนน
สัญญาณ ตลอดจนอุปกรณ์อะไหล่ทุกชนิด รัชดาภิเษก

เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร

10400

1,311 0105563050041 บจ.แอสไพเรชั่น ทู จากัด

19/3/2563

1,000,000

68102

กิจกรรมเกี่ยวกับธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

แขวงปทุมวัน

เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

10330

1,312 0105563050075 บจ.วินเนอร์ มิวสิค จากัด

19/3/2563

1,000,000

90002

ประกอบกิจการบริการจัดหานักแสดง
102 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 ถนน
นักร้อง วงดนตรี จัดแสดงเพื่อความบันเทิง ประเสริฐมนูกิจ

แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร

10230

ั นกิจ จากัด
1,313 0105563050083 บจ.อภิวฒ

19/3/2563

1,000,000

47211

ร้านขายปลีกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์
เนื้อสัตว์

383 ถนนพาณิชยการธนบุรี

แขวงวัดท่าพระ

เขตบางกอกใหญ่

กรุงเทพมหานคร

10600

1,314 0105563050091 บจ.สยามโซนิค เซอร์วสิ จากัด
1,315 0105563050130 บจ.ซีค สโตร์ จากัด

19/3/2563
19/3/2563

1,000,000
1,000,000

43210
47999

การติดตั้งไฟฟ้า
การขายปลีกโดยไม่มีรา้ นซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น

156/42 ซอยสยามรัตนา
55/88 ซอยราชพฤกษ์ 9

แขวงห้วยขวาง
แขวงบางเชือกหนัง

เขตห้วยขวาง
เขตตลิ่งชัน

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10310
10170

1,316 0105563050148 บจ.ณัฐวัชรสรรุ่งรวยไกรเลิศ จากัด

19/3/2563

1,000,000

47721

ประกอบกิจการขายปลีก นาเข้าส่งออก
ผลิต ตัวแทนจาหน่าย สินค้าเวชภัณฑ์
เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์

24/14 ถนนงามวงศ์วาน

แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

1,317 0105563050156 บจ.จีแอลจี เอเชีย จากัด

19/3/2563

1,000,000

62022

ประกอบกิจการรับให้คาปรึกษาซอฟต์เเวร์ 76 ซอยสุขุมวิท 101/2
เเละด้านไอที

แขวงบางนาเหนือ

เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร

10260

1,318 0105563050181 บจ.เซ็พเท็มเบอร์ เท็น จากัด

19/3/2563

1,000,000

56101

ประกอบกิจการภัตตาคาร ร้านอาหาร
ผลิต จาหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม

เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

319 อาคารจัตุรสั จามจุรี ชั้นที่ 12 ถนน
พญาไท

แขวงบางซื่อ

อำเภอ

1000/25-26 อาคารลิเบอร์ตี้พลาซ่า ชั้น แขวงคลองตันเหนือ
ที่ 10 ซอยทองหล่อ ถนนสุขุมวิท 55

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

1,319 0105563050261 บจ.บูมไทด์ (ประเทศไทย) จากัด

19/3/2563

1,000,000

46321

การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

29/332 อาคารศุภาลัย ไลท์ สาทร-เจริญ แขวงบางโคล่
ราษฏร์ ชั้นที่ 16 ห้องเลขที่ 29/332 ถนน
เจริญราษฏร์

เขตบางคอแหลม

กรุงเทพมหานคร

10120

1,320 0105563050296 บจ.ธนสกณ จากัด

19/3/2563

1,000,000

46103

ประกอบกิจการนาเข้า เเละส่งออก
กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ เเละ
ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่ทาจากผ้า

36 ซอยวิเศษสรรค์ ถนนเจริญรัถ

แขวงคลองสาน

เขตคลองสาน

กรุงเทพมหานคร

10600

1,321 0105563050300 บจ.คณิต คอนสตรัคชั่นแอนด์
เซอร์วสิ จากัด

19/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด
จัดซื้อจัดจ้าง รับจ้างทาของ

501 ซอยพัฒนาการ 30

แขวงสวนหลวง

เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

10250

1,322 0105563050326 บจ.ออร์แกนิค ฟาร์มแอนด์ฟู้ด
จากัด

19/3/2563

1,000,000

56101

ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายอาหาร
และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

3/47 ซอยพุทธบูชา 36 แยก 1

แขวงทุ่งครุ

เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร

10140

1,323 0105563050342 บจ.เมคอัพอาร์ต คอสเมติกส์ จากัด 19/3/2563

1,000,000

20232

การผลิตเครื่องหอม เครื่องสาอาง และ
ผลิตภัณฑ์ในห้องน้า

388/53 ซอยรามคาแหง 53

แขวงพลับพลา

เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร

10310

1,324 0105563050351 บจ.789 อินโนเวชั่น โมวิน จากัด
1,325 0105563050369 บจ.กู๊ดไนซ์ เรสซิเด้นซ์ จากัด

19/3/2563
19/3/2563

1,000,000
1,000,000

46109
68103

เป็นตัวแทนจาหน่ายสินค้านวัตกรรม
18 ซอยรามอินทรา 8
ประกอบกิจการให้เช่าห้องพักรายวัน ราย 1057 ถนนพระราม 3
เดือน รายปี และบริการอื่นที่เกี่ยวกับการ
อยู่อาศัย

แขวงอนุสาวรีย์
แขวงช่องนนทรี

เขตบางเขน
เขตยานนาวา

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10220
10120

1,326 0105563050377 บจ.เอ็นบี ซอฟต์ จากัด

19/3/2563

1,000,000

47412

ประกอบกิจการจาหน่ายให้บริการเกี่ยวกับ 7/105 อาคารไอดีโอ พระรามเก้าตัดใหม่ แขวงหัวหมาก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ถนนรามคาแหง

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

1,327 0105563050407 บจ.บุญทวี คอนสตรัคชั่น แอนด์
เมนเทนแนนซ์ เซอร์วสิ (2016)
จากัด

19/3/2563

1,000,000

47525

ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ 12 ซอยบางนา-ตราด 19 แยก 13 (อุดม แขวงบางนา
และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้างทุกชนิด
สุข42) ถนนสุขุมวิท 103

เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร

10260

1,328 0105563050440 บจ.เซเว่นเดย์ เฮ้าส์ จากัด

19/3/2563

1,000,000

10711

ประกอบกิจการ ผลิตและจาหน่ายปลีก-ส่ง 34/59 ซอยประชาชื่น 12 แยก 1-2-2
ขนมอบ ขนมเค้ก ขนมปัง เพสตรี อาหาร
และเครื่องดื่ม

เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร

10210

1,329 0105563050458 บจ.ทรานส์ เอ็ม จากัด

19/3/2563

1,000,000

62012

ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา และ
ให้บริการ วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา
ระบบในรูปแบบซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์
ที่สาาทารถทาการออกแบบและพมนา
ระบบโดยรวม ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์

1999/29 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา

เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร

10310

1,330 0105563050491 บจ.คิงส์ ออฟ ก๊อด จากัด

19/3/2563

1,000,000

10799

ประกอบกิจการผลิตนาเข้าและส่งออก
และจัดจาหน่ายอาหารเสริม

15/54 ถนนริมคลองบางสะแก

เขตจอมทอง

กรุงเทพมหานคร

10150

แขวงทุ่งสองห้อง

แขวงบางค้อ

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
52/41 ซอยเพชรเกษม 69

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

ตำบล

อำเภอ

แขวงหนองแขม

เขตหนองแขม

กรุงเทพมหานคร

10160

1,331 0105563050504 บจ.เวิลด์ ไวด์ เวิรค์ 2727 จากัด

19/3/2563

1,000,000

31009

ประกอบกิจการ ออกแบบ ผลิต บริการ
และจาหน่ายเฟอร์นิเจอร์ครบวงจร
ครอบคลุมทั้งเฟอร์นิเจอร์สานักงาน

1,332 0105563050563 บจ.อัจฉราจิตตรี จากัด

19/3/2563

1,000,000

47114

ประกอบกิจการขายของชา เครื่องดื่ม สุรา 321/84 ซอยกาแพงเพชร 6 ซอย 7 (สาย แขวงทุ่งสองห้อง
เบียร์ทั้งไทยและต่างประเทศ และสินค้า รอง)
อุปโภคและบริโภค

เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร

10210

1,333 0105563050598 บจ.ดิจิตัลศาสตร์ จากัด

19/3/2563

1,000,000

62012

ประกอบกิจการบริการรับจัดทาโปรแกรม 31/69 ซอยกาญจนาภิเษก 005/1
คอมพิวเตอร์ และบริการรับเป็นที่ปรึกษา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

แขวงหลักสอง

เขตบางแค

กรุงเทพมหานคร

10160

1,334 0105563050601 บจ.อีจีส โอดับเบิ้ลยูแอล จากัด

19/3/2563

1,000,000

70202

ประกอบกิจการบริการให้คาปรึกษาด้าน
งานการเงิน การจัดโครงสร้างกิจการ

333/2 หมู่บ้าน ควอร์เตอร์ ทองหล่อ
ซอยแสงเงิน

แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

1,335 0105563050610 บจ.เอ็กซ์เพิรท์ มัม จากัด

19/3/2563

1,000,000

46441

การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทาง
การแพทย์

164 ซอยนาคนิวาส21 ถนนนาคนิวาส

แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร

10230

1,336 0105563050636 บจ.หลานกงย่า จากัด

19/3/2563

1,000,000

56101

การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/
ร้านอาหาร

57/43 ถนนเสนานิคม 1 (ม.เสนานิเวศน์ แขวงลาดพร้าว
โครงการ1)

เขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร

10230

1,337 0105563050644 บจ.เบบี้ เวิรค์ จากัด

20/3/2563

1,000,000

47912

ประกอบกิจการซื้อ ขาย สินค้าผ่านระบบ 340/2 ชั้นที่ 4 ถนนบางขุนเทียนอิเล็กทรอนิกส์
ชายทะเล

แขวงแสมดา

เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร

10150

1,338 0105563050652 บจ.บาลานซ์ เมดิคอล จากัด

20/3/2563

1,000,000

86201

ประกอบกิจการสถานพยาบาลคลินิกเวช
กรรม

246 อาคารไทมส์ สแควร์ ชั้นที่ 2 ถนน
สุขุมวิท

แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร

10110

1,339 0105563050679 บจ.วี-เชลซี อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต
จากัด

20/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร
พาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย และงาน
ก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด

386/162 หมู่บ้าน นาราทาวน์ ถนน
กาญจนาภิเษก

แขวงดอกไม้

เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

10250

1,340 0105563050687 บจ.ไอโอที โซลูชั่น แอนด์
เทคโนโลยี จากัด

20/3/2563

1,000,000

62012

ประกอบกิจการรับบริการเขียนออกแบบ
พัฒนา ดูแลโปรแกรมคอมพิวเตอร์

54/82 ซอยประชาอุทิศ 33 แยก 25

แขวงบางมด

เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร

10140

1,341 0105563050709 บจ.อิซาเบลไทย จากัด

20/3/2563

1,000,000

46443

ประกอบกิจการขายส่งเครื่องสาอาง

1687/1 อาคารพหล 19 ชั้นที่ 2 ห้อง
เลขที่ 2024 ถนนพหลโยธิน

แขวงจตุจักร

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

1,342 0105563050717 บจ.อินฟินิท เพียวริตี้ เทคโนโลยี
จากัด

20/3/2563

1,000,000

46441

ประกอบกิจการจาหน่ายและบริการ
ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อทา
ความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค

958/484 ถนนสุขุมวิท 71

แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

1,343 0105563050768 บจ.ฟาวิน เฮ้าส์ จากัด
1,344 0105563050776 บจ.พีเจอาร์ อิเล็คทริคเวิลด์ จากัด

20/3/2563
20/3/2563

1,000,000
1,000,000

68103
47593

ประกอบกิจการให้เช่าห้องพัก
ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้ง
อะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

115/50 ซอยแสงทิพย์
719/2 ถนนมาเจริญ

แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10110
10160

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

1,345 0105563050792 บจ.พีโอแอนด์ดี เทรน์นิ่ง จากัด

20/3/2563

1,000,000

74109

ประกอบกิจการออกแบบ วิเคราะห์ พัฒนา 110/1 อาคารศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ แขวงบางลาภูล่าง
ให้คาปรึกษา ผลิต จาหน่าย เป็นตัวแทน เพื่อการออกแบบและเทคโนโลยี (เคเอกซ์)
จาหน่าย ให้บริการ รับวางระบบ
ถนนกรุงธนบุรี
กระบวนงานการพัฒนาบุคคลเพื่อนาไปสู่
การพัฒนาองค์กร

เขตคลองสาน

กรุงเทพมหานคร

10600

1,346 0105563050806 บจ.สังเคราะห์แสง 42 จากัด

20/3/2563

1,000,000

59111

ประกอบกิจการถ่ายภาพและวีดีทัศน์เพื่อ
การค้าและเพื่อลูกค้า

12 ซอยนภาลัย 15

แขวงบางนา

เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร

10260

1,347 0105563050822 บจ.ทรีนีฟ จากัด

20/3/2563

1,000,000

46443

ประกอบกิจการส่งออกและจาหน่ายเจล
แอลกอฮอล์ทาความสะอาด และสเปรย์
แอลกอฮอล์ทาความสะอาด

888/64 ซอยหมู่บ้านภานุช ถนน
ประชาราษฎร์บาเพ็ญ

แขวงสามเสนนอก

เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร

10310

1,348 0105563050831 บจ.บ้านสวน จากัด

20/3/2563

1,000,000

56101

ประกอบกิจการร้านอาหาร ทุกประเภท
รวมทั้งกิจการที่เกี่ยวข้อง

267/15 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนน
สุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

1,349 0105563050849 บจ.ไรนารี่ จากัด

20/3/2563

1,000,000

62022

ประกอบกิจการบริการให้คาปรึกษา
ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ แอฟพลิ
เคชั่นมือถือและซอฟต์แวร์

99/1078 ซอยราษฎร์พัฒนา 22

แขวงราษฎร์พัฒนา

เขตสะพานสูง

กรุงเทพมหานคร

10240

1,350 0105563050865 บจ.สยาม เบฟเวอเรจ แอนด์ ฟูด
จากัด

20/3/2563

1,000,000

47190

ประกอบกิจการจาหน่ายน้าดื่ม อาหาร
เคมีภัณฑ์

56 ซอยพระแก้ว

แขวงป้อมปราบ

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

10100

1,351 0105563050873 บจ.รักษาความปลอดภัย วินเนอร์
การ์ด จากัด

20/3/2563

1,000,000

80100

ประกอบกิจการให้บริการดูแลรักษาความ 671 ซอยประชาอุทิศ 79
ปลอดภัย อาคาร บ้านเรือน สถานที่
ราชการ ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน

แขวงทุ่งครุ

เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร

10140

1,352 0105563050881 บจ.เซอร์คูลาร์ พลาส จากัด

20/3/2563

1,000,000

19201

ประกอบกิจการผลิต ซื้อขาย แลกเปลี่ยน 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย
จ้างทาของ หรือกระทาด้วยประการอื่น ซึ่ง
เเนฟทา หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ

แขวงบางซื่อ

เขตบางซื่อ

กรุงเทพมหานคร

10800

1,353 0105563050903 บจ.บุญคอนซัลแตนท์ จากัด

20/3/2563

1,000,000

52213

ประกอบกิจการด้านบริการจัดการจราจร
และให้เช่าที่จอดรถ บริหารจัดการลาน
จอดรถ

แขวงฉิมพลี

เขตตลิ่งชัน

กรุงเทพมหานคร

10170

1,354 0105563050911 บจ.มุ่งมั่น 2563 จากัด

20/3/2563

1,000,000

43221

ประกอบกิจการบริการทาความสะอาดด้วย 79/42 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้
เครื่องทะลวงท่อน้าทิ้ง

แขวงหนองแขม

เขตหนองแขม

กรุงเทพมหานคร

10160

1,355 0105563050946 บจ.33 เทอร์ตี้ทรี จากัด

20/3/2563

1,000,000

46103

ประกอบกิจการ นาเข้าสินค้า และส่งออก 117 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 30
สินค้าเกี่ยวกับเครื่องครัว เฟอร์นิเจอร์
ของตกแต่งบ้าน และของใช้

แขวงบุคคโล

เขตธนบุรี

กรุงเทพมหานคร

10600

64/236 หมู่ที่ 5

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

1,356 0105563050954 บจ.บางกอก เฮลท์ เอเจนซี่
เซอร์วสิ จากัด

20/3/2563

1,000,000

47190

ประกอบกิจการจาหน่าย ขายปลีก-ส่ง
595/13-14 ถนนสุขุมวิท
สินค้าทุกชนิด ขายโดยตรง ขายผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต

แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

1,357 0105563050962 บจ.ดีเวอร์ สกรูน๊อต จากัด
1,358 0105563050989 บจ.เจน อัพ 2020 จากัด
1,359 0105563050997 บจ.ลานลม อุดมสุข จากัด

20/3/2563
20/3/2563
20/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000

25952
46319
55101

ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วน น๊อต สกรู
60 ซอยพระยามนธาตุฯ แยก 35-5
ประกอบกิจการค้าอาหารสาเร็จรูป
24 ซอยโชติวฒ
ั น์ ซอย 14
ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร รวมทั้ง 1 ซอยอุดมสุข 56 ถนนสุขุมวิท 103
การจาหน่ายอาหารที่ปรุงแต่งเพื่อบริโภค
ทันที และจาหน่ายเครื่องดื่ม

แขวงคลองบางบอน
แขวงบางซื่อ
แขวงบางนาเหนือ

เขตบางบอน
เขตบางซื่อ
เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10150
10800
10260

1,360 0105563051004 บจ.เอ.ทู.พี อินเตอร์กรุ๊ป จากัด

20/3/2563

1,000,000

47411

ประกอบกิจการจาหน่าย ติดตั้ง ให้เช่า
ซ่อมแซม เปลี่ยน ซ่อมบารุง อะไหล่และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์
ทุกชนิด

111/14 ถนนค้บอน

แขวงบางชัน

เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร

10510

1,361 0105563051012 บจ.ปริมริญา จากัด

20/3/2563

1,000,000

47190

ประกอบกิจการค้าปลีกสินค้าอุปโภค
บริโภคทุกชนิด

8/8 ถนนปัญญาอินทรา

แขวงคันนายาว

เขตคันนายาว

กรุงเทพมหานคร

10230

1,362 0105563051021 บจ.คัม บาย ลานลม จากัด

20/3/2563

1,000,000

55101

ประกอบกิจการโรงเเรม ภัตตาคาร
48 ถนนศรีนครินทร์
รวมทั้งการจาหน่ายอาหารปรุงเเต่งเพื่อบริ
โภคทันที เเละจาหน่ายเครื่องดื่ม

แขวงบางนาใต้

เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร

10260

1,363 0105563051039 บจ.พี 53 ดีไซน์ จากัด

20/3/2563

1,000,000

73101

ประกอบกิจการด้านออกแบบ ผลิตสื่อ
โฆษณา และรับติดตั้งป้ายครบวงจร

แขวงพลับพลา

เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร

10310

1,364 0105563051047 บจ.พระราม ๙ แมเนจเมนต์ จากัด

20/3/2563

1,000,000

68201

ประกอบกิจการซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ 388 ซอยพัฒนาการ 30
ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุงใช้
และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ

แขวงสวนหลวง

เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

10250

1,365 0105563051063 บจ.ฉันทวรพานิช แอนด์ ซันส์ จากัด 20/3/2563

1,000,000

46592

ประกอบกิจการค้าปลีก ค้าส่ง เครื่องเชื่อม 25/57 ซอยศาลาธรรมสพน์ 13 (ซอยผู้
โลหะ เครื่องตัดโลหะ
กองอาลักษณ์) ถนนศาลาธรรมสพน์

แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา

กรุงเทพมหานคร

10170

1,366 0105563051080 บจ.ไอแอลเอ็ม พาร์ตเนอร์ส
(ประเทศไทย) จากัด

20/3/2563

1,000,000

46103

ประกอบกิจการนาเข้าเเละส่งออกเพื่อผลิต 559/393 ถนนตากสิน-เพชรเกษม
เเละจาหน่ายเครื่องสาอางสาเร็จรูปเเละ
ส่วนผสมของเครื่องสาอาง

แขวงบุคคโล

เขตธนบุรี

กรุงเทพมหานคร

10600

1,367 0105563051098 บจ.ลาบเป็ด ป.4 จากัด
1,368 0105563051110 บจ.อินเตอร์รทู จากัด

20/3/2563
20/3/2563

1,000,000
1,000,000

56101
62090

ประกอบกิจการภัตตาคาร ร้านอาหาร
25/15 ถนนริมคลองแสนแสบ
แขวงบางกะปิ
ประกอบกิจการการพัฒนาการบริการ ให้ 40 ซอยโชคชัย 4 ซอย 49 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว
คาปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตห้วยขวาง
เขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10310
10230

1,369 0105563051136 บจ.นิช เฮลท์ จากัด

20/3/2563

1,000,000

46441

ประกอบกิจการค้ายา ยารักษาโรค เภสัช
ภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์

กรุงเทพมหานคร

10110

388/71 ซอยรามคาแหง 53 ถนน
รามคาแหง

14/9 ซอยสุขุมวิท 5 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

1,370 0105563051152 บจ.การาจ พลัส ออโต้ ซัพพอร์ต
จากัด

20/3/2563

1,000,000

45202

ประกอบกิจการการต่อ การประกอบ การ 63 ซอยอ่อนนุช 66 แยก 1 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ
เคาะ ปะผุ พ่นสี ซ่อมแซมตัวถังยานยนต์

เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

10250

1,371 0105563051187 บจ.ร็อกเก็ต คอนซัลติ้ง จากัด

20/3/2563

1,000,000

70209

ประกอบกิจการให้คาปรึกษา แนะแนว
1706/34 ถนนพระราม 6
และช่วยเหลือในการดดาเนินงานเกี่ยวกับ
การฝึกอบรมและการจัดการด้านการตลาด

แขวงรองเมือง

เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

10330

1,372 0105563051195 บจ.สยามฮู จากัด

20/3/2563

1,000,000

47912

ประกอบกิจการค้า ผลิต จาหน่าย นาเข้า 18/27-30 ซอยเทียนทะล 19 ถนนบาง
ส่งออก เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องสาอางค์ ยา ขุนเทียน-ชายทะเล
เสริมอาหาร สินค้าต่างๆขายผ่านสื่อ
ออนไลน์ทุกชนิด

แขวงท่าข้าม

เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร

10150

1,373 0105563051225 บจ.ไอเดียลโฮมแอนด์เดคคอร์ จากัด 20/3/2563

1,000,000

43301

ประกอบกิจการติดตั้งส่วนประกอบอาคาร 86 ซอยเอกชัย 84
และการตกแต่งภายใน

แขวงบางบอน

เขตบางบอน

กรุงเทพมหานคร

10150

1,374 0105563051233 บจ.ทีทีวาย อินเตอร์เทรด จากัด

20/3/2563

1,000,000

47523

ประกอบกิจการร้านขายปลีกอุปกรณ์การ 288/57-58 ถนนพหลโยธิน
วางท่อและเครื่องสุขภัณฑ์

แขวงอนุสาวรีย์

เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร

10220

1,375 0105563051241 บจ.เศรษฐีนีมีทรัพย์ จากัด

20/3/2563

1,000,000

46103

ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออก จัด
จาหน่ายสินค้าประเภทขนตาปลอม
เครื่องสาอางค์ เครื่องประดับ

548/58 ถนนบางแค

แขวงบางแค

เขตบางแค

กรุงเทพมหานคร

10160

1,376 0105563051250 บจ.เอส.ยู.ซี. การบัญชีและที่
ปรึกษา จากัด

20/3/2563

1,000,000

69200

ประกอบกิจการบริการทางด้านบัญชี

9/20 ถนนเพิ่มสิน

แขวงออเงิน

เขตสายไหม

กรุงเทพมหานคร

10220

1,377 0105563051276 บจ.แกรนด์ บิวตี้ โปร จากัด
1,378 0105563051284 บจ.ไทย ซี โฮลดิ้ง จากัด

20/3/2563
20/3/2563

1,000,000
1,000,000

46318
70209

ประกอบกิจการจาหน่ายชา กาแฟ
ประกอบธุรกิจให้บริการและรับเป็นที่
ปรึกษา ให้คาแนะนาปัญหาเกี่ยวกับด้าน
บริหารงานพาณิชยกรรม

299/49 ถนนสุขาภิบาล 5
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์
ชั้นที่ 20 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงออเงิน
แขวงดินแดง

เขตสายไหม
เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10220
10400

1,379 0105563051292 บจ.ที่สุด 56 จากัด

20/3/2563

1,000,000

74200

ประกอบกิจการให้บริการรับถ่ายภาพ จัด 330/78 อาคารเดอะคริส 4 ซอยอินทาม แขวงดินแดง
องค์ประกอบภาพ แก้ไข ตัดต่อ ตกแต่ง ระ 45
ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร

10400

1,380 0105563051314 บจ.เคทีพี ซัพพลาย(2009) จากัด

20/3/2563

1,000,000

47190

ประกอบกิจการค้า เครื่องใช้สานักงาน
เครื่องใช้ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง

629/346 ถนนสาธุประดิษฐ์

แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา

กรุงเทพมหานคร

10120

1,381 0105563051331 บจ.ปูปุลิ จากัด

20/3/2563

1,000,000

47711

ประกอบกิจการร้านขายปลีกเสื้อผ้า

111/208 หมู่บ้าน พฤกษาวิลเลจ 27
ซอยฉลองกรุง 53

แขวงลาปลาทิว

เขตลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร

10520

1,382 0105563051349 บจ.เดอะ ริชชี่ กรุ๊ปส์ จากัด

20/3/2563

1,000,000

68102

ประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์
พัฒนาปรับปรุงและจัดสรรที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง

689 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

1,383 0105563051357 บจ.เดอะ แทรเวิล สตาร์ เอเชีย
จากัด

20/3/2563

1,000,000

46109

ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน
241/47 ซอยลาดพร้าว 1
ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุก
ประเภท เว้นแต่ ในธุรกิจประกันภัย การ
หาสมาชิกให้สมาคมและการค้าหลักทรัพย์

แขวงจอมพล

1,384 0105563051381 บจ.ธนพนธ์ บางบอน จากัด

23/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุก
ประเภท

1,385 0105563051390 บจ.เอ็นซีที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพ
พลาย จากัด

23/3/2563

1,000,000

16220

ประกอบกิจการซื้อมาขายไป ออกแบบ
199/288 ซอยนวมินทร์ 42
ผลิต ติดตั้ง เคลื่อนย้าย โครงสร้างอาคาร
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร

1,386 0105563051420 บจ.เอเชีย สเปเชียล แอคทิวติ ี้ จากัด 23/3/2563

1,000,000

46696

ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออก สิ่งเทียม
อาวุธปืน และชิ้นส่วนประกอบทุกชนิด
เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย

1,387 0105563051438 บจ.คราฟท์ 84 จากัด

23/3/2563

1,000,000

73101

1,388 0105563051446 บจ.โอเอ็นบี เทรดดิ้ง จากัด

23/3/2563

1,000,000

1,389 0105563051471 บจ.พีเคไอทีคอมพิวเตอร์ จากัด

23/3/2563

1,390 0105563051489 บจ.เจมส์ บูลองเจอรี จากัด

อำเภอ

รหัส
ไปรษณีย์

กรุงเทพมหานคร

10900

แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน

กรุงเทพมหานคร

10150

แขวงคลองกุ่ม

เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร

10240

40/77 ซอยนาคนิวาส 44 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร

10230

ประกอบกิจการรับจัดทา และผลิตสื่อ
โฆษณา แผนพับ สิ่งพิมพ์ วีดีทัศน์ สื่อ
แบบดิจิทัล ทั้งออนไลน์และออฟไลน์
รวมทั้งผลิตสื่อที่เกี่ยวข้องทุกประเภท

71/147 ถนนหทัยราษฎร์

เขตมีนบุรี

กรุงเทพมหานคร

10510

56101

บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม

722/3 อาคารสวนพูลเฮ้าส์ ห้องเลขที่ จี แขวงทุ่งมหาเมฆ
2 ซอยสวนพลู

เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร

10120

1,000,000

62011

กิจกรรมการจัดทาโปรแกรมเว็บเพจและ
เครือข่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

33 ซอยเทียมบุญยัง

แขวงคลองต้นไทร

เขตคลองสาน

กรุงเทพมหานคร

10600

23/3/2563

1,000,000

47219

ประกอบกิจการจาหน่าย อาหาร ขนม
และเครื่องดื่มทุกประเภท

172 ถนนพรานนก-พุทธมณฑล

แขวงบางพรม

เขตตลิ่งชัน

กรุงเทพมหานคร

10170

1,391 0105563051497 บจ.ห้องสาราญ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
1,392 0105563051519 บจ.เมมวาร์ (ประเทศไทย) จากัด

23/3/2563
23/3/2563

1,000,000
1,000,000

43210
25999

การติดตั้งไฟฟ้า
525 ถนนประชาราษฎร์ 1
แขวงบางซื่อ
ประกอบธุรกิจบริการเป็นผู้ผลิต และติดตั้ง 683/8-9 ซอยสุขุมวิท 101/1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก
ป้ายโฆษณาทุกชนิด

เขตบางซื่อ
เขตพระโขนง

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10800
10260

1,393 0105563051527 บจ.ดีไซน์โปรดักท์โซลูชั่น จากัด

23/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการประมูล รับเหมางาน
ก่อสร้าง

แขวงโคกแฝด

เขตหนองจอก

กรุงเทพมหานคร

10530

1,394 0105563051543 บจ.วายแอนด์บี ดีเวลลอปเม้นท์
จากัด

23/3/2563

1,000,000

42909

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างโครงการ 329 ถนนอ่อนนุช
วิศวกรรมโยธาอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้
ในที่อื่น

แขวงประเวศ

เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

10250

148 ซอยเอกชัย 88

9/164 หมู่ที่ 6

แขวงมีนบุรี

เขตจตุจักร

จังหวัด

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

1,395 0105563051551 บจ.รันนิ่ง อินไซเดอร์ จากัด

23/3/2563

1,000,000

90002

ประกอบธุรกิจรับจัดงานด้านบันเทิงทุก
ประเภทและให้คาปรึกษา เช่น จัด
คอนเสิรต์ ละครเวที การแสดงต่างๆ

1706/26 ถนนพระราม 6

แขวงรองเมือง

เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

10330

1,396 0105563051560 บจ.เพชรสถิตย์ จากัด

23/3/2563

1,000,000

46599

จัดหาอะไหล่และชิ้นส่วนสาหรับงานระบบ 68/186 ซอยสายไหม 43
ไฟฟ้า

แขวงสายไหม

เขตสายไหม

กรุงเทพมหานคร

10220

1,397 0105563051586 บจ.กรีน แมทเทอร์ โกลบอล
(ประเทศไทย) จากัด

23/3/2563

1,000,000

32909

การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภท 990 ชั้น 34 อับดุลราฮิม เพลส ถนน
ไว้ในที่อื่น
พระรามสี่

แขวงสีลม

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

1,398 0105563051608 บจ.จี สตรองแมชชีน จากัด

23/3/2563

1,000,000

46599

นาเข้า เครื่องจักรอุปกรณ์ เหล็ก เคมี และ 18/5 หมู่ที่ 2
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอุตสาหกรรม

แขวงกระทุ่มราย

เขตหนองจอก

กรุงเทพมหานคร

10530

1,399 0105563051624 บจ.แม๊กซ์โปรตีน จากัด

23/3/2563

1,000,000

10619

ประกอบกิจการ แปรรูป จาหน่าย
ผลิตภัณฑ์และอาหาร เพื่อสุขภาพ

แขวงหัวหมาก

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

1,400 0105563051632 บจ.เทรียลูนา โกลเบิ้ล จากัด

23/3/2563

1,000,000

20232

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่าย
16/85 ซอยสุขุมวิท 68
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ผิวกาย ผลิตภัณฑ์
รักษาโรคผิวหนัง อาหารเสริม เพื่อสุขภาพ

แขวงบางนา

เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร

10260

1,401 0105563051675 บจ.โอ มา เสะ จากัด

23/3/2563

1,000,000

56101

ประกอบกิจการให้บริการจัดอาหารและ
เครื่องดื่ม

88/8 ถนนยานนาวา

แขวงช่องนนทรี

เขตยานนาวา

กรุงเทพมหานคร

10120

1,402 0105563051705 บจ.ชัวลีบียอนด์ จากัด

23/3/2563

1,000,000

46900

ประกอบกิจการจาหน่ายสินค้าอุปโภค
สินค้าบริโภค ทุกชนิด ทุกประเภท ตาม
วัตถุที่ประสงค์

249 ตรอกสี่แยกวัดดวงแข

แขวงรองเมือง

เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

10330

1,403 0105563051713 บจ.ซิมพลิทรี จากัด

23/3/2563

1,000,000

46900

ประกอบกิจการจาหน่ายสินค้าอุปโภค
สินค้าบริโภค ทุกชนิด ทุกประเภท ตาม
วัตถุที่ประสงค์

725 อาคารเมโทรโพลิศ ชั้นที่ 20 ถนน
สุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

1,404 0105563051730 บจ.มีบัวทอง จากัด
1,405 0105563051748 บจ.123 ทัวร์ จากัด

23/3/2563
23/3/2563

1,000,000
1,000,000

14112
79120

ผลิตเสื้อผ้าสาเร็จรูป
ประกอบกิจการให้บริการนาเที่ยวทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ

784 ซอยสุขสวัสดิ์ 26
3/20 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 50

แขวงบางปะกอก
แขวงคลองจั่น

เขตราษฎร์บูรณะ
เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10140
10240

1,406 0105563051764 บจ.ทรีดีแอร์เซอร์วสิ แอนด์ไอเดีย
ดีไซน์ จากัด

23/3/2563

1,000,000

43223

ประกอบกิจการ บริการล้างแอร์ ทั้งระบบ 111/93 ถนนเพิ่มสิน
ซ่อม ย้าย ติดตั้ง จาหน่ายสาหรับบ้าน

แขวงคลองถนน

เขตสายไหม

กรุงเทพมหานคร

10220

1,407 0105563051772 บจ.แม่รตั น์ 2501 จากัด

23/3/2563

1,000,000

46319

ประกอบกิจการค้าอาหารสด แห้ง
สาเร็จรูป

1268/1 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี

แขวงบางซื่อ

เขตบางซื่อ

กรุงเทพมหานคร

10800

1,408 0105563051781 บจ.ฟล็อค เลิรน์ นิ่ง จากัด

23/3/2563

1,000,000

85500

ประกอบกิจการให้บริการจัดระบบการ
เรียนรู้

427/189 ถนนพุทธบูชา

แขวงบางมด

เขตจอมทอง

กรุงเทพมหานคร

10150

2 ซอยรามคาแหง 81 (นิยมยินดี)

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

1,409 0105563051802 บจ.สยาม มิราเคิลส์ จากัด

23/3/2563

1,000,000

47219

ขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เครื่องสาอาง
สินค้าอุปโภคและบริโภค ทางออนไลน์
และออฟไลน์

288/31 ถนนประเสริฐมนูกิจ

แขวงนวมินทร์

เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร

10240

1,410 0105563051837 บจ.โกลบ จีพีเอส แทรคกิ้ง จากัด

23/3/2563

1,000,000

47413

ประกอบกิจการจาหน่ายอุปกรณ์จีพีเอส
สาหรับติดตามยานพาหนะทุกประเภท

118/50 ถนนลาดกระบัง

แขวงลาดกระบัง

เขตลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร

10520

1,411 0105563051861 บจ.อาลีพาริช เทรดดิ้ง จากัด

23/3/2563

1,000,000

47190

ประกอบกิจการจาหน่ายสินค้าอุปโภค
สินค้าบริโภค ทุกชนิด ทุกประเภท ตาม
วัตถุที่ประสงค์

728 ซอยอยู่เจริญ 29

แขวงสามเสนนอก

เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร

10310

1,412 0105563051870 บจ.ยูทีจี โลจิสติกส์ จากัด

23/3/2563

1,000,000

49339

การขนส่งสินค้าอื่นๆทางถนนซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น

12 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 42

แขวงหนองบอน

เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

10250

1,413 0105563051888 บจ.ธนวินิจ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

23/3/2563

1,000,000

71102

ประกอบกิจการงานพิจารณาตรวจสอบ
และรับรอง งานออกแบบและคานวณ

115/36 ซอยนาวงประชาพัฒนา 21
ถนนนาวงพัฒนา

แขวงสีกัน

เขตดอนเมือง

กรุงเทพมหานคร

10210

1,414 0105563051896 บจ.พร้อมปัญญ์ จากัด

23/3/2563

1,000,000

62011

กิจกรรมการจัดทาโปรแกรมเว็บเพจและ
เครือข่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

346/2 ซอยเสือใหญ่อุทิศ

แขวงจันทรเกษม

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

1,415 0105563051900 บจ.จุนยี่อินเตอร์เนชั่นแนลเทรด
จากัด

23/3/2563

1,000,000

53200

ประกอบกิจการบริการรับส่งจดหมาย วัสดุ 43/8 ถนนประชาชื่น
พัสดุ วัตถุต่างๆ รวมทั้งให้บริการเก็บรักษา

แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร

10210

1,416 0105563051918 บจ.สแควร์ เอ็กซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์
จากัด

23/3/2563

1,000,000

47711

จาหน่ายเสื้อผ้าสาเร็จรูป เครื่องแต่งกาย
สินค้าแม่และเด็ก เฟอร์นิเจอร์
เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

แขวงสามเสนนอก

เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร

10310

1,417 0105563051926 บจ.นิมิตใหม่ 2946 จากัด
1,418 0105563051934 บจ.ไฟว์ เกิรล์ ส์ จากัด

23/3/2563
23/3/2563

1,000,000
1,000,000

41002
47912

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
29 ซอยนิมิตใหม่ 46
ขายสินค้าออนไลน์ ทั้งนี้มิใช่ธรุ กิจขายตรง 225 ซอยสุขุมวิท 4
และการตลาดแบบตรง

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10510
10110

1,419 0105563051942 บจ.โปรเจคท์ เอ็นอีแอล จากัด

23/3/2563

1,000,000

82302

ประกอบกิจการให้บริการด้านการเเสดง
สินค้า เเละการเเสดงโชว์ต่างๆ ตลอดทั้ง
โรงละคร

99/6-9 อาคารศูนย์การค้าโชว์ ดีซี ถนน แขวงบางกะปิ
ริมคลองบางกะปิ

เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร

10310

1,420 0105563051951 บจ.พีเอสเอ็มแอนด์ซันส์ โฮลดิ้ง
จากัด

23/3/2563

1,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อขาย เช่าและให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์

100/2 ซอยนวลน้อย

แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

1,421 0105563051985 บจ.บลูเฮ้าส์ โปรดักชั่น จากัด
23/3/2563
1,422 0105563051993 บจ.เอกพัฒนา เรียล เอสเตท จากัด 23/3/2563

1,000,000
1,000,000

82302
68102

ประกอบกิจการรับจัดงานนอกสถานที่
ประกอบกิจการค้า ทางด้านธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์

45/1 ซอยเพิ่มสิน 29 (ทองงอก)
390 ซอยพหลโยธิน 40

แขวงคลองถนน
แขวงเสนานิคม

เขตสายไหม
เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10220
10900

1,423 0105563052001 บจ.คุณบรรพตกีลา จากัด

1,000,000

41001

รับเหมาก่อสร้าง ซื้อขาย บ้าน

172/1 ซอยเพชรเกษม 110 แยก 4

แขวงหนองค้างพลู

เขตหนองแขม

กรุงเทพมหานคร

10160

23/3/2563

1737/13 ถนนลาดพร้าว

แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา
แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

1,424 0105563052019 บจ.ชัยกรปรีชา จากัด

23/3/2563

1,000,000

70209

ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาและให้
คาแนะนาเกี่ยวกับประกอบธุรกิจและ
จาหน่ายสินค้า

64/144 ถนนพระยาสุเรนทร์

แขวงบางชัน

เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร

10510

1,425 0105563052027 บจ.ดี ที พี เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพ
พลาย จากัด

23/3/2563

1,000,000

62023

ประกอบธุรกิจรับวางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ติดตั้งระบบสื่อสาร ให้
คาปรึกษาธุรกิจ การสร้างโปรแกรม

304/12 ซอยประชาชื่น 12 แยก 1-2-4

แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร

10210

1,426 0105563052035 บจ.ซีอีที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
เทคโนโลยี จากัด

23/3/2563

1,000,000

46599

ประกอบกิจการจาหน่าย ซ่อม เเละติดตั้ง 399/444 ถนนฉลองกรุง
ระบบไฟฟ้าคอนโทรล ไฟฟ้าโรงงาน

แขวงลาปลาทิว

เขตลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร

10520

1,427 0105563052043 บจ.มิราเคิล เฮลซ์ โซลูชั่นส์ จากัด

23/3/2563

1,000,000

32501

ประกอบกิจการผลิต นาเข้า ส่งออก และ 36/163 ถนนมอเตอร์เวย์
จาหน่าย เครื่องมือแพทย์ทุกชนิก

แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร

10520

1,428 0105563052060 บจ.คอนทริบิวชั่นลีดเดอร์ชิพ จากัด 23/3/2563

1,000,000

82301

ประกอบธุรกิจรับจัดฝึดอบรม สัมมนา

335/1 อาคารชิว ชิว ทาวน์ ชั้นที่ 2 ห้อง แขวงพลับพลา
เลขที่ 214-215 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจ
มิตร)

เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร

10310

1,429 0105563052078 บจ.เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น 2563 จากัด 23/3/2563

1,000,000

45301

ประกอบกิจการนาเข้าผลิตซ่อมแซมดูแล
รักษาอุปกรณ์สาหรับรถยนต์

555/17 ถนนอ่อนนุช

แขวงประเวศ

เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

10250

1,430 0105563052116 บจ.เจีย เจีย ไทย มาสสาจ จากัด
23/3/2563
1,431 0105563052124 บจ.ดี เว-ลอฟท์ บี แอนด์ โอ จากัด 23/3/2563

1,000,000
1,000,000

96101
73101

ประกอบกิจการนวดแผนโบราณ
ประกอบกิจการรับจัดโฆษณา
ประชาสัมพันธ์

27/13 ถนนพัฒนาชนบท 4
19/1 ซอยพหลโยธิน 24 แยก 6-1

แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง
แขวงจอมพล
เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10520
10900

1,432 0105563052183 บจ.สุทธิ ซัพพลาย แอนด์ คอน
สตรัคชั่น จากัด

24/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่
พักอาศัย

174/482 อาคารเดอะทรีอินเตอร์เชนจ์
ถนนประชาราษฎร์สาย 2

แขวงบางซื่อ

เขตบางซื่อ

กรุงเทพมหานคร

10800

1,433 0105563052205 บจ.กิตติรตั นะภัทร์ จากัด

24/3/2563

1,000,000

47711

ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่ง เสื้อผ้า
แฟชั่น ผ้า ผ้าทอจากใยสงเคราะห์ ด้าย
ด้ายยางยืดเส้นใยไนล่อน

586/199 ซอยสุเหร่าคลองหนึ่ง 13

แขวงบางชัน

เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร

10510

1,434 0105563052230 บจ.ทีพีดี ออดิท จากัด

24/3/2563

1,000,000

69200

ประกอบกิจการให้บริการตรวจสอบบัญชี
ภาษีอากร

70/180 ซอยรามคาแหง 164

แขวงมีนบุรี

เขตมีนบุรี

กรุงเทพมหานคร

10510

1,435 0105563052248 บจ.สวย ซัคเซซ จากัด

24/3/2563

1,000,000

47691

ประกอบกิจการจาหน่ายสินค้ากิฟท์ช้อป
ของขวัญ และของที่ระลึก

55/18 ถนนกาญจนาภิเษก

แขวงท่าแร้ง

เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร

10220

1,436 0105563052264 บจ.กฤษณ์ อินทีเรีย ดีไซน์ แอนด์
คอนสตรัคชั่น จากัด

24/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการบริการรับเหมาก่อสร้าง 29/299 ถนนสายไหม
เขียนแบบ ออกแบบ ตกแต่งภายในอาคาร

แขวงสายไหม

เขตสายไหม

กรุงเทพมหานคร

10220

1,437 0105563052281 บจ.ทูเอ็ม อินดัสเทรียล จากัด

24/3/2563

1,000,000

46599

ประกอบกิจการค้า ห้องพ้นอบสี อุปกรณ์ 591 อาคารยูบีซี 2 หมู่ที่ 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
ช่วยลากจูงสินค้า อุปกรณ์สาหรับการ
เคลื่อนย้าย

เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

1,438 0105563052302 บจ.บ้าน155 จากัด

24/3/2563

1,000,000

70209

ประกอบกิจการให้คาปรึกษาด้านการ
155 ถนนเจริญเมือง
บริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ใน
ที่อื่น

แขวงรองเมือง

เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

10330

1,439 0105563052329 บจ.สุขเกษม ดิสทริบิวชั่น จากัด

24/3/2563

1,000,000

46314

ประกอบกิจการตัวแทนจาหน่าย สินค้า 3 ซอยเพชรเกษม 108 แยก 11
ไอศกรีม หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึง
กันทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสาเร็จรูป

แขวงหนองค้างพลู

เขตหนองแขม

กรุงเทพมหานคร

10160

1,440 0105563052353 บจ.พรประภาอินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด

24/3/2563

1,000,000

13921

ประกอบกิจการผลิตเครื่องนอน ผ้าที่ใช้บน 31/49 หมู่ที่ 19
โต๊ะอาหาร

แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา

กรุงเทพมหานคร

10170

1,441 0105563052361 บจ.คาโท โกลบอล คอร์ป จากัด

24/3/2563

1,000,000

46109

ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน จัด 85/1156 ซอยประชาอุทิศ 79
จาหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค

แขวงทุ่งครุ

เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร

10140

1,442 0105563052370 บจ.เอพี เทค โซลูชั่น จากัด

24/3/2563

1,000,000

46109

ประกอบกิจการทาการประมูลเพื่อขาย
306/255 ซอยร่มเกล้า 12
สินค้าตามวัตถุประสงค์ให้เเก่บุคคล คณะ
บุคคล นิติบุคคล

แขวงมีนบุรี

เขตมีนบุรี

กรุงเทพมหานคร

10510

1,443 0105563052388 บจ.เอเลเมนต์ เวิรค์ ส์ จากัด

24/3/2563

1,000,000

41002

ประกอกบิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร ที่ 55/9 ซอยศุภราช 1 ถนนพหลโยธิน
พักอาศัย อาคารชุด สถานที่ทาการ
โรงเรียน โรงมหรสพ

แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร

10400

1,444 0105563052396 บจ.บิ๊กซ์ นูทริชั่น จากัด
1,445 0105563052451 บจ.พลีนารี่ ดีไซน์ จากัด

24/3/2563
24/3/2563

1,000,000
1,000,000

74200
71102

ประกอบกิจการทาสตูดิโอถ่ายภาพ
ประกอบกิจการรับออกแบบบ้าน
ออกแบบอาคารทุกชนิดทุกประเภท
ออกแบบภูมิทัศน์ ออกแบบสวนไม้ดอก
ไม้ประดับทุกชนิดทุกประเภท

462,464,466 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 60 แขวงแสมดา
399/34 ซอยนวมินทร์ 111 ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์

เขตบางขุนเทียน
เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10150
10240

1,446 0105563052469 บจ.คอเคซัส โวยาจ จากัด

24/3/2563

1,000,000

79120

ประกอบกิจการนาเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่
เกี่ยวกับกาารนาเที่ยวทุกชนิด

9/40 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แยก 4

แขวงหัวหมาก

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

1,447 0105563052485 บจ.เอ็นเค โซลูชั่นส์ แอนด์ โลจิ
สติกส์ จากัด

24/3/2563

1,000,000

49323

ประกอบกิจการรับขนส่งและขนถ่ายสินค้า 739 ซอยพุทธมณฑลสาย 1 แยก 21
รวมทั้งนาของออกจากท่าเรือตามพิธี
ศุลกากร

แขวงบางระมาด

เขตตลิ่งชัน

กรุงเทพมหานคร

10170

1,448 0105563052493 บจ.เดเวอร์ส เทคโนโลยี่ส์ จากัด

24/3/2563

1,000,000

58202

ประกอบกิจการให้บริการแอปพลิเคชั่น ซึ่ง 833 ถนนพระราม 6
เป็นช่องทางที่ผู้ใช้บริการสามารถสั่งอาหาร
โดยบริษัทให้บริการส่งอาหารให้กับ
ผู้ใช้บริการเป็นผู้ผลิตอาหารและให้บริการ
จัดหาวัตถุดิบสาหรับร้านอาหาร

แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

10330

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
207 ชั้นที่ 4A ถนนราชวงศ์

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

ตำบล

อำเภอ

แขวงจักรวรรดิ

เขตสัมพันธวงศ์

กรุงเทพมหานคร

10100

1,449 0105563052507 บจ.บีเคเค เฮลท์ โซลูชั่น จากัด

24/3/2563

1,000,000

46441

ประกอบกิจการทาการขายเกี่ยวอุปกรณ์
การแพทย์ เครื่องมือแพทย์ ทุกชนิด

1,450 0105563052515 บจ.พี.ที.โกลบอล เทค(ประเทศ
ไทย) จากัด

24/3/2563

1,000,000

47912

ประกอบกิจการขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต 100/137 ถนนประชาทร

แขวงลาดกระบัง

เขตลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร

10520

1,451 0105563052523 บจ.ไฟฟ์ซันอิมพอร์ตเอกซ์พอร์ต
จากัด

24/3/2563

1,000,000

46313

ประกอบกิจการค้า นาเข้า ส่งออก
31/91 ถนนบางขุนนนท์
จาหน่าย เป็นตัวแทน สินค้าประเภทผลไม้
อบแห้ง ผลไม้แปรรูป ทั้งโดยผ่านการฟรี
ซดราย (freeze Dried) หรือการแปปรูป
ในรูปแบบต่างๆ ทุกชนิด

แขวงบางขุนนนท์

เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร

10700

1,452 0105563052540 บจ.ออนอะคลาวด์ จากัด

24/3/2563

1,000,000

56101

ประกอบกิจการจัดจาหน่ายอาหาร และ
เครื่องดื่มทุกชนิด

8 ซอยราษฎร์บูรณะ 4

แขวงบางปะกอก

เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพมหานคร

10140

1,453 0105563052558 บจ.อาร์ต ออฟ สเปส จากัด

24/3/2563

1,000,000

74101

ประกอบกิจการรับออกแบบ ตกแต่ง
ภายใน ต่อเติม ติดตั้ง ปู พื้นไม้ อุปกรณ์
ตกแต่งทุกชนิด

59/31 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตัน

เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร

10110

1,454 0105563052566 บจ.เอ็มทีซี อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด

24/3/2563

1,000,000

61900

ประกอบกิจการด้านโทรคมนาคม
33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ แขวงห้วยขวาง
ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม เสาอากาศ 35 ถนนพระราม 9
อุปกรณ์ส่งสัญญาณ ตลอดจนอุปกรณ์
อะไหล่ทุกชนิด

เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร

10310

1,455 0105563052574 บจ.แบล็คเพิรล์ คอมพลีท
(ประเทศไทย) จากัด

24/3/2563

1,000,000

45202

ประกอบกิจการพ่นสีรถยนต์ ซ่อมสีรถยนต์ 65 ถนนสุขาภิบาล 2

แขวงดอกไม้

เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

10250

1,456 0105563052604 บจ.เบียฟฟี (ไทยแลนด์) จากัด

24/3/2563

1,000,000

33200

ประกอบกิจการให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม 1 ซอยราษฏร์บูรณะ 46 ถนนราษฏร์
บารุงรักษาตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ายา
บูรณะ
สาหรับเครื่องจักรทุกประเภท

แขวงราษฎร์บูรณะ

เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพมหานคร

10140

1,457 0105563052612 บจ.เค ไพร์ม แมเนจเม้นท์ จากัด

24/3/2563

1,000,000

70209

ประกอบกิจการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ ด้าน
การบริหาร ด้านการตลาด การโฆษณา
และประชาสัมพันธ์ทุกชนิด

944 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ แขวงวังใหม่
ชั้นที่ 25 ยูนิค เอส25082 ถนนพระราม 4

เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

10330

1,458 0105563052655 บจ.แทมป์ คูล แอนด์ เจน เมนเทน
แนนซ์ เซอร์วสิ จากัด

24/3/2563

1,000,000

43223

ประกอบกิจการบริการติดตั้ง ซ่อมแซม
บารุงรักษา ระบบปรับอากาศ

8/232 ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 1
(หมู่บ้านศิรนิ คร)

แขวงสายไหม

เขตสายไหม

กรุงเทพมหานคร

10220

1,459 0105563052680 บจ.โอห์ม 4289 เทรดดิ้ง จากัด

24/3/2563

1,000,000

47912

ประกอบกิจการขายปลีกทางอินเตอร์เน็ต 78/1 ซอยทรงสะอาด

แขวงจอมพล

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

1,460 0105563052698 บจ.โกรว์ คอนซัลติ้ง โกลบอล จากัด 24/3/2563

1,000,000

70209

ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาและให้
คาแนะนาด้านการบริหารงานพาณิชยก
รรม อุตสาหกรรม การตลาด และจัด
จาหน่าย

1,461 0105563052710 บจ.ส้ม การบัญชี จากัด

24/3/2563

1,000,000

69200

1,462 0105563052728 บจ.พิชิตพัฒนา จากัด

24/3/2563

1,000,000

1,463 0105563052744 บจ.อัตตา แมนเนจเม้นท์ จากัด

24/3/2563

1,464 0105563052779 บจ.พาร์ทฮับ (ไทยแลนด์) จากัด

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
45/1 ซอยวัฒนสุขนิเวศน์

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

แขวงบางขุนนนท์

เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร

10700

ประกอบกิจการให้บริการรับทาบัญชี วาง 617/1 ตรอกวัดจันทร์ใน
ระบบบัญชี จดทะเบียนนิติบุคคล

แขวงบางโคล่

เขตบางคอแหลม

กรุงเทพมหานคร

10120

70209

ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา ฝึกอบรม 81/70 ถนนสุขุมวิท 46
รับจัดการธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารงาน
ขาย และการขยายตลาด

แขวงพระโขนง

เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร

10110

1,000,000

69100

ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย
ทางบัญชี

เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร

10210

24/3/2563

1,000,000

46599

ประกอบกิจการจาหน่าย ตัวแทนจาหน่าย 61/421 หมู่บ้าน โรยัลปาร์ควิลล์ หมู่ที่ 2 แขวงลาผักชี
นาเข้า และส่งออก อุปกรณ์นิวเมติก
ถนนสุวนิ ทวงศ์
เครื่องอัดลม เครื่องทาลมแห้ง ชุดกรองลม
รวมทั้งอะไหล่ อุปกรณ์

เขตหนองจอก

กรุงเทพมหานคร

10530

1,465 0105563052817 บจ.โพรเทคท์ เอ็กซ์เปิรท์ จากัด

24/3/2563

1,000,000

45101

ประกอบกิจการค้า ให้บริการ บารุงรักษา 10 หมู่ที่ 3 ซอยเพชรเกษม 79 แยก 7
ทาความสะอาด และดูแลรถยนต์ทุกชนิด

แขวงหนองค้างพลู

เขตหนองแขม

กรุงเทพมหานคร

10160

1,466 0105563052825 บจ.พร้อมเดินทาง จากัด

24/3/2563

1,000,000

49329

ประกอบกิจการขนส่งผู้โดยสารทางบก
อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

154/8 ถนนจรัญสนิทวงศ์

แขวงบ้านช่างหล่อ

เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร

10700

1,467 0105563052833 บจ.เจ เจ ที อิเล็คทริค จากัด

24/3/2563

1,000,000

42202

ประกอบกิจการก่อสร้างโครงการ
สาธารณูปโภคเกี่ยวกับสายส่งไฟฟ้ากาลัง
และสายสัญญาณสื่อสาร

45/22 ซอยนิมิตใหม่ 40

แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร

10510

1,468 0105563052841 บจ.บีพีเอ็น เรสซิเด้นซ์ จากัด

25/3/2563

1,000,000

68103

ประกอบกิจการให้เช่าห้องพักและ
อสังหาริมทรัพย์อื่นๆทุกประเภท รวมถึง
ให้บริการดูแลทาความสะอาด

13 ถนนร่มเกล้า

แขวงมีนบุรี

เขตมีนบุรี

กรุงเทพมหานคร

10510

1,469 0105563052850 บจ.ณัฏฐากร พร็อพเพอร์ตี้ จากัด

25/3/2563

1,000,000

68104

ประกอบกิจการให้เช่าที่ดิน รวมถึง
อสังหาริมทรัพย์อื่นๆทุกประเภท การ
พัฒนาที่ดินและทาการเกษตรกรรมทุก
ประเภท

13 ถนนร่มเกล้า

แขวงมีนบุรี

เขตมีนบุรี

กรุงเทพมหานคร

10510

1,470 0105563052876 บจ.คุโระเฮาส์ จากัด
1,471 0105563052884 บจ.ด็อกเตอร์ ไบรท์ จากัด

25/3/2563
25/3/2563

1,000,000
1,000,000

56101
47593

ประกอบกิจการร้านอาหารและภัตตาคาร 217/8 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย)
ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่ง โคมไฟ 1374 ถนนมาเจริญ
หลอดไฟ

แขวงคลองตันเหนือ
แขวงหนองแขม

เขตวัฒนา
เขตหนองแขม

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10110
10160

9/135 หมู่บ้าน ทาวน์ อเวนิว ซิตี้ วิภาวดี แขวงตลาดบางเขน
60 ซอยวิภาวดีรงั สิต 60 แยก 3-9

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

1,472 0105563052892 บจ.บาลัว จากัด

25/3/2563

1,000,000

73101

ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบดูแล
สร้างสื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออื่นๆ

776/164 ซอยพัฒนาการ 38

แขวงสวนหลวง

เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

10250

1,473 0105563052906 บจ.สโตนแอนด์ควิล จากัด

25/3/2563

1,000,000

73101

ประกอบกิจการด้านการวางแผน เพื่อ
สร้างสรรค์ และกาหนดรูปแบบงาน
โฆษณาทุกประเภท

50 ซอยสาทร15

แขวงยานนาวา

เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร

10120

1,474 0105563052931 บจ.เอส พี เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จากัด 25/3/2563

1,000,000

46499

ประกอบกิจการนาเข้าและส่งออกสินค้าที่ 1/691 หมู่ที่ 8
ใช้ในการบารุงรักษาและซ่อมแซมยาน
ยนต์ทุกชนิด

แขวงคลองกุ่ม

เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร

10240

1,475 0105563052949 บจ.เดอะ ไลฟ์ การ์เด้น จากัด
1,476 0105563052965 บจ.อินฟินิตี้ ดีไซน์ 888 จากัด
1,477 0105563052981 บจ.ซุปเปอร์ เฟรนส์ จากัด

25/3/2563
25/3/2563
25/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000

55101
74101
47711

โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
กิจกรรมการออกแบบและตกแต่งภายใน
ประกอบกิจการค้าเสื้อผ้าสาเร็จรูป

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10260
10510
10900

1,478 0105563052990 บจ.ไวส์(แบงค็อก)คอนซัลแทนซี่
จากัด

25/3/2563

1,000,000

85499

ประกอบกิจการติดต่อสถาบันต่าง ๆ เพื่อ 32/171 ซอยนวลจันทร์ 12
จัดส่งนักเรียน

แขวงนวลจันทร์

เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร

10230

1,479 0105563053007 บจ.เลโก้ บิลดิ้ง 2020 จากัด

25/3/2563

1,000,000

25111

ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนสาเร็จรูป
โครงสร้างอาคาร

แขวงบางมด

เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร

10140

1,480 0105563053015 บจ.คลีน บิสซิเนส จากัด
1,481 0105563053023 บจ.ไกอา คอนซัลแทนซี่ จากัด

25/3/2563
25/3/2563

1,000,000
1,000,000

20210
70209

การผลิตยาปราบศัตรูพืช เคมีภัณฑ์อื่น ๆ 14/136 ถนนมาเจริญ
ประกอบกิจการให้คาปรึกษาด้านการ
44 ซอยสุขุมวิท 68
บริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ใน
ที่อื่น

แขวงหนองแขม
แขวงบางนา

เขตหนองแขม
เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10160
10260

1,482 0105563053031 บจ.ลาเมอซี่ (ประเทศไทย) จากัด

25/3/2563

1,000,000

47723

ประกอบกิจการจาหน่าย เครื่องสาอาง
55/32 หมู่บ้าน เต็มสิรวิ ลิ ล์ หมู่ที่ 10
ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร อาหารบารุงสุขภาพ ยาและ
เวชภัณฑ์

แขวงหนองจอก

เขตหนองจอก

กรุงเทพมหานคร

10530

1,483 0105563053040 บจ.บิโกะ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด 25/3/2563

1,000,000

66192

เป็นตัวกลางในการชาระค่าสินค้า
ค่าบริการ หรือค่าอื่นใด รวมถึงการ
ให้บริการเครือข่ายในการชาระเงินด้วย
วิธกี ารต่างๆ

4 ซอยประชาอุทิศ 79 แยก 13

แขวงทุ่งครุ

เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร

10140

1,484 0105563053066 บจ.1000 ไมล์ ดิสทริบิวชั่น จากัด

1,000,000

46209

ประกอบกิจการจาหน่าย นาเข้า ส่งออก
สินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป ผัก
ผลไม้

252/59 หมู่บ้าน เซนโทร ศรีนครินทร์- แขวงหนองบอน
บางนา ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28
แยก 4

เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

10250

25/3/2563

3 หมู่ที่ 12
แขวงบางนา
เขตบางนา
87 ซอยนิมิตใหม่ 33
แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา
27 อาคารอาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร
11 ถนนประเสริฐมนูกิจ

194/36 ซอยพุทธบูชา 36

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

1,485 0105563053074 บจ.นายิกา จากัด

25/3/2563

1,000,000

46209

ประกอบกิจการจาหน่ายและนาเข้าสินค้า 69/150 ถนนนวมินทร์
อุปโภคบริโภคทางการเกษตร

แขวงคลองกุ่ม

เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร

10240

1,486 0105563053082 บจ.วานา เทคโนโลยี จากัด

25/3/2563

1,000,000

47413

ประกอบกิจการจาหน่าย อุปกรณ์รกั ษา
ความปลอดภัยทุกชนิด อุปกรณ์รกั ษา
ความมั่นคง เช่น กล้องโทรทัศน์

61 ซอยสุขสวัสดิ์ 52 ถนนสุขสวัสดิ์

แขวงราษฎร์บูรณะ

เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพมหานคร

10140

1,487 0105563053104 บจ.วันโกล ชิปปิ้ง(2020) จากัด

25/3/2563

1,000,000

49323

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้า ทาง
อากาศ รวมทั้งรับบริการนาของออกจาก
ท่าเรือตามพิธศี ุลกากร และการจัดระวาง
ขนส่ง

318/121 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร

10310

1,488 0105563053112 บจ.เพนส์ มาร์เก็ต ออนไลน์ จากัด

25/3/2563

1,000,000

46900

จาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ทั้งใน/
ต่างประเทศ

662/19 ถนนพระราม 3

แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา

กรุงเทพมหานคร

10120

1,489 0105563053121 บจ.เอ็นพีซี เฟอร์ติไลเซอร์ จากัด

25/3/2563

1,000,000

20121

ประกอบกิจการผลิตปุ๋ยเคมี ชีวภาพ เพื่อ
จาหน่าย

846/2 ถนนลาซาล

แขวงบางนาใต้

เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร

10260

1,490 0105563053139 บจ.ดับบลิว เอ็ม.คอนโทรล เซอร์วสิ 25/3/2563
จากัด

1,000,000

33121

ประกอบกิจการรับซ่อมเครื่องจักร ทั้งแมค 119/74 ถนนสายไหม
คานิคส์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโมดิฟาย

แขวงสายไหม

เขตสายไหม

กรุงเทพมหานคร

10220

1,491 0105563053147 บจ.ฉางอัน เมดิคอล จากัด

25/3/2563

1,000,000

46441

ประกอบกิจการค้า ผลิต นาเข้า ส่งออก
จาหน่าย ส่ง ปลีก ยาแผนโบราณ ยา
สมุนไพรจีน ยาสมุนไพรไทย

129/28 อาคารรัชดาออร์คิด ทาวเวอร์
ชั้นที่ 5 ซอยหัสดิเสวี

แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร

10310

1,492 0105563053163 บจ.อาไอ เวนเจอร์ส จากัด

25/3/2563

1,000,000

62011

รับออกแบบและติดตั้ง พัฒนาระบบ
ซอฟแวร์ เว็บไซต์ เว็บเพจ โฮมเพจ
ฐานข้อมูล พัฒนาโปรแกรมบนมือถือ

193/74 ถนนราษฏร์พัฒนา

แขวงราษฎร์พัฒนา

เขตสะพานสูง

กรุงเทพมหานคร

10240

1,493 0105563053180 บจ.โปรแบกซ์ จากัด

25/3/2563

1,000,000

47219

ประกอบกิจการขายสินค้า ประเภทอาหาร 433/29 ถนนสรงประภา
เสริมเพื่อสุขภาพ ผิวพรรณ ที่ผลิตจากพืช
พรรณออร์เเกนิค

แขวงดอนเมือง

เขตดอนเมือง

กรุงเทพมหานคร

10210

1,494 0105563053201 บจ.พีทีเจ เฟรม แอนด์ เดคคอร์
จากัด

25/3/2563

1,000,000

16291

ผลิตและจาหน่ายกรอบรูป ไม้เส้น คิ้ว บัว 13 ซอยเทียนทะเล 26 แยก 1 ถนนบาง
เฟอร์นิเจอร์ทุกชนิดทุกประเภท
ขุนเทียน-ชายทะเล

แขวงท่าข้าม

เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร

10150

1,495 0105563053210 บจ.แม่แอร์ แฟชั่น แบ๊ก จากัด
1,496 0105563053236 บจ.สายพัชร์ เน็ตเวิรก์ จากัด

25/3/2563
25/3/2563

1,000,000
1,000,000

47713
46421

ร้านขายปลีกเครื่องหนังยกเว้นรองเท้า
ขายส่ง ขายปลีก บริการติดตั้ง ซ่อม และ
บารุงรักษา เครื่องปรับอากาศ

แขวงบางบอน
แขวงคลองจั่น

เขตบางบอน
เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10150
10240

121 ซอยกานันแม้น 13 แยก33
1999/59 ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึง
ทองหลาง)

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

1,497 0105563053244 บจ.เดอะ คอลเลคทีฟ สตูดิโอ จากัด 25/3/2563

1,000,000

74101

ประกอบกิจการออกแบบภายในภายนอก 21/2 ถนนวัชรพล
อินทีเรีย สถาปัตยกรรมทั้งหมด รีโนเวท

แขวงท่าแร้ง

เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร

10220

1,498 0105563053279 บจ.เน็กซ์ ซับลิเมชั่น (ประเทศ
ไทย) จากัด

25/3/2563

1,000,000

47711

ประกอบกิจการจาหน่ายเสื้อโปโล เสื้อยืด 59/300 หมู่บ้าน ชนันธร ซอย7 ถนน
ชุดกาวน์
บางบอน 3

แขวงหนองแขม

เขตหนองแขม

กรุงเทพมหานคร

10160

1,499 0105563053287 บจ.หวานเจี๊ยบ อะไหล่ยนต์ จากัด

25/3/2563

1,000,000

45103

ประกอบกิจการขายปลีก ส่ง ชิ้นส่วน
อุปกรณ์ อะไหล่รถยนต์มือสอง

323/1 ถนนกรุงเทพกรีฑา

แขวงทับช้าง

เขตสะพานสูง

กรุงเทพมหานคร

10240

1,500 0105563053295 บจ.ไพศาล56 จากัด

25/3/2563

1,000,000

47732

ร้ายขายปลีกเครื่องประดับ

28/592 โครงการ ศุภาลัย เวลลิงตัน ถนน แขวงห้วยขวาง
เทียนร่วมมิตร

เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร

10310

1,501 0105563053309 บจ.ศิครุ จากัด

25/3/2563

1,000,000

62023

ประกอบกิจการพัฒนาระบบเครือข่าย
เน็ตเวิรค์ เทคโนโลนีสื่อสาร และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

33/29 ถนนกาญจนาภิเษก

เขตคันนายาว

กรุงเทพมหานคร

10230

1,502 0105563053333 บจ.ลาเบลล์ แบรนด์ จากัด

25/3/2563

1,000,000

46414

นาเข้าจากต่างประเทศและเสื้อผ้าสาเร็จรูป 67/350 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 9-1-12 แขวงทุ่งสองห้อง
ได้แก่ เสื้อยืด ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย

เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร

10210

1,503 0105563053350 บจ.พอสเทคค์ คอร์ปอเรชั่น จากัด

25/3/2563

1,000,000

28199

ผลิตเเละจาหน่ายเครื่องจักร ระบบสมอง
กล เเละงานโครงสร้างที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมทุกประเภท

แขวงนวลจันทร์

เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร

10230

1,504 0105563053384 บจ.ทริปเปิ้ลพี คอนซัลแทนท์
แอนด์ แอพพลิเคชั่น จากัด

25/3/2563

1,000,000

71102

ประกอบกิจการพัฒนา ออกแบบ
119/244 ซอยคู้บอน 27 แยก 11 ถนน
ปรับเปลี่ยน รวบรวม บารุงรักษา ซ่อมแซม รามอินทรา
ฝึกอบรม นาเข้า ส่งออก จาหน่าย ให้
คาปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

แขวงท่าแร้ง

เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร

10220

1,505 0105563053392 บจ.เอเชีย แอดไวเซอร์ (ไทยแลนด์) 25/3/2563
จากัด

1,000,000

70209

ประกอบกิจการบริการที่ปรึกษาและให้
คาแนะนาเกี่ยวกับด้านการบริหารงาน

แขวงคลองต้นไทร

เขตคลองสาน

กรุงเทพมหานคร

10600

1,506 0105563053406 บจ.พอดี แพลนนิ่ง จากัด

1,000,000

70209

รับเป็นที่ปรึกษาและให้คาแนะนาเกี่ยวกับ 399 ซอยอนามัยงามเจริญ 25
การวางแผนด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
การพัฒนาเมือง การพัฒนา โครงสร้าง
พื้นฐาน การตลาด งานศึกษาความ
เหมาะสมโครงการ งานออกแบบ
วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

แขวงท่าข้าม

เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร

10150

25/3/2563

21/76 ซอยนวลจันทร์ 50

8/24 ถนนเจริญนคร

แขวงคันนายาว

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

1,507 0105563053414 บจ.พรหมมณี ฟาร์มาซูติคอล จากัด 25/3/2563

1,000,000

47721

ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัช 557 ซอยสุขุมวิท 22
ภัณฑ์เคมีภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ทุกชนิด

แขวงคลองตัน

เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร

10110

1,508 0105563053422 บจ.เทคนิคัล โอเปอเรชั่นส์ จากัด

25/3/2563

1,000,000

71102

รับทาการสารวจ วางแผน ให้คาปรึกษา 596 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
ออกแบบ วิเคราะห์ ควบคุม บริการติดตั้ง
ด้านวิศวกรรม งานระบบ

แขวงพลับพลา

เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร

10310

1,509 0105563053431 บจ.เอ๊กซ่า ไบโอเทค จากัด

25/3/2563

1,000,000

46691

ประกอบกิจการนาเข้า จัดเก็บ ผลิต ขนส่ง 139 ศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา ห้อง
จาหน่ายวัตถุอันตราย
เลขที่ 301-304 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงดินแดง

เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร

10400

1,510 0105563053457 บจ.แบร์รนั รัน จากัด

25/3/2563

1,000,000

70209

กิจกรรมให้คาปรึกษาด้านการบริหาร
จัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น

1035/1 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 35 ถนน
กรุงเทพ-นนทบุรี

แขวงวงศ์สว่าง

เขตบางซื่อ

กรุงเทพมหานคร

10800

1,511 0105563053481 บจ.ไทยเฮอร์บัล คอร์ปอเรชั่น จากัด 25/3/2563

1,000,000

47723

ประกอบกิจการ จัดจาหน่าย ค้าปลีก ค้า
ส่ง และให้คาปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าและ
บริการ ด้านความงาม สุขภาพ

17/17 ซอยวิภาวดีรงั สิต 35

แขวงสนามบิน

เขตดอนเมือง

กรุงเทพมหานคร

10210

1,512 0105563053490 บจ.สมุนไพรไทย ดีมีคุณภาพ จากัด 25/3/2563

1,000,000

47723

ประกอบกิจการจัดจาหน่าย ค้าปลีก ส่ง 17/17 ซอยวิภาวดีรงั สิต 35
และให้คาแนะนาเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
ด้านความงาม สุขภาพ

แขวงสนามบิน

เขตดอนเมือง

กรุงเทพมหานคร

10210

1,513 0105563053503 บจ.แนทเธอรีน มีเดีย จากัด

25/3/2563

1,000,000

90001

ประกอบกิจการ ศิลปะ ความบันเทิงและ
นันทนาการ

224/4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 ถนน
ประเสริฐมนูกิจ

แขวงจรเข้บัว

เขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร

10230

1,514 0105563053520 บจ.คราวน์โกลบอลบิสซิเนส จากัด

25/3/2563

1,000,000

47735

ประกอบกิจการค้า ชีวมวล ผลิตภัณฑ์
อย่างอื่น ที่ก่อเกิดพลังงานทดแทน

825 ถนนบางแวก

แขวงบางไผ่

เขตบางแค

กรุงเทพมหานคร

10160

1,515 0105563053538 บจ.เดอะ ลิ้งค์ ไบโอเทค จากัด

25/3/2563

1,000,000

20232

ประกอบกิจการโรงงานผลิตเครื่องสาอาง
โรงงานผลิตอาหารเสริม โรงงานผลิต
เครื่องดื่ม

545 ถนนพระรามที่ 2

แขวงแสมดา

เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร

10150

1,516 0105563053546 บจ.วิซดอม คอนราด จากัด
1,517 0105563053554 บจ.เกมส์ลอฟท์ แมเนีย จากัด

25/3/2563
25/3/2563

1,000,000
1,000,000

66191
62012

บริการที่ปรึกษาการลงทุน
ประกอบกิจการให้บริการด้านเทคโนโลยี
ซอฟต์แวร์ การพัฒนาและดาเนินงาน
ซอฟต์แวร์เกม ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

1104/260 ถนนพัฒนาการ
275 ชั้นที่ 4 ถนนสีลม

แขวงสวนหลวง
แขวงสีลม

เขตสวนหลวง
เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10250
10500

1,518 0105563053562 บจ.ตั้งใจรักษ์ จากัด

26/3/2563

1,000,000

86201

ประกอบกิจการสถานพยาบาล รับรักษา
คนไข้และผู้ป่วยเจ็บ การอนามัย

222/5 ถนนพุทธทมณฑลสาย 2

แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา

กรุงเทพมหานคร

10170

1,519 0105563053589 บจ.ทรูเกทเทอร์ ดิจิทัลพลัส จากัด

26/3/2563

1,000,000

73101

ประกอบธุรกิจ ให้บริการ ออกแบบ จัดทา 60/136 ซอยพหลโยธิน 59 แยก 3
สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ บริหาร
การตลาดออนไลน์ ทุกชนิด

แขวงอนุสาวรีย์

กรุงเทพมหานคร

10220

เขตบางเขน

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

1,520 0105563053627 บจ.เฉิน ฟง เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด

26/3/2563

1,000,000

47525

ประกอบกิจการ ซื้อมา ขายไป วัสดุ
ก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการ
ก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกชนิด

15/104 หมู่ที่ 11

แขวงคลองกุ่ม

เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร

10240

1,521 0105563053635 บจ.ซัคเซส แอนด์ พรอสเพอริที
จากัด

26/3/2563

1,000,000

46900

ประกอบกิจการขายส่งสินค้าทั่วไป

41/49 หมู่ที่ 2

แขวงจอมทอง

เขตจอมทอง

กรุงเทพมหานคร

10150

1,522 0105563053643 บจ.เวสเทอร์สเตด คอนซัลติ้ง จากัด 26/3/2563

1,000,000

70209

ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจ
วางแผนงาน บริหารองค์กร

18/176 ถนนพระราม 9

แขวงหัวหมาก

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

1,523 0105563053651 บจ.พี เอที ที แลนด์ แอนด์ ซิตี้
จากัด

26/3/2563

1,000,000

68102

ประกอบกิจการให้บริการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

19/17 ซอยหัวหมาก 11

แขวงหัวหมาก

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

1,524 0105563053678 บจ.พีที แอนด์ ทีที เอ็นเตอร์ไพรส์
จากัด

26/3/2563

1,000,000

70209

ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจ
วางแผนงาน บริหารองค์กร ติดต่อด้าน
การค้าระหว่างประเทศและในประเทศ

181/176 ถนนพระราม 9

แขวงหัวหมาก

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

1,525 0105563053686 บจ.เกณิกา โปรดักส์ จากัด

26/3/2563

1,000,000

46443

ประกอบกิจการจัดจาหน่ายสินค้าเสริม
ความงาม เครื่องสาอางค์ เวชสาอางค์
และสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้อง

345/63 หมู่บ้าน เนอวานาบียอนด์ 3
ถนนคลองลาเจียก

แขวงนวลจันทร์

เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร

10230

1,526 0105563053716 บจ.ดับบลิวพี แอ็ดวานซ์ จากัด

26/3/2563

1,000,000

10309

ประกอบกิจการผลิต นาเข้า ส่งออก
49/567 หมู่บ้าน สัมมากร ซอยนิมิตใหม่ แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา
พืชผักผลไม้แช่แข็ง อาหารสาเร็จรูปแช่แข็ง 34
และสินค้าแปรรูปจากผลิตภัณฑ์ ออร์แก
นิก ทุกชนิด

กรุงเทพมหานคร

10510

1,527 0105563053724 บจ.ฟอร์จูน กรุ๊ป 2020 จากัด

26/3/2563

1,000,000

68201

ประกอบกิจการจัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ
ปรับปรุง ใช้สถานที่ เเละจัดการโดย
ประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ

42/681 ซอยนิมิตใหม่ 40

แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร

10510

1,528 0105563053732 บจ.แฮชแท็ก บาร์ แอนด์
เรสเตอรองท์ จากัด

26/3/2563

1,000,000

56101

ประกอบกิจการร้านอาหาร จาหน่าย
อาหารเครื่องดื่ม ทุกชนิด

643/1 ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึง
ทองหลาง)

แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร

10310

1,529 0105563053741 บจ.กิสะลา ไฟฟ์ จากัด

26/3/2563

1,000,000

35101

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า โซ
ล่าร์เซล พลังงานชีวมวล

111/72 ถนนรัชดา-รามอินทรา

แขวงคันนายาว

เขตคันนายาว

กรุงเทพมหานคร

10230

1,530 0105563053759 บจ.เคล นาว (ประเทศไทย) จากัด

26/3/2563

1,000,000

63113

ประกอบกิจการบริการเป็นตลาดกลางใน 5/6 ซอยพหลโยธิน 14 ถนนพหลโยธิน
การซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธใี ช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต

แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร

10400

1,531 0105563053767 บจ.สีเมือง จากัด

26/3/2563

1,000,000

46692

ประกอบการค้า ผลิตและจาหน่าย ปลีก
และส่ง ปุ๋ยอินทรีย์และเคมี

แขวงบางชัน

เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร

10510

81/119 ถนนหทัยราษฎร์

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

1,532 0105563053775 บจ.กิสะลา ไนน์ จากัด

26/3/2563

1,000,000

35101

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า โซล่า 111/72 ถนนรัชดา-รามอินทรา
เซลล์

แขวงคันนายาว

เขตคันนายาว

กรุงเทพมหานคร

10230

1,533 0105563053783 บจ.ชีวติ ดีจริง จากัด

26/3/2563

1,000,000

47190

ประกอบกิจการจาหน่ายสินค้า น้ายา วัสดุ 773 ถนนเทพรักษ์
สิ้นเปลือง และอุปกรณ์ทาความสะอาด

แขวงท่าแร้ง

เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร

10220

1,534 0105563053791 บจ.กิสะลา ซิกซ์ จากัด

26/3/2563

1,000,000

35101

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า เป็น 111/72 ถนนรัชดา-รามอินทรา
ที่ปรึกษา โครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจผลิตโรงงานไฟฟ้า

แขวงคันนายาว

เขตคันนายาว

กรุงเทพมหานคร

10230

1,535 0105563053805 บจ.อัตตา วิศวกรรม 36 จากัด

26/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง รับเป็นที่ 88/116 หมู่บ้าน เดอะ ธารา ซอยพระยา แขวงบางชัน
ปรึกษาและให้คาแนะนาปัญหาเกี่ยวกับ สุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์
ด้านบริหารงานก่อสร้าง

เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร

10510

1,536 0105563053813 บจ.กิสะลา ทู จากัด

26/3/2563

1,000,000

35101

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า โซ
ล่าร์เซล พลังงานชีวมวล

111/72 ถนนรัชดา-รามอินทรา

เขตคันนายาว

กรุงเทพมหานคร

10230

1,537 0105563053821 บจ.เผ็ดศาสตร์ จากัด

26/3/2563

1,000,000

47219

ประกอบกิจการค้า ร้านอาหาร จาหน่าย
อาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด สุรา บุหรี่
นาเข้าและส่งออกวัตถุดิบเครื่องปรุง
อาหารแห้ง อาหารสด

23/10 ซอยประดิพัทธ์ 6 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท

เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร

10400

1,538 0105563053830 บจ.กิสะลา ทรี จากัด

26/3/2563

1,000,000

35101

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า โซล่า 111/72 ถนนรัชดา-รามอินทรา
เซลล์

แขวงคันนายาว

เขตคันนายาว

กรุงเทพมหานคร

10230

1,539 0105563053848 บจ.ชัยพร เครน จากัด

26/3/2563

1,000,000

33200

ประกอบกิจการรับติดตั้งเครน รับรื้อถอน 299/309 ถนนแจ้งวัฒนะ
ซื้นและขายเครน

แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร

10210

1,540 0105563053864 บจ.บัคคัส ออนไลน์ จากัด

26/3/2563

1,000,000

47912

ประกอบกิจการจาหน่าย ขายปลีก ขายส่ง 36/5 ซอยสุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) ถนน แขวงคลองตันเหนือ
ไวน์ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ทุก
สุขุมวิท
ประเภท ทางอินเตอร์เน็ต

เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

1,541 0105563053899 บจ.เอ็นพีเอส กรีน ซิกซ์ จากัด

26/3/2563

1,000,000

35101

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า โซ
ล่าร์เซล พลังงานชีวมวล

111/72 ถนนรัชดา-รามอินทรา

แขวงคันนายาว

เขตคันนายาว

กรุงเทพมหานคร

10230

1,542 0105563053911 บจ.เอ็นพีเอส กรีน เซเว่น จากัด

26/3/2563

1,000,000

35101

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า โซ
ล่าร์เซล พลังงานชีวมวล

111/72 ถนนรัชดา-รามอินทรา

แขวงคันนายาว

เขตคันนายาว

กรุงเทพมหานคร

10230

1,543 0105563053929 บจ.เอ็นพีเอส กรีน เอท จากัด

26/3/2563

1,000,000

35101

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า โซ
ล่าร์เซล พลังงานชีวมวล

111/72 ถนนรัชดา-รามอินทรา

แขวงคันนายาว

เขตคันนายาว

กรุงเทพมหานคร

10230

1,544 0105563053937 บจ.เอ็นพีเอส กรีน ไฟฟ์ จากัด

26/3/2563

1,000,000

35101

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า โซ
ล่าร์เซล พลังงานชีวมวล

111/72 ถนนรัชดา-รามอินทรา

แขวงคันนายาว

เขตคันนายาว

กรุงเทพมหานคร

10230

แขวงคันนายาว

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

1,545 0105563053945 บจ.ซุปเปอร์ อะควา จากัด

26/3/2563

1,000,000

72102

ประกอบกิจการวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ 990 ถนนพระรามที่ 4
ยาฆ่าเวื้อแบบไร้สารเคมี

แขวงสีลม

1,546 0105563053988 บจ.โปรเวิรค์ แอคชั่น จากัด

26/3/2563

1,000,000

82302

ประกอบกิจการรับจัดงานประชุมแถลงข่าว 143/72 หมู่บ้าน พลีโน่ รามอินทรา-วง
งานแสดงสินค้า นิทรรศการ อิเว้นท์
แหวน

1,547 0105563053996 บจ.เดอะ พีแอลเคเจ เทรดดิ้ง จากัด 26/3/2563

1,000,000

46319

ประกอบกิจการขายส่งผลิตภัณฑ์อาหาร
สาเร็จรูป อาหารกระป๋อง อาหารอบแห้ง
อาหารแช่แข็ง

1,548 0105563054003 บจ.เอ็นพีเอส กรีน วัน จากัด

26/3/2563

1,000,000

35101

1,549 0105563054020 บจ.ของดี88 จากัด

26/3/2563

1,000,000

1,550 0105563054054 บจ.ไดมอนด์ แอนด์ โกลด์ คอน
สตรัคชั่น จากัด

26/3/2563

1,551 0105563054089 บจ.คลับอาร์ต สตูดิโอ จากัด

อำเภอ

รหัส
ไปรษณีย์

กรุงเทพมหานคร

10500

แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร

10510

แขวงบางมด

เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร

10140

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า โซล่า 111/72 ถนนรัชดา-รามอินทรา
เซล พลังงานชีวมวล

แขวงคันนายาว

เขตคันนายาว

กรุงเทพมหานคร

10230

58192

ประกอบกิจการจัดพิมพ์จาหน่ายหรือ
เผยแพร่งานอื่นๆผ่านทางออนไลน์

99/273 อาคารเอลลิโอ สุขุมวิท 64
อาคารบี ชั้นที่ 2 ซอยสุขุมวิท 64 ถนน
สุขุมวิท

แขวงพระโขนงใต้

เขตพระโขนง

กรุงเทพมหานคร

10260

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

55/13 ซอยเคหะร่มเกล้า 64

แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร

10520

26/3/2563

1,000,000

74200

ประกอบกิจการบริการถ่ายภาพ เวดดิ้ง พรี 338/30 หมู่บ้าน เวิรค์ เพลส เพชรเกษม
เวดดิ้ง งานแต่งงาน ทั้งในและนอกสถานที่ 81-2 ถนนมาเจริญ
และในงานพิธที ุกประเภท รับงาน
ถ่ายภาพแต่งงาน ภาพครอบครัว ภาพ
แฟ่ชั่น และวีดีโอ

แขวงหนองค้างพลู

เขตหนองแขม

กรุงเทพมหานคร

10160

1,552 0105563054101 บจ.ฉวนต๋า มันนี่ จากัด

26/3/2563

1,000,000

66123

ประกอบธุรกิจ ซื้อขาย ธนบัตรต่างประเทศ 92 ถนนพระอาทิตย์

แขวงชนะสงคราม

เขตพระนคร

กรุงเทพมหานคร

10200

1,553 0105563054127 บจ.ไอแม็กซ์ เพาเวอร์ทูล จากัด

26/3/2563

1,000,000

46599

ประกอบกิจการค้าเครื่องจักร เครื่องมือกล 348 ถนนเทอดไท
เครื่องมือช่าง ทุกประเภท รวมทั้งอะไหล่
และอุปกรณ์

แขวงบางแค

เขตบางแค

กรุงเทพมหานคร

10160

1,554 0105563054135 บจ.ซีค แอนด์ พีค จากัด

26/3/2563

1,000,000

73101

ประกอกบิจการให้บริการทางด้าน
การตลาด บริการผลิตสื่อโฆษณาทุกชนิด

แขวงถนนเพชรบุรี

เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร

10400

1,555 0105563054143 บจ.เคพี คลีนนิ่ง จากัด

26/3/2563

1,000,000

81210

ประกอบกิจการให้บริการทาความสะอาด 22 หมู่ที่ 19 ซอยราชพฤกษ์ 12 ถนน
กระจกภายนอกและภายในอาคารที่สูง
ราชพฤกษ์

แขวงบางระมาด

เขตตลิ่งชัน

กรุงเทพมหานคร

10170

239 ถนนพุทธบูชา

488/16 ถนนเพชรบุรี

เขตบางรัก

จังหวัด

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

1,556 0105563054151 บจ.ยูนิแล็บส์ จากัด

26/3/2563

1,000,000

47721

ประกอบกิจการขายปลีกสินค้าทางเภสัช
ภัณฑ์และเวชภัณฑ์ ชุดปฐมพยาบาล
เครื่องหอม หัวน้าหอม และน้าหอม ยา
รักษาโรค ผลิตภัณฑ์ยาอื่นๆ ยาสมุนไพร
เครื่องเทศ

48 ซอยสุขุมวิท 65

แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

1,557 0105563054160 บจ.มิตรแท้ อีควิปเมนท์ จากัด

26/3/2563

1,000,000

46593

ประกอบกิจการจาหน่าย เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ ทุกขั้นตอนการผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรม รวมถึงชิ้นส่วนอะไหล่

42/30 ซอยนิมิตใหม่ 40

แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร

10510

1,558 0105563054178 บจ.บ้านแฝดสตูดิโอ จากัด

26/3/2563

1,000,000

73101

ประกอบกิจการให้บริการทางด้านการ
โฆษณาอย่างเต็มรูปแบบ

81/9 หมู่บ้าน พฤกษาทาวน์ พรีเว่ อ่อน
นุช 66 ซอยอ่อนนุช 66 แยก 19

แขวงประเวศ

เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

10250

1,559 0105563054194 บจ.เอวาฟูดส์ แอนด์ โปรดักส์ จากัด 26/3/2563

1,000,000

46319

ประกอบกิจการค้าขาย ผลิต นาเข้า
ส่งออก อาหารสด อาหารแห้ง

288/229 หมู่บ้าน บุราสิริ ปัญญาอินทรา แขวงบางชัน
ถนนเลียบคลองสอง

เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร

10510

1,560 0105563054208 บจ.เอธ วันเดอร์ส จากัด

26/3/2563

1,000,000

81293

ประกอบกิจการให้บริการ ฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ห้องเลขที่
โรค
4703 ชั้นที่ 47 ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา

เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร

10120

1,561 0105563054216 บจ.เออร์เบิน โหมด จากัด

26/3/2563

1,000,000

43301

ประกอบกิจการติดตั้งส่วนประกอบอาคาร 42/26 หมู่บ้าน นพอนันต์ ซอยเลียบ
และการตกแต่งภายใน
คลองสอง 16 ถนนเลียบคลองสอง

แขวงบางชัน

เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร

10510

1,562 0105563054232 บจ.ไทยเพ็ทพลาสติก จากัด

26/3/2563

1,000,000

46693

ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก หรือสิ่ง
อื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันทั้งที่อยู่ใน
สภาพ วัตถุดิบ

52 ซอยเอกชัย 61

แขวงคลองบางบอน

เขตบางบอน

กรุงเทพมหานคร

10150

1,563 0105563054241 บจ.เน็กซ์พลัส เทรดดิ้ง จากัด

26/3/2563

1,000,000

46204

ประกอบกิจการขายส่งสัตว์มีชีวติ

706/92 หมู่บ้าน คุณาลัย ซอย9/7 ถนน แขวงท่าข้าม
บางขุนเทียน-ชายทะเล

เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร

10150

1,564 0105563054259 บจ.โซลารี่ เอนเนอจี้ (ไทยแลนด์)
จากัด

26/3/2563

1,000,000

35101

ประกอบกิจการธุรกิจพลังงานทดแทน

1 อาคารเอ็มไพร์ ชั้นที่ 47 ห้องเลขที่
4703 ถนนสาทรใต้

เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร

10120

1,565 0105563054267 บจ.สุวรรณธารง จากัด

26/3/2563

1,000,000

62022

ประกอบกิจกรรมการให้คาปรึกษา
ทางด้านซอฟต์แวร์

57 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น แขวงลุมพินี
ที่ 18 ถนนวิทยุ

เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

10330

1,566 0105563054275 บจ.โอซี พีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จากัด

27/3/2563

1,000,000

46319

ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีกอาหาร
เสริมเพื่อสุขภาพ

11 ซอยคู้บอน 6 แยก 2

แขวงรามอินทรา

เขตคันนายาว

กรุงเทพมหานคร

10230

1,567 0105563054283 บจ.ศิริ เครน จากัด

27/3/2563

1,000,000

52214

ประกอบกิจการรับจ้างและบริการ รถเครน 713/5 ซอยสุขุมวิท 101
รถยก ทุกชนิด

แขวงบางจาก

เขตพระโขนง

กรุงเทพมหานคร

10260

1,568 0105563054291 บจ.คอร์ปอเรท กิ๊ฟท์ จากัด

27/3/2563

1,000,000

46439

ประกอบกิจการค้าของที่ระลึก ของแปลก 99/331 ถนนกัลปพฤกษ์
ใหม่ ขายส่งและขายปลีกของใช้ในโรงงาน

แขวงบางแค

เขตบางแค

กรุงเทพมหานคร

10160

แขวงยานนาวา

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

1,569 0105563054313 บจ.เทคนิคอล โซลูชั่น 2020 จากัด 27/3/2563

1,000,000

46421

ประกอบกิจการขายสินค้าและอะไหล่แอร์ 286 ซอยนวมินทร์ 11
ซ่อม ติดตั้ง และบริการระบบปรับอากาศ
และวัสดุก่อสร้างไฟฟ้า ประปา ค้า
เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล
เครื่องทุ่นแรง

แขวงคลองจั่น

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

1,570 0105563054356 บจ.แอทโมสฟ์ ดิจิทัล โซลูชั่นส์
จากัด

27/3/2563

1,000,000

70209

ประกอบกิจการ รับเป็นที่ปรึกษา ให้
458 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 36
คาแนะนาทางด้านการบริหารงาน พาณิช
ยกรรม อุตสาหกรรม

แขวงบางมด

เขตจอมทอง

กรุงเทพมหานคร

10150

1,571 0105563054381 บจ.สมณ์ 2020 จากัด

27/3/2563

1,000,000

68103

ประกอบกิจการ ให้เช่าที่ดิน พัฒนาที่ดิน
เเละอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการอยู่อาศัย
การพาณิชย์

แขวงบางพลัด

เขตบางพลัด

กรุงเทพมหานคร

10700

1,572 0105563054429 บจ.คาริเบอร์ จากัด
1,573 0105563054437 บจ.วีแคร์ บีเคเค (ประเทศไทย)
จากัด

27/3/2563
27/3/2563

1,000,000
1,000,000

85500
81293

การบริการที่สนับสนุนการศึกษา
36 ซอยยาสูบ 2 ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงจอมพล
ประกอบกิจการให้บริการฉีดพ่นกาจัดเชื้อ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส แขวงจอมพล
โรคและแมลง
คอมเพล็กซ์ ยูนิต 2001-2005 ชั้นที่ 20
ถนนวิภาวดีรงั สิต

เขตจตุจักร
เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10900
10900

1,574 0105563054461 บจ.คลาวเดโร่ กรุ๊ป จากัด

27/3/2563

1,000,000

73101

กิจกรรมของบริษัทโฆษณา

แขวงตลาดบางเขน

เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร

10210

1,575 0105563054470 บจ.ชนะกิจอินเตอร์เนชั่นแนล จากัด 27/3/2563

1,000,000

46103

ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออก รองเท้าทุก 3 ซอยฉลองกรุง 47
ชนิด

แขวงลาปลาทิว

เขตลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร

10520

1,576 0105563054518 บจ.มาตา แม็กซ์ (ประเทศไทย)
จากัด

27/3/2563

1,000,000

52213

ประกอบกิจการให้บริการสถานที่จอด
ยานพาหนะ ให้บริการดูแล ทาความ
สะอาดยานพาหนะ

26 ถนนรามคาแหง

แขวงสะพานสูง

เขตสะพานสูง

กรุงเทพมหานคร

10240

1,577 0105563054534 บจ.บ็อกซ์ซ่า จากัด

27/3/2563

1,000,000

73101

ประกอบกิจการผลิต สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
กระจายภาพและเสียง สื่ออิเล็กทรอนิกส์
สื่อโฆษณา และสื่ออื่นๆ ทุกชนิด ทุก
ประเภท

21 ซอยนวลน้อย

แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

1,578 0105563054551 บจ.สเตตัส ควอ จากัด

27/3/2563

1,000,000

46109

ประกอบกิจการประมูลเพื่อจัดหาและ
จัดซื้อ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้บุคคล
คณะบุคคล นิติบุคคล

119/84 หมู่บ้าน เพล็กซ์ วัชรพล ถนน
ร่วมมิตรพัฒนา

แขวงท่าแร้ง

เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร

10220

1,579 0105563054569 บจ.พีเอแพลนเน็ท จากัด

27/3/2563

1,000,000

74101

ประกอบกิจการให้บริการออกแบบตกแต่ง 45/12 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ)
ภายในและจัดหาอุปกรณ์ตกแต่ง
เฟอร์นิเจอร์ทุกประเภท

แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

264 ถนนจรัญสนิทวงศ์

292/25 หมู่บ้าน วิสต้าปาร์ค วิภาวดี 2
หมู่ที่ 4

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

1,580 0105563054607 บจ.แอลอาร์ คอสเมติก จากัด
1,581 0105563054615 บจ.บลูสกาย เอวิเอชั่น แอนด์ มาร์
เก็ตติ้ง เซอร์วสิ จากัด

27/3/2563
27/3/2563

1,000,000
1,000,000

47723
70209

ร้านขายปลีกเครื่องสาอาง
ให้คาปรึกษา แนะนาบริหาร จัดการ
ธุรกิจด้านการบินและธุรกิจการนาเที่ยว
ทาการตลาด

1,582 0105563054623 บจ.ทรัพย์อินทร 2019 จากัด

27/3/2563

1,000,000

47721

1,583 0105563054631 บจ.โกโซล โซล่าร์ ทู จากัด

27/3/2563

1,000,000

1,584 0105563054640 บจ.โกโซล โซล่าร์ วัน จากัด

27/3/2563

1,585 0105563054658 บจ.จิ่นเฉิง อี-คอมเมิรซ์ จากัด

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
12/5 ซอยกรุงเทพกรีฑา 32
90 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 18

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

แขวงสะพานสูง
แขวงช่องนนทรี

เขตสะพานสูง
เขตยานนาวา

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10240
10120

ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัช 77/99 ถนนสามวา
ภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้
ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยา
บารุงพืช และสัตว์ทุกชนิด

แขวงบางชัน

เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร

10510

35101

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า โซ
ล่าร์เซล พลังงานชีวมวล

111/72 ถนนรัชดา-รามอินทรา

แขวงคันนายาว

เขตคันนายาว

กรุงเทพมหานคร

10230

1,000,000

35101

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า โซ
ล่าร์เซล พลังงานชีวมวล

111/72 ถนนรัชดา-รามอินทรา

แขวงคันนายาว

เขตคันนายาว

กรุงเทพมหานคร

10230

27/3/2563

1,000,000

47912

การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต

222/262 หมู่บ้าน เออร์เบิน สาทร ถนน แขวงบางจาก
ราชพฤกษ์

เขตภาษีเจริญ

กรุงเทพมหานคร

10160

1,586 0105563054666 บจ.ครองสกลโฮลดิ้ง จากัด

27/3/2563

1,000,000

56101

ประกอบกิจการร้านอาหาร ผลิตและจัด
จาหน่าย แฟรนไชส์ธรุ กิจด้านอาหารทุก
ประเภท

9/64 ซอยรามคาแหง 144 ถนน
รามคาแหง

แขวงสะพานสูง

เขตสะพานสูง

กรุงเทพมหานคร

10240

1,587 0105563054674 บจ.เอ็นพีเอส กรีน ไนน์ จากัด

27/3/2563

1,000,000

35101

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า โซ
ล่าร์เซล พลังงานชีวมวล

111/72 ถนนรัชดา-รามอินทรา

แขวงคันนายาว

เขตคันนายาว

กรุงเทพมหานคร

10230

1,588 0105563054691 บจ.เคโฮม แอนด์ ฮาร์ดแวร์ จากัด

27/3/2563

1,000,000

69100

ให้บริการทางด้านกฎหมาย บัญชี
วิศวกรรม

115/111 ถนนบางบอน 4

แขวงบางบอนเหนือ

เขตบางบอน

กรุงเทพมหานคร

10150

1,589 0105563054704 บจ.พี.จี.เรียลเอสเตท จากัด
1,590 0105563054712 บจ.เอนโดส จากัด

27/3/2563
27/3/2563

1,000,000
1,000,000

46693
47721

ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก
ประกอบกิจการจาหน่ายยาและเวชภัณฑ์
ทุกชนิดทุกประเภท

57/34 ซอยงามดูพลี
30 ซอยสุขุมวิท 61 (เศรษฐบุตร)

แขวงทุ่งมหาเมฆ
แขวงคลองตันเหนือ

เขตสาทร
เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10120
10110

1,591 0105563054721 บจ.เอ็ม.บี.เรียลเอสเตท จากัด

27/3/2563

1,000,000

46693

ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก
พลาสติก หรือ สิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน

57/34 ซอยงามดูพลี

แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร

10120

1,592 0105563054739 บจ.เอเอ็นวี อินโนเวชั่น จากัด

27/3/2563

1,000,000

47739

ประกอบธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
ทาความสะอาด

9/22 ถนนเพิ่มสิน

แขวงออเงิน

เขตสายไหม

กรุงเทพมหานคร

10220

1,593 0105563054747 บจ.มงคลชัย เมคคานิค จากัด
1,594 0105563054771 บจ.การูด้า เฮลท์แคร์ จากัด

27/3/2563
27/3/2563

1,000,000
1,000,000

41002
46441

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร
การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทาง
การแพทย์

587/3 ซอยบางบอน 4 ซอย 7
1873/2 ถนนพหลโยธิน

แขวงบางบอน
แขวงลาดยาว

เขตบางบอน
เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10150
10900

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

1,595 0105563054780 บจ.รีเทล บิสซิเนส จากัด

27/3/2563

1,000,000

82110

ประกอบกิจการรับบริหารงานร้านค้าปลีก 50 ซอยลาดปลาเค้า 72 แยก 6
ร้านสะดวกซื้อ

แขวงอนุสาวรีย์

เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร

10220

1,596 0105563054798 บจ.มีอัน บิวตี้ จากัด

27/3/2563

1,000,000

20232

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายรวมทั้ง
สั่งเข้ามาจาหน่ายในประเทศและส่งออก
ไปจาหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้า
ประเภท เครื่องสาอาง

แขวงแสมดา

เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร

10150

1,597 0105563054801 บจ.โอยั๊วะ เทรดดิ้ง จากัด

27/3/2563

1,000,000

47219

ประกอบกิจการขายสินค้า เช่น ผัก ผลไม้ 47/1 ถนนงามวงศ์วาน
พืชสวน บุหรี่ เครื่องดื่ม

แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

1,598 0105563054810 บจ.โพรมิเน้นซ์ พร็อพเพอร์ตี้ ดี
เวลล็อปเม้นท์ จากัด

27/3/2563

1,000,000

68101

ประกอบกิจการค้าที่ดิน จัดสรรที่ดินและ
บ้าน

199/18 ซอยร่มเกล้า 11

แขวงแสนแสบ

เขตมีนบุรี

กรุงเทพมหานคร

10510

1,599 0105563054828 บจ.ริชแมน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
กรุ๊ป จากัด

27/3/2563

1,000,000

46522

จัดหาไอเทม บัตรเติมเกมส์ออนไลน์ ฝาก
เล่นเกมส์ นายหน้าหาคนเล่นเกมส์

131/1 ซอยรามคาแหง 112

แขวงสะพานสูง

เขตสะพานสูง

กรุงเทพมหานคร

10240

1,600 0105563054836 บจ.ดับเบิ้ลยู2020 จากัด

27/3/2563

1,000,000

82302

ประกอบกิจการทาสื่ออนไลน์ งาน
88/137 หมู่ที่ 4 ซอยรามอินทรา 13
ประชาสัมพันธ์ รับจัดงานอีเว้นท์และงาน
บริการอื่นๆ

แขวงอนุสาวรีย์

เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร

10220

1,601 0105563054844 บจ.วาย ทเวนตี้โฟร์ กรุ๊ป จากัด

27/3/2563

1,000,000

47711

ประกอบกิจการค้า เครื่องนุ่มห่ม เสื้อผ้า
สาเร็จรูป เครื่องประดับ เครื่องสาอางค์
เครื่องมือเสริมความงาม อื่นๆ

แขวงราษฎร์พัฒนา

เขตสะพานสูง

กรุงเทพมหานคร

10240

1,602 0105563054852 บจ.อาร์นัคสตีล จากัด

27/3/2563

1,000,000

46622

การขายส่งเหล็กเหล็กกล้าและโลหะที่นอก 3 ซอย20 แยก8-12 ถนนบางขุนเทียนกลุ่มเหล็กขั้นมูลฐาน
ชายทะเล

แขวงแสมดา

เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร

10150

1,603 0105563054879 บจ.ใบหญ้าสยาม จากัด

27/3/2563

1,000,000

20232

ประกอบกิจการผลิต จาหน่าย เป็น
ตัวแทนจาหน่าย สินค้าเกี่ยวกับสุขภาพ
อาหารเสริม เครื่องดื่ม ความงาม

แขวงลาปลาทิว

เขตลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร

10520

1,604 0105563054895 บจ.พรหมกัญ โปรดักส์ จากัด

27/3/2563

1,000,000

46431

การขายส่งหนังสือหนังสือพิมพ์และเครื่อง 53/190 ชั้นที่ 2 หมู่ที่ 1 ซอย13 แยก 8
เขียน
ถนนจอมทอง

แขวงจอมทอง

เขตจอมทอง

กรุงเทพมหานคร

10150

1,605 0105563054909 บจ.ดีตลอด จากัด

27/3/2563

1,000,000

68103

การเช่าและการดาเนินการเกี่ยวกับ
151 ซอยสุขสวัสดิ์ 14
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็น ของตนเองหรือเช่า
จากผู้อื่นเพื่อเป็นที่พักอาศัย

แขวงจอมทอง

เขตจอมทอง

กรุงเทพมหานคร

10150

1,606 0105563054917 บจ.ดอกเตอร์ไคท์ จากัด

27/3/2563

1,000,000

46441

การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทาง
การแพทย์

289/66 หมู่บ้าน เพอร์เฟคพาร์ค สุวรรณ แขวงมีนบุรี
ภูมิ ซอยร่มเกล้า 6/1 ถนนร่มเกล้า

เขตมีนบุรี

กรุงเทพมหานคร

10510

1,607 0105563054933 บจ.พร้อมท์ ดิ อินโนเวชั่นส์ จากัด

27/3/2563

1,000,000

20232

ผลิตและจาหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพและ
ความงาม

559/61 ซอยเสือใหญ่อุทิศ

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

194/9 ถนนท่าข้าม

7/135 ซอยรามคาเเหง 152

111/145 ซอยฉลองกรุง 53

แขวงจันทรเกษม

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

1,608 0105563054968 บจ.กรีนทัช อินโนเวชั่น (ไทย
แลนด์) จากัด

27/3/2563

1,000,000

32909

ประกอบกิจการผลิต นาเข้า และจาหน่าย 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 47 ยูนิต แขวงยานนาวา
สินค้าอุปโภค บริโภคตามที่ระบุไว้
4703 ถนนสาทรใต้

เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร

10120

1,609 0105563054984 บจ.คิดใหญ่ คอนซัลติ้ง จากัด

27/3/2563

1,000,000

70209

ประกอบธุรกิจรับเป็นที่ปรึกษาและให้
คาแนะนาปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน
พาณิชยกรรม อุตสากรรม

เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร

10120

1,610 0105563055000 บจ.เอ็นพีเอส กรีน ทู จากัด

27/3/2563

1,000,000

35101

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า โซล่า 111/72 ถนนรัชดา-รามอินทรา
เซล พลังงานชีวมวล

แขวงคันนายาว

เขตคันนายาว

กรุงเทพมหานคร

10230

1,611 0105563055018 บจ.เอ็นพีเอส กรีน ทรี จากัด

27/3/2563

1,000,000

35101

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า โซล่า 111/72 ถนนรัชดา-รามอินทรา
เซล พลังงานชีวมวล

แขวงคันนายาว

เขตคันนายาว

กรุงเทพมหานคร

10230

1,612 0105563055026 บจ.เอ็นพีเอส กรีน โฟร์ จากัด

27/3/2563

1,000,000

35101

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า โซล่า 111/72 ถนนรัชดา-รามอินทรา
เซล พลังงานชีวมวล

แขวงคันนายาว

เขตคันนายาว

กรุงเทพมหานคร

10230

1,613 0105563055034 บจ.เอส.พี.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
โซลูชั่น จากัด

27/3/2563

1,000,000

71102

ประกอบกิจการด้านวิศวกรรม

399/137 หมู่ที่ 18 ซอยสีหบุรานุกิจ 13

แขวงมีนบุรี

เขตมีนบุรี

กรุงเทพมหานคร

10510

1,614 0105563055042 บจ.ดับเบิ้ล พี สโตร์ จากัด

27/3/2563

1,000,000

47723

ประกอบกิจการขายปลีก และขายส่ง
เครื่องสาอางทุกชนิดรวมถึง อุปกรณ์
เครื่องมือและเครื่องใช้ความงาม

339/342 ซอยเพชรเกษม 69 แยก 5

แขวงหลักสอง

เขตบางแค

กรุงเทพมหานคร

10160

1,615 0105563055051 บจ.ซีเคียว มอร์ จากัด

27/3/2563

1,000,000

47612

ค้ากระดาษ สิ่งพิมพ์ หมึกสาหรับ
เครื่องพิมพ์

367/1 อาคารเดชะรินทร์ ซอยศูนย์วจิ ัย 4 แขวงบางกะปิ
ถนนพระราม 9 ซอย 13

เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร

10310

1,616 0105563055077 บจ.คะนิ้ง โคโคนัท จากัด
1,617 0105563055140 บจ.นาคี อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต
จากัด

27/3/2563
27/3/2563

1,000,000
1,000,000

46322
46109

ประกอบกิจการค้าน้าผลไม้
ประกอบกิจการเป็นตัวแทน นายหน้า
ตัวแทนจัดจาหน่าย ซื้อขายสินค้า
ผลิตภัณฑ์นาเข้า ส่งออกทุกประเภท

279 ซอยอินทามระ 41
11/98 ซอยรามคาแหง 44 (เลิศนิมิต)

แขวงรัชดาภิเษก
แขวงหัวหมาก

เขตดินแดง
เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10400
10240

1,618 0105563055158 บจ.ไอคอนิค รีเฟรชเมนท์ จากัด

27/3/2563

1,000,000

46322

ร้านขายส่ง ปลีก ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจาก 97 ซอยวชิรธรรมสาธิต 26
ผลไม้ทุกชนิด

แขวงบางนาเหนือ

เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร

10260

1,619 0105563055166 บจ.ยูนิตี้ แอดวานซ์ คอมมิวนิเคชั่น 27/3/2563
จากัด

1,000,000

62012

ประกอบกิจการให้บริการออกแบบและให้ 88/197 หมู่บ้าน ดุสิตแกรนด์ปาร์ค ถนน แขวงบางชัน
เช่างาน วางระบบ ติดตั้ง ระบบ
เลียบคลองสอง
สาธารณูปโภค ระบบสารสนเทศ

เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร

10510

1,620 0105563055191 บจ.บีทูลส์ เทรนนิ่ง จากัด
1,621 0105563055212 บจ.ลิตเติ้ล โท จากัด
1,622 0105563055239 บจ.แคสปี้ จากัด

1,000,000
1,000,000
1,000,000

85491
14112
63113

กิจกรรมการเรียนการสอนภาษา
ประกอบกิจการเสื้อผ้าสาเร็จรูปทุกชนิด
ประกอบกิจการให้บริการเป็นตลาดกลาง
ในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธใี ช้
สื่ออิเล็กทริกนิส์

เขตธนบุรี
เขตลาดกระบัง
เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10600
10520
10400

27/3/2563
27/3/2563
27/3/2563

1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 47 ยูนิต แขวงยานนาวา
4703 ถนนสาทรใต้

11 ซอยอินทรพิทักษ์5 ถนนอินทรพิทักษ์ แขวงบางยี่เรือ
511 ถนนลาดกระบัง
แขวงลาดกระบัง
1077/23 ไซมิส ราชครู อาคาร เอ ถนน แขวงพญาไท
พหลโยธิน

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

1,623 0105563055255 บจ.แอ็ดวานซ์ แอสเส็ท จากัด

27/3/2563

1,000,000

68102

ซื้อ ขาย เช่า พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ก่อสร้าง

8 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา

เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร

10120

1,624 0105563055263 บจ.โกโซล โซล่าร์ ทรี จากัด

27/3/2563

1,000,000

35101

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า โซ
ล่าร์เซล พลังงานชีวมวล

111/72 ถนนรัชดา-รามอินทรา

แขวงคันนายาว

เขตคันนายาว

กรุงเทพมหานคร

10230

1,625 0105563055280 บจ.โกโซล โซล่าร์ โฟร์ จากัด

27/3/2563

1,000,000

35101

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับไฟฟ้า โซล่าร์เซล
พลังงานชีวมวล

111/72 ถนนรัชดา-รามอินทรา

แขวงคันนายาว

เขตคันนายาว

กรุงเทพมหานคร

10230

1,626 0105563055298 บจ.อีเกิล กรุ๊ป ทรานสปอร์ต แอนด์ 30/3/2563
โลจิสติกส์ จากัด

1,000,000

49323

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้า ทาง
อากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ

9 ซอยนาคนิวาส 37 แยก 2-20 ถนน
นาคนิวาส

แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร

10230

1,627 0105563055301 บจ.แก้วต้องตา บางกอก จากัด

30/3/2563

1,000,000

74109

ประกอบกิจการบริการรับออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าทุกชนิด

421 ซอยสุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

1,628 0105563055328 บจ.เพชรพันล้าน 2020 จากัด

30/3/2563

1,000,000

46695

ประกอบกิจการขายส่งของเสียและเศษ
วัสดุเพื่อกลับมาใช้ใหม่

559 ถนนเจริญพัฒนา

แขวงบางชัน

เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร

10510

1,629 0105563055336 บจ.ไซเอนเทีย คอนเน็กซ์ จากัด

30/3/2563

1,000,000

32501

ประกอบกิจการโรงงานเพื่อผลิตและ
ประกอบวัสดุสินค้าเพื่อการแพทย์
เครื่องจักร

400 ถนนพระราม 3

แขวงบางโคล่

เขตบางคอแหลม

กรุงเทพมหานคร

10120

1,630 0105563055344 บจ.ปวเรศ ซัพพลาย99 จากัด

30/3/2563

1,000,000

43210

ประกอบกิจการบริการ ออกแบบ ติดตั้ง 291/2 ซอยร่มเกล้า 27
ซ่อมบารุง ระบบไฟฟ้า ระบบประปา
ระบบบาบัดน้าเสีย ระบบเครื่องปรับอากาศ

แขวงลาดกระบัง

เขตลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร

10520

1,631 0105563055361 บจ.ซีนิธ เคที จากัด

30/3/2563

1,000,000

46691

ประกอบกิจการขายส่งเคมีภัณฑ์ทาง
อุตสาหกรรม

แขวงดอนเมือง

เขตดอนเมือง

กรุงเทพมหานคร

10210

1,632 0105563055379 บจ.แบล็ค มูน มาร์เก็ต จากัด

30/3/2563

1,000,000

68104

ประกอบกิจการให้เช่า เช่า บริหารจัดการ 491/25 ตรอกวัดจันทร์ใน ถนนเจริญกรุง แขวงบางโคล่
พื้นที่ส่วนบุคคล

เขตบางคอแหลม

กรุงเทพมหานคร

10120

1,633 0105563055387 บจ.แอมมาบี จากัด

30/3/2563

1,000,000

47912

ประกอบกิจการขายของออนไลน์ เสื้อผ้า

49/265 หมู่บ้าน สัมมากร หมู่ที่ 4 ซอย
นิมิตใหม่ 34

แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร

10510

1,634 0105563055409 บจ.อัลฟาร์ วิลล์ จากัด

30/3/2563

1,000,000

46443

ประกอบกิจการจาหน่ายผลิตภัณฑ์เสริม
ความงาม รวมถึงอุปกรณ์เสริมควมางาม
ทุกประเภท

291 ห้องเลขที่ เอ็นดับบลิวซี01 แอล
เอส211 ถนนประเสริฐมนูกิจ

แขวงจรเข้บัว

กรุงเทพมหานคร

10230

8/179 หมู่บ้าน เดอะคอนเนค ซอยช่าง
อากาศอุทิศ10 แยก1-2 ถนนช่างอากาศ
อุทิศ

เขตลาดพร้าว

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

1,635 0105563055433 บจ.ต้นทรัพย์ ฟู้ด จากัด

30/3/2563

1,000,000

46201

ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มัน
สาปะหลัง มันสัมปะหลังอัดเม็ด กาแฟ
เม็ดมะมล่วงหิมพานต์

189/9 ซอยเพชรเกษม 68

1,636 0105563055441 บจ.เค 818 จากัด

30/3/2563

1,000,000

46204

ประกอบกิจการค้าสัตว์ที่มีชีวติ เนื่อสัตว์
ชาแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง

180/104 ซอยลาดพร้าว 102(เปี่ยมจันทร์) แขวงพลับพลา

1,637 0105563055468 บจ.อาร์เอ็ม ออนไลน์ เซอร์วสิ เซส
จากัด

30/3/2563

1,000,000

62011

ประกอบกิจการบริการรับเหมา ออกแบบ 60/125 ซอยพระยาสุเรนทร์ 9
พัฒนาเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น โปรแกรม
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด

1,638 0105563055476 บจ.วิน ออล ไทม์ จากัด

30/3/2563

1,000,000

86909

ประกอบกิจการให้บริการรับฝึกอบรม
บริหารจัดการ ให้คาปรึกษาปัญหาด้าน
การแพทย์

31 ซอยนาคนิวาส 41 ถนนนาคนิวาส

1,639 0105563055492 บจ.เคห้าหนึ่ง อินเตอร์ โลจิสติกส์
จากัด

30/3/2563

1,000,000

49339

1,640 0105563055506 บจ.แอคชีฟเมนท์ วิท เอส จากัด

30/3/2563

1,000,000

1,641 0105563055514 บจ.โปรมา เทคโนโลยี จากัด

30/3/2563

1,642 0105563055522 บจ.ละมุน คลีน จากัด

แขวงบางแคเหนือ

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

เขตบางแค

กรุงเทพมหานคร

10160

เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร

10310

แขวงบางชัน

เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร

10510

แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร

10230

ประกอบกิจการขนส่งภายในประเทศ
เกี่ยวกับยาเวชภัณฑ์ อาหารและสินค้า
บริโภค ทุกชนิดทุกประเภท

67/140 ซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 19 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา

กรุงเทพมหานคร

10170

70209

ประกอบกิจการให้บริการเเละเป็นที่
ปรึกษาด้านการตลาด

161/57 ซอยอ่อนนุช 17

กรุงเทพมหานคร

10250

1,000,000

62012

ประกอบกิจการบริการรับพฒนาโปรแกรม 349/41 หมู่ที่ 4
คอมพิวเตอร์ ซอฟ์ตแวร์

แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร

10520

30/3/2563

1,000,000

47912

ประกอบกิจการขายของอุปโภคบริโภค
สินค้าทางออนไลน์

79/1 ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 8

แขวงสายไหม

กรุงเทพมหานคร

10220

1,643 0105563055549 บจ.ลิลลี่ เฮ้าส์ จากัด

30/3/2563

1,000,000

46443

ประกอบกิจการขายส่ง และขายปลีก
เครื่องสาอาง

1671 ถนนสุขุมวิท

แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

1,644 0105563055573 บจ.เยลโลแฟคต์ จากัด

30/3/2563

1,000,000

74200

ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้าง อัด
ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร

729/114 ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึง
ทองหลาง)

แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร

10310

1,645 0105563055581 บจ.พีเจ 58 รีไซเคิล จากัด

30/3/2563

1,000,000

46695

ประกอบกิจการรับซื้อ ขาย ของเก่าและ
เศษวัสดุเก่าทุกชนิด เช่นเศษเหล็ก
ทองแดง ทองเหลือง เศษอลูมิเนียม

65 ซอยนาคนิวาส 12 ถนนนาคนิวาส

แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร

10230

1,646 0105563055590 บจ.ปาเจราจริยาโหนติ บางกอก
กรุ๊ป จากัด

30/3/2563

1,000,000

85499

ประกอบกิจการบริการจัดการศึกษา
ห้องเรียนพิเศษให้กับสถานการศึกษา

342/151 หมู่บ้าน โกลเด้น ทาวน์
วิภาวดี-แจ้งวัฒนะ ซอยแจ้งวัฒนะ 14

แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร

10210

1,647 0105563055603 บจ.แกลม เมดิคอล จากัด

30/3/2563

1,000,000

20231

ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค 8/10 ซอยสุขุมวิท 56
ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด

แขวงพระโขนงใต้

เขตพระโขนง

กรุงเทพมหานคร

10260

แขวงสวนหลวง

เขตสวนหลวง

เขตสายไหม

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

1,648 0105563055611 บจ.โชคทวีชัย อินเตอร์เทรด จากัด

30/3/2563

1,000,000

10792

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายขนมไทย 212/27 ซอยเพชรเกษม110
ทุกชนิด ทุกประเภท จาหน่ายวัตถุดิบ
ส่วนผสม เครื่องปรุงที่ใช้ในการผลิตขนม
ไทย

แขวงหนองค้างพลู

เขตหนองแขม

กรุงเทพมหานคร

10160

1,649 0105563055638 บจ.ซาฮิรา่ (2009) จากัด

30/3/2563

1,000,000

01442

ประกอบกิจการเลี้ยงแพะ

88/48 ซอยรามคาแหง53 (จันทร์ศรี
ชวาลา) ถนนรามคาแหง

แขวงพลับพลา

เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร

10310

1,650 0105563055662 บจ.ยูชิ ไบโอเทค จากัด

30/3/2563

1,000,000

20232

ประกอบกิจการโรงานผลิตและจาหน่าย
เครื่องสาอางค์ เวชสาอาง เวชภัณฑ์ ยา
รักษาโรค อาหารเสริม

72 ถนนรามอินทรา

แขวงมีนบุรี

เขตมีนบุรี

กรุงเทพมหานคร

10510

1,651 0105563055671 บจ.ฟาร์มผักสด จากัด

30/3/2563

1,000,000

47213

ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย จาหน่ายปลีก
และส่ง ผักผลผไม้

480 ซอยบางบอน 3 ซอย 8

แขวงบางบอนเหนือ

เขตบางบอน

กรุงเทพมหานคร

10150

1,652 0105563055689 บจ.กินดี แบรนด์ จากัด

30/3/2563

1,000,000

77400

ประกอบธุรกิจเเฟรนไชส์อาหารเเละ
973 อาคารเพรสิเด้นท์ ทาวเวอร์ ห้อง 10 แขวงลุมพินี
เครื่องดื่ม ธุรกิจสื่อเเละโฆษณา ให้บริการ อี ชั้นที่ 10 ถนนเพลินจิต
เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาด เเละ บริการ
ส่งเสริมการขาย (Influencer) ให้กับ
บริษัท ห้างค้าปลีก ร้านอาหาร เเละอื่นๆ

เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

10330

1,653 0105563055701 บจ.บีเคอี คอมบิเนชั่น จากัด

30/3/2563

1,000,000

46521

ประกอบกิจการจาหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า
สินค้าและเครื่องมือเครื่องใช้ใน
อุตสาหกรรม

23 ซอยวชิรธรรมสาธิต 64

แขวงบางจาก

เขตพระโขนง

กรุงเทพมหานคร

10260

1,654 0105563055751 บจ.เอกนภา เวลเนส แลนด์ จากัด

30/3/2563

1,000,000

86201

ประกอบกิจการให้บริการสหคลีนิค และ
สิ่งที่เกี่ยวข้อง

38/14 โครงการ เดอะไพรด์ ซอยอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช
30 ถนนสุขุมวิท 77

เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

10250

1,655 0105563055760 บจ.นิว เจนเนอเรชั่น การ์เม้นท์
(ไทยแลนด์) จากัด

30/3/2563

1,000,000

46411

ประกอบกิจการจาหน่าย ผ้า ผ้าทอจากใย 56 หมู่บ้าน ชินวิบูรณ์ ซอยเอกชัย 89/3 แขวงบางบอน
สังเคราะห์ ด้าย ด้ายยางยืด
ถนนเอกชัย

เขตบางบอน

กรุงเทพมหานคร

10150

1,656 0105563055794 บจ.วีเอสเค วัน ซัพพลาย จากัด

30/3/2563

1,000,000

47525

ประกอบกิจการร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้าง 999/142 ซอยคู้บอน38
หลายชนิดรวมถึงวัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องมือชนิดนาไปใช้ทางานได้ด้วยตัวเอง

แขวงบางชัน

เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร

10510

1,657 0105563055808 บจ.ไลค์อิท ซุปเปอร์ไบค์ จากัด

30/3/2563

1,000,000

45405

ประกอบกิจการบารุงรักษาและการซ่อม
จักรยานยนต์

753 ซอยรัชดานิเวศน์

แขวงสามเสนนอก

เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร

10310

1,658 0105563055824 บจ.ฮอลลี่ โปรดักท์ จากัด

31/3/2563

1,000,000

46109

การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รบั
ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

117 ถนนพระราม4

แขวงป้อมปราบ

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

10100

1,659 0105563055832 บจ.เบสท์มอเตอร์ แอนด์ เอ็นจิ
เนียริ่ง จากัด

31/3/2563

1,000,000

45302

ประกอบกิจการจาหน่ายอะไหล่รถยนต์

22/2 ซอยวิภาวดีรงั สิต 60 (บางบัว)

แขวงตลาดบางเขน

เขตหลักสี่

10210

กรุงเทพมหานคร

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

1,660 0105563055841 บจ.เอ็มพูรา่ จากัด

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

31/3/2563

1,000,000

46522

ประกอบกิจการค้าส่ง ค้าปลีก นาเข้า และ 99 อาคารศูนย์การค้าเอสพละนาด ชั้น 3 แขวงดินแดง
ส่งออก สินค้าไอที อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ถนนรัชดาภิเษก
อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์เสริม
และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร

10400

1,661 0105563055859 บจ.มีรส มีชาติ จากัด
31/3/2563
1,662 0105563055867 บจ.เวิรค์ ซัมมิท เอ็นจิเนียริ่ง จากัด 31/3/2563

1,000,000
1,000,000

56101
52241

ประกอบกิจการขายอาหารและเครื่องดื่ม
ประกอบกิจการให้บริการเคลื่อนย้าย
เครื่องจักร ทุกชนิดทุกประเภท

200 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 33
136 ซอยพัฒนาการ 30

แขวงบางมด
แขวงสวนหลวง

เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10150
10250

1,663 0105563055883 บจ.เอ็กแซมธ์ จากัด

31/3/2563

1,000,000

58202

ประกอบกิจการเป็นแพลตฟอร์มที่ให้
45 ซอยหมู่บ้านสวนนครินทร์ 1
นักเขียนฝากขายหนังสือในรูปแบบ E-book

แขวงหนองบอน

เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

10250

1,664 0105563055905 บจ.บันจี้เวิรค์ เอ้าท์ เอชคิว จากัด

31/3/2563

1,000,000

93112

การดาเนินงานของสถานที่ออกกาลังกาย

แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

1,665 0105563055913 บจ.รถ 2020 จากัด

31/3/2563

1,000,000

45101

ขายรถยนต์ ขายปลีก ขายส่ง อะไหล่เเละ 1/111 ซอยวัชรพล 2/7
ชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์

แขวงท่าแร้ง

เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร

10220

1,666 0105563055930 บจ.เจช็อป เวิรล์ ไลฟ์ จากัด
1,667 0105563055948 บจ.เอสโปร คอนสตรัคชั่น จากัด

31/3/2563
31/3/2563

1,000,000
1,000,000

47711
41001

จาหน่ายเสื้อผ้า
18/4 ซอยบางกระดี่ 1 แยก 9
ก่อสร้างอาคารสาธารณะทั่วไปที่พักอาศัย 588/149 ซอยสุเหร่าคลองหนึ่ง 13
อาคารส่วนราชการ

แขวงแสมดา
แขวงบางชัน

เขตบางขุนเทียน
เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10150
10510

1,668 0105563055956 บจ.พี แอนด์ แคร์ เวิลด์ไวด์
เซอร์วสิ จากัด

31/3/2563

1,000,000

46900

ส่งออก ผลิต จาหน่าย ซื้อมา ขายไป
สินค้าอุปโภค บริโภค

176 ซอยพหลโยธิน 69

แขวงอนุสาวรีย์

เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร

10220

1,669 0105563055964 บจ.หอมหวาน คอร์ปอเรชั่น จากัด

31/3/2563

1,000,000

46593

ประกอบกิจการค้า อะไหล่ เครื่องมือ
เครื่องใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

234/119 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่ง
เหนือ

แขวงหนองแขม

เขตหนองแขม

กรุงเทพมหานคร

10160

1,670 0105563055972 บจ.ยัมมี่ เวิลด์ จากัด

31/3/2563

1,000,000

56101

ประกอบกิจการจาหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม 68 ซอยสุขุมวิท 42
และเบเกอรี่ทุกชนิด บริการส่งอาหาร
นอกสถานที่

แขวงพระโขนง

เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร

10260

1,671 0105563055981 บจ.ไวท์แอนด์ไชน์ ดีไซน์ จากัด

31/3/2563

1,000,000

74109

ออกแบบสื่อวิดิทัศน์ เรขศิลป์เคลื่อนไหว
เรขศิลป์3มิติเคลื่อนไหว เว็ปไซต์ สื่อ
ออนไลน์ สื่อผสม

แขวงบางนา

เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร

10260

1,672 0105563056006 บจ.แอดเวิรค์ ซัพพลาย จากัด

31/3/2563

1,000,000

47612

ประกอบกิจการจาหน่าย อุปกรณ์
8 ซอยเพชรเกษม 112 แยก 3
สานักงาน เครื่องใช้สานักงานทุกประเภท

แขวงหนองค้างพลู

เขตหนองแขม

กรุงเทพมหานคร

10160

693, 695 อาคารศูนย์การค้าเอ็มควอ
เทียร์ ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 2C16 ถนน
สุขุมวิท

316 ซอยอุดมสุข 58

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

1,673 0105563056014 บจ.เบบี้บูบู จากัด

31/3/2563

1,000,000

47711

ประกอบกิจการจาหน่าย นาเข้า-ส่งออก
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแม่และเด็กทุกชนิดทุก
ประเภท

34 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 21

แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา

กรุงเทพมหานคร

10170

1,674 0105563056022 บจ.อีโนวาเท็ก เอ็นเนอร์ยี่ (ไทย
แลนด์) จากัด

31/3/2563

1,000,000

46421

ประกอบกิจการนาเข้าส่งออกขายปลีก
ขายส่งสินค้าติดตั้งประเภท
เครื่องปรับอากาศ

22 ชั้นที่ 7 ซอยสุขุมวิท 20 (สายน้าผึ้ง)
ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร

10110

1,675 0105563056031 บจ.ฟาร์มโนเวชั่น จากัด

31/3/2563

1,000,000

47723

จาหน่าย เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์เสริม
ความงาม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหาร
บารุงสุขภาพ ยาและเวชภัณฑ์

9/40 หมู่บ้าน เดอะซิตี้ งามวงศ์วาน ซอย แขวงทุ่งสองห้อง
งามวงศ์วาน 47 แยก 6-11

เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร

10210

1,676 0105563056049 บจ.ทีวดี ับบลิวเค จากัด
1,677 0105563056057 บจ.ไทยช็อปเมดิคอล จากัด

31/3/2563
31/3/2563

1,000,000
1,000,000

68104
47721

ประกอบกิจการให้เช่าพื้นที่
ซื้อ ขาย นาเข้า ผลิต จาหน่าย ยา ยา
รักษาโรค วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
เครื่องมือแพทย์ ทันตแพทย์

4 ซอยเอกชัย 66
178/22 ซอยพุทธบูชา 36

แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน
แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10150
10140

1,678 0105563056065 บจ.ดาวิน คอสเมติค (ไทยแลนด์)
จากัด

31/3/2563

1,000,000

47723

ประกอบกจการค้าปลีก ส่งออก นาเข้า
51/15 ถนนพัฒนาชนบท 3
จัดจาหน่ายสินค้าประเภทเครื่องสาอางทุก
ชนิด

แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร

10520

1,679 0105563056073 บจ.วีเมก้า เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

31/3/2563

1,000,000

43210

ประกอบกิจการให้บริการด้านงานระบบ
ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และระบบงาน
สื่อสารอื่นๆ ทุกประเภท

79/124 ถนนสุขาภิบาล 5

แขวงออเงิน

เขตสายไหม

กรุงเทพมหานคร

10220

1,680 0105563056090 บจ.อินเตอร์เนชั่นแนลโกลด์เอ็กซ์
เชนจ์(ไทยแลนด์) จากัด

31/3/2563

1,000,000

47732

ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร
พลอย

589 ถนนพระสุเมรุ

แขวงบวรนิเวศ

เขตพระนคร

กรุงเทพมหานคร

10200

1,681 0105563056103 บจ.เมดแพลน จากัด

31/3/2563

1,000,000

71102

ประกอบกิจการออกแบบ ควบคุมงาน ให้ 188/98 ซอยนวมินทร์ 42 แยก 27
คาปรึกษาเกี่ยวกับงานก่อสร้าง และ
รับเหมาก่อสร้างทุกประเภท

แขวงคลองกุ่ม

เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร

10240

1,682 0105563056120 บจ.อย่างไรก็ดี จากัด

31/3/2563

1,000,000

47219

ค้าอาหารสาเร็จรูป น้าผลไม้

เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

1,683 0105563056138 บจ.บอย อมูเล็ท จากัด

31/3/2563

1,000,000

47739

ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยน ให้เช่า 199/187 ถนนนาวงประชาพัฒนา
รับจานา จัดหา พระเครื่อง พระพุทธรูป
เครื่องรางของขลัง

แขวงสีกัน

เขตดอนเมือง

กรุงเทพมหานคร

10210

1,684 0105563056146 บจ.วายซีไอ ซินดิเคท จากัด

31/3/2563

1,000,000

64202

เข้าเป็นหุ้นส่วนจากัดความรับผิดในห้าง
หุ้นส่วนและเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจากัด

แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา

กรุงเทพมหานคร

10120

141 ชั้นที่ 2 ซอยสุขุมวิท 53 (ไปดี-มาดี) แขวงคลองตันเหนือ
ถนนสุขุมวิท

633/14 ถนนสาธุประดิษฐ์

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

1,685 0105563056154 บจ.วี แคร์ เวลเนส (ประเทศไทย)
จากัด

31/3/2563

1,000,000

46109

ประกอบกิจการนาเข้าส่งออก ผลิตและ
จาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

1224/47 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย

1,686 0105563056162 บจ.แนบโซลูท จากัด

31/3/2563

1,000,000

20232

ประกอบกิจการผลิต จาหน่าย นาเข้า
403 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 75
ส่งออก เครื่องสาอาง เวชสาอาง อุปกรณ์
ดูแลสุขภาพและความงาม

1,687 0105563056201 บจ.จีรวิรลั จากัด

31/3/2563

1,000,000

31003

ประกอบกิจการ ผลิตที่นอน เครื่องนอน
พร้อมชุดและอุปกรณ์ต่างๆทุกชนิด

1,688 0105563056227 บจ.มีเดียม แรร์ ดิจิทัล จากัด

31/3/2563

1,000,000

73101

1,689 0105563056235 บจ.ที แอนด์ เอ็น ฟู้ด จากัด

31/3/2563

1,000,000

1,690 0105563056243 บจ.คูโร คอร์ปปอเรชั่น จากัด

31/3/2563

1,691 0105563056278 บจ.ภูรทิ ัต เทรดดิ้ง จากัด
1,692 0105563056286 บจ.วีเกนฟู้ดแอนด์โค จากัด
1,693 0105563056294 บจ.เรด โฟกัส เฮ้าส์ จากัด

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

แขวงรัชดาภิเษก

เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร

10400

แขวงบางพลัด

เขตบางพลัด

กรุงเทพมหานคร

10700

1014/39 ซอยเพชรเกษม 106 ถนนเพชร แขวงหนองค้างพลู
เกษม

เขตหนองแขม

กรุงเทพมหานคร

10160

ประกอบกิจการสื่อโฆษณาออนไลน์

206/15 ซอยลาดพร้าว 23 (รัชดาภิเษก
36 แยก 19-3)

แขวงจันทรเกษม

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

46313

ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีก ผัก
ผลไม้สด

161/655 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 27
ถนนจรัญสนิทวงศ์

แขวงบางขุนศรี

เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร

10700

1,000,000

56101

ประกอบกิจการร้านอาหาร กาแฟ อาหาร 9 ซอยสุขุมวิท 17 (สามบ้าน)
เบเกอรี่ เครื่องดื่ม ชา กาแฟสด น้าดื่ม น้า
ผลไม้ และเครื่องดื่มบริโภคอื่นๆ

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

31/3/2563

1,000,000

46599

การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่ง 105/453 ถนนนวมินทร์
มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

แขวงนวมินทร์

เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร

10240

31/3/2563
31/3/2563

1,000,000
1,000,000

46314
73101

การขายส่งผลิตภัณฑ์นม
กิจกรรมของบริษัทโฆษณา

1213/283 ซอยลาดพร้าว 94
278/3 หมู่บ้าน อินดี้ ศรีนครินทร์ ร่ม
เกล้า ซอยร่มเกล้า 24 ถนนเคหะร่มเกล้า

แขวงพลับพลา
แขวงมีนบุรี

เขตวังทองหลาง
เขตมีนบุรี

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10310
10510

6/3/2563

1,000,000

74109

ประกอบกิจการรับออกแบบเฟอร์นิเจอร์
อุปกรร์ตกแต่งอาคารสานักงานทุกชนิด

360/7 ซอยรามคาแหง 53 (จันทร์ศรี
ชวาลา)

แขวงพลับพลา

เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร

10310

1,695 0103563005060 หจ.เอ.พี.เทค51

27/3/2563

800,000

46599

จาหน่ายอะไหล่เครื่องจักร

53/7 ซอยรามอินทรา 40 ถนนรามอินทรา แขวงนวลจันทร์

เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร

10230

1,696 0102563000059 หส.เอ็นบีจี คลีน

5/3/2563

750,000

96303

ประกอบกิจการบริการส่วนบุคคลด้วย
เครื่องหยอดเหรียญ

888/1 โครงการเจ้าสัว 69 คอมเพล็กซ์
ห้องเลขที่ ดี8 ถนนบางบอน 3

แขวงหลักสอง

เขตบางแค

กรุงเทพมหานคร

10160

1,697 0103563003709 หจ.โค้ด คอร์นเนอร์ บีเคเค

3/3/2563

700,000

46434

ประกอบกิจการจาหน่ายของเล่น และโชว์ 849/50 ถนนพระราม 6
ผลงานศิลปะ หลายชนิด

แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

10330

1,698 0103563004241 หจ.เอ็นแอนด์เอ็น.อินสตอลเม้นท์

13/3/2563

700,000

46900

ธุรกิจซื้อมา-ขายไป สินค้าบริโภคและ
อุปโภค

40/6 ถนนริมทางรถไฟ

แขวงบางนาใต้

เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร

10260

1,699 0105563043524 บจ.ซี.เค.เอ็น. ออโต้พาร์ท จากัด

9/3/2563

680,000

45302

ประกอบกิจการค้าขายอุปกรณ์อะไหล่
รถยนต์ทุกชนิดทุกประเภท

89/54 ซอยราชพฤกษ์ 6

แขวงบางจาก

เขตภาษีเจริญ

กรุงเทพมหานคร

10160

1,694 0155563000167 บจ.พีอีเอ็น พรอพเพอร์ตี้ เพอร์
เฟคท์ จากัด

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

1,700 0103563003831 หจ.พีพีเค เซอร์วสิ แอนด์ ซัพพลาย
(2020)

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

5/3/2563

600,000

69100

ประกอบกิจการบริการรับจดทะเบียนนิติ
บุคคลและให้บริการด้านบัญชี

1,701 0103563004217 หจ.ณัฐกานต์ขนมไทย

13/3/2563

600,000

47215

ประกอบกิจการจาหน่ายขนมไทย เช่น
610 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46
ขนมหม้อแกง ขนมบ้าบิ่น ขนมผิง ขนมไข่
ขนมกุฎีจีน

1,702 0103563004454 หจ.โฟร์กู๊ด สตูดิโอ

18/3/2563

600,000

74101

ประกอบกิจการให้บริการออกแบบและ
ตกแต่งสถานที่จัดฉาก จัดสวน จัดพื้นที่
สาหรับถ่ายทาละคร

1,703 0103563004802 หจ.เพียงปัก ปันสกรีน

24/3/2563

600,000

13139

1,704 0105563042196 บจ.เทนซอร์ตี้ จากัด

6/3/2563

600,000

1,705 0105563044539 บจ.อาร์เชอร์ เอเชีย จากัด

11/3/2563

1,706 0105563056189 บจ.เอ พลัส โปรเฟสชั่นแนล จากัด

ตำบล

119/367 ซอยสายไหม 15 (หมู่บ้านอัมริ แขวงสายไหม
นทร์ฯ 3 ผัง 4)

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

เขตสายไหม

กรุงเทพมหานคร

10220

แขวงบางยี่ขัน

เขตบางพลัด

กรุงเทพมหานคร

10700

แขวงวังทองหลาง

เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร

10310

ประกอบกิจการรับปัก สกรีน ลงวัสดุต่างๆ 64/255 ซอยวัดเวฬุวนาราม 12
เช่น เสื้อ หมวก หมอน แก้ว

แขวงดอนเมือง

เขตดอนเมือง

กรุงเทพมหานคร

10210

26309

ประกอบกิจการผลิตอุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

10/128 หมู่บ้าน ชวนชื่นโมดัส ถนน
วิภาวดี

แขวงสนามบิน

เขตดอนเมือง

กรุงเทพมหานคร

10210

600,000

62022

ประกอบกิจการให้บริการและคาปรึกษา
ด้านเทคโนโลยี ซอฟต์แวร์

252 อาคารเอสพีอีทาวเวอร์ ห้องเลขที่
1012 ชั้นที่ 10 ถนนพหลโยธิน

แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร

10400

31/3/2563

600,000

46108

ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออก และ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์เคมี เครื่องสาอางค์

8/435 ถนนเลียบคลองทวีวฒ
ั นา

แขวงบางแคเหนือ

เขตบางแค

กรุงเทพมหานคร

10160

1,707 0105563043401 บจ.แมทช์เดย์ ฮับ จากัด

9/3/2563

555,560

62022

ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา ให้
1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 47 ยูนิต แขวงยานนาวา
คาแนะนาดาเนินการพัฒนา และให้บริการ 4703 ถนนสาทรใต้
เกี่ยวกับเครือข่ายข้อมูลทางเทคโนโลยี

เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร

10120

1,708 0103563003610 หจ.ก้าวหน้าสุขใจ

2/3/2563

500,000

46414

ประกอบกิจการค้าขายเครื่องนุ่งห่ม
เสื้อผ้าสาเร็จรูป เครื่องแต่งกาย

111/63 ซอยบางกระดี่ 25

แขวงแสมดา

เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร

10150

1,709 0103563003695 หจ.ดี โฟร์ พี กฎหมายและการบัญชี

3/3/2563

500,000

69100

บริการด้านกฎหมายและการบัญชี

23/109 หมู่บ้าน พิศาล ประชาอุทิศ

แขวงทุ่งครุ

เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร

10140

1,710 0103563003717 หจ.ต้นเงิน การบัญชีและภาษีอากร

3/3/2563

500,000

69200

กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทาบัญชีและ
การตรวจสอบบัญชี

14/18 ตรอกต้นโพธิ์

แขวงบางคอแหลม

เขตบางคอแหลม

กรุงเทพมหานคร

10120

1,711 0103563003784 หจ.เอ็กซ์เพอร์เทค อินเทลลิเจนซ์

4/3/2563

500,000

62021

ประกอบกิจการและรับจ้างให้คาปรึกษา
งานด้านไอทีของผู้ใช้บริการทุกประเภท

51/117 ถนนราษฎร์บูรณะ

แขวงบางปะกอก

เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพมหานคร

10140

1,712 0103563003849 หจ.ปฐมนาม

5/3/2563

500,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร
ต่างๆ บ้านพักอาศัย และงานก่อสร้าง
อย่างอื่นทุกชนิด

119/365 ซอยสายไหม 15 (หมู่บ้านอัมริ แขวงสายไหม
นทร์ฯ 3 ผัง 4)

เขตสายไหม

กรุงเทพมหานคร

10220

97/8 ซอยลาดพร้าว 80 แยก 20

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

1,713 0103563003911 หจ.แอคเคาท์ติ้ง ช้อยส์

6/3/2563

500,000

69200

ประกอบกิจการรับทาบัญชี ภาษีอากร
วางระบบบัญชี บริการที่ปรึกษา

1,714 0103563003971 หจ.เอนกไฮดรอลิค

9/3/2563

500,000

46599

1,715 0103563004047 หจ.อิงลิช เบรน
1,716 0103563004381 หจ.นันท์นภัส เทรดดิ้ง

10/3/2563
17/3/2563

500,000
500,000

1,717 0103563004560 หจ.แอ็คเซนโด ดรีม เชสเซอร์

19/3/2563

1,718 0103563004632 หจ.เอ็มทีเค ฟ้าเฟิรส์ ฟีลด์ เพชร
รุ่งเรือง

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
114/93 ถนนพัฒนาชนบท 3

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร

10520

จาหน่ายอะไหล่เครื่องยนต์ เครื่องจักรกล 153/12 ซอยแจ้งวัฒนะ 14
หนัก เบา จัดหาอะไหล่งานไฮดรอลิค
ระบบไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์

แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร

10210

88901
82110

ประกอบกิจกรรมการรับเลี้ยงเด็กกลางวัน 101 ถนนสุขาภิบาล 2
ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงาน
225/91 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22
เกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม

แขวงดอกไม้
แขวงบางแคเหนือ

เขตประเวศ
เขตบางแค

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10250
10160

500,000

47219

ประกอบกิจการค้าผัก ผลไม้ หน่อไม้
พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม
น้าดื่ม น้าแร่ สุรา เบียร์ อาหารสด
อาหารแห้ง เครือ่งปรุงรสอาหาร น้าซอส
น้าตาล น้ามันพืช อาหารสัตว์ และเครือ่
งดื่มบริโภคอื่น

633 ซอยเพชรเกษม 53

แขวงหลักสอง

เขตบางแค

กรุงเทพมหานคร

10160

20/3/2563

500,000

70209

ประกอบธุรกิจรับเป็นที่ปรึกษางาน
เกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม การตลาด

99 ถนนสาธุประดิษฐ์

แขวงช่องนนทรี

เขตยานนาวา

กรุงเทพมหานคร

10120

1,719 0103563004675 หจ.แอทธินี

20/3/2563

500,000

46443

ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องสาอาง
772/65 ถนนสุขุมวิท
สินค้าอุปโภคบริโภค อาหารเสริม ครีมกัน
แดด บารุงร่างกายทุกชนิด

แขวงคลองตัน

เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร

10110

1,720 0103563004705 หจ.ที.เค. อิเลคทริค 2020

20/3/2563

500,000

46521

ประกอบกิจการจาหน่ายสินค้าอุปกรณ์
ไฟฟ้าทุกชนิด

195 ซอยสุขุมวิท 101/2

แขวงบางนาเหนือ

เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร

10260

1,721 0103563004721 หจ.อาร์ที แทรคเตอร์
1,722 0103563004888 หจ.ทัวร์บุญวาสนา

23/3/2563
24/3/2563

500,000
500,000

45302
49323

ค้าอะไหล่รถยนต์
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้า ทาง
อากาศ

1/284 ซอยวิภาวดีรงั สิต 25 แยก 2-1-2 แขวงทุ่งสองห้อง
10 หมู่บ้าน ลาดพร้าววิลเลจ ซอยนาค แขวงลาดพร้าว
นิวาส 42 แยก 4 ถนนนาคนิวาส

เขตหลักสี่
เขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10210
10230

1,723 0103563004934 หจ.ประทีป เฟอร์นิเจอร์

25/3/2563

500,000

31001

ประกอบกิจการผลิต จาหน่าย เฟอร์นิเจอร์ 24 ซอยบางบอน 3 ซอย 4
และตกแต่งภายในทุกประเภท

แขวงบางบอนเหนือ

เขตบางบอน

กรุงเทพมหานคร

10150

1,724 0103563005078 หจ.ซานต้า เอ็กซ์เพรส

27/3/2563

500,000

49323

ประกอบกิจการขนส่ง ขนถ่ายสินค้า ทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ

106/22 ถนนบางแวก

แขวงบางไผ่

เขตบางแค

กรุงเทพมหานคร

10160

1,725 0103563005116 หจ.ไพรด์ อินเตอร์ กรุ๊ป

27/3/2563

500,000

47723

ประกอบกิจการค้าเครื่องสาอาง

1333/130 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี

แขวงวงศ์สว่าง

เขตบางซื่อ

กรุงเทพมหานคร

10800

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

1,726 0103563005132 หจ.สตาร์ทพ้อยท์

27/3/2563

500,000

68103

การเช่าและการดาเนินการเกี่ยวกับ
18/1 ซอยรามคาแหง58 ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็น ของตนเองหรือเช่า
จากผู้อื่นเพื่อเป็นที่พักอาศัย

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

1,727 0103563005141 หจ.ไชยวัฒน์ ไม้ดอก ไม้ประดับ

30/3/2563

500,000

81300

ประกอบกิจการรับจ้างดัตแต่งต้นไม้ ไม้พุ่ม 169 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 5 แยก 10
และรับจ้างขนท่อนไม้ ใบไม้ กิ่งไม้

แขวงท่าแร้ง

เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร

10220

1,728 0103563005175 หจ.วอเตอร์ ไลน์ อิมปอร์ต

30/3/2563

500,000

52292

ประกอบกิจการเป็นตัวแทนนายหน้า
จัดการดาเนินพิธกี ารศุลกากรในการ
นาเข้าและส่งออกสินค้า

150 ตรอกวัดสามง่าม

แขวงรองเมือง

เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

10330

1,729 0103563005183 หจ.วอเตอร์ ไลน์ เอกซ์ปอร์ต

30/3/2563

500,000

52292

ประกอบกิจการเป็นตัวแทนนายหน้า
จัดการดาเนินพิธกี ารศุลกากรในการ
นาเข้าและส่งออกสินค้า

150 ตรอกวัดสามง่าม

แขวงรองเมือง

เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

10330

1,730 0103563005221 หจ.นิชาภา การบัญชี

31/3/2563

500,000

69200

ประกอบกิจการรับทาบัญชีและตรวจสอบ 132 ซอยทวีวฒ
ั นา 19/1 ถนนทวีวฒ
ั นา
บัญชีแบบครบวงจร

แขวงทวีวฒ
ั นา

เขตทวีวฒ
ั นา

กรุงเทพมหานคร

10170

1,731 0105563039802 บจ.อินทนิน คอนซัลแทนต์ จากัด

3/3/2563

500,000

70209

ให้คาปรึกษาด้านธุรกิจ กฎหมาย ภาษี
เเละจัดฝึกอบรมต่างๆ

199/170 หมู่ที่ 3

แขวงท่าแร้ง

เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร

10220

1,732 0105563040029 บจ.ไทย เซนทรัล ออร์แกนิค
วิสาหกิจเพื่อสังคม จากัด

3/3/2563

500,000

46319

ประกอบกิจการค้าอาหารเสริมสุขภาพ
อาหารกระป๋อง บรรจุผัก ผลไม้ พืชสวน
เครื่องดื่ม น้าแร่ น้าผลไม้ อาหารสด
อาหารแห้ง อาหารแช่แข็ง

9/28 ถนนรามอินทรา

แขวงอนุสาวรีย์

เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร

10220

1,733 0105563042021 บจ.เอสซี อินเตอร์เนชั่นนอล เทรด
ดิ้ง จากัด

6/3/2563

500,000

73101

ประกอบกิจการให้บริการส่งเสริมการขาย 670/398 ซอยสุทธิพร ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง
และบริการด้านการตลาดของธุรกิจต่างๆ

เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร

10400

1,734 0105563043621 บจ.ประสงค์เมกะทรัพย์ จากัด

10/3/2563

500,000

56101

ประกอบกิจการบริการด้านอาหารใน
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

แขวงคลองมหานาค

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

10100

1,735 0105563043648 บจ.ดีเอกกะโฮม จากัด

10/3/2563

500,000

68104

ประกอบกิจการเช่าและการดาเนินการ
1216/1 ซอยวัดไผ่เงิน
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเอง
หรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย

แขวงบางโคล่

เขตบางคอแหลม

กรุงเทพมหานคร

10120

1,736 0105563044229 บจ.วาย เจ็น ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด 10/3/2563

500,000

96202

ประกอบกิจการให้บริการเครื่องซักผ้า
54 ซอยรามคาเเหง 164 เเยก 11 ถนน
เครื่องอบผ้า เเบบหยอดเหรียญ เเละเเบบ รามคาเเหง
อื่นๆ เเละร่วมถึงให้บริการรีดผ้า

แขวงมีนบุรี

เขตมีนบุรี

กรุงเทพมหานคร

10510

1,737 0105563044342 บจ.โปรชิป เอ็กซ์เพรส จากัด

500,000

49323

ประกอบรับขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคม 69/5 อาคารตั้งฮั่วปัก ซอยศึกษาวิทยา
โดยสารทั้งทางบก ทางน้า ทางอากาสทั้ง ถนนสีลม
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ

แขวงสีลม

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

11/3/2563

45/7 ถนนดารงรักษ์

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

1,738 0105563044679 บจ.ณิชนันทน์ มารีน ซัพพลาย
จากัด

11/3/2563

500,000

46900

ขายส่งสินค้าอุปโภค และบริโภคทุกชนิด

1,739 0105563045632 บจ.ฟอร์ เรสท์ ไลฟ์ จากัด

12/3/2563

500,000

20232

1,740 0105563045675 บจ.ไนน์ ไดมอนด์ พลัส จากัด

12/3/2563

500,000

1,741 0105563046167 บจ.มังกรเงินมังกรทอง จากัด

12/3/2563

1,742 0105563046205 บจ.แอนเดรียส โลจิสติกส์ คอนซัล
แตนท์ จากัด

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
425 ซอยเอกชัย 46

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน

กรุงเทพมหานคร

10150

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายสินค้า 88/158 ถนนกัลปพฤกษ์
และบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพ เครื่องสาอาง
เวชสาอาง สปา

แขวงบางแค

เขตบางแค

กรุงเทพมหานคร

10160

86101

ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน
สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้แลผู้ป่วย

582/27 ถนนอโศก-ดินแดง

แขวงดินแดง

เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร

10400

500,000

68104

ประกอบกิจการให้เช่าและบริการ
อสังหาริมทรัพย์

2/1 ซอยอารีย์ 1 ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท

เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร

10400

12/3/2563

500,000

52291

กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการขนส่ง
และสถานที่เก็บสินค้า

30 ซอยสุขุมวิท61(เศรษฐบุตร)

แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

1,743 0105563047121 บจ.เอส.โอ.เอ็น. คอลเลคทีฟ จากัด 16/3/2563

500,000

46103

ประกอบกิจการขายส่งสิ่งทอเสื้อผ้ารองเท้า 27/144 อาคารโนเบิล รีไฟน์ ชั้นที่ 18
เครื่องหนังและของใช้ในครัวเรือนโดย
ซอยสุขุมวิท 26
ได้รบั ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

แขวงคลองตัน

เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร

10110

1,744 0105563047210 บจ.มาลียา ซิตี้ จากัด

16/3/2563

500,000

55101

ประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ท ห้องชุด
ที่พักอาศัย ที่พักอาศัย และบริการด้าน
อาหาร

แขวงพระโขนงใต้

เขตพระโขนง

กรุงเทพมหานคร

10260

1,745 0105563047899 บจ.ซีคอน โซลูชั่น จากัด

17/3/2563

500,000

71102

ประกอบกิจการบริการงานวิศวกรรม วิจัย 81 ซอยกานันแม้น 13
พัฒนา ผลิตภัณฑ์ และให้คาปรึกษาทาง
วิศวกรรม

แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน

กรุงเทพมหานคร

10150

1,746 0105563049956 บจ.คลาวด์ ซิตี้ จากัด

19/3/2563

500,000

68201

ประกอบกิจการเป็นตัวแทน นายหน้าใน 711/35 ตรอกวัดจันทร์ใน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งการขาย ซื้อ
ให้เช่า จัดการ จัดสรร รับพัฒนา
อสังหาริมทรัยพ์

แขวงบางโคล่

เขตบางคอแหลม

กรุงเทพมหานคร

10120

1,747 0105563050113 บจ.แอลไอพี เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

19/3/2563

500,000

33121

ประกอบกิจการให้บริการด้านงานซ่อม
161/59 ถนนทับยาว
บารุง Break down and Shutdown
Construction ปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ขยายโรงงาน

แขวงทับยาว

เขตลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร

10520

1,748 0105563050431 บจ.สตาร์รงิ มีเดีย เทคโนโลยี จากัด 19/3/2563

500,000

47912

รับทาการตลาดดิจิทัลและการทาธุรกิจ
บริการโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

89/20 ซอยสุขุมวิท 49/13(ซอยพร้อมศรี) แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

1,749 0105563050521 บจ.ปณิรชั สินค้าไทย เทรดดิ้ง
จากัด

500,000

46900

ประกอบกิจการสินค้าอุปโภค บริโภคทุก
ชนิด

5 หมู่บ้าน เศรษฐศิริ ราชพฤกษ์-จรัญ
ซอยปากน้าฝั่งเหนือ 11 ถนนราชพฤกษ์

เขตตลิ่งชัน

กรุงเทพมหานคร

10170

19/3/2563

369 ซอยสุขุมวิท 66/1

แขวงคลองชักพระ

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

1,750 0105563053597 บจ.บัซ แอนด์ บิลด์ จากัด

26/3/2563

500,000

74101

ประกอบกิจการนายหน้า รับออกแบบ
ตกแต่ง ซ่อมแซม เฟอร์นิเจอร์ ภายใน
อาคาร สถานที่ สานักงานทั่วไป

1,751 0105563053660 บจ.สันติธรรมโม จากัด

26/3/2563

500,000

49323

1,752 0105563054348 บจ.หัวนอน วิลล่า จากัด

27/3/2563

500,000

1,753 0105563054364 บจ.หัวนอน แอสเซท จากัด

27/3/2563

1,754 0105563054399 บจ.หัวนอนบีช จากัด

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
30,32,34,36,38 อาคารเค.บี.เอส.บิลดิ้ง
ห้องเลขที่ 306 ชั้น 3 ถนนมเหสักข์ 3

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

แขวงสุรยิ วงศ์

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

ประกอบกิจการขนส่งและการขนถ่ายสินค้า 95/447 ถนนสุวนิ ทวงศ์

แขวงมีนบุรี

เขตมีนบุรี

กรุงเทพมหานคร

10510

55101

ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์
ไนท์คลับ

71 ซอยรามคาแหง

แขวงหัวหมาก

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

500,000

64202

ประกอบธุรกิจเพื่อการลงทุน พัฒนา
บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง รวมถึงการซื้อขาย

388 ถนนพหลโยธิน

แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร

10400

27/3/2563

500,000

64202

ประกอบกิจการเพื่อการลงทุน พัฒนาและ 69 ถนนรามคาแหง
บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง

แขวงหัวหมาก

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

1,755 0105563054402 บจ.เพร็พสกิน อินเตอร์เนชันแนล
จากัด

27/3/2563

500,000

47723

ร้านขายปลีกเครื่องสาอาง

314/10 ซอยสุขุมวิท 22

แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร

10110

1,756 0105563054542 บจ.หัวนอน เบย์ รีสอร์ท จากัด

27/3/2563

500,000

64202

ประกอบธุรกิจเพื่อการลงทุน พัฒนาและ
บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่ดิน สิ่ง
ปลูกสร้าง รวมถึงการซื้อ ขาย

86/17 ถนนงามวงศ์วาน

แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

1,757 0105563054941 บจ.หัวนอน ไอส์แลนด์ พาราไดซ์
จากัด

27/3/2563

500,000

55101

ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์
ไนท์คลับ

8 ซอยรามคาแหง 11 (ล้าเพชร)

แขวงหัวหมาก

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

1,758 0105563054976 บจ.พรอมท์ใจ แอท มาย จากัด
1,759 0105563055085 บจ.สตีล คอนสตรัคชั่น ฮับ จากัด

27/3/2563
27/3/2563

500,000
500,000

96201
41002

ประกอบกิจการให้บริการธุรกิจสะดวกซัก 308 ซอยอ่อนนุช 10
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง รับจ้าง 8 ตรอกโรงเรียนปทุมวิทยา ซอย เจริญ
ออกแบบ โครงสร้างอาคารเหล็ก ตกแต่ง นคร 14 ถนนเจริญนคร
ติดตั้ง วัสดุก่อสร้าง เหล็กแผ่น

แขวงอ่อนนุช
แขวงคลองต้นไทร

เขตสวนหลวง
เขตคลองสาน

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10250
10600

1,760 0105563055131 บจ.ณิช เนเชอรัล จากัด

27/3/2563

500,000

20232

ประกอบกิจารผลิตและจาหน่าย
8/16 หมู่บ้าน บ้านกลางเมือง ลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว
เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงาม 71 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส
บารุงร่างกาย ผิวพรรณ และอื่นๆ

เขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร

10230

1,761 0105563055697 บจ.ฮอกซ์โทเนียน จากัด

30/3/2563

500,000

47912

ประกอบกิจการจาหน่ายปลีก ส่ง และวาง 28/42 ซอยบรมราชชนนี 115/2
จาหน่ายใน รูปแบบการค้าออนไลน์ ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์เวชสาอาง

แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา

กรุงเทพมหานคร

10170

1,762 0105563056081 บจ.ริช อินฟินิตี้ 999 จากัด

31/3/2563

500,000

47219

จาหน่ายและนาเข้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 55/20 ถนนกัลปพฤกษ์
ทุกชนิด

แขวงบางแค

กรุงเทพมหานคร

10160

เขตบางแค

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

1,763 0103563003636 หจ.บ้านเจ้าคุณ 2000

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

2/3/2563

400,000

55101

ประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ท ห้องชุด
คอนโด อาคารที่พักอาศัย ทุกประเภท

1,764 0103563004128 หจ.เอ็น พาวเวอร์ แอนด์ อี
1,765 0103563004225 หจ.แตกใบอ่อน

12/3/2563
13/3/2563

400,000
400,000

46414
81300

1,766 0103563004331 หจ.ภูมิปัญญา ศิลาแลง
กาแพงเพชร

17/3/2563

400,000

1,767 0105563047236 บจ.จัสท์ อิน เคส ทาได้ทาดี จากัด

16/3/2563

1,768 0105563043133 บจ.แอล แอนด์ เจ อายแวร์ จากัด

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
1253/1 ถนนเคหะร่มเกล้า

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร

10520

ประกอบกิจการจาหน่ายเสื้อผ้าสาเร็จรูป 34/220 ซอยวัดเวฬุนาราม 21
ประกอบกิจการ ออกแบบ ตกแต่ง จัดสวน 21 ซอยรามอินทรา 67 แยก 5
ไม้ดอก ไม้ประดับ และงานรักษาความ
สะอาดทุกประเภท

แขวงดอนเมือง
แขวงรามอินทรา

เขตดอนเมือง
เขตคันนายาว

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10210
10230

08999

ประกอบกิจการเหมืองเเร่

แขวงสวนหลวง

เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

10250

400,000

73101

ประกอบกิจการรับจ้างทาการโฆษณา การ 16 อาคารเตชะไพบูลย์ ชั้นที่ 6 ถนน
ประชาสัมพันธ์ การตลาด การจัดจาหน่าย พลับพลาไชย

แขวงวัดเทพศิรนิ ทร์

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

10100

9/3/2563

390,000

46103

นาเข้า ส่งออก ขายปลีก ขายส่ง แว่นตา
และอุปกรณ์แว่นตาทุกชนิด

114 ถนนวิวธั นเวียง

แขวงสัมพันธวงศ์

เขตสัมพันธวงศ์

กรุงเทพมหานคร

10100

13/3/2563

300,000

47711

ประกอบกิจการค้า เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้า
สาเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ
เครื่องอุปโภค บริโภค

605/22 ซอยประชาราษฎร์บาเพ็ญ 20
ถนนประชาราษฎร์บาเพ็ญ

แขวงสามเสนนอก

เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร

10310

1,770 0103563004420 หจ.ปรีชาโฟร์คลิฟท์ แอนด์ เซอร์วสิ 18/3/2563

300,000

33122

ประกอบกิจการบริการซ่อม โฟร์คลิฟท์
214 ซอยฉลองกรุง 54
รถยนต์ เเละเครื่องยนต์ทุกชนิด ทั้งในเเละ
นอกสถานที่

แขวงลาปลาทิว

เขตลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร

10520

1,771 0103563004519 หจ.อัญชลีเนอร์สซิ่งแคร์แอนด์
เซอร์วสิ

18/3/2563

300,000

86901

ประกอบกิจกรรมด้านการพยาบาลและ
ผดุงครรภ์

เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร

10140

1,772 0103563004683 หจ.ทเวนตี้เอท คอนซัลแทนท์

20/3/2563

300,000

70209

ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา ฝึกอบรม 329/30 ซอยวัดจันทร์ใน
รับจัดการธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารงาน
ขายและการขายตลาด

แขวงบางคอแหลม

เขตบางคอแหลม

กรุงเทพมหานคร

10120

1,773 0103563004870 หจ.ซัคเซส ทูเกตเตอร์4289

24/3/2563

300,000

47413

ประกอบกิจการค้าขาย ซิมมือถือสาหรับ
องค์กร หน่วยงานราชการ บริษัท ร่วมถึง
ห้างร้านมือถือหรือบุคคล

87/2 หมู่ที่ 16

แขวงแสนแสบ

เขตมีนบุรี

กรุงเทพมหานคร

10510

1,774 0103563005159 หจ.พีเอส.อีทีซี

30/3/2563

300,000

69200

ประกอบกิจการให้บริการด้านบัญชีและ
ภาษีอากร

62/238 ซอยประเสริฐมนูกิจ 27 ถนน
ประเสริฐมนูกิจ

แขวงจรเข้บัว

เขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร

10230

3/3/2563

300,000

55101

ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร

27,29 ชั้นที่ 3 ถนนบูรพา

แขวงวังบูรพาภิรมย์

เขตพระนคร

กรุงเทพมหานคร

10200

1,769 0103563004179 หจ.สปิรติ อ๊อฟ ไทย คิดส์

1,775 0105563039535 บจ.อินน์ ดิ โมเมนท์ จากัด

1331/2 ถนนพัฒนาการ

99/32 หมู่บ้าน พลีโน่สุขสวัสดิ์-พระราม3 แขวงบางมด
ซอยสุขสวัสดิ์ 30 ถนนสุขสวัสดิ์

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

1,776 0105563041416 บจ.เดฟ80 จากัด

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

5/3/2563

300,000

58202

การจัดทาซอฟต์แวร์สาเร็จรูป (ยกเว้น
ซอฟต์แวร์เกมสาเร็จรูป )

1,777 0105563045306 บจ.ณัฐวัฒน์ ออร์แกไนซ์ กรุ๊ป
1987 จากัด

12/3/2563

300,000

73101

1,778 0105563050253 บจ.คลีนคิน จากัด

19/3/2563

300,000

1,779 0105563050512 บจ.มอนสเตอร์ เอส กรุ๊ป จากัด

19/3/2563

1,780 0105563051501 บจ.รมิตา24 จากัด

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

199/142 หมู่บ้าน เดอะคอนเนค 9 หมู่ที่ แขวงคลองกุ่ม
13 ซอยประเสริฐมนูกิจ 48 ถนน
ประเสริฐมนูกิจ

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร

10240

ประกอบกิจการให้บริการด้านการโฆษณา 90 ซอยลาดพร้าว 132 (วัดกลาง) ถนน แขวงคลองจั่น
ผลิตสิ่งพิมพ์ต่างๆที่ใช้ในการโฆษณา การ ลาดพร้าว
ให้บริการจัดพื้นที่โฆษณา

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

46443

ประกอบกิจการค้าส่ง ค้าปลีก ซื้อขาย
ตัวแทนจาหน่าย เครื่องสาอาง

150 ซอยลาซาล79 ถนนสุขุมวิท105

เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร

10260

300,000

56101

ประกอบกิจการขายอาหารเเละเครื่องดื่ม

3 ซอยเสนานิคม 1 ซอย 42 เเยก 6 ถนน แขวงลาดพร้าว
เสนานิคม 1

เขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร

10230

23/3/2563

300,000

46900

ประกอบกิจการขายสินค้า อุปโภค บริโภค 79/141 หมู่บ้าน ศุภาลัยวิลล์ราชพฤกษ์- แขวงบางด้วน
เครื่องสาอาง อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ เพชรเกษม 48 ซอยเพชรเกษม 48 แยก 16
เสริมความงาม อาหารและยา ออนไลน์
ทุกชนิด

เขตภาษีเจริญ

กรุงเทพมหานคร

10160

1,781 0105563051641 บจ.ยืนเดี่ยว จากัด

23/3/2563

300,000

90002

ประกอบธุรกิจบริการเพื่อดูแลรับงาน
16/74 ซอยลาดพร้าว 18 แยก 3
แสดงสแตนด์อัพคอมมิดี้ของศิลปินในสังกัด

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

1,782 0105563047741 บจ.บลู ริเวอร์ส ที จากัด

17/3/2563

250,000

47222

ขายเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ประเภท
ชา-ชาสมุนไพร

98 อาคารสาทรสแควร์ออฟฟิศทาวเวอร์ แขวงสีลม
ชั้นที่ 30 ห้องเลขที่ 3005 ถนนสาทรเหนือ

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

1,783 0105563052337 บจ.เดน่า เดน่า จากัด

24/3/2563

250,000

70209

ประกอบกิจการให้คาปรึกษาด้านกลยุทธ์
การตลาดดิจิทัลการตลาดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

405 หมู่บ้าน ศรีนครพัฒนา 1 ซอยอุเทน แขวงคลองกุ่ม
3 ถนนนวมินทร์ 24

เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร

10240

1,784 0105563055891 บจ.ลีฟส์ ชูส์ จากัด

31/3/2563

250,000

47712

จาหน่ายรองเท้าบุรษุ สตรี เด็ก ทาจาก
98 อาคารสาทรสแควร์ออฟฟิศทาวเวอร์ แขวงสีลม
หนังสัตว์ วัตถุ วัสดุหลายชนิดประกอบกัน ชั้น 30 ห้อง 3005 ถนนสาทรเหนือ

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

1,785 0105563043923 บจ.แบงค็อค ทูล ซัพพลาย จากัด

10/3/2563

240,000

46599

ประกอบกิจการซื้อขายสินค้าที่เกี่ยวกับ
ไฟฟ้า เครื่องจักร เครื่องกล และอุปกรณ์
ทุกชนิด

109 อาคารซี.ซี.ที. ห้องเลขที่ 4 ชั้นที่ 8 แขวงสุรยิ วงศ์
ถนนสุรวงศ์

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

2/3/2563
3/3/2563

200,000
200,000

45405
49329

ประกอบกิจการอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์
ให้เช่าเหมารถ รถยนต์ส่วนบุคคลอื่น
พร้อมคนขับ

248 ถนนสุคนธสวัสดิ์
111/326 ซอยเคหะร่มเกล้า 29

แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10230
10520

11/3/2563

200,000

47749

ประกอบกิจการซื้อ ขาย สินค้ามือสอง
เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

722 ถนนบางบอน 3

แขวงหลักสอง

กรุงเทพมหานคร

10160

1,786 0103563003644 หจ.อีพีวนั มอเตอร์ไบค์
1,787 0103563003661 หจ.พีซีซ2ี 020
1,788 0103563004063 หจ.รุ่งโรจน์ ทรัพย์ ฟรีซเซอร์

แขวงบางนาใต้

แขวงจอมพล

เขตบางแค

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

1,789 0103563004284 หจ.สีหสุบรรณ การช่าง

16/3/2563

200,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ติดตั้ง
กระจก อลูมิเนียม ทุกชนิด

1,790 0103563004373 หจ.บิ๊กมาม่าเลดี้

17/3/2563

200,000

47711

1,791 0103563004578 หจ.พรเทพ 9 เอ็นจิเนียริ่ง

19/3/2563

200,000

1,792 0103563004799 หจ.พี.ซี.เอ็น.รวมภัณฑ์

24/3/2563

1,793 0103563004829 หจ.ซันฟลาวเวอร์ส

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
72 ซอยเพชรเกษม 110 แยก 9

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

แขวงหนองค้างพลู

เขตหนองแขม

กรุงเทพมหานคร

10160

ประกอบกิจการจัดจาหน่ายเสื้อผ้าสาเร็จรูป 17 ซอยประชาอุทิศ 54 แยก 8

แขวงทุ่งครุ

เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร

10140

41002

ประกิบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร
บ้านพักอาศัย งานต่อเติม ไฟฟ้า ประปา
แอร์ โครงเหล็ก ทุกชนิด

แขวงวัดท่าพระ

เขตบางกอกใหญ่

กรุงเทพมหานคร

10600

200,000

46521

ประกอบกิจการค้า อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ 391 ซอยบางระมาด 11
ฮาร์ดแวร์ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่
เกี่ยวกับไฟฟ้าครบวงจร

แขวงบางระมาด

เขตตลิ่งชัน

กรุงเทพมหานคร

10170

24/3/2563

200,000

46109

ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน จัด 95/940 ซอยสุขุมวิท 64
จาหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค

แขวงบางจาก

เขตพระโขนง

กรุงเทพมหานคร

10260

1,794 0103563004845 หจ.ติดคอ
1,795 0103563004853 หจ.ดีเคที อินฟินิตี้ อินสตรัคชั่น

24/3/2563
24/3/2563

200,000
200,000

74200
85491

ประกอบกิจการรับถ่ายรูป
30/62 ถนนจรัญสนิทวงศ์
ประกอบธุรกิจ สถาบันสอนภาษา กวดวิชา 767 ถนนพระรามที่ 2
เมื่อได้รบั อนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แขวงวัดท่าพระ
แขวงบางมด

เขตบางกอกใหญ่
เขตจอมทอง

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10600
10150

1,796 0103563005205 หจ.ฉัตรทวี ออโต้ พาร์ท
1,797 0103563005213 หจ.หลี่เจีย2020

31/3/2563
31/3/2563

200,000
200,000

45301
47723

ขายส่งอุปกรณ์เสริมสาหรับรถยนต์
ประกอบกิจการค้าผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม อาหารเสริมลด
น้าหนัก

99/2 หมู่ที่ 18
760/153 ซอยพัฒนาการ 38

แขวงแสนแสบ
แขวงสวนหลวง

เขตมีนบุรี
เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10510
10250

1,798 0103563005230 หจ.168 อินฟินิตี้ อิงริช

31/3/2563

200,000

85491

ประกอบธุรกิจสถาบันสอนภาษา เมื่อ
ได้รบั อนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

28/68 ซอยมาเจริญ

แขวงหนองแขม

เขตหนองแขม

กรุงเทพมหานคร

10160

6/3/2563

200,000

59111

ประกอบกิจการบริการถ่ายทา ตัดต่อ
รับจ้างทาสื่อรูปภาพ วิดีโอทุกชนิด

779/59 ถนนประชาราษฎร์บาเพ็ญ

แขวงสามเสนนอก

เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร

10310

1,800 0105563043974 บจ.เบนโทเซอร์ จากัด

10/3/2563

200,000

73101

ประกอบกิจการให้บริการวางกลยุทธ์ในสื่อ 30 ซอยสุขุมวิท 61
โฆษณาดิจดตอลและสื่อโฆษณาต่างๆ

แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

1,801 0105563044857 บจ.มาบอส (ไทยแลนด์) จากัด

11/3/2563

200,000

64202

กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนใน
ธุรกิจการเงินเป็นหลัก

388 อาคารเอ็กเชนทาวเวอร์ ชั้น 42
ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร

10110

1,802 0105563048151 บจ.แฮปปีออกัสท์ จากัด

17/3/2563

200,000

31009

ผลิตและจาหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ เหล็ก
อลูมิเนียม และแสตนเลส

22,24 ซอยเอกชัย 63

แขวงคลองบางบอน

เขตบางบอน

กรุงเทพมหานคร

10150

1,799 0105563041891 บจ.คุ้นคุ้น โปรดักชั่น จากัด

64/2 ซอยวัดราชสิทธาราม

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

1,803 0105563048259 บจ.ดราก้อน วิงส์ เทรดดิ้ง จากัด

17/3/2563

200,000

47525

ประกอบกิจการค้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 30 ซอยสุขุมวิท 61
อุปกรณ์ก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์
ประปา

แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

1,804 0105563052809 บจ.ฟีล ทู เดฟ จากัด
1,805 0105563053091 บจ.อินเตอร์ แอค จากัด

24/3/2563
25/3/2563

200,000
200,000

73101
69200

ประกอบกิจการรับจ้าง ออกแบบ สื่อดิจิทัล 302/12 ซอยริมคลองบางกอกน้อย
ประบกิจการบริการด้านบัญชี
299/12 หมู่บ้าน ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ถนนทวี
วัฒนา

แขวงอรุณอมรินทร์
แขวงทวีวฒ
ั นา

เขตบางกอกน้อย
เขตทวีวฒ
ั นา

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10700
10170

1,806 0105563053171 บจ.ปารวตี เอ็นเทอร์ไพรส์ จากัด

25/3/2563

200,000

47219

ประกอบกิจการค้า อาหารสาเร็จรูป
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสาอางค์
สมุนไพร

23/1 ซอยอาคารพิบูลวัฒนา ถนน
พระรามที่ 6

แขวงพญาไท

เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร

10400

1,807 0105563055557 บจ.เดอะ รายา คิวเรเท็ด คอล
เลคชั่น จากัด

30/3/2563

200,000

46900

ประกอบกิจการขายส่งสินค้าทั่วไป

1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ แขวงหนองบอน
2 ถนนศรีนครินทร์

เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

10250

1,808 0103563003679 หจ.รณกร มีทรัพย์ทวีกิจ

3/3/2563

150,000

82110

ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารเกี่ยวกับ
53/201 ซอยเลียบคลองภาษีเจริญฝั่ง
ด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การตลาด เหนือ 20/2
และการจัดจาหน่าย

แขวงหนองแขม

เขตหนองแขม

กรุงเทพมหานคร

10160

1,809 0103563004152 หจ.ครัวฉวาง อาหารไทย

12/3/2563

150,000

56101

ประกอบกิจการ ร้านอาหาร ขายอาหาร
ในพื้นที่ให้เช่า

19 อาคาร3 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า
ชั้นที่ 2 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงจตุจักร

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

1,810 0103563004772 หจ.บุญรอด ค้าปลีก

23/3/2563

150,000

82110

ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงาน
เกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
การตลาดและการจัดจาหน่าย

100/47 ซอยลาดพร้าว 83 (จิตต์อารีย)์

แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร

10310

1,811 0103563004781 หจ.ผ่อง พรพิมล รุ่งเรืองค้าปลีก

23/3/2563

150,000

82110

ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงาน
เกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
การตลาดและการจัดจาหน่าย

316 ถนนกัลปพฤกษ์

แขวงบางหว้า

เขตภาษีเจริญ

กรุงเทพมหานคร

10160

1,812 0103563004977 หจ.ศิรเิ สมา รุ่งเรือง

26/3/2563

150,000

82110

ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารเกี่ยวกับ
33/66 ถนนกาญจนาภิเษก
ด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การตลาด
และการจัดจาหน่าย

แขวงคันนายาว

เขตคันนายาว

กรุงเทพมหานคร

10230

1,813 0105563045985 บจ.ฟาสต์ลิงค์ เทรดดิ้ง จากัด

12/3/2563

150,000

70209

ประกอบกิจการให้คาปรึกษาทางธุรกิจด้าน 100/97 ถนนพระราม 9
เทคโนโลยี อี คอมเมิรซ์ ด้านการจัดการ
การเงินด้านการจัดการธุรกิจ

แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร

10310

1,814 0103563004594 หจ.เพนนีสแนป

19/3/2563

101,000

62012

กิจกรรมการจัดทาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ (ยกเว้น
โปรแกรมเว็บเพจและเครือข่าย)

แขวงหัวหมาก

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

55/42

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

1,815 0103563003857 หจ.ธีธชั การบัญชี

6/3/2563

100,000

69200

ปรเะกอบกิจการรับทาบัญชี ภาษีอากร
และวางระบบบัญชีครบวงจร

3 ซอยพาณิชยการธนบุรี 28 แยก 4

แขวงวัดท่าพระ

เขตบางกอกใหญ่

กรุงเทพมหานคร

10600

1,816 0103563003881 หจ.ออฟฟิซซัพพลาย (2001)
1,817 0103563003903 หจ.กัปตัน เอ็ดดูเคชั่น

6/3/2563
6/3/2563

100,000
100,000

81210
47640

ประกอบกิจการรับเหมาทาความสะอาด
ประกอบกิจการขายของเล่นเด็ก ของเล่น
เสริมพัฒนาการสื่อการเรียนการสอน

28/17 ซอยเพิ่มสิน 24/1
1730/85 ซอยเพชรเกษม 63

แขวงคลองถนน
แขวงหลักสอง

เขตสายไหม
เขตบางแค

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10220
10160

1,818 0103563004365 หจ.เอฟวัน 1616

17/3/2563

100,000

70209

ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา ให้ความรู้ 186/240 ซอยลาดพร้าว 87
และให้คาแนะนาด้านงานขาย บริหารงาน
และการพัฒนาคุณภาพบุคลากรขาย การ
ส่งเสริมการขาย การรับจ้างการ
บริหารงานขายและการรับจ้างขยายงาน

กรุงเทพมหานคร

10310

1,819 0103563004497 หจ.ไอ แอนด์ ไอ เมจิค มาร์เก็ตติ้ง

18/3/2563

100,000

47190

ประกอบกิจการค้าสินค้าอุปโภค และ
34 ซอยลาดปลาเค้า 32 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว
บริโภคทุกชนิดทุกประเภท รวมถึง
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้รบั อนุญาตจาก
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
และกระทรวงสาธารณสุข

เขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร

10230

1,820 0103563004535 หจ.แอลบี คอสเมติก

19/3/2563

100,000

47723

ประกอบกิจการจาหน่ายสินค้าประเภท
เครื่องสาอางและความงาม

แขวงออเงิน

เขตสายไหม

กรุงเทพมหานคร

10220

1,821 0103563004586 หจ.กมลวัฒนาพานิช
1,822 0103563004756 หจ.บ้านกาลีจามุนฑา
1,823 0103563004942 หจ.แอท39ลิฟวิ่ง

19/3/2563
23/3/2563
25/3/2563

100,000
100,000
100,000

53200
23932
68201

ตัวแทนรับพัสดุ
696/8 บริกซ์ คอนโด จรัญสนิทวงศ์ 64
ประกอบกิจการรับจ้างทาวัตถุมงคลต่างๆ 99/164 ซอยรามอินทรา 65 แยก 4
ประกอบกิจการนายหน้า และดาเนินงาน 36/21 ซอยสุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์)
จัดการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

แขวงบางยี่ขัน
แขวงท่าแร้ง
แขวงคลองตันเหนือ

เขตบางพลัด
เขตบางเขน
เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10700
10220
10110

1,824 0103563004951 หจ.39วินเนอร์

25/3/2563

100,000

68201

ประกอบกิจการเป็นนายหน้า และ
55/31 ซอยรามอินทร 34 แยก 20
ดาเนินงานจัดการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

แขวงท่าแร้ง

เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร

10220

1,825 0103563004985 หจ.ดีเอเอสที

26/3/2563

100,000

71102

ประกอบกิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้ 269/45 ซอยพระยาสุเรนทร์30
คาปรึกษาทางด้านเทคนิค ที่เกี่ยวข้อง

แขวงบางชัน

เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร

10510

1,826 0103563005086 หจ.บ้านเพชรนคร เนอร์สซิ่งโฮม

27/3/2563

100,000

87301

ประกอบกิจการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ให้บริการ ส่งเสริม ดูแลสุขภาพ การ
ป้องกันโรค การรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ

1/73 ซอยรามคาแหง 190/2

แขวงมีนบุรี

เขตมีนบุรี

กรุงเทพมหานคร

10510

1,827 0103563005094 หจ.ขวัญทอง92

27/3/2563

100,000

47512

จาหน่ายผ้าเช็ดตัว ผ้านวม ผ้าปูที่นอน ที่
นอน ที่รองที่นอน และชุดเครื่องนอนทุก
ชนิด

102/100 หมู่บ้าน นิรนั ดร์วลิ ล์ 3 เฟส 2 แขวงดอกไม้
ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.28 แยก3
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9

เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

10250

79/40 ถนนสุขาภิบาล 5

แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

1,828 0103563005124 หจ.สมบูรณ์ทรัพย์ 2020

27/3/2563

100,000

45101

การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วน
บุคคลรถกระบะรถตู้ และรถขนาดเล็กที่
คล้ายกัน

1,829 0103563005191 หจ.ไทย-วอชมอเตอร์ไซเคิลส์

30/3/2563

100,000

45203

1,830 0105563038903 บจ.นันโย เทรดดิ้ง เอเชีย จากัด

2/3/2563

100,000

1,831 0105563039896 บจ.อู่ซิง โฮลดิ้ง จากัด
1,832 0105563041343 บจ.เยอรมัน-ไทย คอนซัลติ้ง แอนด์
เทรดดิ้ง จากัด

3/3/2563
5/3/2563

1,833 0105563041378 บจ.ไซตรอน เทคโนโลยีส์ จากัด

1,834 0105563041521 บจ.จรูญชัยกิจ จากัด
1,835 0105563041921 บจ.วิวเจ้าพระยา จากัด
1,836 0105563042226 บจ.รีคัฟเวอรี่ เฟส รีฮะบิลิเทชั่น เจ
แปน จากัด

1,837
1,838
1,839
1,840

0105563043613
0105563043699
0105563043796
0105563043885

บจ.ซี.อาร์.การบัญชี จากัด
บจ.ศิระ อินทีเรีย ดีไซน์ จากัด
บจ.อิกไนท์ ไมนด์ จากัด
บจ.จีเนียส ออดิท แอนด์ แอสชัว
รันส์ จากัด

1,841 0105563044270 บจ.วิซ โค จากัด
1,842 0105563044415 บจ.พลัส ซิคซ์ ซิคซ์ จากัด

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
180 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

แขวงแสมดา

เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร

10150

ประกอบกิจการล้างรถเเละจาหน่ายน้ายา 29 ซอยรามคาแหง 8 (พระราม9/33)
เเละอุปกรณ์สาหรับดูเเลรถ

แขวงหัวหมาก

เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

45101

ประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับรถยนต์และของใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน เป็นนายหน้าการค้า
ระหว่างประเทศ

24 อาคารไพรม์ บิลดิ้ง ชั้นที่ 15 ห้อง
เลขที่ บี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

100,000
100,000

64202
46103

ประกอบกิจการลงทุนในบริษัทอื่น
ประกอบกิจการนาเข้าส่งออก ได้แก่ สบู่
แชมพู ถ้วยอนามัยสาหรับสตรี และ
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวอื่นๆ

298/34 ถนนพรหมราษฎร์
30 ซอยสุขุมวิท 61 (เศรษฐบุตร) ถนน
สุขุมวิท

แขวงบางบอนใต้
แขวงคลองตันเหนือ

เขตบางบอน
เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10150
10110

5/3/2563

100,000

46599

ประกอบกิจการเป็นผู้จาหน่าย ตัวแทน
2/4 ซอยสุจริต 2
จาหน่าย ผู้ผลิตเกี่ยวกับเครื่องจักรกลและ
เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์

แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร

10310

5/3/2563
6/3/2563
6/3/2563

100,000
100,000
100,000

86901
41001
70209

กิจกรรมด้านการพยาบาลและผดุงครรภ์ 372 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 22
ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 296/16 ถนนพระราม 3 ซอย 14
ประกอบกิจการบริการที่ปรึกษา และ
8 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 18
การตลาด แนะนา โรงพยาบาล สถาน
กายภาพบาบัด สถานพักฟื้น สถานที่พัก
คนชรา

แขวงบุคคโล
แขวงบางโคล่
แขวงหัวหมาก

เขตธนบุรี
เขตบางคอแหลม
เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10600
10120
10240

10/3/2563
10/3/2563
10/3/2563
10/3/2563

100,000
100,000
100,000
100,000

69200
41002
68104
69200

ประกอบกิจการรับจ้างทาบัญชี
ประกอบกิจการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง
ประกอบกิจการให้เช่าพื้นที่
ประกอบกิจการบริการรับตรวจสอบบัญชี

52/1 ซอยเพชรเกษม 96
217 ซอยอ่อนนุช 39
568 ซอยพานิชอนันต์
578/695 ถนนประชาอุทิศ

แขวงบางแคเหนือ
แขวงสวนหลวง
แขวงคลองตันเหนือ
แขวงห้วยขวาง

เขตบางแค
เขตสวนหลวง
เขตวัฒนา
เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10160
10250
10110
10310

10/3/2563
11/3/2563

100,000
100,000

56101
56101

ประกอบกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่ม
การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/
ร้านอาหาร

858 ถนนสุขุมวิท
99/876 ซอยราษฎร์พัฒนา 22 ถนน
ราษฎร์พัฒนา

แขวงพระโขนง
แขวงราษฎร์พัฒนา

เขตคลองเตย
เขตสะพานสูง

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10110
10240

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

1,843 0105563044644 บจ.ยูนิเวิรส์ มาร์เก็ตติ้ง จากัด

11/3/2563

100,000

73101

ประกอบกิจการรับให้คาปรึกษาด้าน
การตลาด งานสื่อสาร โฆษณา
ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การตลาดแบบครบวงจร

1,844 0105563045641 บจ.ประณีต คลีนนิ่ง จากัด

12/3/2563

100,000

81210

1,845 0105563045900 บจ.ชี้เป้า จากัด
1,846 0105563046434 บจ.นาคา การพัฒนา จากัด

12/3/2563
13/3/2563

100,000
100,000

1,847 0105563047155 บจ.วินด์สโม๊ค 3 จากัด

16/3/2563

1,848 0105563047635 บจ.เรียล เอสเตท แอคเซส
(ประเทศไทย) จากัด

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
885/2 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 12

ตำบล

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

เขตบางกอกใหญ่

กรุงเทพมหานคร

10600

ประกอบกิจการให้บริการทาความสะอาด 17 ซอยโชคชัย 4 ซอย 84 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว
ถนน อาคาร บ้าน และจัดตกแต่งสวน

เขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร

10230

73101
68102

ประกอบกิจการรับโฆษณา สื่อออนไลน์
ประกอบธุรกิจซื้อ ขาย จัดหา เช่า ให้เช่า
ซื้อ บริการให้เช่าพื้นที่

100 ซอยรุ่งเรือง
75/29 อาคารริชมอนด์ ชั้นที่ 12 ซอย
สุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท

แขวงสามเสนนอก
แขวงคลองตัน

เขตห้วยขวาง
เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10310
10110

100,000

64201

ประกอบกิจการลงทุนในหุ้น ตราสารทุน
และตราสารหนี้ ซึ่งออกโดยบริษัท ห้าง
หุ้นส่วนจากัด หรือนอติบุคคลที่จด
ทะเบียนจัดตั้ง

127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้นที่ 23
ห้องเลขที่ ซี.เอฟ ถนนราชดาริห์

แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

10330

16/3/2563

100,000

68201

ประกอบกิจการบริการให้คาปรึกษา
วิเคราะห์ข้อมูล ทาการตลาดและให้
คาแนะนาเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

152 อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 16 ยู
นิต 1606 ถนนสาทรเหนือ

แขวงสีลม

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

1,849 0105563048178 บจ.วิสาหกิจเพื่อสังคมและพลังงาน 17/3/2563
เพื่อชุมชน จากัด

100,000

35101

ติดตั้งประกอบซื้อขายจัดตั้งโรงงานผลิต
ไฟฟ้าระบบชีวมวลเเละระบบอื่นๆ โดย
ผลิต ซื้อ ขาย ไฟฟ้าจากผลผลิต

48/66 ซอยเเจ้งวัฒนะ 14

แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร

10210

1,850 0105563048496 บจ.นครพนมเพื่อชุมชนยั่งยืน 1
จากัด

18/3/2563

100,000

35101

ประกอบกิจการจาหน่าย และ ผลิต
กระแสไฟฟ้าจากชานอ้อย ให้แก่บุคคล
นิติบุคคล ส่วนราชการ

123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้นที่ 15
ห้องเลขที่ 1501

แขวงจอมพล

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

1,851 0105563048542 บจ.ยโสธรเพื่อชุมชนยั่งยืน 1 จากัด 18/3/2563

100,000

35101

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากชานอ้อย

123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้นที่ 15
ห้องเลขที่ 1501

แขวงจอมพล

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

1,852 0105563048577 บจ.สุรนิ ทร์เพื่อชุมชนยั่งยืน 1 จากัด 18/3/2563

100,000

35101

ประกอบกิจการผลิต และ จาหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากชานอ้อย ให้แก่บุคคล
คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ

123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้นที่ 1501 แขวงจอมพล
ห้องเลขที่ 15

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

1,853 0105563048607 บจ.อานาจเจริญเพื่อชุมชนยั่งยืน 1
จากัด

100,000

35101

ประกอบกิกจารผลิต จาหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากชานอ้อย ให้แก่ คณะ
บุคคล นิติบุคล ส่วนราชการ

123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้นที่ 15
ห้องเลขที่ 1501

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

18/3/2563

แขวงวัดท่าพระ

อำเภอ

แขวงจอมพล

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

1,854 0105563048631 บจ.มุกดาหารเพื่อชุมชนยั่งยืน 1
จากัด

18/3/2563

100,000

35101

ประกอบกิจการผลิต และจาหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากชานอ้อย ให้แก่บุคคล
คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ

123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้นที่ 15
ห้องเลขที่ 1501 ถนนวิภาวดีรงั สิต

แขวงจอมพล

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

1,855 0105563048674 บจ.เอทีเอช อัลฟ่า 3 (ไทยแลนด์)
จากัด

18/3/2563

100,000

28299

ประกอบกิจการผลิต ออกแบบ จัดหา
จาหน่าย ก่อสร้าง ทดสอบ ติดตั้ง
ซ่อมแซม บารุงรักษา ให้คาปรึกษา และ
บริการใดใดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ
เครื่องจักรต่างๆ ในการผลิตไฟฟ้า จาก
พลังงานและเชื้อเพลิงทุกประเภท

43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 18
ห้อง 183 ถนนสารทรใต้

แขวงยานนาวา

เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร

10120

1,856 0105563048771 บจ.ลองจิวติ ี้ เวลบีอิ้ง จากัด

18/3/2563

100,000

86101

ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถาน 445/6 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
เสริมความงาม สถานพยาบาลเพื่อดูแล
ด้านสุขภาพและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง

แขวงวังทองหลาง

เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร

10310

1,857 0105563048828 บจ.เอทีเอช อัลฟ่า 1 (ไทยแลนด์)
จากัด

18/3/2563

100,000

28299

ประกอบกิจการผลิต ออกแบบ จัดหา
จาหน่าย ก่อสร้าง ทดสอบ ติดตั้ง
ซ่อมแซม บารุงรักษา ให้คาปรึกษา และ
บริการใดใดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ
เครื่องจักรต่างๆ ในการผลิตไฟฟ้า จาก
พลังงานและเชื้อเพลิงทุกประเภท

43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 18
ห้อง 183 ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา

เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร

10120

1,858 0105563048844 บจ.นิมาคอสเมติกส์ จากัด
1,859 0105563048861 บจ.อุบลเพื่อชุมชนยั่งยืน 4 จากัด

18/3/2563
18/3/2563

100,000
100,000

47723
35101

ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องสาอางค์ 116/160 ซอยช่างอากาศอุทิศ 15
ประกอบกิจการผลิต และจาหน่ายกระแส 123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้นที่ 15
ไไฟฟ้าจากชานอ้อยให้แก่บุคคล คณะ
ห้องเลขที่ 1501
บุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ

แขวงดอนเมือง
แขวงจอมพล

เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10210
10900

1,860 0105563048887 บจ.อุบลเพื่อชุมชนยั่งยืน 3 จากัด

18/3/2563

100,000

35101

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากชานอ้อย ให้แก่บุคคล
นิติบุคคล ส่วนราชการ

123 อาคารซันทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 15
ห้องเลขที่ 1501

แขวงจอมพล

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

1,861 0105563048895 บจ.อุบลเพื่อชุมชนยั่งยืน 2 จากัด

18/3/2563

100,000

35101

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากชานอ้อย ให้แก่บุคคล
นิติบุคคล ส่วนราชการ

123 อาคารซันทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 15
ห้องเลขที่ 1501

แขวงจอมพล

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

1,862 0105563049085 บจ.อุบลเพื่อชุมชนยั่งยืน 1 จากัด

18/3/2563

100,000

35101

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากชานอ้อย ให้แก่บุคคล
นิติบุคคล ส่วนราชการ

123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้นที่ 15
ห้องเลขที่ 1501

แขวงจอมพล

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

1,863 0105563049115 บจ.เอทีเอช เบต้า 1 (ไทยแลนด์)
จากัด

18/3/2563

100,000

28299

ประกอบกิจการผลิต ออกแบบ จัดหา
จาหน่าย ก่อสร้าง ทดสอบ ติดตั้ง
ซ่อมแซม บารุงรักษา ให้คาปรึกษา และ
บริการใดใดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ
เครื่องจักรต่างๆ ในการผลิตไฟฟ้า จาก
พลังงานและเชื้อเพลิงทุกประเภท

34 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 18
ห้อง 183 ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา

เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร

10120

1,864 0105563049212 บจ.เอทีเอช โฮลด์โค เบต้า (ไทย
แลนด์) จากัด

18/3/2563

100,000

28299

ประกอบกิจการผลิต ออกแบบ จัดหา
จาหน่าย ก่อสร้าง ทดสอบ ติดตั้ง
ซ่อมแซม บารุงรักษา ให้คาปรึกษา และ
บริการใดใดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ
เครื่องจักรต่างๆ ในการผลิตไฟฟ้า จาก
พลังงานและเชื้อเพลิงทุกประเภท

43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 18
ห้อง 183 ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา

เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร

10120

1,865 0105563049271 บจ.เอทีเอช โฮลด์โค อัลฟ่า (ไทย
แลนด์) จากัด

18/3/2563

100,000

28299

ประกอบกิจการผลิต ออกแบบ จัดหา
จาหน่าย ก่อสร้าง ทดสอบ ติดตั้ง
ซ่อมแซม บารุงรักษา ให้คาปรึกษา และ
บริการใดใดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ
เครื่องจักรต่างๆ ในการผลิตไฟฟ้า จาก
พลังงานและเชื้อเพลิงทุกประเภท

43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 18
ห้อง 183 ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา

เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร

10120

1,866 0105563049352 บจ.เอทีเอช อัลฟ่า 2 (ไทยแลนด์)
จากัด

18/3/2563

100,000

28299

ประกอบกิจการผลิต ออกแบบ จัดหา
จาหน่าย ก่อสร้าง ทดสอบ ติดตั้ง
ซ่อมแซม บารุงรักษา ให้คาปรึกษา และ
บริการใดใดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ
เครื่องจักรต่างๆ ในการผลิตไฟฟ้า จาก
พลังงานและเชื้อเพลิงทุกประเภท

43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 18
ห้อง 183 ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา

เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร

10120

1,867 0105563049425 บจ.เอทีเอช เบต้า 2 (ไทยแลนด์)
จากัด

18/3/2563

100,000

28299

ประกอบกิจการผลิต ออกแบบ จัดหา
จาหน่าย ก่อสร้าง ทดสอบ ติดตั้ง
ซ่อมแซม บารุงรักษา ให้คาปรึกษา และ
บริการใดใดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ
เครื่องจักรต่างๆ ในการผลิตไฟฟ้า จาก
พลังงานและเชื้อเพลิงทุกประเภท

43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 18
ห้อง 183 ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา

เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร

10120

1,868 0105563049506 บจ.กาญจนบุรเี พื่อชุมชนยั่งยืน 1
จากัด

19/3/2563

100,000

35101

ประกอบกิจการผลิต จาหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากชานอ้อย

123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้นที่ 15
ห้องเลขที่ 1501

แขวงจอมพล

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

1,869 0105563049531 บจ.ศรีสะเกษเพื่อชุมชนยั่งยืน 1
จากัด

19/3/2563

100,000

31001

ประกอบกิจการผลิต จาหน่าย
123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้นที่ 15
กระแสไฟฟ้าจากชานอ้อย ให้แก่ นิติบุคคล ห้องเลขที่ 1501
คณะบุคคล ส่วนราชการ

แขวงจอมพล

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

1,870 0105563049557 บจ.ศรีสะเกษเพื่อชุมชนยั่งยืน 3
จากัด

19/3/2563

100,000

35101

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากชานอ้อย ให้แก่บุคคล
คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ

123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้นที่ 15
ห้องเลขที่ 1501

แขวงจอมพล

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

1,871 0105563049581 บจ.ศรีสะเกษเพื่อชุมชนยั่งยืน 4
จากัด

19/3/2563

100,000

35101

ประกอบกิจการผลิต และ จาหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากชานอ้อย ให้แก่ คณะ
บุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ

123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้นที่ 15
ห้องเลขที่ 1501 ถนนวิภาวดีรงั สิต

แขวงจอมพล

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

1,872 0105563049620 บจ.ศรีสะเกษเพื่อชุมชนยั่งยืน 2
จากัด

19/3/2563

100,000

35101

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากชานอ้อย ให้แก่บุคคล
คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ

123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้นที่ 15
ห้องเลขที่ 1501

แขวงจอมพล

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

1,873 0105563049760 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนหนองหงส์ จากัด 19/3/2563

100,000

42202

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า

140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 7 แขวงสุรยิ วงศ์
ถนนสีลม

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

1,874 0105563049786 บจ.โอบีเอ็ม จอยท์ เวนเจอร์ จากัด

19/3/2563

100,000

68102

เป็นเจ้าของ ซื้อ ครอบครอง ให้เชา เช่าซื้อ 57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้นที่ 19
บริหารจัดการประการใดๆซึ่ง
ห้องเลขที่ 1901-1907 ถนนวิทยุ
สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์

เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

10330

1,875 0105563049816 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนชุมพวง จากัด

19/3/2563

100,000

42202

โรงไฟฟ้า

140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 7 แขวงสุรยิ วงศ์
ถนนสีลม

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

1,876 0105563049832 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนนาบอน จากัด

19/3/2563

100,000

42202

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า

140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 7 แขวงสุรยิ วงศ์
ถนนสีลม

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

1,877 0105563049875 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนหนองเรือ จากัด 19/3/2563

100,000

42202

โรงไฟฟ้า

140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 7 แขวงสุรยิ วงศ์
ถนนสีลม

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

1,878 0105563049905 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนนครหลวง จากัด 19/3/2563

100,000

42202

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า

140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 7 แขวงสุรยิ วงศ์
ถนนสีลม

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

1,879 0105563049964 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนปราจีนบุรี จากัด 19/3/2563

100,000

42202

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า

140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 7 แขวงสุรยิ วงศ์
ถนนสีลม

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

1,880 0105563049999 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนพนมสารคาม
จากัด

19/3/2563

100,000

42202

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า

140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 7 แขวงสุรยิ วงศ์
ถนนสีลม

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

1,881 0105563050024 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนสตึก จากัด

19/3/2563

100,000

42202

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า

140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 7 แขวงสุรยิ วงศ์
ถนนสีบม

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

แขวงลุมพินี

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

1,882 0105563050032 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนบางเลน จากัด

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

19/3/2563

100,000

42202

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า

140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 7 แขวงสุรยิ วงศ์
ถนนสีลม

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

1,883 0105563050067 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนโคกสาโรง จากัด 19/3/2563

100,000

42202

โรงไฟฟ้า

140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 7 แขวงสุรยิ วงศ์
ถนนสีลม

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

1,884 0105563050105 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนน้าพอง จากัด

19/3/2563

100,000

42202

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า

140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 7 แขวงสุรยิ วงศ์
ถนนสีลม

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

1,885 0105563050121 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนค้อวัง จากัด

19/3/2563

100,000

42202

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า

140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 7 แขวงสุรยิ วงศ์
ถนนสีลม

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

1,886 0105563050164 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนสุรนิ ทร์ จากัด

19/3/2563

100,000

42202

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า

140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 7 แขวงสุรยิ วงศ์
ถนนสีลม

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

1,887 0105563050172 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนหล่มสัก จากัด

19/3/2563

100,000

42202

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า

140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 7 แขวงสุรยิ วงศ์
ถนนสีลม

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

1,888 0105563050202 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนทุ่งฝน จากัด

19/3/2563

100,000

42202

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า

140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 7 แขวงสุรยิ วงศ์
ถนนลีลม

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

1,889 0105563050211 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนดอยสะเก็ด
จากัด

19/3/2563

100,000

42202

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า

140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 7 แขวงสุรยิ วงศ์
ถนนสีลม

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

1,890 0105563050237 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนศรีสะเกษ จากัด 19/3/2563

100,000

42202

ประกอบกิจการโรงงานไฟฟ้า

140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 7 แขวงสุรยิ วงศ์
ถนนสีลม

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

1,891 0105563050245 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนปะคา จากัด

19/3/2563

100,000

42202

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า

140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 7 แขวงสุรยิ วงศ์
ถนนสีลม

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

1,892 0105563050270 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนโนนนารายณ์
จากัด

19/3/2563

100,000

42202

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า

140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 7 แขวงสุรยิ วงศ์
ถนนสีลม

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

1,893 0105563050393 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนนครราชสีมา
จากัด

19/3/2563

100,000

42202

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า

140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 7 แขวงสุรยิ วงศ์
ถนนสีลม

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

1,894 0105563050415 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนวังหิน จากัด

19/3/2563

100,000

42202

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า

140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวอวร์ ชั้นที่ 7
ถนนสีลม

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

1,895 0105563050466 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนโนนท่อน จากัด

19/3/2563

100,000

42202

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า

140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 7 แขวงสุรยิ วงศ์
ถนนสีลม

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

1,896 0105563050482 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนบ่อทอง จากัด

19/3/2563

100,000

42202

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า

140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 7 แขวงสุรยิ วงศ์
ถนนสีลม

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

1,897 0105563050539 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนจอมบึง จากัด

19/3/2563

100,000

42202

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า

140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 7 แขวงสุรยิ วงศ์
ถนนสีลม

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

แขวงสีลม

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

1,898 0105563050547 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนพร้าว จากัด

19/3/2563

100,000

42202

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า

140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 7 แขวงสุรยิ วงศ์
ถนนสีลท

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

1,899 0105563050555 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนปักธงชัยพัฒนา
จากัด

19/3/2563

100,000

42202

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า

140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 7 แขวงสุรยิ วงศ์
ถนนสีลม

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

1,900 0105563050571 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนฝาง จากัด

19/3/2563

100,000

42202

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า

140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 7 แขวงสุรยิ วงศ์
ถนนสีลม

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

1,901 0105563050580 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนเชียงใหม่ จากัด

19/3/2563

100,000

42202

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า

140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 7 แขวงสุรยิ วงศ์
ถนนสีลม

เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

1,902 0105563050971 บจ.ซียู เว็ท เอ็นเทอร์ไพรส์ จากัด

20/3/2563

100,000

72102

ประกอบกิจการวิจัยและพัฒนาทดลองด้าน 254 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
เทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์

แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

10330

1,903 0105563051365 บจ.มุกริน จากัด

20/3/2563

100,000

47190

ประกอบกิจการค้าผ้า ด้าย เครื่องนุ่งห่ม
เครื่องแต่งกาย เครื่องสาอาง เครื่องเสริม
ความงาม

2/94 ซอยวัดเวฬุวนาราม 32

แขวงดอนเมือง

เขตดอนเมือง

กรุงเทพมหานคร

10210

1,904 0105563051691 บจ.บีเอสเอ็น พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จากัด

23/3/2563

100,000

18119

ประกอบกิจการผลิตหนังสือผลิตงานสื่อ
พิมพ์

41/6 หมู่ที่ 8

แขวงคลองสิบสอง

เขตหนองจอก

กรุงเทพมหานคร

10530

1,905 0105563051756 บจ.สกายท์ แคปปิตอล โฮลดิ้ง
จากัด

23/3/2563

100,000

64202

ถือหุ้นในบริษัทอื่น

218 ซอยสวนสยาม 24 แยก 10

แขวงคันนายาว

เขตคันนายาว

กรุงเทพมหานคร

10230

1,906 0105563051811 บจ.ลอดช่อง จากัด

23/3/2563

100,000

64202

เข้าเป็นหุ้นส่วนจากัดความรับผิดในห้าง
หุ้นส่วนจากัด/ถือหุ้นในบริษัท-มหาชน
จากัด

49/14 ซอยกระทุ่มล้ม 14 ถนนพุทธ
มณฑลสาย 4

แขวงทวีวฒ
ั นา

เขตทวีวฒ
ั นา

กรุงเทพมหานคร

10170

1,907 0105563051829 บจ.เอ็กซ์เม็น โพรดักส์ จากัด

23/3/2563

100,000

20232

ประกอบกิจการผลิตเครื่องสาอางและ
ผลิตภัณฑ์ในห้องน้า ครีม โกนหนวด
รวมทั้งน้ายาก่อนและหลังโกนหนวด

573/109 ชั้นที่ 6 ซอยรามคาแหง 39
(เทพลีลา 1) ถนนรามคาแหง

แขวงพลับพลา

เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร

10310

1,908 0105563052299 บจ.ซีเอ็มที ดิจิทัล จากัด

24/3/2563

100,000

62023

ประกอบกิจการให้บริการโซลูชั่นไอที และ 1108/31 ถนนสุขุมวิท
อุปกรณ์เคลื่อนที่ เนื้อหาอุปกรณ์เคลื่อนที่

แขวงพระโขนง

เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร

10110

1,909 0105563052531 บจ.เคเอ็มจี การาจ จากัด

24/3/2563

100,000

45405

ประกอบกิจการบริการซ่อมแซม
188 ซอยศูนย์วจิ ัย 6
บารุงรักษา จักรยานยนต์ และขายอะไหล่

แขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร

10310

1,910 0105563052582 บจ.ธัณย์จิรา แฟมมิลี่ จากัด

24/3/2563

100,000

47912

ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องสาอางโดย 113/46 ซอยกาแพงเพชร 6 ซอย 7 แยก แขวงทุ่งสองห้อง
วิธใี ช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย 3-6 (สินพัฒนาธานี)
อินเทอร์เน็ต มิใช่ระบบขายตรงและตลาด
แบบตรง

เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร

10210

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

1,911 0105563052701 บจ.ซี.ที.เอ็น คอมเมอร์เชี่ยล จากัด

24/3/2563

100,000

82301

ประกอบธุรกิจบริการรับจ้างจัดฝึกอบรม
สัมมนา ให้แก่บุคคล นิติบุคคลและ
หน่วยงานของรัฐ

1,912 0105563052922 บจ.เคพีพี เวลท์ จากัด

25/3/2563

100,000

41002

1,913 0105563053694 บจ.เคเค คอร์เปอเรท จากัด

26/3/2563

100,000

1,914 0105563053902 บจ.แมนซิฮอท จากัด

26/3/2563

1,915 0105563053961 บจ.เอ็นชอย จากัด

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
135 ถนนกรุงธนบุรี

ตำบล
แขวงคลองต้นไทร

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

เขตคลองสาน

กรุงเทพมหานคร

10600

รับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์/พักอาศัย 229 หมู่บ้าน กรองทอง ซอยพัฒนาการ32 แขวงสวนหลวง
สถานที่ทาการ-งานก่อสร้าง

เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

10250

47190

ประกอบกิจการซื้อ ขาย รับจ้างผลิตและ
จัดจาหน่ายทั้งปลีก ส่ง สินค้าอุปโภค
บริโภค

23/27 หมู่บ้าน สถาปัตย์ ซอยนวมินทร์
161 แยก 1-2 ถนนนวมินทร์

แขวงนวลจันทร์

เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร

10230

100,000

46109

ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออก จาหน่าย
สินค้าอุปโภค บริโภค

66/38 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31

แขวงดอกไม้

เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

10250

26/3/2563

100,000

46109

ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออก จาหน่าย 66/38 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31
สินค้าอุปโภค บริโภค ซึ่งสินค้าตามที่ระบุ
ในวัตถุที่ประสงค์

แขวงดอกไม้

เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

10250

1,916 0105563053970 บจ.โลเนิรส์ จากัด

26/3/2563

100,000

46109

ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออก สินค้า
อุปโภค บริโภค

66/38 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31

แขวงดอกไม้

เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

10250

1,917 0105563054071 บจ.ภูุเก็ต นอติคอล จากัด

26/3/2563

100,000

64202

ประกอบกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น

208 อาคาร208 วายเลส โร้ด ชั้น 8 ถนน แขวงลุมพินี
วิทยุ

เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

10330

1,918 0105563054097 บจ.โปรเกรส แอคเค้าท์ แอนด์
ออดิท จากัด

26/3/2563

100,000

69200

ประกอบกิจการให้บริการด้านวิชาชีพ
226 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้
บัญชี ทั้งจัดทาบัญชี ตรวจสองบัญลชีและ
ที่ปรึกษาทางด้านวิชาชีพบัญชี

แขวงหนองแขม

เขตหนองแขม

กรุงเทพมหานคร

10160

1,919 0105563054330 บจ.มุกดาหารเพื่อชุมชนยั่งยืน 2
จากัด

27/3/2563

100,000

35101

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากชานอ้อย ให้แก่บุคคล
คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ

123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้นที่ 15
ห้องเลขที่ 1501 ถนนวิภาวดีรงั สิต

แขวงจอมพล

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

1,920 0105563054372 บจ.อุบลเพื่อชุมชนยั่งยืน 6 จากัด

27/3/2563

100,000

35101

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากชานอ้อย

123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้นที่ 15
ห้องเลขที่ 1501 ถนนวิภาวดีรงั สิต

แขวงจอมพล

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

1,921 0105563054411 บจ.แปดสิบ เบิรก์ ไชน์ จากัด

27/3/2563

100,000

56101

การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/
ร้านอาหาร

80 หมู่บ้าน มหาพล ซอยอ่อนนุช52
ถนนสุขุมวิท77

แขวงสวนหลวง

เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

10250

1,922 0105563054453 บจ.อุบลเพื่อชุมชนยั่งยืน 5 จากัด

27/3/2563

100,000

35101

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากชานอ้อย

123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้นที่ 15
ห้องเลขที่ 1501 ถนนวิภาวีรงั สิต

แขวงจอมพล

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

1,923 0105563054488 บจ.อานาจเจริญเพื่อชุมชนยั่งยืน 2
จากัด

27/3/2563

100,000

35101

ประกอบกิจการผลิต และ จาหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากชานอ้อย

123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้นที่ 15
ห้องเลขที่ 1501 ถนนวิภาวดีรงั สิต

แขวงจอมพล

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

1,924 0105563054496 บจ.ยโสธรเพื่อชุมชนยั่งยืน 3 จากัด 27/3/2563

100,000

35101

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากชานอ่อย

123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้นที่ 15
ห้องเลขที่ 1501 ถนนวิภาวดีรงั สิต

แขวงจอมพล

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

1,925 0105563054526 บจ.ยโสธรเพื่อชุมชนยั่งยืน 2 จากัด 27/3/2563

100,000

35101

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากชานอ้อย

123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้นที่ 15
ห้องเลขที่ 1501 ถนนวิภาวดีรงั สิต

แขวงจอมพล

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

1,926 0105563055395 บจ.แฟรปเป้ ฟิฟตี้โฟร์ จากัด

30/3/2563

100,000

56302

ประกอบกิจการบริการด้านเครื่องดื่มที่ไม่
มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน

2/503 ซอยพหลโยธิน 40 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

10900

1,927 0105563055620 บจ.แอคคอร์ด อินโนเวชั่นส์ จากัด

30/3/2563

100,000

71102

ประกอบธุรกิจให้บริการรับเป็นที่ปรึกษา
ให้คาแนะนาทางด้านบริหารโครงงาน
วิเคราะห์ระบบ

142 อาคารทูแปซิฟิค เพลส ชั้นที่ 23
ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร

10110

1,928 0105563056197 บจ.ไซเปรส ไบโอ-เทค (ประเทศ
ไทย) จากัด

31/3/2563

100,000

20210

ประกอบกิจการวิจัย พัฒนา ผลิต นาเข้า 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ห้องเลขที่
ส่งออก การขายผลิตภัณฑ์ทุกชนิดรวมถึง 4703 ชั้นที่ 47 ถนนสาทรใต้
ผลิตภัณฑ์ป้องกันแมลง

แขวงยานนาวา

เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร

10120

4/3/2563

50,000

46900

ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจาหน่าย
16 ซอยลาดพร้าววังหิน 32 แยก 3 ถนน แขวงลาดพร้าว
ผลิตภัณฑ์และสินค้าแอมเวย์ ให้คาแนะนา ลาดพร้าววังหิน
ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าและผลิตภัณฑ์

เขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร

10230

12/3/2563

50,000

49339

ประกอบกิจการรับส่งอุปกรณ์เครื่องเขียน 207 ซอยแบนชะโด 2
พัสดุ และอุปกรณ์สานักงานถึงที่พร้อม
ประกอบ

กรุงเทพมหานคร

10510

1,931 0105563038989 บจ.เพสเตอร์ แพค ออโตเมชั่น
เอเชีย โฮลดิ้ง จากัด

2/3/2563

50,000

64202

ประกอบกิจการเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น

เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร

10110

1,932 0105563039071 บจ.เจชิปปิ้ง จากัด

2/3/2563

50,000

52292

ประกอบกิจกรรมของตัวแทนผู้รบั จัดการ 233/86 ถนนสรรพาวุธ
ขนส่งสินค้าและตัวแทนออกของ (ตัวแทน
ดาเนินพิธกี ารศุลกากร)

แขวงบางนา

เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร

10260

1,933 0105563042838 บจ.ครัวญดาฟู้ด จากัด

9/3/2563

50,000

56101

ประกอบกิจการผลิต และขายอาหาร ผ่าน 206/160 หมู่บ้าน เดอะเมทโทรสาทร
หน้าร้านและผ่านช่องทางออนไลน์
ถนนกัลปพฤกษ์

แขวงบางหว้า

เขตภาษีเจริญ

กรุงเทพมหานคร

10160

1,934 0105563054445 บจ.รสญา จากัด
1,935 0105563055565 บจ.ดี ทูเดย์ จากัด

27/3/2563
30/3/2563

50,000
50,000

47711
32909

ร้านขายปลีกเสื้อผ้า
ประกอบกิจการผลิต จาหน่าย นาเข้า
ส่งออก สินค้าอุปโภค บริโภค ทุกชนิด

แขวงดินแดง
แขวงทับช้าง

เขตดินแดง
เขตสะพานสูง

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

10400
10240

1,936 0103563004110 หจ.ฤทธิ์แมน

11/3/2563

10,000

22291

การผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารในครัวและ 1991/4 หมู่บ้าน อารียาแมนดารีนา
ในห้องน้าที่ทาจากพลาสติก
ถนนอ่อนนุช

แขวงสวนหลวง

เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

10250

1,937 0103563004896 หจ.พีเอเค แอนด์ ไอเอ็นดี คอน
สตรัคชั่น

25/3/2563

10,000

43309

การตกแต่งอาคารให้เสร็จสมบูรณ์อื่นๆซึ่ง 134/203 ซอยสุขสวัสดิ์ 30
มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

แขวงบางปะกอก

เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพมหานคร

10140

1,929 0103563003741 หจ.เอสพี แคร์ แอนด์ เดลลิ่ง

1,930 0103563004136 หจ.บีอาร์เค โลจิสติกส์

แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา

1106 อาคารซัมเมอร์ ฮิลล์ ชั้นที่ 3 ถนน แขวงพระโขนง
สุขุมวิท

404/15 ซอยชานเมือง
12/61 ซอยกรุงเทพกรีฑา 32

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

1,938 0105563039951 บจ.เคพีเอส ฟู้ด แอนด์ เซอร์วสิ
จากัด

3/3/2563

10,000

56101

ประกอบกิจการร้านอาหาร และเครื่องดื่ม 27 ซอยเจริญกรุง 69
ค้า แฟรนไชส์

แขวงยานนาวา

เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร

10120

1,939 0105563041467 บจ.แคส เซอร์วสิ จากัด

5/3/2563

10,000

68102

ซื้ออสังหาริมทรัพย์จากการขายทอดตลาด 97/41 ซอยสุขุมวิท 24
รวมถึงอสังหาริมทรัพย์

แขวงคลองตัน

เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร

10110

27/3/2563

5,000

85499

ประกอบกิจการสถานฝึกฝนวิชาชีพด้าน
การเจียระไนอัญมณี

1/3 ตรอกโรงเรียนปทุมวิทยา ซอยเจริญ แขวงคลองต้นไทร
นคร 14 ถนนเจริญนคร

เขตคลองสาน

กรุงเทพมหานคร

10600

1,941 0105563041939 บจ.ลูคาซอนส์ บัญชีและที่ปรึกษา
จากัด

6/3/2563

1,000

69200

ประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทา
บัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้
คาปรึกษาด้านภาษี

106/27 ถนนบางขุนนนท์

แขวงบางขุนนนท์

เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร

10700

1,942 0105563042242 บจ.แมตเชส ฟิล์ม จากัด

6/3/2563

100

59111

ประกอบกิจการถ่ายทาภาพยนตร์ ผลิตสื่อ 30 ซอยสุขุมวิท 61 (เศรษฐบุตร)
โฆษณาต่างๆ

แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

1,943 0115563006190 บจ.บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ คอร์
เปอเรชั่น จากัด

5/3/2563

500,000,000

35101

ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์

ต.ศีรษะจรเข้น้อย

อ.บางเสาธง

จ.สมุทรปราการ

10570

1,944 0115563006581 บจ.เลซัน คอนสตรัคชั่น (ประเทศ
ไทย) จากัด

10/3/2563

40,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง งาน
89/128 หมู่ที่ 1
ตกแต่งสวน งานกาแพงม่าน งานเครื่องกล
และไฟฟ้า

ต.บางพลีใหญ่

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

1,945 0115563007510 บจ.สินชัยการสุรา จากัด

23/3/2563

25,000,000

47221

จาหน่ายสุราเบียร์บุหรี่และเครื่องดื่มทุก
ชนิด

305/1 หมู่ที่ 7 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย

ต.สาโรงกลาง

อ.พระประแดง

จ.สมุทรปราการ

10130

1,946 0115563007226 บจ.พริ้นซิเพิล เอ็นเคจี จากัด

18/3/2563

10,000,000

86101

ประกอบธุรกิจการโรงพยาบาลเอกชน
สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วย
เจ็บ รับอบรมวิชาการด้านแพทย์

35/2 หมู่ที่ 12

ต.บางแก้ว

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

1,947 0115563008109 บจ.วาตานาเบะ เอ็มแอนด์อี
(ประเทศไทย) จากัด

31/3/2563

10,000,000

28199

ผลิตจาหน่ายติดตั้งซ่อมแซมบารุงรักษา
เครื่องมืออุปกรณ์เครื่องจักรทาง
อุตสาหกรรม

899/55 หมู่ที่ 21 ซอยจงศิรพิ าร์คแลนด์ ต.บางพลีใหญ่
ถนนคลองอาเสี่ย

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

1,948 0115563006696 บจ.เมทริกซ์ อิเล็กทรอนิกส์
(ประเทศไทย) จากัด

11/3/2563

6,000,000

46521

ประกอบกิจการซื้อมาขายไป เเละส่งออก 636/5 หมู่ที่ 3
ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทุกชนิด
ทุกประเภท

ต.แพรกษา

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10280

2/3/2563

5,000,000

45301

ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออก ซื้อขาย
หม้อน้ารถยนต์

975 หมู่ที่ 1

ต.เทพารักษ์

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10270

4/3/2563
12/3/2563

5,000,000
5,000,000

10795
46695

ประกอบกิจการโรงงานผลิตน้าแข็ง
ประกอบกิจการซื้อขาย นาเข้า ส่งออก
และค้าของเก่าประเภทกระดาษ

239/212 หมู่ที่ 5
239 หมู่ที่ 8 ถนนเทพารักษ์

ต.บางเมือง
ต.เทพารักษ์

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10270
10270

1,940 0105563055093 บจ.เรย์โนด์ แอนด์ พริม จากัด

1,949 0113563001161 หจ.ตั้งป้อใช้
1,950 0115563006033 บจ.ชนะชัยสาโรง น้าแข็ง จากัด
1,951 0115563006815 บจ.สมายล์ เมททอล อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด

99 หมู่ที่ 10 ซอยลาดกระบัง 54

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

1,952 0115563005860 บจ.พี เอ็ม เทเลวิชั่น จากัด

3/3/2563

5,000,000

42202

ประกอบกิจการงานสร้างโครงข่าย
สายสัญญาณ

190/46 หมู่ที่ 5

ต.แพรกษา

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10280

1,953 0115563006203 บจ.เคเจ 999 จากัด

5/3/2563

5,000,000

46593

นาเข้าและจาหน่าย เครื่องจักร อะไหล่
เครื่องจักร ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

468/310 หมู่ที่ 5

ต.แพรกษาใหม่

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10280

1,954 0115563006246 บจ.คิว เพเมนท์ จากัด

6/3/2563

5,000,000

66192

ประกอบกิจการให้บริการ ระบบชาระเงิน 209/1 หมู่ที่ 5
ทางอิเล็คทรอนิกส์ (E-Payment)

ต.แพรกษา

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10280

1,955 0115563006475 บจ.ลิลลี่ อินโนเวทีฟ จากัด

9/3/2563

5,000,000

46102

ประกอบกิจการนาเข้าส่งออกอาหารทะเล 199/448 หมู่ที่ 3
เพื่อจาหน่ายและบริโภค

ต.แพรกษาใหม่

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10280

1,956 0115563006980 บจ.เอชพีที สมาร์ท ออยล์ (2020)
จากัด

13/3/2563

5,000,000

46521

ประกอบกิจการนาเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ นิวแมคเนติก

289 หมู่ที่ 5

ต.แพรกษาใหม่

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10280

1,957 0115563007307 บจ.โอ ยิ สแตนด์ บาย จากัด
1,958 0115563008052 บจ.เอ๊กซ์.ทู อินเตอร์ กรุ๊ปส์ จากัด

19/3/2563
27/3/2563

5,000,000
5,000,000

41002
46622

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร
ประกอบกิจการค้าเหล็กเศษเหล็ก
โครงสร้างเหล็ก

158/1 หมู่ที่ 6
23/44 หมูท่ ี่ 5

ต.แพรกษาใหม่
ต.แพรกษาใหม่

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10280
10280

1,959 0115563007196 บจ.เยาวราช คุณฉุย จากัด

18/3/2563

5,000,000

66123

ประกอบกิจการรับซื้อแลกเปลี่ยนนากเงิน 4/16 หมู่ที่ 10
ทองพลอยและอัญมณี

ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์

จ.สมุทรปราการ

10290

2/3/2563

5,000,000

56101

ประกอบกิจการบ่อตกกุ้งและจาหน่าย
เครื่องดื่มทุกชนิด

ต.บางพลีใหญ่

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

1,961 0115563006939 บจ.ธีรว์ รา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
คอนสตรัคชั่น จากัด

13/3/2563

5,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร 333/16 หมู่ที่ 1
พาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทาการ
ถนน สะพาน เขื่อน

ต.บางโฉลง

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

1,962 0115563007421 บจ.ศรีมงคล คอนสตรัคชั่น จากัด

20/3/2563

5,000,000

49339

ประกอบกิจการรับขนส่ง ขนถ่าย สินค้า
อุปกรณ์ ขนอุปกรณ์รบั เหมาก่อสร้างและ
งานอื่นๆ

44/3 หมู่ที่ 2

ต.บางแก้ว

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

1,963 0115563007749 บจ.เค แอล วาย เอฟ แอนด์ บี
จากัด

25/3/2563

5,000,000

10799

ผลิต จาหน่าย นาเข้าส่งออก วัตถุดิบ
ส่วนผสมเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ
การทาเครื่องดื่มชานมไขมุก

889 หมู่ที่ 1

ต.บางบ่อ

อ.บางบ่อ

จ.สมุทรปราการ

10560

1,964 0115563006122 บจ.ฟิกซ์ สตาร์ เอ็นเนอร์จี้ จากัด
1,965 0115563006424 บจ.จิ่วเหอไทย จากัด

5/3/2563
6/3/2563

5,000,000
5,000,000

35101
46109

ผลิตติดตั้งจาหน่ายปลีกส่งโซลาร์เซลล์
999/80 หมู่ที่ 15
ประกอบกิจการนาเข้า และส่งออก สินค้า 88/154 หมู่ที่ 15
อุปโภค บริโภค ทุกชนิด ซื้อมาเพื่อการ
จาหน่ายในประเทศ

ต.บางเสาธง
ต.บางเสาธง

อ.บางเสาธง
อ.บางเสาธง

จ.สมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ

10570
10570

1,966 0115563006530 บจ.อิโค่ไพลิ่ง คอร์ปอเรท จากัด

9/3/2563

5,000,000

77305

ประกอบกิจการให้เช่าเช่าซื้อขายฝากซ่อม 461 หมู่ที่ 17 ถนนเทพารักษ์
และบารุงรักษารถยก

ต.บางเสาธง

อ.บางเสาธง

จ.สมุทรปราการ

10570

1,960 0115563005762 บจ.เดอะ อีบีไอ (ไทยแลนด์) จากัด

449 หมู่ที่ 12

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

1,967 0115563007170 บจ.รัน ยี ฟู้ด (ไทยแลนด์) จากัด

18/3/2563

5,000,000

10799

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายขนม
ต่างๆแบบแช่แข็ง

67/11 หมู่ที่ 3

ต.บางเสาธง

อ.บางเสาธง

จ.สมุทรปราการ

10570

1,968 0115563007731 บจ.ไทย คิว เดอร์ จากัด

25/3/2563

5,000,000

10799

ประกอบกิจการผลิตจาหน่ายนาเข้า
ส่งออกวัตถุดิบส่วนผสมเครื่องมือวัสดุ
อุปกรณ์

135/3 หมู่ที่ 2

ต.บางเสาธง

อ.บางเสาธง

จ.สมุทรปราการ

10570

1,969 0115563007986 บจ.ดีวายเอ็ม เมทัล จากัด

27/3/2563

4,500,000

47525

ประกอบกิจการจาหน่ายวัสดุที่ใช้ในการ
ก่อสร้าง เช่น โลหะ วัสดุและอุปกรณ์
ตกแต่ง

155/11 หมู่ที่ 2

ต.บางเสาธง

อ.บางเสาธง

จ.สมุทรปราการ

10570

1,970 0115563008141 บจ.ฟิวเจอร์ ซิตี้ เรียลเอสเตท จากัด 31/3/2563

4,000,000

68102

ประกอบกิจการด้านจาหน่าย และ พัฒนา 99/84 หมู่ที่ 5
อสังหาริมทรัพย์

ต.สาโรง

อ.พระประแดง

จ.สมุทรปราการ

10130

1,971 0115563005932 บจ.บิลท์ดี จากัด

3/3/2563

4,000,000

31001

ประกอบกิจการโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์
และวัสดุใช้ทาเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด
โรงงานผลิตเครื่องเรือน

ต.บางโฉลง

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

1,972 0115563006394 บจ.ตาลึงทอง จากัด

6/3/2563

4,000,000

82302

ประกอบกิจการบริการงานออกาไนซ์งานอี 18/87 หมู่ที่ 2 ถนนศรีนครินทร์
เวนท์งานอบรมงานสัมนา

ต.บางแก้ว

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

1,973 0115563007684 บจ.เทคเนอร์จี จากัด

25/3/2563

4,000,000

46521

ประกอบกิจการค้าวัสดุอะไหล่และ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ต.ราชาเทวะ

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

1,974 0115563007056 บจ.พราวด์ ครีเอเตอร์ จากัด

17/3/2563

3,000,000

82302

ประกอบกิจการจัดกิจกรรมทางการตลาด 87/119 หมู่ที่ 6
ให้กับองค์กรราชการ

ต.บางเมืองใหม่

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10270

1,975 0115563007242 บจ.ฌานธนาพิฆเศฐ จากัด

18/3/2563

3,000,000

68201

ประกอบกิจกรรมของตัวแทนและ
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยได้รบั
ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

1561 หมู่ที่ 7 ซอยที่ดินทอง6 ถนน
เทพารักษ์

ต.เทพารักษ์

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10270

1,976 0115563007803 บจ.คนช่างคิด168 จากัด

26/3/2563

3,000,000

56101

ประกอบกิจการให้บริการร้านอาหารและ
เครื่องดื่มกาแฟ

45/13 หมู่ที่ 4 ซอยทรัพย์บุญชัย 28
ถนนทรัพย์พัฒนา

ต.บางเมือง

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10270

6/3/2563

3,000,000

86909

ประกอบกิจการบริการด้านสุขภาพ อบรม 81 หมู่ที่ 8
ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกาลังกาย

ต.บางปูใหม่

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10280

1,978 0115563007994 บจ.ทูเอส พลัส ไลท์ จากัด
27/3/2563
1,979 0115563006254 บจ.รักษาความปลอดภัย ฟ้าพิทักษ์ 6/3/2563
การ์ด จากัด

3,000,000
3,000,000

28292
80100

ให้บริการรับจ้างทาแม่พิมพ์พลาสติก
639 หมู่ที่ 1
ประกอบกิจการให้บริการรักษาความ
299/276 หมู่ที่ 12
ปลอดภัยแก่อาคารสถานที่ ทรัพย์สิน และ
ชีวติ

ต.ท้ายบ้านใหม่
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ

10280
10290

1,980 0115563006777 บจ.บีพี ฟู้ดส์ ซัพพลาย จากัด

3,000,000

46691

ประกอบกิจการค้า นาเข้า จาหน่าย
วัตถุดิบเคมีอุตหกรรม

ต.บ้านคลองสวน

10290

1,977 0115563006301 บจ.ทีจี โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วสิ
จากัด

12/3/2563

33/2 หมู่ที่ 7

18/176 หมู่ที่ 14

89/7 หมู่ที่ 4

อ.พระสมุทรเจดีย์

จ.สมุทรปราการ

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

1,981 0115563007013 บจ.เอ็นเอสที เทรดดิ้ง จากัด
1,982 0115563007579 บจ.เฟย ฝาน หยวน ต้า กรุ๊ป (ไทย
แลนด์) จากัด

16/3/2563
23/3/2563

3,000,000
3,000,000

46622
79120

ประกอบกิจการซื้อขายแท่งอลูมิเนียม
ประกอบกิจการให้คาปรึกษาและการ
จัดการเรื่องการท่องเที่ยว

1,983 0115563006963 บจ.อิเล็กทริก คอนเน็กเตอร์
เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด

13/3/2563

3,000,000

26104

1,984 0115563006653 บจ.เซียวต๋า พริ้นติ้ง แอนด์
แพ็คเกจจิ้ง อีควิปเม้นท์ แมทที
เรียล (ประเทศไทย) จากัด

11/3/2563

2,000,000

1,985 0115563006386 บจ.ที เอ็น ที 2020 จากัด

6/3/2563

1,986 0115563007404 บจ.ไทย แอพไพรซัล แอนด์
เซอร์วสิ จากัด

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
99/187 หมู่ที่ 5
999/25 หมูท่ ี่ 2

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

ต.บางพลีใหญ่
ต.ราชาเทวะ

อ.บางพลี
อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ

10540
10540

การผลิตตัวเหนี่ยวนาไฟฟ้าที่ใช้ในวงจร
88/94-98 หมู่ที่ 15
อิเล็กทรอนิกส์ การผลิตตัวต่อสาหรับวงจร

ต.บางเสาธง

อ.บางเสาธง

จ.สมุทรปราการ

10570

46599

ประกอบกิจการซื้อขายนาเข้าส่งออก
เครื่องจักรที่ใช้ผลิตกล่องกระดาษ

69 หมู่ที่ 5

ต.บางครุ

อ.พระประแดง

จ.สมุทรปราการ

10130

2,000,000

46108

ประกอบกิจการ นาเข้า ส่งออก ขายส่ง
ขายปลีก น้ายาแอร์

100/386 หมู่ที่ 10

ต.บางเมือง

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10270

20/3/2563

2,000,000

66210

ประกอบกิจการรับทาการประเมินหรือ
วิเคราะห์ราคาหรือมูลค่าของทรัพย์สิน
และอุปกรณ์ต่างๆ

788 อาคารเดอะแจ๊ส เออเบิรน์ ศรี
นครินทร์ ห้อง A302 ชั้น 3 หมู่ที่ 5

ต.สาโรงเหนือ

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10270

1,987 0115563007676 บจ.เซนเดีย คอร์ปอเรชั่น จากัด

25/3/2563

2,000,000

47190

ประกอบกิจการค้า จาหน่าย นาเข้า
ส่งออก สินค้าอุปโภค บริโภค รวมทั้ง
จาหน่ายทางอินเตอร์เน็ต

999 หมู่ที่ 1 ซอยเพลินจิตร์

ต.บางปู

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10270

1,988 0115563008010 บจ.เวนคอร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด

27/3/2563

2,000,000

71102

รับจ้างออกแบบสร้างประกอบเชื่อมและ
ติดตั้งเครื่องจักร

91 หมู่ที่ 7 ถนนศรีนครินทร์

ต.บางเมือง

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10270

1,989 0115563008117 บจ.ซีเค โปรเฟสชันนอล จากัด

31/3/2563

2,000,000

69200

บริการและให้คาปรึกษาด้านบัญชีภาษี
อากร

1358/18 หมู่ที่ 4 ถนนเทพารักษ์

ต.เทพารักษ์

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10270

1,990 0115563005801 บจ.เอ.ซี.บิซิเนส ออนไลน์ จากัด

2/3/2563

2,000,000

46103

ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออก ขายส่ง
ขายปลีก รองเท้ากระเป๋า

157/13 หมู่ที่ 5 ซอยมังกร-นาคดี ถนน
เทพารักษ์

ต.แพรกษา

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10280

1,991 0115563006025 บจ.สุวรรณ กิจแก้ว โลจิสติกส์
จากัด

4/3/2563

2,000,000

49323

ประกอบกิจการขนส่ง

572/123 หมู่ที่ 7

ต.ท้ายบ้านใหม่

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10280

1,992 0115563007587 บจ.โกลบอล ไบโอเทคโนโลยี ดิ
วิลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) จากัด

23/3/2563

2,000,000

46694

ประกอบกิจการนาเข้าส่งออกบรรจุภัณฑ์
เครื่องสาอางค์สาเร็จรูปทุกชนิด

157/13 ชั้นที่ 2 หมู่ที่ 5 ซอยมังกร-นาคดี ต.แพรกษา
ถนนเทพารักษ์

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10280

1,993 0115563006378 บจ.เจแปน แมชชีน พลาซ่า จากัด

6/3/2563

2,000,000

46105

ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออก อุปกรณ์
เครื่องจักรทุกประเภท

28/16 หมู่ที่ 7

ต.บางแก้ว

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

1,994 0115563006483 บจ.ดิ ออริจินอล แท็บ จากัด

9/3/2563

2,000,000

47525

ประกอบกิจการค้าวัสดุอุปกรณ์และ
123/715 หมู่บ้าน ชัยพฤกษ์ ซอย 27
เครื่องมือเครื่องใช้ในงานด้านการก่อสร้าง หมู่ที่ 3

ต.บางปลา

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

12/3/2563

2,000,000

74109

ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ ตัดเย็บ
เครื่องนุ่งห่ม

ต.บางแก้ว

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

1,995 0115563006751 บจ.ปันโอกาส จากัด

2/3 อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ ยูนิต เอ
ชั้น 16 หมู่ 14 ถนนเทพรัตน กม.6.5

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

1,996 0115563006769 บจ.แอล.เค.เอ. เมทัล จากัด

12/3/2563

2,000,000

46622

ประกอบกิจการค้าเหล็ก เหล็กเส้น เหล็ก
กล่อง

333/91 หมู่ที่ 2 ถนนกิ่งแก้ว

1,997 0115563006785 บจ.ฮัวไท่ เมงหยวน เทคโนโลยี
จากัด

12/3/2563

2,000,000

62012

ประกอบกิจการพัฒนาและจาหน่าย
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

2/3 อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 16 ต.บางแก้ว
หมู่ที่ 14 ถนนเทพรัตน

1,998 0115563007447 บจ.ซันไชน์ คิทเช่น จากัด

23/3/2563

2,000,000

46209

จาหน่ายนาเข้าส่งออกสินค้าเกษตรพืชผัก 92/93 หมู่ที่ 12
ผลไม้พืชผลทางการเกษตร

1,999 0115563007595 บจ.เก็ท ริช เซอร์วสิ จากัด

24/3/2563

2,000,000

01611

ประกอบกิจการรับกาจัดศัตรูพืช โยใช้
สารเคมี ฉีด รมและพ่น

2,000 0115563007935 บจ.ดราก้อน อี-เทค คอร์ปอเรชั่น
จากัด

27/3/2563

2,000,000

58202

2,001 0115563007978 บจ.จงทาดี คอนสตรัคชั่น จากัด

27/3/2563

2,000,000

2,002 0115563008095 บจ.ชูบี แบงคอก จากัด

30/3/2563

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

ต.บางแก้ว

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

ต.บางพลีใหญ่

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

ออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือ 918/1 หมู่ที่ 8

ต.บางแก้ว

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

41002

รับเหมาก่อสร้างติดตั้งงานระบบไฟฟ้างาน 145/1 หมู่ที่ 21
ประปา

ต.บางพลีใหญ่

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

2,000,000

47912

ประกอบกิจการค้าส่ง ค้าปลีก สินค้า
97/248 หมู่ที่ 8
รองเท้า เครื่องสาอางค์ เสื้อผ้าเครื่องแต่ง
กาย เครื่องครัว สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต

ต.ราชาเทวะ

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

3/3/2563

2,000,000

82920

ประกอบกิจการรับบริการบรรจุผลิตภัณฑ์ 114/150 หมู่ที่ 2
ทุกชนิด พร้อมให้คาปรึกษา

ต.บางเสาธง

อ.บางเสาธง

จ.สมุทรปราการ

10570

2,004 0115563007919 บจ.ไทหยูน จากัด

27/3/2563

2,000,000

46105

ประกอบกิจการนาเข้าส่งออกสินค้า
เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีอุปกรณ์

ต.บางเสาธง

อ.บางเสาธง

จ.สมุทรปราการ

10570

2,005 0115563007099 บจ.ไรท์ เวียร์โด จากัด

17/3/2563

1,200,000

59111

ประกอบกิจการให้บริการ ผลิตสื่อออนไลน์ 311/26 หมู่ที่ 11
สื่อมัลติมีเดีย การจัดการอีเวินท์ การจัด
แสดงนิทรรศการ

ต.บางพลีใหญ่

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

2,006 0113563001153 หจ.ไซออร์เนท

2/3/2563

1,000,000

46599

ประกอบกิจการค้าเครื่องจักรติดตั้ง
เครื่องจักรและซ่อมบารุงเครื่องจักร

ต.บางครุ

อ.พระประแดง

จ.สมุทรปราการ

10130

2,007 0113563001218 หจ.ปลื้มจิต การโยธา

4/3/2563

1,000,000

41002

ประกอกบิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 35 หมู่ที่ 11
ตกแต่งภายใน รวมทั้งติดตั้งระบบประปา
ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ

ต.บางกอบัว

อ.พระประแดง

จ.สมุทรปราการ

10130

2,008 0115563005851 บจ.เมค อิท เฟอร์นิเจอร์ จากัด

3/3/2563

1,000,000

74101

ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ เขียน
แบบ ตกแต่งภายใน

1/3 หมู่ที่ 8

ต.สาโรงกลาง

อ.พระประแดง

จ.สมุทรปราการ

10130

2,009 0115563005908 บจ.บางหัวเสือรีไซเคิล จากัด

3/3/2563

1,000,000

46695

ประกอบกิจการซื้อขายเศษวัสดุโรงงาน
อุตสาหกรรม

29/14 หมู่ที่ 15

ต.บางหัวเสือ

อ.พระประแดง

จ.สมุทรปราการ

10130

2,003 0115563005916 บจ.แอล.จี.แพคเกจจิ้ง แอนด์
เซอร์วสิ (ประเทศไทย) จากัด

747/462 หมู่ที่ 7

245/302 หมู่ที่ 1

11/52 หมู่ที่ 14 ถนนสุขสวัสดิ์

ต.ราชาเทวะ

อำเภอ

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

2,010 0115563006432 บจ.วูล์ฟแพ็ค ดีเฟนซ์ จากัด

9/3/2563

1,000,000

46696

ประกอบกิจการนาเข้าส่งออกซื้อขายจัด 216/14 หมู่ที่ 4
จาหน่ายทาการประมูลหรือประกวดราคา
อาวุธ

ต.สาโรง

อ.พระประแดง

จ.สมุทรปราการ

10130

2,011 0115563006513 บจ.คิงมาร์เก็ต จากัด

9/3/2563

1,000,000

68104

การเช่าและการดาเนินการเกี่ยวกับ
192/3 หมู่ที่ 8
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่า
จากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย

ต.สาโรงใต้

อ.พระประแดง

จ.สมุทรปราการ

10130

2,012 0115563006548 บจ.เสตะ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอน
สตรัคชั่น จากัด

9/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 98/252 หมู่ที่ 6
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่
ทาการ ถนน สะพาน เขื่อน

ต.บางจาก

อ.พระประแดง

จ.สมุทรปราการ

10130

2,013 0115563006564 บจ.มหานคร คอนสตรัคชั่น 2020
จากัด

9/3/2563

1,000,000

47300

ประกอบกิจการสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง 87 หมู่ที่ 13

ต.บางพึ่ง

อ.พระประแดง

จ.สมุทรปราการ

10130

2,014 0115563006602 บจ.เซเว่นเดย์ อินทีเรียแอนด์คอน
สตรัคชั่น จากัด

10/3/2563

1,000,000

31009

ประกอบกิจการรับผลิตเฟอร์นิเจอร์

31/2 หมู่ที่ 9

ต.สาโรง

อ.พระประแดง

จ.สมุทรปราการ

10130

2,015 0115563006858 บจ.ฟิวฟอร์เทค จากัด
2,016 0115563006882 บจ.โกลเด้น เจ ทราเวล จากัด

12/3/2563
13/3/2563

1,000,000
1,000,000

43210
79909

ประกอบกิจการติดตั้งไฟฟ้า
ให้บริการสารองอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว

55/186 หมู่ที่ 15
99/84 หมู่ที่ 5

ต.บางครุ
ต.สาโรง

อ.พระประแดง
อ.พระประแดง

จ.สมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ

10130
10130

2,017 0115563007102 บจ.ปานคา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด

17/3/2563

1,000,000

25910

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่าย ขึ้นรูป
ชิ้นส่วน ทาจากโลหะทุกชนิด

48/8 หมู่ที่ 3 ซอยสุขสวัสดิ์ 70 แยก 19/1 ต.บางครุ

อ.พระประแดง

จ.สมุทรปราการ

10130

2,018 0115563007269 บจ.มหา เมทัล ดีไซน์ สตูดิโอ จากัด 19/3/2563

1,000,000

25922

บริการ กลึง กัดไส โลหะ ตัด พับ ม้วน
วีคัท เลเซอร์ ขึ้นรูป แผ่นโลหะและเชื่อม
โลหะทุกชนิด

90/38 หมู่ที่ 18 ถนนสุขสวัสดิ์

ต.บางพึ่ง

อ.พระประแดง

จ.สมุทรปราการ

10130

2,019 0115563007285 บจ.เอส.พี.โซล่าร์ จากัด

19/3/2563

1,000,000

27103

ประกอบกิจการ ผลิต จาหน่าย ติดตั้ง
ซ่อมแซมแผงโซล่าเซลล์ และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องทุกชนิด

209/1 ถนนพระราชวิรยิ าภรณ์ 2

ต.บางพึ่ง

อ.พระประแดง

จ.สมุทรปราการ

10130

2,020 0115563007463 บจ.เจ.เอ็น.พี. คอร์ปอเรชั่น จากัด

23/3/2563

1,000,000

46421

ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

69/6 หมู่ที่ 3

ต.บางจาก

อ.พระประแดง

จ.สมุทรปราการ

10130

2,021 0115563007650 บจ.ทูยู ดีไซน์ เทรดดิ้ง จากัด
2,022 0115563007811 บจ.ฮารุ โคจิ จากัด

24/3/2563
26/3/2563

1,000,000
1,000,000

14112
46521

ประกอบกิจการผลิตเสื้อผ้าชั้นนอก
ประกอบกิจการ นาเข้า และจาหน่าย
อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน อะไหล่เครื่องจักร
โรงงานอุตสาหกรรม

90/356 หมู่ที่ 8
53/47 หมู่ที่ 4

ต.บางครุ
ต.บางพึ่ง

อ.พระประแดง
อ.พระประแดง

จ.สมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ

10130
10130

2,023 0115563007889 บจ.เอ็นไวรอนพาวเวอร์ จากัด

27/3/2563

1,000,000

38120

การเก็บรวบรวมของเสียที่เป็นอันตราย

112/40 หมู่ที่ 6

ต.บางจาก

อ.พระประแดง

จ.สมุทรปราการ

10130

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

2,024 0115563008079 บจ.เกรทกู๊ด เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

30/3/2563

1,000,000

46599

ประกอบกิจการขายส่งเครื่องจักรและ
อุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

246/1 หมู่ที่ 3 ซอยกุศลส่งสามัคคี ซอย ต.สาโรง
4 ถนนทางรถไฟสายเก่า

6/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 1325 หมู่ที่ 9
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่
ทาการ ถนน สะพาน เขื่อน

2,026 0113563001358 หจ.มัณทนา เนอร์สซิ่ง โฮม
2,027 0113563001439 หจ.อชิระ ออโต้ เซอร์วสิ

11/3/2563
12/3/2563

1,000,000
1,000,000

87301
45201

รับดูแลเด็กดูแลผู้สูงอายุดูแลผู้ป่วย
ประกอบกิจการบริการซ่อมบารุงรักษา
เครื่องยนต์และหรือซ่อมตัวถังและอาจมี
การให้บริการทาสี

2,028 0113563001463 หจ.ทรีแมนดาวน์

16/3/2563

1,000,000

90002

2,029 0113563001617 หจ.ชิดการช่าง219
2,030 0115563005746 บจ.ดีเค ออร์แกไนเซอร์ จากัด

25/3/2563
2/3/2563

1,000,000
1,000,000

2,031 0115563005797 บจ.อัลฟาไซ จากัด

2/3/2563

2,032 0115563005959 บจ.ซิกแนลลิ่ง แอนด์ อิเลคทริค
คอล เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

อำเภอ

รหัส
ไปรษณีย์

จ.สมุทรปราการ

10130

ต.เทพารักษ์

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10270

ต.บางเมือง
ต.เทพารักษ์

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10270
10270

ประกอบกิจการให้บริการกิจกรรม
17/7 หมู่ที่ 5
ทางด้านดนตรีและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวกับ
การสร้างสรรค์ความบันเทิง

ต.บางเมือง

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10270

41001
96309

การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
ประกอบกิจกรรมการบริการอื่น ๆ ส่วน
บุคคลซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

114/219 หมู่ที่ 4
80/1473 หมูท่ ี่ 5

ต.บางเมือง
ต.บางเมืองใหม่

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10270
10270

1,000,000

46103

ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออก จัดซื้อ
จัดหา จัดจาหน่าย เครื่องมือแพทย์

68/105ก หมู่ที่ 3

ต.บางเมืองใหม่

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10270

3/3/2563

1,000,000

43210

การติดตั้งไฟฟ้า

92/12 ซอย1(ถนนสายลวด) ถนนสายลวด ต.ปากน้า

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10270

2,033 0115563006092 บจ.ซัคเซส อีซ ยัวส์ จากัด

4/3/2563

1,000,000

70209

กิจกรรมให้คาปรึกษาด้านการบริหาร
จัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น

234/258 หมู่ที่ 6

ต.บางเมือง

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10270

2,034 0115563006262 บจ.มาทริกซ์รทู จากัด

6/3/2563

1,000,000

46415

ประกอบกิจการจาหน่ายรองเท้าเพื่อ
สุขภาพ เครื่องนุ่งห่ม

336 หมู่ที่ 10 ถนนสุขุมวิท

ต.สาโรงเหนือ

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10270

2,035 0115563006289 บจ.ทรีโอ ทรานสปอร์ตเตชั่น จากัด

6/3/2563

1,000,000

49323

ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้า
ทุกชนิด

433 ถนนสายลวด

ต.ปากน้า

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10270

2,036 0115563006319 บจ.บีบีเค กรุ๊ป 2020 จากัด

6/3/2563

1,000,000

45203

ประกอบกิจการคาร์แคร์

233/386 หมู่บ้าน นันทวัน ศรีนครินทร์
หมู่ที่ 6

ต.บางเมือง

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10270

2,037 0115563006343 บจ.เอ็มพีเอฟบี จากัด

6/3/2563

1,000,000

46900

ประกอบกิจการจาหน่ายสินค้าอุปโภค
สินค้าบริโภค ทุกชนิด ทุกประเภท ตาม
วัตถุที่ประสงค์

3174/4 หมู่ที่ 10

ต.สาโรงเหนือ

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10270

2,038 0115563006416 บจ.ทุกที่ทุกเวลา จากัด

6/3/2563

1,000,000

47912

ประกอบกิจการขายปลีกทางอินเตอร์เน็ต 1692/212 หมู่ที่ 4

ต.เทพารักษ์

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10270

2,025 0113563001285 หจ.งานดี 35

124/205 พฤกษา 74/2
685 หมู่ที่ 3

อ.พระประแดง

จังหวัด

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

2,039 0115563006467 บจ.ยี่ ยู เทรดดิ้ง จากัด

9/3/2563

1,000,000

46412

ประกอบกิจการขายส่งของใช้ในครัวเรือน 139/222 หมู่ที่ 4
ที่ทาจากสิ่งทอ

ต.บางเมือง

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10270

2,040 0115563006505 บจ.แม็กซ์มารีนมาย จากัด

9/3/2563

1,000,000

79120

ประกอบกิจการบริการนาเที่ยว ทั้ง
53 หมู่ที่ 3
ภายในประเทศและต่างประเทศ บริการ
จองตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถทัวร์ ตั๋วรถไฟและ
ตั๋วชนิดอื่นๆ ทุกชนิด รวมถึงการบริการที่
เกี่ยวข้อง

ต.บางโปรง

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10270

2,041 0115563006661 บจ.นิวเซลล์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
อาคิเทคเจอร์ จากัด

11/3/2563

1,000,000

28199

การผลิตเครื่องมือกลอื่นๆซึ่งมิได้จัก
ประเภทไว้ในที่อื่น

ต.บางเมือง

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10270

2,042 0115563006700 บจ.เอสพีเอส ออโต้สปอร์ต จากัด
2,043 0115563006742 บจ.กรีนเดย์โปรดักส์ จากัด

11/3/2563
11/3/2563

1,000,000
1,000,000

45202
46108

ประกอบกิจการรับจ้างซ่อมตัวถังรถยนต์ 220/80 หมู่ที่ 5
ประกอบกิจการนาเข้าเเละส่งออกสารกัน 3056 หมูท่ ี่ 9
ความชื้นเเละเจลล้างมือ

ต.บางเมือง
ต.สาโรงเหนือ

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10270
10270

2,044 0115563006904 บจ.เอฟ ดับบลิว ดี คอนเทนเนอร์
แอนด์ เซอร์วสิ จากัด

13/3/2563

1,000,000

33121

ให้บริการซ่อมตู้คอนเทนเนอร์ รับเหมา
บริการเกี่ยวกับตู้คอนเทนเนอร์

70/173 หมู่บ้าน พฤกษา 47/2 หมู่ที่ 4
ซอยทรัพย์บุญชัย 28 ถนนเทพารักษ์หนามแดง

ต.บางเมือง

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10270

2,045 0115563006912 บจ.ยี่สิบสี่คอนแทร็คเตอร์ จากัด

13/3/2563

1,000,000

71101

ประกอบกิจการออกแบบเขียนแบบ
สถาปัตยกรรม

98/204 หมู่ที่ 6

ต.บางเมืองใหม่

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10270

2,046 0115563007188 บจ.พาชิยา (ไทยแลนด์) จากัด

18/3/2563

1,000,000

32501

ประกอบกิจการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ 796 หมู่ที่ 9
ในทางการแพทย์ (ยกเว้นทางทันตกรรม)

ต.สาโรงเหนือ

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10270

2,047 0115563007331 บจ.บีเค หกสาม จากัด

19/3/2563

1,000,000

46107

ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจาหน่ายวัสดุ
ก่อสร้างทุกชนิดทุกประเภท

8/253 หมู่ที่ 6

ต.บางเมืองใหม่

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10270

2,048 0115563007412 บจ.แก้วดีมีทรัพย์ จากัด

20/3/2563

1,000,000

45101

ประกอบกิจการค้า ให้บริการบารุงรักษา
ทาความสะอาดและดูแลรถยนต์

865 หมู่ที่ 3

ต.เทพารักษ์

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10270

2,049 0115563007471 บจ.ดรัค เอ็นจิเนียริ่ง เทค จากัด
2,050 0115563007617 บจ.เคเคพี อินฟินิตี้ จากัด

23/3/2563
24/3/2563

1,000,000
1,000,000

41001
62021

การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
319/96 หมู่ที่ 8
ประกอบกิจการค่าที่ปรึกษา ค่าวางระบบ 70/3 หมูบ่ ้าน พฤกษา 47/2 หมู่ที่ 4
สารสนเทศ เเละระบบด้านไอที

ต.บางด้วน
ต.บางเมือง

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10270
10270

2,051 0115563007773 บจ.พีวดี ี ตาก อินดัสเทรียล คอร์
ปอเรชั่น กรุ๊ป จากัด

26/3/2563

1,000,000

68102

ประกอบกิจการพัฒนาที่ดิน
อสังหาริมทรัพย์และสิ่งปลูกสร้าง

235/21 หมู่ที่ 6

ต.บางเมือง

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10270

2,052 0115563007820 บจ.ฮาวไท การค้าระหว่างประเทศ
จากัด

26/3/2563

1,000,000

46521

ประกอบกิจการจาหน่ายวัสดุอุปกรณ์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

3333 ห้องเลขที่ 2 หมู่ที่ 3

ต.สาโรงเหนือ

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10270

2,053 0115563007846 บจ.พี.แอล.เอ. กฎหมายและการ
บัญชี จากัด

26/3/2563

1,000,000

69100

ประกอบกิจการรับว่าความจดทะเบียน
บริษัท รับทาบัญชี

66 ซอย1 ถนนศรีสมุทร

ต.ปากน้า

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10270

6/146,6/148 หมู่ที่ 7

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

2,054 0115563007871 บจ.เฟร็กซ์ 168 จากัด

27/3/2563

1,000,000

49334

การขนส่งสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ 999/19 หมู่ที่ 2
ทางถนน

ต.บางโปรง

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10270

2,055 0115563007960 บจ.มิราเคิล เทรนนิ่ง จากัด

27/3/2563

1,000,000

82301

ประกอบกิจการจัดการฝึกอบรม ด้าน
บริการพาณิชยกรรม

19/16 ถนนนารายณ์ปราบศึก

ต.ปากน้า

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10270

2,056 0115563008087 บจ.โฮลเคลียร์ (ประเทศไทย) จากัด 30/3/2563

1,000,000

46103

ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออก
เครื่องสาอาง

893 หมู่ที่ 5

ต.สาโรงเหนือ

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10270

2,057 0113563001137 หจ.บุญภาพงษ์ก่อสร้าง

2/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่
พักอาศัย

941/12 หมู่ที่ 6

ต.แพรกษา

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10280

2,058 0113563001498 หจ.พีเอสไอที พาร์ท

16/3/2563

1,000,000

28199

ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่และ
อุปกรณ์สาหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม

142/98 หมู่ที่ 1

ต.แพรกษา

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10280

2,059 0113563001552 หจ.ลิปดาเบบี้คอลเลคชั่น

19/3/2563

1,000,000

47190

ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องแต่งกาย
เสื้อผ้า บุรษุ สตรี เครื่องสาอาง สินค้า
อุปโภคบริโภค

807/37 หมู่ที่ 7

ต.ท้ายบ้านใหม่

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10280

2,060 0113563001684 หจ.โชครับทรัพย์ค้าวัสดุ
2,061 0115563005843 บจ.บีแอนด์เอ็น เอสที จากัด

31/3/2563
3/3/2563

1,000,000
1,000,000

47524
45101

ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง
ประกอบกิจการรับซื้อ ดัดแปลง และ
จาหน่ายรถตู้ และรถยนต์ทุกชนิด

1614/420 หมู่ที่ 6
48/14 หมู่ที่ 5

ต.ท้ายบ้านใหม่
ต.ท้ายบ้าน

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10280
10280

2,062 0115563005941 บจ.ดีดีเจริญ ก่อสร้าง จากัด

3/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร
โรงงาน

409/202 หมู่ที่ 2

ต.แพรกษา

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10280

2,063 0115563006017 บจ.ดี แอนด์ เจ รุ่งเรืองพาร์ท
แอนด์ ทูล เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

4/3/2563

1,000,000

71102

ประกอบกิจการรับทารับออกแบบระบบ
ต่างๆรับตัดพับเชื่อมประกอบติดตั้งงาน
ทั่วไป

197/3 หมู่ที่ 1

ต.แพรกษาใหม่

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10280

2,064 0115563006050 บจ.บีแอนด์บี เมทัล กรุ๊ป จากัด

4/3/2563

1,000,000

46622

ประกอบกิจการจาหน่ายและผลิตชิ้นงาน
เหล็ก

445/178 หมู่ที่ 6

ต.แพรกษา

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10280

2,065 0115563006084 บจ.น่าน ธนวัฒน์ คอนสตรัคชั่น
จากัด

4/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

333/105 หมู่ที่ 5

ต.แพรกษา

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10280

2,066 0115563006114 บจ.ไอ.เอส. คาร์ แอคเซสโซรี่ส์
จากัด

4/3/2563

1,000,000

45404

ประกอบกิจการขายส่งและปลีกชิ้นส่วน
และอุปกรณ์เสริมเก่าของจักรยานยนต์

247/46 หมู่ที่ 1

ต.แพรกษาใหม่

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10280

2,067 0115563006351 บจ.อานวยโชค เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
2,068 0115563006637 บจ.ฟู่ชาง แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด

6/3/2563
11/3/2563

1,000,000
1,000,000

47595
29309

ประกอบกิจการค้าเครื่องปรับอากาศ
ประกอบกิจการรับจ้างผลิตชิ้นส่วนยาน
ยนต์

8/575 หมู่ที่ 8
486 หมู่ที่ 6

ต.ท้ายบ้านใหม่
ต.แพรกษา

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10280
10280

2,069 0115563006645 บจ.พีพีเค ซิสเต็ม แอนด์ ซัพพลาย
จากัด

11/3/2563

1,000,000

07300

การทาเหมืองสินแร่โลหะมีค่า

394/283 หมู่ที่ 2

ต.แพรกษา

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10280

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

2,070 0115563006718 บจ.ทรัพย์อนันต์ ออโต้พาร์ท แอนด์ 11/3/2563
ซัพพลาย จากัด

1,000,000

25922

ประกอบกิจการให้บริการเกี่ยวกับงานกลึง 86/106 หมู่ที่ 5
งานมิลลิ่ง ทุกชนิด รวมทั้งงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

ต.แพรกษา

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10280

2,071 0115563006726 บจ.เคทูเค โปรดักส์ จากัด
2,072 0115563006921 บจ.เอจี มอเตอร์ไบค์ จากัด

11/3/2563
13/3/2563

1,000,000
1,000,000

47591
45401

ขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน
ประกอบกิจการจาหน่ายรถจักรยาน
รถจักรยานไฟฟ้า

378 หมู่ที่ 2
210/114 หมู่ที่ 5

ต.แพรกษาใหม่
ต.แพรกษา

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10280
10280

2,073 0115563007137 บจ.จาปาทอง เครน จากัด

17/3/2563

1,000,000

49323

ประกอบกิจการขนส่ง ขนถ่าย จัดวาง
ติดตั้ง ทรัพย์สินสิ่งของต่างๆ

199/2646 หมู่บ้าน พฤกษา 15 หมู่ที่ 3

ต.แพรกษาใหม่

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10280

2,074 0115563007153 บจ.จีเอสบี เทรดดิ้ง จากัด

18/3/2563

1,000,000

46319

ประกอบกิจการขายส่งผลิตภัณฑ์อาหาร
อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

382/103 หมู่ที่ 2

ต.แพรกษา

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10280

2,075 0115563007200 บจ.ออลคูล เทคโนโลยี จากัด

18/3/2563

1,000,000

46421

ประกอบกิจการค้าเครื่องทาความเย็น
เครื่องใช้ไฟฟ้า

234/209 หมู่ที่ 7

ต.ท้ายบ้านใหม่

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10280

2,076 0115563007251 บจ.เจ.เอส.อาร์.ที อินเตอร์เนชั่น
แนล จากัด

19/3/2563

1,000,000

46109

ประกอบกิจการนาเข้า-ส่งออก จาหน่าย 212/148 หมู่ที่ 3
สินค้าอุปโภค-บริโภค ทุกชนิด ทุกประเภท
เช่น ข้าวสาร ข้าวเพื่อสุขภาพ
เครื่องสาอาง เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสาเร็จรูป

ต.แพรกษาใหม่

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10280

2,077 0115563007391 บจ.เอเอ ดีไซน์ สเพส จากัด

20/3/2563

1,000,000

74101

ประกอบกิจการรับออกแบบตกแต่ง ต่อ
เติม ซ่อมแซม ภายในอาคารสานักงาน

99/21 หมู่ที่ 4

ต.แพรกษาใหม่

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10280

2,078 0115563007536 บจ.จีทีอาร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด

23/3/2563

1,000,000

46614

ประกอบกิจการซื้อมา ขายไป
น้ามันหล่อลื่น

219 หมู่ที่ 4

ต.แพรกษา

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10280

2,079 0115563007552 บจ.เพาเวอร์ คิดส์ ทอยส์ (ไทย
แลนด์) จากัด

23/3/2563

1,000,000

46103

ตัวแทนจาหน่ายนาเข้าและส่งออกของเล่น 252 หมู่ที่ 5
เครื่องบังคับ

ต.แพรกษา

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10280

2,080 0115563007609 บจ.อรียาแอนด์ซันส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 24/3/2563
จากัด

1,000,000

46431

ประกอบกิจการส่งออกกระดาษ เครื่อง
เขียน แบบพิมพ์

849/22 หมู่ที่ 6

ต.แพรกษา

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10280

2,081 0115563007633 บจ.แสงเจริญ สกรีน จากัด

24/3/2563

1,000,000

25921

ประกอบธุรกิจรับสกรีนโลหะชิ้นส่วน
อิเล็คทรอนิกส์ต่างๆ

32/14 หมู่ที่ 5 ถนนแพรกษา

ต.แพรกษาใหม่

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10280

2,082 0115563007714 บจ.รักษาความปลอดภัย สุนันทา
การ์ด กรุ๊ป จากัด

25/3/2563

1,000,000

80100

ประกอบกิจการให้บริการรักษาความ
234/40 หมู่ที่ 7
ปลอดภัยแก่อาคาร สถานที่ ทรัพย์สินและ
ชีวติ

ต.ท้ายบ้านใหม่

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10280

2,083 0115563007838 บจ.บุญแฟมิลี่ จากัด

26/3/2563

1,000,000

47511

ประกอบกิจการจาหน่ายผ้าดิบห่อศพและ 213 หมู่ที่ 8
ถุงผ้าใส่ยา

ต.ท้ายบ้านใหม่

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10280

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

2,084 0115563008133 บจ.ดนิตา จักรกล จากัด

31/3/2563

1,000,000

46592

การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์งาน
วิศวกรรมโยธางานเหมืองแร่และงาน
ก่อสร้าง

1016/1 หมู่ที่ 7

ต.ท้ายบ้านใหม่

2,085 0113563001331 หจ.เอสพี มะพร้าว พาณิชย์

10/3/2563

1,000,000

46313

ประกอบกิจการรับซื้อและจาหน่าย
มะพร้าวสด

83 หมู่ที่ 5

ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์

จ.สมุทรปราการ

10290

2,086 0115563006211 บจ.กิจการร่วมค้า เอเชียนมารีน
จากัด

5/3/2563

1,000,000

30110

การต่อเรือใหญ่ และสิ่งก่อสร้างลอยน้า

128 หมู่ที่ 3 ถนนสุขสวัสดิ์

ต.แหลมฟ้าผ่า

อ.พระสมุทรเจดีย์

จ.สมุทรปราการ

10290

2,087 0115563006572 บจ.เคเคซาวด์ โปรดักชั่น จากัด

10/3/2563

1,000,000

93299

ประกอบกิจการด้านความบันเทิงและการ 899/75 หมู่ที่ 2
นันทนาการอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่
อื่น

ต.บ้านคลองสวน

อ.พระสมุทรเจดีย์

จ.สมุทรปราการ

10290

2,088 0115563006807 บจ.ก่อ-ร่าง-สร้าง-แบรนด์ จากัด

12/3/2563

1,000,000

82302

ประกอบกิจการรับจ้างจัดงานต่างๆ
ตกแต่งภายใน อีเว้นท์ รับทาปฎิทิน

ต.บ้านคลองสวน

อ.พระสมุทรเจดีย์

จ.สมุทรปราการ

10290

2,089 0115563007072 บจ.ซากุระ แอพพาเรล จากัด
2,090 0115563007145 บจ.ซีพีจี โนเบิล จากัด

17/3/2563
18/3/2563

1,000,000
1,000,000

47711
46622

ประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งเสื้อผ้าสาเร็จรูป 387/304-305 หมู่ที่ 4
ประกอบกิจการขายส่งเหล็กเหล็กกล้าและ 898/124 หมู่ท่ี 10
โลหะที่นอกกลุ่มเหล็กขั้นมูลฐาน

ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์

จ.สมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ

10290
10290

2,091 0115563007366 บจ.โชคสถาพร 888 เอ็นจิเนียริ่ง
จากัด

20/3/2563

1,000,000

41001

ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 225/405 หมู่บ้าน สินทวีกรีนวิลล์ 2 หมู่ที่ ต.บ้านคลองสวน
1

อ.พระสมุทรเจดีย์

จ.สมุทรปราการ

10290

2,092 0115563007544 บจ.528 คอนสตรัคชั่น จากัด
2,093 0115563007641 บจ.บีดิจิเทค จากัด

23/3/2563
24/3/2563

1,000,000
1,000,000

41002
62090

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
528 หมู่ที่ 9
ประกอบกิจการบริการ ทาติดตั้ง ประกอบ 711/52 หมู่ที่ 10
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบดิจิทัล ระบบ
อิเล็คทรอนิค ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์

จ.สมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ

10290
10290

2,094 0115563007765 บจ.จีท็อปส์ จากัด
2,095 0115563008028 บจ.ดิสนีเวทย์ จากัด

25/3/2563
27/3/2563

1,000,000
1,000,000

81293
52109

กิจกรรมการฆ่าเชื้อและกาจัด
799/306 หมู่ที่ 2
ประกอบกิจการที่เกี่ยวกับคลังสินค้า และ 99/207 หมู่ที่ 8
จัดเก็บคลังสินค้าอื่น ๆ ขนส่งและขนถ่าย
สินค้าทางบก มางอากาศ ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ และ
ประกอบกิจการให้เช่าท่าเมียบเรือ

ต.บ้านคลองสวน
ต.นาเกลือ

อ.พระสมุทรเจดีย์
อ.พระสมุทรเจดีย์

จ.สมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ

10290
10290

2,096 0115563008125 บจ.โทเทิล โกลบอล เทรดดิ้ง จากัด 31/3/2563

1,000,000

46109

ประกอบกิจการสั่งเข้ามาจาหน่ายใน
ประเทศและส่งออกไปจาหน่ายยัง
ต่างประเทศ

ต.นาเกลือ

อ.พระสมุทรเจดีย์

จ.สมุทรปราการ

10290

439/104 หมู่ที่ 2

57/8 หมู่ที่ 8

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10280

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

2,097 0113563001251 หจ.เฟอร์นิเจอร์ ชุดครัว

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

6/3/2563

1,000,000

43301

ประกอบกิจการรับทาเฟอร์นิเจอร์ชุดครัว
พร้อมออกแบบ และติดตั้ง

72/1 หมู่ที่ 8

ต.บางปลา

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

10/3/2563

1,000,000

49323

ประกอบกิจการขนส่งสินค้า

98/130 หมู่ที่ 11

ต.บางปลา

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

2,099 0113563001340 หจ.ต้าออโต้ฟิล์ม
11/3/2563
2,100 0113563001382 หจ.เจ.เอ.เอ็น. (2020) ทรานสปอร์ต 11/3/2563

1,000,000
1,000,000

45201
49323

ประกอบกิจการจาหน่ายติดตั้งฟิล์มรถยนต์ 63/80 หมู่ที่ 10
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 120/284 หมู่ที่ 11

ต.บางโฉลง
ต.บางปลา

อ.บางพลี
อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ

10540
10540

2,101 0113563001421 หจ.พีจี เจมส์

12/3/2563

1,000,000

47732

ประกอบกิจการร้านขายปลีกเครื่องประดับ 117/362 หมู่บ้าน ศุภาลัยวิลล์ บางนาเช่น ทองทองคาแท่งและทองรูปพรรณ วงแหวน หมูท่ ี่ 15

ต.บางพลีใหญ่

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

2,102 0113563001561 หจ.เบสท์ ออฟ เอเซีย

20/3/2563

1,000,000

47721

ประกอบกิจการจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร 61/317 หมู่ที่ 9
เครื่องมือแพทย์

ต.บางพลีใหญ่

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

2,103 0113563001625 หจ.เอ็นเค. รุ่งเรือง
2,104 0115563005720 บจ.ซันโซ่ โซลูชั่น เซอร์วสิ จากัด

25/3/2563
2/3/2563

1,000,000
1,000,000

96202
81293

ให้บริการเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ
ประกอบธุรกิจบริการติดตั้งระบบป้องกัน
และกาจัดปลวก

88/95 หมู่ที่ 4
334/157 หมู่ที่ 4

ต.บางพลีใหญ่
ต.บางพลีใหญ่

อ.บางพลี
อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ

10540
10540

2,105 0115563005789 บจ.หมิงลู่ ดีไซน์ เซอร์วสิ เซ็นเตอร์
(ประเทศไทย) จากัด

2/3/2563

1,000,000

74101

ประกอบกิจการทาการออกแบบตกแต่ง
ภายในทุกชนิด ทุกประเภท

32/295 หมู่ที่ 16

ต.บางแก้ว

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

2,106 0115563005819 บจ.เรือนอรัญ จากัด

2/3/2563

1,000,000

68103

ประกอบกิจการเช่าและการดาเนินการ
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็ของตนเอง
หรือเช่าจากผู้อื่นเพื่อเป็นที่พักอาศัย

117/318 หมู่ที่ 3

ต.บางพลีใหญ่

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

2,107 0115563005835 บจ.เอ ที แมชชีน เทค จากัด
2,108 0115563005878 บจ.ซี.เอ.อี จากัด

3/3/2563
3/3/2563

1,000,000
1,000,000

47190
47711

การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป
ประกอบกิจการค้า ผ้า เสื้อผ้าสาเร็จรูป
เครื่องแต่งกายและเครื่องสาอาง

118/103 หมู่ที่ 8
299/36 หมู่บ้าน กัสโต้ กิ่งแก้ว-สุวรรณ
ภูมิ หมู่ที่ 14 ซอย37/5 ถนนกิ่งแก้ว

ต.บางแก้ว
ต.ราชาเทวะ

อ.บางพลี
อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ

10540
10540

2,109 0115563005894 บจ.ยาดีแฟนดี จากัด

3/3/2563

1,000,000

68101

ประกอบกิจการซื้อ ขาย อสังหาริมทรัพย์
บ้าน ที่ดิน คอนโด และมีบริการให้เช่า

999/25 หมู่ที่ 2

ต.ราชาเทวะ

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

2,110 0115563005967 บจ.บลูซิงค์ จากัด
2,111 0115563005975 บจ.มัจฉาราล์ ฟู้ด แอนด์ ฟาร์ม
จากัด

3/3/2563
4/3/2563

1,000,000
1,000,000

41001
10799

การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
27/5 หมู่ที่ 7 ถนนกิ่งแก้ว-เทพารักษ์
ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ 82/437 หมู่ที่ 20
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่นผลิตแปรรูป
และจาหน่ายอาหาร

ต.บางพลีใหญ่
ต.บางพลีใหญ่

อ.บางพลี
อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ

10540
10540

2,112 0115563005991 บจ.หัวผักกาดพาณิชย์ จากัด

4/3/2563

1,000,000

55109

ประกอบกิจการให้บริการที่พักแบบโฮส
เทล และบริการด้านอาหาร

ต.บางแก้ว

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

2,098 0113563001315 หจ.พรธิดา โฟรเซ่น แอนด์ ทราน
สปอร์ต

98/279 หมู่ที่ 9

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

2,113 0115563006041 บจ.บี โพรดักส์ จากัด

4/3/2563

1,000,000

47691

ประกอบกิจการจาหน่ายของพรีเมี่ยม ของ 99/20 หมู่ที่ 8
ที่ระลึก ของชาร่วย

ต.ราชาเทวะ

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

2,114 0115563006068 บจ.เชง โห อิเล็กทรอนิกส์ (ไทย
แลนด์) จากัด

4/3/2563

1,000,000

28199

ประกอบกิจการผลิต การขายส่ง
แผงวงจรพิมพ์ การผลิตเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ ผลิตแม่พิมพ์ ผลิตชิ้นส่วนอิเล็ท
รอนิกส์

ต.ราชาเทวะ

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

2,115 0115563006076 บจ.เคทีเอ็นดีดีไซน์ จากัด

4/3/2563

1,000,000

71102

ประกอบกิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้ 4/54 หมู่ที่ 1
คาปรึกษาทางด้านเทคนิค ที่เกี่ยวข้อง

ต.บางโฉลง

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

2,116 0115563006106 บจ.พันธ์พิชัย เบสท์บลู ทราเวล
แอนด์ เอเจนซี่ จากัด

4/3/2563

1,000,000

79110

ประกอบกิจการตัวแทนธุรกิจการเดินทาง 234/6 หมู่ที่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนน ต.ราชาเทวะ
กิ่งแก้ว

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

2,117 0115563006131 บจ.เวลตี้ เฮลธ์เทค (ประเทศไทย)
จากัด

5/3/2563

1,000,000

21001

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายน้ายาฆ่า 23 หมู่ที่ 9
เชื้อ

ต.บางปลา

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

บจ.เอ็นเนอร์จี ดีลักซ์ จากัด
บจ.เจด เมดเทค จากัด
บจ.ทีเอ็นบี อินคอร์ปอเรชั่น จากัด
บจ.สปาเลชั่น กรุงเทพ จากัด
บจ.พีที พัฒนกิจ จากัด

5/3/2563
5/3/2563
5/3/2563
5/3/2563
6/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

47300
86201
41002
96101
24109

ประกอบกิจการสถานีน้ามันเชื้อเพลิง
ประกอบกิจการคลีนิกแพทย์แผนปัจจุบัน
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร
นวดเพื่อสุขภาพ/ผ่อนคลาย สปา
ประกอบกิจการผลิตและขึ้นรูป พร้อม
ติดตั้งงานเหล็ก สังกะสี

223/1 หมู่ที่ 11
98/116 หมู่ที่ 2
61/979 หมู่ที่ 3 ถนนเทพารักษ์
1/246 หมู่ที่ 20
17/2 หมู่ที่ 8

ต.บางพลีใหญ่
ต.บางแก้ว
ต.บางปลา
ต.บางพลีใหญ่
ต.บางแก้ว

อ.บางพลี
อ.บางพลี
อ.บางพลี
อ.บางพลี
อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ

10540
10540
10540
10540
10540

2,123 0115563006408 บจ.เมกา อินเตอร์เทรดดิ้ง จากัด
2,124 0115563006441 บจ.ยูไต เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

6/3/2563
9/3/2563

1,000,000
1,000,000

32111
28250

ประกอบกิจการผลิตเครื่องประดับ
การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตอาหารเครื่องดื่มและ ยาสูบ

107/180 หมู่ที่ 13
136/132 หมู่บ้าน พฤกษา 126
เทพารักษ์ - กิ่งแก้ว หมู่ที่ 3

ต.บางพลีใหญ่
ต.บางพลีใหญ่

อ.บางพลี
อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ

10540
10540

2,125 0115563006491 บจ.ธิทวีภูมิชัยกรุ๊ป จากัด

9/3/2563

1,000,000

41002

บริการรับเหมาก่อสร้าง รับเหมางานระบบ 299/36 หมู่ที่ 11
รับเหมาติดตั้งงานโครงสร้าง รับเหมา
ตกแต่งต่อเติม ทุกประเภท

ต.บางปลา

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

2,126 0115563006556 บจ.ร่ารวย โมลด์ แอนด์ พาร์ท
จากัด

9/3/2563

1,000,000

28230

ประกอบกิจการรับจ้างผลิตแม่พิมพ์ทุกชนิด 104/54 หมู่ที่ 12

ต.บางปลา

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

2,127 0115563006688 บจ.เอ็มพีเอส ไอเดียล พลัส จากัด

11/3/2563

1,000,000

20232

ผลิตและจัดจาหน่ายนาเข้าและส่งออก
เครื่องสาอางบรรจุภัณฑ์

51/68 หมู่ที่ 9

ต.บางพลีใหญ่

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

2,128 0115563006734 บจ.ชิเซ็น-พาวา คอสเมติกส์ จากัด

11/3/2563

1,000,000

20232

ประกอบกิจการ ผลิตและจาหน่าย
เครื่องสาอางทุกประเภท

99/328 หมู่บ้าน ธนาซิตี้ หมู่ที่ 4 ถนน
บางนา-ตราด กม.14

ต.บางโฉลง

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

2,118
2,119
2,120
2,121
2,122

0115563006149
0115563006157
0115563006173
0115563006220
0115563006271

999/25 หมู่ที่ 2

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

2,129 0115563006831 บจ.ริช กลาส เฟรม จากัด

12/3/2563

1,000,000

43309

ประกอบกิจการบริการติดตั้งกระจก ประตู 115/300 หมู่ที่ 8
หน้าต่าง บานสวิง บานสไลค์ บานกระทุ้ง
กั้นผนัง

ต.บางแก้ว

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

2,130 0115563006840 บจ.เลิศไพศาลเทรดดิ้ง จากัด

12/3/2563

1,000,000

46599

ประกอบกิจการจาหน่ายถังดับเพลิงและ
อุปกรณ์ดับเพลิง

118/86 หมู่ที่ 3 ถนนเทพารักษ์

ต.บางพลีใหญ่

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

2,131 0115563006866 บจ.โมติเวท เกมมิ่ง จากัด

13/3/2563

1,000,000

47630

ประกอบกิจการซื้อขาย แลกเปลี่ยน
บริหาร นักกีฬาอีสปอร์ต และทีมกีฬาอี
สปอร์ต

69/135 หมู่ที่ 9

ต.บางพลีใหญ่

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

2,132 0115563006874 บจ.เอ็น เอ็ม เอ ดีไซน์ แอนด์ คอน
สตรัคชั่น จากัด

13/3/2563

1,000,000

74101

ประกอบกิจการออกเเบบอาคาร อาคาร 12/8 หมู่ที่ 15
พาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทาการ
เเละออกเเบบภายใน อย่างอื่น

ต.บางแก้ว

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

2,133 0115563006891 บจ.ทีเอ เพสท์ เวิลด์ไวด์เซอร์วสิ
จากัด

13/3/2563

1,000,000

81293

กิจกรรมการฆ่าเชื้อและกาจัด

ต.บางพลีใหญ่

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

2,134 0115563006947 บจ.บีแอนด์ซี อินเตอร์ โลจิสติกส์
จากัด

13/3/2563

1,000,000

52292

ประกอบกิจการเป็นตัวเเทน ขนส่งเเละขน 49/22 หมู่ที่ 13
ถ่ายสินค้า รวมทั้งรับบริการนาของออก
จากท่าเรือตามพิธศี ุลกากร

ต.บางพลีใหญ่

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

2,135 0115563006955 บจ.ภคิน อินสทรูเม้นท์ จากัด

13/3/2563

1,000,000

46593

ประกอบกิจการจาหน่าย นาเข้า ส่งออก 159/321 หมู่ที่ 3
เครื่องจักรกล เครื่องจักรอุตสาหกรรม ทุก
ชนิด

ต.บางแก้ว

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

2,136 0115563006998 บจ.แมงโก้ สตาร์ จากัด

16/3/2563

1,000,000

46322

ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องดื่ม
68/99 หมู่บ้าน มัณฑนา บางนา กม.7
ประเภทผลไม้สดและผลิตภัณฑ์จากผลไม้ หมู่ที่ 9
สด

ต.บางแก้ว

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

2,137 0115563007005 บจ.พึ่งทองวัสดุ จากัด

16/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างต่อเติม
โรงงาน คอนโด บ้าน อาคารทุกชนิด

48/21 หมู่ที่ 1

ต.บางโฉลง

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

2,138 0115563007021 บจ.ชาร์มมิ่ง คอสเมติกส์ กรุ๊ป จากัด 16/3/2563

1,000,000

20232

ประกอบกิจการผลิตจาหน่ายขายส่งปลีก
เครื่องสาอาง

73/43 หมู่ที่ 4

ต.บางพลีใหญ่

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

2,139 0115563007048 บจ.คานะ อินเตอร์แอคทีฟ จากัด

17/3/2563

1,000,000

58202

ประกอบกิจการให้บริการแพลตฟอร์มแอ
พลิเคชั่นเพื่อจาหน่ายเนื้อหา

111/60 หมู่บ้าน เฟอร์เฟคเพลส สุขุมวิท ต.ราชาเทวะ
77 หมู่ที่ 15

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

2,140 0115563007064 บจ.เทพนาคา เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

17/3/2563

1,000,000

46622

ประกอบกิจการค้าเหล็ก สกูร น้อต
อุปกรณ์นิวเมติกส์ อุปกรณ์ไฮโดรลิค

45/7-8 หมู่ที่ 2

ต.บางแก้ว

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

2,141 0115563007111 บจ.ออลทรานส์ อินเตอร์โลจิสติกส์
จากัด

17/3/2563

1,000,000

52214

ประกอบกิจการมีรถหัวลากขนส่งสินค้า
ทุกชนิด

55/138 หมู่ที่ 15

ต.บางพลีใหญ่

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

222/284 หมู่บ้าน คาซ่าวิลล์ บางนาเทพารักษ์ หมู่ที่ 11

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

2,142 0115563007129 บจ.เฟอร์ทิล แบรนด์ จากัด

17/3/2563

1,000,000

46521

ประกอบกิจการจาหน่ายนาเข้าส่งออก
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

39/46 หมู่ที่ 11 ซอย7/2

ต.บางแก้ว

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

2,143 0115563007277 บจ.อาคีลัส จากัด

19/3/2563

1,000,000

46319

ประกอบกิจการจาหน่ายนาเข้าส่งออก
อาหารเสริมเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว

2/3 อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 16 ต.บางแก้ว
ยูนิต เอ หมู่ที่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม.
6.5

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

2,144 0115563007323 บจ.สวนสนาน บางกอก จากัด
2,145 0115563007340 บจ.เอสเจการเกษตร จากัด

19/3/2563
19/3/2563

1,000,000
1,000,000

55101
47734

ประกอบกิจการโรงแรมภัตตาคาร
ประกอบกิจการ จาหน่ายอุปกรณ์ฟาร์ม
อุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ทุกชนิด รวมทั้งอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

29/9 หมู่ที่ 14 ถนนเทพรัตน
34/98 หมู่ที่ 23

ต.บางแก้ว
ต.บางพลีใหญ่

อ.บางพลี
อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ

10540
10540

2,146 0115563007358 บจ.ศิลาทอง โกลเด้นการ์เบจ
แอนด์ เซอร์วสิ จากัด

19/3/2563

1,000,000

38212

ประกอบกิจการกาจัดขยะมูลฝอย

8/12 หมู่ที่ 6

ต.บางโฉลง

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

2,147 0115563007439 บจ.วาย.เอ็น.ที เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
2,148 0115563007455 บจ.เฌอฌาน จากัด

23/3/2563
23/3/2563

1,000,000
1,000,000

43210
47739

รับติดตั้งซ่อมงานระบบไฟฟ้างานเครื่องจักร 2/3 หมู่ที่ 10
ค้าจาหน่ายผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด
92/14 หมู่ที่ 12
เอนกประสงค์

ต.ราชาเทวะ
ต.บางแก้ว

อ.บางพลี
อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ

10540
10540

2,149 0115563007480 บจ.เอ็นพี ออดิท แอนด์ คอนซัล
แทนท์ จากัด

23/3/2563

1,000,000

69200

กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทาบัญชีและ
81/20 หมู่บ้าน ศุภาลัยการ์เด้นท์วลิ ล์ศรี ต.บางแก้ว
การตรวจสอบบัญชี การให้คาปรึกษาด้าน นครินทร์-บางนา หมู่ที่ 12 ซอยศรีด่าน 22
ภาษี
ถนนศรีนครินทร์

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

2,150 0115563007561 บจ.วี โซน คัลเชอรัล คอมมูนิเคชั่น
จากัด

23/3/2563

1,000,000

62022

ประกอบกิจการให้คาปรึกษาด้านข้อมูล
การสร้างเว็บไซต์

198/5 หมู่ที่ 12

ต.บางพลีใหญ่

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

2,151 0115563007625 บจ.เซทส์ สแปลช จากัด

24/3/2563

1,000,000

73101

ประกอบกิจการรับจ้างทาและหรือเป็น
ตัวแทนและหรือนายหน้าเพื่อการโฆษณา
ทุกรูปแบบ

80/61 หมู่ที่ 8

ต.บางแก้ว

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

2,152 0115563007692 บจ.เอ.เอ.ซี. เพาเวอร์ แอนด์
เซอร์วสิ จากัด

25/3/2563

1,000,000

46599

ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
แรงต่า ทุกประเภท

42/570 หมู่ที่ 14

ต.ราชาเทวะ

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

2,153 0115563007757 บจ.คิดส์แคร์พลัส จากัด

25/3/2563

1,000,000

58202

ประกอบกิจการจัดหา เช่า เช่าใช้ ปรับปรุง 149/78 หมู่ที่ 7
จากการพัฒนาโปรแกรมบนมือถือและ
โปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ส่วนตัวที่มีชื่อว่า
คิดส์แคร์พลัส

ต.บางโฉลง

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

2,154 0115563007781 บจ.สตาร์เทค มารีน จากัด

26/3/2563

1,000,000

46103

ประกอบกิจการนาเข้าและส่งออกขายส่ง
ขายปลีก ให้เช่า อุปกรณ์ตกปลา

168/1 หมู่บ้าน ชญาดาแอทเวิรค์ หมู่ที่ 12 ต.บางแก้ว

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

2,155 0115563007854 บจ.โซลูชั่น มาเนีย จากัด

26/3/2563

1,000,000

62090

ประกอบกิจกรรมการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์อื่นๆ

747/337 หมู่บ้าน ดิคอนเน็ค8 หมู่ที่ 7
ถนนบางนา-ตราด

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

ต.บางพลีใหญ่

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

2,156 0115563007897 บจ.แพชชั่นเท็น ออร์แกไนเซอร์
จากัด

27/3/2563

1,000,000

82302

ให้บริการรับจ้างแสดงสินค้างานแสดงผล
งาน

298/9 หมู่ที่ 14

ต.ราชาเทวะ

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

2,157 0115563007927 บจ.สามเก้าดีไซน์ จากัด

27/3/2563

1,000,000

32112

ประกอบกิจการผลิต รับผลิต ออกเเบบ
นาเข้า เหรียญรางวัลทุกชนิด

522/164 หมู่บ้าน เดอะคอนเนค บาง
นา-สุวรรณภูมิ หมู่ที่ 7

ต.บางโฉลง

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

2,158 0115563007951 บจ.ไนเซ่นกรุ๊ป จากัด

27/3/2563

1,000,000

21001

การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้
รักษาโรค

555 หมู่ที่ 13

ต.บางแก้ว

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

2,159 0113563001196 หจ.เคโอบี เอ็กซ์เพรส

3/3/2563

1,000,000

49323

ประกอบกิจการขนส่งขนถ่ายสินค้าและคน 541 หมู่ที่ 3
โดยสาร

ต.คลองด่าน

อ.บางบ่อ

จ.สมุทรปราการ

10550

30/3/2563

1,000,000

46443

ประกอบกิจการนาเข้าน้าหอม
เครื่องสาอาง อุปกรณ์เสริมความงามทุก
ชนิด

ต.คลองด่าน

อ.บางบ่อ

จ.สมุทรปราการ

10550

2,161 0115563005886 บจ.24ทรานสปอร์ตเตอร์ จากัด

3/3/2563

1,000,000

49339

ประกอบกิจการรับขนส่งทางบกทุกประเภท 328 หมู่ที่ 1

ต.คลองด่าน

อ.บางบ่อ

จ.สมุทรปราการ

10550

2,162 0115563005924 บจ.ทู บีลีฟ จากัด

3/3/2563

1,000,000

46109

การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รบั
ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

399 หมู่ที่ 13

ต.คลองด่าน

อ.บางบ่อ

จ.สมุทรปราการ

10550

2,163 0115563007315 บจ.แสนสมบูรณ์ปลาสลิดบางบ่อ
จากัด

19/3/2563

1,000,000

10799

ประกอบกิจการผลิตอาหารแปรรูปตัวแทน 252 หมู่ที่ 12
จาหน่ายตัวแทนขายนาเข้าส่งออกสินค้า
อุปโภคและบริโภค

ต.คลองด่าน

อ.บางบ่อ

จ.สมุทรปราการ

10550

2,164 0113563001234 หจ.295 บิลเดอร์
2,165 0113563001544 หจ.ปาลิตา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
เซอร์วสิ

5/3/2563
19/3/2563

1,000,000
1,000,000

41002
33200

รับเหมาก่อสร้าง
223/295 หมู่ที่ 2
ต.บางเพรียง
ประกอบกิจการให้บริการติดตั้ง ซ่อมเเซม 398/228 หมู่บ้าน ทรัพย์มั่นคง โครงการ ต.บางบ่อ
บารุงรักษาเครื่องจักร รวมทั้งจาหน่าย
3 หมู่ที่ 2
อะไหล่ วัสดุ

อ.บางบ่อ
อ.บางบ่อ

จ.สมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ

10560
10560

2,166 0115563005738 บจ.พี.เจ. รุ่งเรือง เซอร์วสิ จากัด

2/3/2563

1,000,000

82990

ประกอบกิจการรับจ้างทั่วไป รับจ้างทา
ของ และรับเหมาค่าแรง ตามวัตถุที่
ประสงค์ของบริษัทและผู้วา่ จ้าง โดยมิใช่
กิจการจัดหางาน

34/9 หมู่ที่ 11

ต.บางบ่อ

อ.บางบ่อ

จ.สมุทรปราการ

10560

2,167 0115563005754 บจ.หางอึ่ง จากัด

2/3/2563

1,000,000

46599

ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องมือ
กล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องมือ
แพทย์ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของ
สินค้าดังกล่าว

89/240 หมู่ที่ 7

ต.บางบ่อ

อ.บางบ่อ

จ.สมุทรปราการ

10560

2,160 0113563001676 หจ.มิสชา888

43/2 หมู่ที่ 11

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

2,168 0115563005771 บจ.บ้านเอ็นจิเนียร์ เซอร์วสิ แอนด์
เทรดดิ้ง จากัด

2/3/2563

1,000,000

42202

ประกอบธุรกิจการก่อสร้างโครงการ
สาธารณูปโภคเกี่ยวกับสายส่งไฟฟ้ากาลัง
และสายสัญญาณสื่อสาร

2,169 0115563005983 บจ.ทริลเลี่ยนแลนด์ จากัด

4/3/2563

1,000,000

68102

ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า ร่วม 18/78 หมู่ที่ 7
ทุนหรืบริการ ในที่ดิน อาคารสถานที่หรือ
อสังหาริมทรัพย์ใดๆ รวมถึงสิทธิการเช่า
หรือสิทธิทากินในอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ

2,170 0115563006238 บจ.ส.เพิ่มพูนทรัพย์ เทรดดิ้ง จากัด

5/3/2563

1,000,000

46900

ประกอบกิจการซื้อมาขายไปเช่นเศษผ้า
ถุงมือ ไม้รดี น้า

2,171 0115563006335 บจ.เอสอาร์เค โปรเฟสชั่นแนล
จากัด

6/3/2563

1,000,000

41002

2,172 0115563006793 บจ.ชนกนาถฟู้ดแอนด์เทรนนิ่ง
จากัด

12/3/2563

1,000,000

2,173 0115563007218 บจ.ฟาสท์ ยิม จากัด

18/3/2563

2,174 0115563007374 บจ.เอส ซี เค เอนจิเนียริ่ง แอนด์
ทูล จากัด

ตำบล

89/138 หมู่บ้าน คณาสิริ บางนา หมู่ที่ 9 ต.บางบ่อ
ซอยเอแบค ถนนบางนา-ตราด

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

อ.บางบ่อ

จ.สมุทรปราการ

10560

ต.บางบ่อ

อ.บางบ่อ

จ.สมุทรปราการ

10560

444/90 หมู่ที่ 2

ต.บางบ่อ

อ.บางบ่อ

จ.สมุทรปราการ

10560

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร
อาคารพาณิชย์

373/56 หมู่ที่ 2

ต.บางบ่อ

อ.บางบ่อ

จ.สมุทรปราการ

10560

56101

การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/
ร้านอาหาร

8/169 หมู่ที่ 9

ต.บางบ่อ

อ.บางบ่อ

จ.สมุทรปราการ

10560

1,000,000

93112

ประกอบกิจการดาเนินงานของสถานที่
ออกกาลังกาย

499/251 หมู่ที่ 1

ต.บางเพรียง

อ.บางบ่อ

จ.สมุทรปราการ

10560

20/3/2563

1,000,000

71102

ประกอบกิจการให้บริการออกแบบ สร้าง
พัฒนาเครื่องจักรกลในการผลิตและ
บริการแก่ธรุ กิจ ภาครัฐ เอกชน

9/102 หมู่ที่ 2

ต.บางเพรียง

อ.บางบ่อ

จ.สมุทรปราการ

10560

2,175 0115563007501 บจ.เอ็น-เซฟ เวิลด์ จากัด

23/3/2563

1,000,000

20231

ผลิตนาเข้าส่งออกจาหน่ายสบู่

222/847 หมู่บ้าน วิลลาจจิโอ บางนา
หมู่ที่ 9

ต.บางบ่อ

อ.บางบ่อ

จ.สมุทรปราการ

10560

2,176 0115563007528 บจ.เอส ดับบลิว เอส การบัญชี
จากัด

23/3/2563

1,000,000

69200

กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีและการตรวจสอบ
บัญชีการให้คาปรึกษาด้านบัญชี

35/66 หมู่ที่ 5

ต.บางบ่อ

อ.บางบ่อ

จ.สมุทรปราการ

10560

2,177 0115563007722 บจ.จักรเพชร เพลทติ้ง จากัด
2,178 0115563007790 บจ.ช้าง อินดัสเตรียล เวิรค์ จากัด

25/3/2563
26/3/2563

1,000,000
1,000,000

25921
32909

ประกอบกิจการรับชุบโลหะทุกชนิด
240/4 หมู่ที่ 4 ถนนเทพารักษ์
ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายชิ้นส่วน 66/32 หมู่ที่ 2 ถนนเทพารักษ์
โลหะ พลาสติกหรือวัสดุอื่นๆเพื่อใช้ใน
โรงงานอุตาสหกรรม

ต.บางเพรียง
ต.บางเพรียง

อ.บางบ่อ
อ.บางบ่อ

จ.สมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ

10560
10560

2,179 0115563007862 บจ.จูงทรัพย์รุ่งเรือง จากัด

27/3/2563

1,000,000

49323

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้า ทาง
อากาศ

149/37 หมู่ที่ 3

ต.บางเพรียง

อ.บางบ่อ

จ.สมุทรปราการ

10560

2,180 0115563007901 บจ.บอส ฟิวเจอร์กราฟฟิค จากัด

27/3/2563

1,000,000

73101

ประกอบกิจการรับออกแบบผลิตป้าย
โฆษณาสิ่งพิมพ์ทุกประเภท

33/2 หมู่ที่ 1

ต.บางพลีน้อย

อ.บางบ่อ

จ.สมุทรปราการ

10560

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

2,181 0115563008044 บจ.วาย เอ็น เครน จากัด

27/3/2563

1,000,000

43299

ติดตั้ง ซ่อมแซม อบรม ทดสอบ สอนการ 299/54 หมู่ที่ 2
ใช้งาน ออกเอกสารรับรองความปลอดภัย
ในการทางานของเครน ลิฟท์ รถยนต์

ต.บางเพรียง

อ.บางบ่อ

จ.สมุทรปราการ

10560

2,182 0113563001293 หจ.ชูตะวัน ทรานสปอร์ต

9/3/2563

1,000,000

49323

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
และคนโดยสาร ทั้งภายในและระหว่าง
ประเทศ

ต.ศีรษะจรเข้น้อย

อ.บางเสาธง

จ.สมุทรปราการ

10570

2,183 0113563001307 หจ.สิร6ิ 3 ดีไซน์ แอนด์ พร็อพ
เพอร์ตี้

9/3/2563

1,000,000

71101

ประกอบกิจการรับออกแบบ รับเขียนแบบ 99/187 หมู่ที่ 3
และตกแต่งภายใน ออกแบบ
สถาปัตยกรรม

ต.ศีรษะจรเข้น้อย

อ.บางเสาธง

จ.สมุทรปราการ

10570

2,184 0113563001579 หจ.ประสพโชคก่อสร้าง 2020

23/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร
ทุกประเภท รวมทั้งติดตั้งระบบประปา
ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ

89/194 หมู่ที่ 2

ต.ศีรษะจรเข้น้อย

อ.บางเสาธง

จ.สมุทรปราการ

10570

2,185 0113563001595 หจ.รวงเส็ง อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิ 23/3/2563
สติกส์

1,000,000

49323

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า

108/33 หมู่บ้าน เสรีววิ ล์ หมู่ที่ 2

ต.บางเสาธง

อ.บางเสาธง

จ.สมุทรปราการ

10570

4/3/2563
5/3/2563
5/3/2563
6/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

47113
82302
41002
25922

ประกอบกิจการร้านสะดวกซื้อ/มินิมาร์ท
ให้บริการรับจัดบู๊ธจัดงานแสดงสินค้า
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนตามระบบ
ทุกประเภท งานกลึง งานเชื่อม เครื่องจักร

241/2 หมู่ที่ 5
88/333 หมู่ที่ 5
56/216 หมู่ที่ 2
381/22 หมู่ที่ 1

ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่
ต.บางเสาธง
ต.ศีรษะจรเข้น้อย
ต.บางเสาธง

อ.บางเสาธง
อ.บางเสาธง
อ.บางเสาธง
อ.บางเสาธง

จ.สมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ

10570
10570
10570
10570

2,190 0115563006629 บจ.ไร่คานาอัน จากัด

11/3/2563

1,000,000

46530

ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออก ซื้อขาย
จาหน่าย ขายปลีก ขายส่ง ผลผลิต วัตถุ
และอุปกรณ์ทางการเกษตร

99/9 หมู่ที่ 2

ต.ศีรษะจรเข้น้อย

อ.บางเสาธง

จ.สมุทรปราการ

10570

2,191 0115563006971 บจ.กาลิ-ลีโอ จากัด

13/3/2563

1,000,000

62022

ประกอบกิจการที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผลิต วิเคราะห์ รวมถึง
จาหน่ายซอฟท์แวร์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

99/341 หมู่ที่ 1

ต.ศีรษะจรเข้น้อย

อ.บางเสาธง

จ.สมุทรปราการ

10570

2,192 0115563007030 บจ.อิศณบวร เรียล เอสเตท จากัด

17/3/2563

1,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อ จัดหา รับเช่า ถือ
กรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และ
จัดการโดยประการอื่นซึ่ทรัพย์สินใดๆ

100/194 หมู่บ้าน ร็อคการ์เด้น แอร์
พอร์ต หมู่ที่ 1

ต.ศีรษะจรเข้น้อย

อ.บางเสาธง

จ.สมุทรปราการ

10570

2,193 0115563007161 บจ.ทรีพีพี คอสเมติกส์ เทรดดิ้ง
จากัด

18/3/2563

1,000,000

20232

ประกอบกิจการผลิตภัณฑ์บารุงผิว ผลิต 2002/47 หมู่ที่ 15
ภัณฑืเวชสาอาง ลิปสติก น้าหอม แป้งพัฟ
ครีมบารุงผิว โลชั่น

ต.บางเสาธง

อ.บางเสาธง

จ.สมุทรปราการ

10570

2,186
2,187
2,188
2,189

0115563006009
0115563006165
0115563006181
0115563006360

บจ.รัตนมงคล18 จากัด
บจ.เอแอนด์บี เอ็กซิบิชั่น จากัด
บจ.ดีวา 888 จากัด
บจ.คูระตะ อีสท์ (ไทยแลนด์) จากัด

89/102 หมู่บ้าน พฤกษาไพร์ม
ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ หมู่ที่ 2

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

2,194 0115563007234 บจ.ไททัน ธันเดอร์ จากัด

18/3/2563

1,000,000

33121

ประกอบกิจการออกแบบ ผลิต นาเข้า
ส่งออก จาหน่ายติดตั้งเครื่องสูบน้าวาล์ว

128/275 หมู่ที่ 1 ถนนเทพารักษ์

2,195 0115563007706 บจ.พีพีเอส ไลฟ์ จากัด

25/3/2563

1,000,000

70202

กิจกรรมให้คาปรึกษาด้านการบริหาร
จัดการการเงิน

2,196 0115563007943 บจ.เชียน เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
2,197 0115563008001 บจ.เขยลาว โลจิสติกส์ จากัด

27/3/2563
27/3/2563

1,000,000
1,000,000

41002
49323

2,198 0115563008036 บจ.เมจิค บล๊อค 1983 (ประเทศ
ไทย) จากัด

27/3/2563

1,000,000

2,199 0115563008061 บจ.ด็อกเตอร์เอส เฮลท์ แคร์ จากัด 30/3/2563

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

อ.บางเสาธง

จ.สมุทรปราการ

10570

99/9 อาคารเลอเนยาซอล ชั้นที่ 2 หมู่ที่ 2 ต.ศีรษะจรเข้น้อย

อ.บางเสาธง

จ.สมุทรปราการ

10570

รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด
การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคน
โดยสาร

55/684 หมู่ที่ 2 ถนนลาดกระบัง
55/612 หมูท่ ี่ 2

ต.ศีรษะจรเข้น้อย
ต.ศีรษะจรเข้น้อย

อ.บางเสาธง
อ.บางเสาธง

จ.สมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ

10570
10570

49323

การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคน
โดยสาร

55/612 หมู่ที่ 2

ต.ศีรษะจรเข้น้อย

อ.บางเสาธง

จ.สมุทรปราการ

10570

1,000,000

20232

ประกอบกิจการผลิต นาเข้า เเละจัด
201/299 หมู่ที่ 7
จาหน่ายเครื่องสาอางค์เวชสาอางค์ เจ
ลล้างมือ สเปย์ ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด
เเละฆ่าเชื้อทั้งในประเทศเเละต่างประเทศ
เเละอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด

ต.บางเสาธง

อ.บางเสาธง

จ.สมุทรปราการ

10570

4/3/2563

800,000

47723

ประกอบกิจการจาหน่ายเกลือชมพูและ
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว

ต.บ้านคลองสวน

อ.พระสมุทรเจดีย์

จ.สมุทรปราการ

10290

12/3/2563
12/3/2563
10/3/2563

800,000
700,000
600,000

46900
49323
45301

ประกอบกิจการขายส่งสินค้าทั่วไป
55/24 หมู่ที่ 14
ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทุกชนิด
100/17 หมู่ที่ 16 ซอยฝ.14
ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีก ชิ้นส่วน 66/2 หมู่ที่ 6
อุปกรณ์อะไหล่รถยนต์

ต.ราชาเทวะ
ต.บางเสาธง
ต.บางเสาธง

อ.บางพลี
อ.บางเสาธง
อ.บางเสาธง

จ.สมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ

10540
10570
10570

3/3/2563

500,000

47595

ประกอบกิจการซื้อขายจัดหารับเช่า
เครื่องใช้ไฟฟ้า

251/22 หมู่ที่ 3

ต.สาโรง

อ.พระประแดง

จ.สมุทรปราการ

10130

2,205 0113563001471 หจ.พีพีแอนด์เอสยู ทรานสปอร์ต

16/3/2563

500,000

49323

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
รวมถึงคนโดยสาร

55/87 หมู่ที่ 15

ต.บางครุ

อ.พระประแดง

จ.สมุทรปราการ

10130

2,206 0115563007382 บจ.บีอาวร์ เบสท์ จากัด

20/3/2563

500,000

52291

ประกอบกิจการจัดการส่งสินค้า จัดเก็บ 1398/2 ถนนเลียบคลองลัดหลวง
สินค้า บริการจัดส่งพัสดุด่วน รวมถึงศูนย์
กระจายสินค้าและการดาเนินการเกี่ยวกับ
การขนส่งและขนถ่ายสินค้า หรือตัวแทน
การขนส่งและขนถ่ายสินค้า

ต.ตลาด

อ.พระประแดง

จ.สมุทรปราการ

10130

2,207 0113563001145 หจ.ดี.ดี.คอนโทรล
2,208 0113563001269 หจ.ท็อปอัพ เซนเตอร์

2/3/2563
6/3/2563

500,000
500,000

43210
47739

ประกอบกิจการติดตั้งรับเหมางานไฟฟ้า
ประกอบกิจการจาหน่ายบัตรกิ๊ฟการ์ด

ต.เทพารักษ์
ต.บางเมือง

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10270
10270

2,200 0113563001226 หจ.เจเอสแอลพิงค์ซอลท์เดคอร์
สกินแคร์
2,201 0113563001404 หจ.พิรยิ ะกุล เทรดดิ้ง
2,202 0113563001391 หจ.โชคสมร ทรานสปอร์ต
2,203 0113563001323 หจ.ทีทีดี ยานยนต์ เซอร์วสิ
2,204 0113563001188 หจ.ทิม วิน เวิรค์

665/75 หมู่ที่ 2 ถนนประชาอุทิศ

1574/124 หมู่ที่ 6
9/213 หมู่ที่ 9

ต.บางเสาธง

อำเภอ

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

2,209 0113563001528 หจ.วายบีโอ อินเตอร์เทรดดิ้ง

18/3/2563

500,000

46322

ประกอบกิจการขายส่งเครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล์

1/51 หมู่ที่ 5

ต.บางเมือง

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10270

2,210 0115563005827 บจ.เออเบิ้นเท็คซ์ไทล์ จากัด

3/3/2563

500,000

15121

ประกอบกิจการผลิตจาหน่ายถุงผ้า
กระเป๋าผ้า

489 หมู่ที่ 6 ซอยนาคดี ถนนแพรกษา

ต.แพรกษา

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10280

2,211 0115563006459 บจ.เวลเนส ไลฟ์ 88 จากัด

9/3/2563

500,000

78300

กิจกรรมการจัดหาทรัพยากรมนุษย์อื่นๆ

1123/137 หมู่บ้าน เดอะทรัสต์ แพรกษา ต.แพรกษา
หมู่ที่ 6 ซอย16 ถนนแพรกษา

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10280

2,212 0115563007668 บจ.ปุณณ โลจิสติกส์ จากัด

25/3/2563

500,000

49323

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
และคนโโยสารทั้งทางบก ทางน้า ทาง
อากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ

999/531 หมู่ที่ 4

ต.แพรกษา

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10280

2,213 0113563001242 หจ.ฐิติชัย ไลท์ติ้ง โซลูชั่น

6/3/2563

500,000

47593

ประกอบกิจการขายหลอดไฟ โคมไฟ ทุก
ชนิด

111/84 หมู่ที่ 4

ต.บางแก้ว

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

2,214 0113563001366 หจ.ดับบลิว เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง

11/3/2563

500,000

45301

ขายส่งชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์เสริม
ใหม่ของยานยนต์

42/1 หมู่ที่ 7

ต.บางโฉลง

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

2,215 0113563001374 หจ.มูมอลเช้นจ์พลัส

11/3/2563

500,000

70209

ที่ปรึกษา ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการขาย 39/488 หมู่ที่ 11
และการตลาด

ต.บางแก้ว

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

2,216 0113563001480 หจ.ดับบลิว แอนด์ พี ซีซี สกินแคร์ 16/3/2563

500,000

46443

ประกอบกิจการขายเครื่องสาอางที่ผลิต 98/201 หมู่ที่ 22
ภายในประเทศและนาเข้าจากต่างประเทศ

ต.บางพลีใหญ่

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

2,217 0113563001510 หจ.คุ้มพญา เอ็นจิเนียริ่ง

18/3/2563

500,000

33200

ประกอบกิจการงานติดตั้งซ่อมเครื่องจักร
อุปกรณ์ควบคุมกระบวนการผลิตใน
โรงงานอุตสาหกรรม

14/397 หมู่บ้าน นิรนั ทร์วลิ ล์ 10 หมู่ที่ 8 ต.บางโฉลง
ถนนบางนา-ตราด

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

2,218 0113563001633 หจ.เรียลวิช (645)

26/3/2563

500,000

47732

ประกอบกิจการค้าเครื่องประดับ เครื่อง
แต่งกาย และเครื่องประดับอื่นๆ

145/135 หมู่ที่ 7

ต.บางโฉลง

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

2,219 0113563001641 หจ.เซล 1965

26/3/2563

500,000

47595

ประกอบกิจการค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ 145/135 หมู่ที่ 7
ทางไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ต.บางโฉลง

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

2,220 0115563006670 บจ.วัฒนากิจเจริญ (1987) จากัด

11/3/2563

500,000

46639

ประกอบกิจการขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ต.บางปลา

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

2,221 0115563007293 บจ.บีพี วิสดอม จากัด

19/3/2563

500,000

70209

ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาด้าน 54 หมู่บ้าน เมืองแก้ว หมู่ที่ 8 ซอยเมือง
การอบรมการตลาดและความคิดสร้างสรรค์ แก้ว 10 ถนนบางนา-ตราด

ต.บางแก้ว

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

86 หมู่ที่ 11

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

2,222 0113563001650 หจ.ก.เจริญทรัพย์ ทรานสปอร์ต

27/3/2563

500,000

49323

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้า ทาง
อากาศ

2,223 0113563001455 หจ.ปาลิดา ทรานสปอร์ต
2,224 0113563001170 หจ.เค.ซี.ออนไลน์ เทรดดิ้ง
2,225 0113563001536 หจ.เอ เอ็น โอ นงนภัส แฟมิลี่กรุ๊ป

13/3/2563
2/3/2563
19/3/2563

500,000
300,000
300,000

49323
47912
46109

2,226 0113563001587 หจ.เรืองวัน ทรานสปอร์ต
2,227 0115563006611 บจ.เอ-วิคตอรี่ จากัด

23/3/2563
10/3/2563

300,000
250,000

3/3/2563

2,229 0113563001668 หจ.สุวรรณรัตน์ทรัพย์รุ่งเรือง

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
562 หมู่ที่ 3

ตำบล

รหัส
ไปรษณีย์
10550

ประกอบธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้า
2118/36 หมู่ที่ 15
ต.บางเสาธง
อ.บางเสาธง
ประกอบกิจการขายปลีกทางอินเตอร์เน็ต 599/46 หมู่ที่ 9
ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
การขายส่งสินค้าทั่วไปตามวัตถุประสงค์ 78 หมู่ที่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25 ถนนกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ
อ.บางพลี
โดยได้รบั ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

จ.สมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ

10570
10290
10540

49323
82302

ขนส่งสินค้า
9/14 หมู่ที่ 6
ประกอบกิจการจัดนิทรรศการทางการค้า 477/55 หมู่ที่ 2
หรือการโฆษณา

ต.ราชาเทวะ
ต.บ้านคลองสวน

อ.บางพลี
อ.พระสมุทรเจดีย์

จ.สมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ

10540
10290

200,000

46494

การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน 302/18 หมู่ที่ 7
เฟอร์นิเจอร์ ชนิดไม้ในสานักงาน ใน
โรงงานอุตสาหกรรม

ต.บางโฉลง

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

30/3/2563

150,000

82110

ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงาน
เกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรมอุตสาหกรรม

91/201 หมู่ที่ 5

ต.แพรกษาใหม่

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10280

2,230 0112563000016 หส.เออร์รี่เดย์ คอฟฟี่

27/3/2563

140,950

10761

การผลิตกาแฟ

171/279 หมู่บ้าน ศุภาลัย การ์เด้นวิลลา ต.บางจาก
หมู่ที่ 6 ซอย131 ถนนประชาอุทิศ

อ.พระประแดง

จ.สมุทรปราการ

10130

2,231 0113563001447 หจ.เลิศอนันต์ ซัพพลาย

12/3/2563

140,000

47525

ประกอบกิจการร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้าง 38/476 หมู่ที่ 14
หลายชนิดรวมถึงวัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องมือชนิดนาไปใช้ทางานได้ด้วยตัวเอง

ต.บางหัวเสือ

อ.พระประแดง

จ.สมุทรปราการ

10130

2,232 0115563007081 บจ.สุทิศา อินเตอร์ กรุ๊ป จากัด

17/3/2563

100,000

46900

ประกอบกิจการจาหน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภค อุปกรณ์ควบคุมน้าหนัก

200/340 หมู่ที่ 5

ต.แพรกษา

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

10280

2,233 0113563001692 หจ.เคเอสอาร์เจ การบัญชี

31/3/2563

100,000

69200

บริการรับทาบัญชีรายเดือนทางบการเงิน
ประจาปี

65/6 หมู่ที่ 14

ต.ราชาเทวะ

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

2,234 0123563001242 หจ.พลัฎฐ์2563

10/3/2563

100,000

70209

ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา ให้ความรู้ 222/168 หมู่ที่ 11
และให้คาแนะนาด้านการขาย บริหารงาร
และการพัฒนาคุณภาพ บุคคลากรขาย
การส่งเสริมการขาย การรับจ้าง
บริหารงานและการรับจ้างขยายงาน

ต.ราชาเทวะ

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

6/3/2563

100,000

20231

ประกอบกิจการผลิต และจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด

ต.บางแก้ว

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

2,235 0115563006297 บจ.วินเนเชอร์รลั จากัด

511 หมู่ที่ 8

อ.บางบ่อ

จังหวัด
จ.สมุทรปราการ

2,228 0113563001200 หจ.4 ดีไซน์ เฟอร์นิเจอร์ แอนด์
ซัพพลาย

ต.คลองด่าน

อำเภอ

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

2,236 0113563001501 หจ.257 ทรานสปอร์ต2020

17/3/2563

50,000

49339

การขนส่งสินค้าอื่นๆทางถนนซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น

115/257 หมู่บ้าน พฤกษาไพร์ม หมู่ที่ 8 ต.บางแก้ว
ซอยอบต.บางแก้ว ถนนหลังวัดหนามแดง

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

10540

2,237 0113563001609 หจ.วีนัส สแตนเลส

25/3/2563

50,000

25992

ประกอบกิจการผลิต จาหน่าย รับ
ออกแบบ ติดตั้ง ชุดครัวสแตนเลส เช่น
โต๊ะเตรียมอาหารสแตนเลส

86 หมู่ที่ 9

ต.เปร็ง

อ.บางบ่อ

จ.สมุทรปราการ

10560

2,238 0125563008354 บจ.สันธิญา ภูเก็ต โอลด์ทาวน์
จากัด

12/3/2563

230,000,000

55101

ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์
ไนท์คลับ โบว์ลิ่ง อาบอบนวด

91 หมู่ที่ 1

ต.บางกรวย

อ.บางกรวย

จ.นนทบุรี

11130

2,239 0125563008371 บจ.ซีแมค เจนเนอรัล จากัด

12/3/2563

20,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 110/29 หมู่ที่ 5 ซอยบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกรวย
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ 8 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย
ทาการ

อ.บางกรวย

จ.นนทบุรี

11130

2,240 0125563008982 บจ.ซัยโจ เด็นกิ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
จากัด

18/3/2563

10,000,000

70209

ประกอบกิจการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2 ซอยงามวงศ์วาน 23 แยก 2
สถานฝึกฝนวิชาชีพที่มีการสอนและ
ฝึกอบรมทางเทคนิคในสาขาวิชาชีพเฉพาะ

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,241 0125563009504 บจ.ไอทีเซค (ไทยแลนด์) จากัด

23/3/2563

10,000,000

62022

ให้บริการที่ปรึกษาดูแลความปลอดภัย
และการป้องกันทางด้านไอที

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,242 0125563007404 บจ.สตรอง เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

3/3/2563

5,000,000

33200

ประกอบกิจการให้บริการสร้างประกอบ 18 ซอยอัญชลี 8
ติดตั้งเเละรับเหมาก่อสร้างเครื่องจักรเเละ
อุปกรณ์

ต.ท่าทราย

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,243 0125563007579 บจ.ไทยครีเอทีฟอีเว้นท์ จากัด

4/3/2563

5,000,000

73101

ประกอบกิจการรับจ้างผลิตสื่อโฆษณาทุก 104/229 หมู่บ้าน พฤกษาวิลเลจ 18 หมู่ ต.บางกร่าง
ชนิดและรับจัดงานต่างๆ ทุกชนิด เปิดตัว ที่ 10
ออกบูธ นิทรรศการต่างๆ

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,244 0125563007706 บจ.100 สตาร์ จากัด

5/3/2563

5,000,000

62011

ให้บริการด้านการเขียนโปรแกรมในการ
สร้างเว็บไซต์และโมบายแอพพลิเคชั่น

59 ซอยรัตนาธิเบศร์ 28 แยก 2

ต.บางกระสอ

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,245 0125563007773 บจ.กิจการร่วมค้า แอโร - ไทย เอวิ
เอชั่น จากัด

6/3/2563

5,000,000

46591

ประกอบกิจการค้า อากาศยาน และ
เฮลิคอปเตอร์ พร้อมบริภัณภ์ าคพื้น ทั้ง
การพาณิชย์ การขนส่งทั่วไป

89/6 หมู่บ้าน เพอร์เฟค เพลส ราชพฤกษ์ ต.บางรักน้อย
หมู่ที่ 2

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,246 0125563007820 บจ.วินเซนท์ ลัคซูรี่ จากัด

6/3/2563

5,000,000

14112

ประกอบกิจการโรงงานผลิต เสื้อผ้า
84 ซอยติวานนท์ 3 ถนนติวานนท์
สาเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องนุ่งห่ม ทุก
ชนิดทุกประเภท รวมถึง จาหน่ายทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ

ต.ตลาดขวัญ

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,247 0125563007978 บจ.คอน วิชั่น จากัด

9/3/2563

5,000,000

71102

รับเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ งานควบคุม
ก่อสร้าง

ต.บางกร่าง

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

ต.บางเขน

99/25 อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวร์ ต.คลองเกลือ
ชั้นที่ 10 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ

38/37 หมู่ที่ 5

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

2,248 0125563007986 บจ.ทีเทน แอสเสท จากัด

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

9/3/2563

5,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อ จัดหา ให้เช่า ซึ่ง
57 ถนนรัตนาธิเบศร์
ทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัะย์
สินนั้น

2,249 0125563008788 บจ.เอสพี ดีดี เซอร์วสิ จากัด
17/3/2563
2,250 0125563009253 บจ.บ้านเก้าไทย 888 แอนด์ ดีเอช 19/3/2563
แอล พีพีเอ็น กรุ๊ป(ไทยแลนด์) จากัด

5,000,000
5,000,000

45101
52291

2,251 0125563009563 บจ.เดอะ อินคอนเซ็ปต์ จากัด
2,252 0125563009768 บจ.มิตรเกื้อเจริญ (นนทบุร)ี จากัด

23/3/2563
24/3/2563

5,000,000
5,000,000

2,253 0125563009954 บจ.เฮ็งเช็ง เทรดดิ้ง จากัด

25/3/2563

2,254 0125563010332 บจ.เคเอส ดิจิทัล จากัด

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

ต.บางกระสอ

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

จาหน่ายรถยนต์มือสอง เต้นท์รถ
ประกอบกิจการ ด้านโลจิสติกส์ จัดส่ง
รับส่ง เอกสาร และสินค้า ต่างๆ

123/8 หมู่ที่ 3
ต.ไทรม้า
199/102 หมู่บ้าน สวนนนท์วลิ ล์ หมู่ที่ 3 ต.บางรักน้อย

อ.เมืองนนทบุรี
อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี
จ.นนทบุรี

11000
11000

41002
64929

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ประกอบกิจการให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น

1/14 ถนนประชาราษฏ์
11 ซอยงามวงศ์วาน 25 แยก 25

ต.ตลาดขวัญ
ต.บางเขน

อ.เมืองนนทบุรี
อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี
จ.นนทบุรี

11000
11000

5,000,000

46109

สั่งเข้ามาจาหน่ายในประเทศและส่งออก 61/1 ถนนนครอินทร์
ไปจาหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่
กาหนดไว้ในวัตถุที่ประสงค์

ต.ตลาดขวัญ

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

27/3/2563

5,000,000

73101

ประกอบกิจการให้บริการโฆษณาและโป
รโมทสินค้า

6 ซอยรัตนาธิเบศร์ 32

ต.บางกระสอ

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,255 0125563010464 บจ.สยามสัทชยา จากัด

30/3/2563

5,000,000

41001

ประกอบกิจการการก่อสร้างอาคารที่พัก
อาศัย

116/52 ซอยติวานนท์ 3

ต.ตลาดขวัญ

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,256 0123563001331 หจ.ทีทีดับบลิว ทรานสปอร์ต
แอนด์ คาร์ เรนทัล

16/3/2563

5,000,000

49323

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 91/302 หมู่ที่ 6
และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้า ทาง
อากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

ต.บางรักพัฒนา

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

2,257 0125563007609 บจ.จอยน์ไพร์มเทรดดิ้ง จากัด

4/3/2563

5,000,000

46101

ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออก ผลิต แปร 98/44 หมู่บ้าน สวนเติมรัก หมู่ที่ 1 ถนน ต.บางบัวทอง
รูป ผลผลิตทางการเกษตร
บางกรวย-ไทรน้อย

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

2,258 0125563008761 บจ.มงคลปาน จากัด

16/3/2563

5,000,000

20231

ประกอบกิจการผลิต จัดจาหน่าย จัดส่ง
ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด

178/45 หมู่ที่ 7 ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย ต.พิมลราช

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

2,259 0125563009571 บจ.เมดิเมท เอเชีย จากัด

23/3/2563

5,000,000

47721

ประกอบกิจการค้า ยา เคมีภัณฑ์
เครื่องมือแพทย์ เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ทางการแพทย์ทุกชนิด

205/110 หมู่ที่ 1

ต.พิมลราช

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

2,260 0125563009610 บจ.ราชศักดิ์ ไทย จากัด

23/3/2563

5,000,000

58202

การจัดทาซอฟต์แวร์สาเร็จรูป (ยกเว้น
ซอฟต์แวร์เกมสาเร็จรูป )

63/114 หมู่บ้าน มนวดีพาร์ค ซอยวัด
ลาดปลาดุก

ต.บางรักพัฒนา

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

2,261 0125563009717 บจ.จั่วแจ่มใสโฮมแคร์ จากัด

24/3/2563

5,000,000

86909

ประกอบกิจการดูแลและอานวยความ
สะดวกในกิตวัตรประจาวันและบริการ
ช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หรือบุคคลที่
ต้องการ

209/262 หมู่บ้าน คิว ดิสทริคท์ เวสต์เกต ต.บางรักพัฒนา
หมู่ที่ 3

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

2,262 0125563009903 บจ.พัชรเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด

25/3/2563

5,000,000

70202

ประกอบกิจการให้คาปรึกษาแนะนา
เกี่ยวกับการเงิน การลงทุน ธุรกิจต่างๆ
การบริหาร การจัดหาแห่งเงินทุนทาง
การเงิน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

51 หมู่ที่ 4

ต.ลาโพ

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

2,263 0125563010120 บจ.ห้างเพชรทองมนทกานต์ จากัด 26/3/2563

5,000,000

47732

ประกอบกิจการให้บริการ รับซื้อ ขาย
จาหน่าย แลกเปลี่ยน เช่า เช่าซื้อ ให้ ยืม
รับฝาก ซื้อขาย ขายฝาก ทองคา

99/15 หมู่ที่ 4

ต.บางบัวทอง

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

2,264 0125563010341 บจ.ไนน์พี ไอซีที เซอร์วสิ จากัด

27/3/2563

5,000,000

46522

การขายส่งโทรศัพท์และอุปกรณ์การ
สื่อสารโทรคมนาคม

190/155 หมู่ที่ 2 ถนนละหาร

ต.พิมลราช

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

2,265 0125563007439 บจ.ร้อยล้าน อินเตอร์ เทค จากัด

3/3/2563

5,000,000

47411

ประกอบกิจการค้าเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอม รวมทั้งซอฟแวร์
คอมและซอฟต์แวร์สาเร็จรูป

24 หมู่ที่ 2

ต.อ้อมเกร็ด

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,266 0125563007757 บจ.เมอร์ซี่ เอ็กซ์ปอร์ต จากัด

5/3/2563

5,000,000

46312

การขายส่ง ผลิตภัณฑ์สัตว์น้าที่ผ่าน
กระบวนการถนอมและแปรรูป

126/1260 หมู่ที่ 5

ต.ปากเกร็ด

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,267 0125563007919 บจ.แฟ็คเตอร์ เซเว่น จากัด

6/3/2563

5,000,000

82301

ประกอบกิจการบริการจัดประชุม สื่อ
7/38 หมู่ที่ 2
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ และ
สื่อที่เป็นภาพและเสียงทุกชนิด

ต.บางพูด

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,268 0125563008044 บจ.วิน พาวเวอร์ เจเนอร์เรชั่น
จากัด

9/3/2563

5,000,000

46599

จาหน่าย นาเข้า ส่งออก ติดตั้ง ให้บริการ 19/107 หมู่บ้าน ชวนชื่นโมดัส เซนโทร
ดูแลรักษา ซ่อมบารุง อุปกรณ์ลดพลังงาน หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ
ไฟฟ้า

ต.คลองเกลือ

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,269 0125563008273 บจ.รูฟ แอนด์ อินซูเลชั่น จากัด

11/3/2563

5,000,000

25119

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายหลังคา
เหล็ก รางน้าฝน ครอบหลังคาและ
อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับหลังคา

99/9 หมู่ที่ 4

ต.คลองพระอุดม

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,270 0125563008401 บจ.เฮาส์ ออฟ ฮก จากัด

12/3/2563

5,000,000

82302

ประกอบกิจการให้บริการบริหารการจัด
งานอีเว้นท์

99/129 หมู่ที่ 5

ต.ปากเกร็ด

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,271 0125563009237 บจ.ไนน์ ทีที จากัด

19/3/2563

5,000,000

45101

นาเข้าและจาหน่ายรถยนต์
122/1 หมู่ที่ 6
รถจักรยานยนต์รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์
จากต่างประเทศ

ต.คลองพระอุดม

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

2,272 0125563009300 บจ.รามอินทราเฟอร์นิเจอร์ (แจ้ง
วัฒนะ) จากัด

20/3/2563

5,000,000

47591

ประกอบกิจการให้บริการจาหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด

46/159 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ

ต.บางตลาด

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,273 0125563009709 บจ.รักษาความปลอดภัยเท็น
เซอร์วสิ จากัด

24/3/2563

5,000,000

80100

ประกอบกิจการ บริการรักษาความ
ปลอดภัย

55/79 หมู่ที่ 5

ต.ปากเกร็ด

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,274 0125563010138 บจ.เอเจ ไทย อินเตอร์ เทรด จากัด 26/3/2563

5,000,000

46102

ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออก และ
7/38 หมู่ที่ 2
จาหน่าย ข้าว ยางพารา น้าตาล ผัก ผลไม้
พืชสวนและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการ
เกษตรทุกชนิด

ต.บางพูด

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,275 0125563010430 บจ.เซ็นเตอร์ รูฟ อินซูเลชั่น จากัด

30/3/2563

5,000,000

25111

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายหลังคา
เหล็ก รางน้าฝน ครอบหลังคาและ
อุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับหลังคา

99/9 หมู่ที่ 4

ต.คลองพระอุดม

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,276 0125563010502 บจ.พรจานงค์ วิศวกรรม จากัด

30/3/2563

5,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสราง อาคาร
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย

79/5 หมู่ที่ 1

ต.ท่าอิฐ

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,277 0125563008427 บจ.ทาแมนน่า เทรดดิ้ง จากัด

12/3/2563

5,000,000

46102

ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออกผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร เช่น ผัก ผลไม้ รวมทุก
อย่างที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตร

83/77 หมู่ที่ 3

ต.มหาสวัสดิ์

อ.บางกรวย

จ.นนทบุรี

11130

2,278 0123563001153 หจ.เกรียงไกร เอ็นจิเนียริ่ง 1988
2,279 0125563008664 บจ.สารับกับข้าว 99 จากัด

6/3/2563
16/3/2563

5,000,000
5,000,000

41001
56101

ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 31/198 หมู่ที่ 1
ประกอบกิจการร้านขายอาหารและ
36/5 หมูท่ ี่ 18
เครื่องดื่ม

ต.บางใหญ่
ต.บางแม่นาง

อ.บางใหญ่
อ.บางใหญ่

จ.นนทบุรี
จ.นนทบุรี

11140
11140

2,280 0125563008745 บจ.ฟ้าประทานพร เรียลเอสเตท
จากัด

16/3/2563

5,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า ค้าประกัน 89/116 หมู่ที่ 3
จานา จานองอสังหาริมทรัพย์ หรือ
สังหาริมทรัพย์ จัดหามาด้วยประการใดๆ
ซึ่งที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อื่นๆเพื่อใช้ใน
การดาเนินกิจการของบริษัท

ต.บางแม่นาง

อ.บางใหญ่

จ.นนทบุรี

11140

2,281 0125563009415 บจ.เวิรค์ พอยท์ ( 2009 ) จากัด
2,282 0125563009466 บจ.วารี เมดิคอล จากัด

20/3/2563
20/3/2563

5,000,000
5,000,000

41002
46441

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 99/91 หมู่ที่ 10
ประกอบกิจการจาหน่าย ติดตั้ง ซ่อมแซม 13/7 ชั้นที่ 2 หมู่ที่ 8 ถนนบางม่วง-บาง
และบารุงรักษา ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ คูลัด
ฯลฯ

ต.บางแม่นาง
ต.บางม่วง

อ.บางใหญ่
อ.บางใหญ่

จ.นนทบุรี
จ.นนทบุรี

11140
11140

2,283 0125563010294 บจ.อิทธิ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพ
พลายส์ จากัด

27/3/2563

5,000,000

74902

ประกอบกิจการรับจ้างวิเคราะห์มลภาวะ 77/72 หมู่ที่ 2
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ น้า ทุกชนิด อากาศ
เสียง กากของเสีย และดินตะกอน รวมทั้ง
สารเคมีทุกชนิด

ต.บางเลน

อ.บางใหญ่

จ.นนทบุรี

11140

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

2,284 0125563007749 บจ.โกเปย์ (ประเทศไทย) จากัด
5/3/2563
2,285 0125563008176 บจ.ไทยปอยเปตรุ่งเรืองสี่มิตร จากัด 10/3/2563

5,000,000
4,000,000

47595
47222

จาหน่ายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
ประกอบกิจการค้าน้าดื่ม น้าแร่ น้าผลไม้
และเครื่องดื่มทุกประเภท

2,286 0125563008915 บจ.ไอ ซี พี มาสค์ จากัด

17/3/2563

4,000,000

13999

2,287 0123563001323 หจ.เวรี่กู๊ด วิศวกรรม

13/3/2563

4,000,000

2,288 0125563010600 บจ.ซินตากุ เนเชอรัล จากัด

31/3/2563

2,289 0125563008893 บจ.ทีเอ็กซ์ การ์เดียน เอเชีย จากัด

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
155/470-1 หมู่ที่ 5
1 ซอยงามวงศ์วาน 6 แยก 7/2

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

อ.ไทรน้อย
อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี
จ.นนทบุรี

11150
11000

ประกอบกิจการ ผลิตและจาหน่าย
117 หมู่ที่ 3 ซอยวัดอมฤต ถนนนครอินทร์ ต.บางไผ่
หน้ากากอนามัย หน้ากากกรองฝุ่น ผ้าปิด
จมูก หน้ากากN95

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

46593

ประกอบกิจการขายส่งเครื่องจักรและ
อุปกรณ์สาหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม

165/148 หมู่ที่ 1

ต.พิมลราช

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

4,000,000

20232

การผลิตเครื่องหอม เครื่องสาอาง และ
ผลิตภัณฑ์ในห้องน้า

55/40 หมู่ที่ 3 ถนน345

ต.บางบัวทอง

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

17/3/2563

4,000,000

47190

ประกอบกิจการนาเข้า จาหน่าย และติดตั้ง 77/11 หมู่ที่ 3
อุปกรณ์อิเล็กโทรนิคส์เครื่องไล่หนู

ต.บางสีทอง

อ.บางกรวย

จ.นนทบุรี

11130

9/3/2563

3,600,000

70209

ประกอบธุรกิจรับเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับ
ด้านพาณิชยกรรม การตลาด

337/205 ถนนนนทบุรี

ต.ท่าทราย

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,291 0125563009318 บจ.อากาฟาร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์
(ประเทศไทย) จากัด

20/3/2563

3,000,000

46441

ประกอบกิจการขายส่งสินค้าทางเภสัช
ภัณฑ์และทางการแพทย์

236 ถนนงามวงศ์วาน

ต.บางเขน

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,292 0125563009539 บจ.สมาร์ท เมดิเคิล ดีเวลลอป
เม้นท์ จากัด

23/3/2563

3,000,000

21002

ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากพืช
และสัตว์ที่ใช้รกั ษาโรค

192 ซอยพิบูลสงคราม 22

ต.บางเขน

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,293 0125563009547 บจ.เอ็นซอฟท์ อินโนเวชั่น จากัด

23/3/2563

3,000,000

46599

ประกอบกิจการนาเข้ามาจาหน่ายและ
3 ซอยงามวงศ์วาน 23 แยก 15/1
ให้บริการ ระบบควบคุมการผ่านเข้า ออก
อาคารและสถานที่ การใช้พลังงานไฟฟ้า
ของอาคารและสถานที่รวมทั้งอะไหล่และ
อุปกรณ์

ต.บางกระสอ

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,294 0125563008290 บจ.บางกอก โอเชี่ยน เทรดดิ้ง จากัด 11/3/2563

3,000,000

46312

ประกอบกิจการค้าเนื้อสัตว์ทะเลทั้งแบบ
สดและแช่แข็ง ได้แก่ เนื้อปลาแซลมอน
และปลาชนิดอื่นๆ

ต.ลาโพ

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

2,295 0125563008494 บจ.ทเวนตี้ อินโนเวชั่น จากัด

3,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 18/92 หมู่ที่ 14
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่
ทาการ

ต.บางรักพัฒนา

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

2,290 0125563007935 บจ.ร่วมมิตรเฮง จากัด

12/3/2563

64/256 หมู่ที่ 4 ถนนวงแหวนตะวันตก

ต.ไทรน้อย
ต.บางเขน

อำเภอ

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

2,296 0125563007382 บจ.ซีไอเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จากัด

3/3/2563

3,000,000

62011

ประกอบกิจการผลิต ให้เช่า จาหน่าย
ซ่อมบารุง ให้บริการ และให้คาปรึกษาใน
การวางระบบ รวมทั้ง พัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ แอปพลิเคชั่น

51/90 หมู่บ้าน เดอะเมทโทร แจ้งวัฒนะ ต.คลองพระอุดม
หมู่ที่ 3

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,297 0125563008087 บจ.อิเคเมน (ประเทศไทย) จากัด

9/3/2563

3,000,000

46443

การขายส่งเครื่องสาอาง รวมถึงสาหรับ
ประทินร่างกายหรือประเทืองโฉม ครีม
บารุงผิว โลชั่น

7/4 หมู่ที่ 6 ซอยวัดท่าเกวียน

ต.คลองข่อย

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,298 0125563009172 บจ.เคเคเค888 จากัด

19/3/2563

3,000,000

47522

จาหน่ายสีทาอาคาร สีเคลือบรถยนต์และ 55/26 หมู่ที่ 7
อื่นๆ

ต.บางเลน

อ.บางใหญ่

จ.นนทบุรี

11140

2,299 0125563008214 บจ.ไอ เน็กซ์ ยู จากัด

11/3/2563

2,500,000

43210

ประกอบกิจการรับจ้างทาติดตั้ง ดุแลระบบ 50/259 หมู่ที่ 7
และซ่อมแซม ระบบเครือข่ายเซิฟเวอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ต.เสาธงหิน

อ.บางใหญ่

จ.นนทบุรี

11140

2,300 0125563008940 บจ.โรงแรม ลักซ์ บูติค จากัด

18/3/2563

2,000,000

55101

ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์
ไนท์คลับ

50/1 ถนนนนทบุรี

ต.บางกระสอ

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,301 0125563008184 บจ.มหาเศรษฐีใจบุญ จากัด

10/3/2563

2,000,000

56101

ประกอบกิจการบริการด้านอาหารใน
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

60/26 หมู่ที่ 4

ต.บางรักพัฒนา

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

2,302 0125563009334 บจ.มันเดย์ มีเดีย เอเจนซี่ จากัด

20/3/2563

2,000,000

73101

ประกอบกิจการรับจ้างผลิตและ
ประชาสัมพันธ์สินค้า ทางสื่อออนไลท์
เว็บไซต์ สื่อคอมพิวเตอร์

189/182 หมู่ที่ 5

ต.บางรักพัฒนา

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

2,303 0125563010596 บจ.มา ลอง คาเฟ่ จากัด

31/3/2563

2,000,000

46318

จาหน่ายผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจาหน่ายกาแฟ และ
เครื่องดื่มต่างๆ

211/66 หมู่ที่ 1

ต.บางรักพัฒนา

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

2,304 0123563001374 หจ.แรคคูนเทรดดิ้ง

17/3/2563

2,000,000

47912

ประกอบกิจการขายส่งขายปลีกสินค้าผ่าน 35/316 หมู่บ้าน ยิ่งรวยนิเวศน์ หมู่ที่ 8
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ถนนประชาชื่น

ต.บางตลาด

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,305 0123563001510 หจ.แพสชั่นฟิล์ม
2,306 0125563008141 บจ.รักษาความปลอดภัย มิสเตอร์
กัน จากัด

23/3/2563
10/3/2563

2,000,000
2,000,000

90002
80100

กิจกรรมด้านความบันเทิง
ประกอบกิจการให้บริการรักษาความ
ปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ ได้แก่ อาคาร
สานักงาน คอนโดมิเนียม

ต.บ้านใหม่
ต.บางพูด

อ.ปากเกร็ด
อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี
จ.นนทบุรี

11120
11120

2,307 0125563008541 บจ.คัลเลอร์ อาร์ต ดีไซน์ แอนด์
พริ้นติ้ง จากัด

13/3/2563

2,000,000

18121

ประกอบธุรกิจบริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 46/125 หมู่ที่ 4
ชนิดต่างๆ

ต.บางตลาด

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

111/2 หมู่บ้าน โมทาวน์บริโอ หมู่ที่ 6
67/56 หมูท่ ี่ 8

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

2,308 0125563009041 บจ.ไบโอม จากัด

18/3/2563

2,000,000

46692

ประกอบกิจการค้าหัวเชื้อจุลินทรีย์อาหาร 45/5 หมู่ที่ 6
เลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ
เอนไซม์ สารชีวภัณฑ์

ต.บ้านใหม่

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,309 0123563001404 หจ.ทศทิศ การก่อสร้าง
2,310 0125563009971 บจ.ชนัญญา จากัด

18/3/2563
25/3/2563

2,000,000
2,000,000

41002
47711

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ประกอบกิจการค้า เครื่องแต่งกาย
เครื่องนุ่งห่ม

39/323 หมู่บ้าน สิรกิ านต์ หมู่ที่ 10
99/4 หมู่บ้าน สิรกิ านต์-บางใหญ่
โครงการ 3 หมู่ที่ 11 ซอย1

ต.บางแม่นาง
ต.บางแม่นาง

อ.บางใหญ่
อ.บางใหญ่

จ.นนทบุรี
จ.นนทบุรี

11140
11140

2,311 0125563009245 บจ.วัน เวลเนส แอนด์ เทคโนโลยี
จากัด

19/3/2563

1,800,000

96101

ประกอบกิจการสปา ทาเล็บ แต่งหน้า
แต่งผม เสริมสวย นวหน้า นวดตัว ขัดตัว

101/541 หมู่ที่ 4 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.โสนลอย

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

2,312 0123563001439 หจ.พีเอ็นพีเอ็นจิเนียริ่ง168

19/3/2563

1,725,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 1/1 ซอยเรวดี 36/1
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่
ทาการ ถนน สะพาน เขื่อน

ต.ตลาดขวัญ

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,313 0123563001013 หจ.บียอนด์ เฮลท์ แอนด์ เวลเนส

2/3/2563

1,000,000

47219

ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่ง
89/255 หมู่บ้าน เพอร์เฟคเพลส4-ราช
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม อาหารเพื่อสุขภาพ พฤกษ์ หมูท่ ี่ 6

ต.บางรักน้อย

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,314 0123563001030 หจ.ชวิทย์ เทเลคอม

3/3/2563

1,000,000

62090

กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 88/31 หมู่ที่ 1
และคอมพิวเตอร์อื่นๆ

ต.บางเขน

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,315 0123563001471 หจ.พีเจ เรืองแสง

23/3/2563

1,000,000

46422

การขายส่งอุปกรณ์สาหรับให้แสงสว่าง

185/1050 อาคารคอนโดแอสปายรัตนาธิ ต.บางกระสอ
เบศน์2 ชั้นที่ 12 เอ ถนนรัตนาธิเบศร์

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,316 0123563001501 หจ.แอร์เย็นดี วิศวกรรม

23/3/2563

1,000,000

95220

ประกอบกิจการ ซ่อม ย้าย ติดตั้ง ระบบ
ปรับอากาศและขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

92 หมู่ที่ 2

ต.บางกร่าง

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,317 0125563007242 บจ.กายนคร จากัด

2/3/2563

1,000,000

46319

ประกอบกิจการจาหน่ายสินค้า เป็น
95/59 หมู่ที่ 4
ตัวแทนขายสินค้าอุปโภค บริโภค อาหาร
เสริม ผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

ต.บางศรีเมือง

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,318 0125563007331 บจ.เลเวล อัพ บาสเกตบอล จากัด

3/3/2563

1,000,000

85410

บริการให้คาปรึกษาและการจัดการ อบรม 14 ซอยประชานิเวศน์ 3 ซอย 1
ฝึกสอนด้านกีฬาต่างๆ

ต.ท่าทราย

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,319 0125563007340 บจ.ออม โฮลดิ้ง จากัด

3/3/2563

1,000,000

77400

ธุรกิจแฟรนไชส์เกี่ยวกับอาหารและ
เครื่องดื่ม

104/70 หมู่บ้าน พฤกษาวิลเลจ 18 หมู่ที่ ต.บางกร่าง
10

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,320 0125563007358 บจ.เอ็มพี พลัส แมเนจเมนท์ จากัด

3/3/2563

1,000,000

77400

ธุรกิจแฟรนไชส์เกี่ยวกับอาหารและ
เครื่องดื่ม

104/70 หมู่บ้าน พฤกษาวิลเลจ 18 หมู่ที่ ต.บางกร่าง
10

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

2,321 0125563007510 บจ.เอ็นเจ อินฟินิตี้ จากัด

4/3/2563

1,000,000

46319

ประกอบกิจการจาหน่ายอาหาร อาหาร
สาเร็จรูป อาหารแช่แข็ง อาหารสด
เครื่องดื่ม ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ

9 ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี

ต.บางเขน

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,322 0125563007552 บจ.เอส.เค.เอส. เจ ฟู้ด จากัด

4/3/2563

1,000,000

46313

ประกอบกิจการค้า พืชผักผลไม้ หน่อไม้
พริกไทย และพืชผลทางการเกษตร

107/177 หมู่ที่ 10

ต.บางกร่าง

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,323 0125563007587 บจ.เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วสิ รีจิสตร้า
จากัด

4/3/2563

1,000,000

70209

ประกอบกิจการให้คาแนะนา ให้บริการที่
ปรึกษาธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจร้าน ธุรกิจ
ร้านอาหาร

55 ซอยงามวงศ์วาน 2 แยก 5

ต.บางเขน

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,324 0125563007595 บจ.ไทมะ ฟู้ดส์ซัพพลาย จากัด

4/3/2563

1,000,000

10799

ประกอบกิจการผลิต จาหน่าย นาเข้า
ส่งออก อาหารทุกชนิด

1 ซอยงามวงศ์วาน 23 แยก 17

ต.บางกระสอ

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,325 0125563007625 บจ.สวีทลอฟท์ จากัด

4/3/2563

1,000,000

59111

ประกอบกิจการรับผลิตภาพยนต์ ละคร
สื่อโฆษณา

94/1 หมู่ที่ 4

ต.ไทรม้า

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,326 0125563007633 บจ.เอเซีย ฟู๊ดแอนด์ฟาร์ม จากัด

4/3/2563

1,000,000

46209

ประกอบกิจการ เพื่อทาการเกษตรและ
ขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รวมถึง
ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร

44 ซอยรัตนาธิเบศร์ 28

ต.บางกระสอ

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,327 0125563007684 บจ.พี แอนด์ เอ คอนสตรัคชั่น
2020 จากัด

5/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร
พาณิชย์ ที่พักอาศัย และงานก่อสร้าง
อย่างอื่นทุกชนิด

84/236 หมู่ที่ 1

ต.บางกร่าง

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,328 0125563007714 บจ.ชู๊สซี่ จากัด

5/3/2563

1,000,000

62012

ประกอบกิจการด้านการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ (SOFTWARE)

135/264 หมู่บ้าน เดอะเมทโทร รัตนาธิ ต.ไทรม้า
เบศร์ หมู่ที่ 3

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,329 0125563007722 บจ.กวินท์.ดี ออลเรดดิ เดดดี จากัด

5/3/2563

1,000,000

73101

ประกอบกิจการรับโฆษณาสินค้าและ
บริการผ่านสื่อต่างๆ ทุกประเภท

199/150 หมู่ที่ 5

ต.บางกร่าง

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,330 0125563007731 บจ.ควิค ไลน์ คอมมิวนิเคชั่น จากัด

5/3/2563

1,000,000

47413

ประกอบกิจการเกี่ยวกับ การสื่อสาร
โทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์

24 ซอยติวานนท์ 22 ถนนติวานนท์

ต.บางกระสอ

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,331 0125563007765 บจ.ศิตา เอเจนซี่ จากัด

6/3/2563

1,000,000

73101

ประกอบกิจการผลิต ออกแบบสื่อโฆษณา 98/17 หมู่ที่ 5
และประชาสัมพันธ์ทุกชนิด

ต.บางศรีเมือง

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,332 0125563007901 บจ.บิ๊กไบค์คลับ จากัด

6/3/2563

1,000,000

46414

ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องแต่งกาย
เสื้อผ้า บุรษุ สตรี เด็กและเด็กอ่อน ชุด
นอน แฟชั้น

48/60 หมู่บ้าน THE CONNECT 23 หมู่ ต.บางกระสอ
ที่ 8 ซอยเลี่ยงเมืองนนทบุรี10

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

2,333 0125563007943 บจ.เอส.วี.เอ็น. ดาต้า จากัด

9/3/2563

1,000,000

47413

ประกอบกิจการจาหน่าย และซ่อมแซม
โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสารทุก
ประเภท รวมถึงอะไหล่และของสินค้า
ดังกล่าว

108/86 หมู่ที่ 9

ต.บางกร่าง

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,334 0125563008109 บจ.เบียร์ดี โปรดักชั่น จากัด

10/3/2563

1,000,000

46102

ประกอบกิจการขายส่งอาหารเครื่องดื่ม
และยาสูบโดยได้รบั ค่าตอบแทนหรือตาม
สัญญาจ้าง

212/15 หมู่ที่ 1

ต.บางไผ่

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,335 0125563008133 บจ.บ้านรัก เฟรช คอร์นเนอร์ จากัด 10/3/2563

1,000,000

10799

ประกอบกิจการผลิตอาหารและจาหน่าย
เครื่องดื่ม จัดทาแฟรนไชส์อาหารและ
เครื่องดื่ม

101/345 หมู่ที่ 4

ต.ไทรม้า

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,336 0125563008320 บจ.แทนใจทวิน จากัด

11/3/2563

1,000,000

47691

ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์งานฝีมือคนไทย
และของที่ระลึก

109/84 หมู่ที่ 1 ซอยบางศรีเมือง27

ต.บางศรีเมือง

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,337 0125563008443 บจ.กล้าคิดเซ็นเตอร์ จากัด

12/3/2563

1,000,000

78101

ประกอบกิจการให้บริการดูแลศิลปิน ดารา 98/129 หมู่ที่ 6
นักแสดง นักร้อง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ต.บางรักน้อย

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,338 0125563008532 บจ.คลาวด์ครีเอเตอร์ จากัด

13/3/2563

1,000,000

73101

กิจกรรมของบริษัทโฆษณา

15 ซอยงามวงศ์วาน 31 แยก 6 ถนนงาม ต.บางเขน
วงศ์วาน

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,339 0125563008567 บจ.พาวเวอร์ โกร เทคโนโลยี จากัด 13/3/2563

1,000,000

33200

ประกอบกิจการก่อสร้าง ติดตั้ง
เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ไฟฟ้าแก่
โรงงานอุตสาหกรรม และกิจการอื่นทุก
ประเภท

11 ซอยไทยานนท์ 16/1

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,340 0125563008648 บจ.แอดไมร์ไลฟ์ จากัด

16/3/2563

1,000,000

90002

ประกอบกิจกรรมด้านความบันเทิง

51/231 ซอยงามวงศ์วาน8 ถนนงามวงศ์ ต.บางเขน
วาน

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,341 0125563008672 บจ.ป.เกษตรธรรมชาติ จากัด

16/3/2563

1,000,000

47733

ประกอบกิจการขายดินปลูกต้นไม้ที่เป็น 125/29 หมู่ที่ 3
ส่วนผสมระหว่างดินธรรมชาติ ทราย
โคลนและแร่ธาตุต่างๆ ปุ๋ย ยาบารุงพืชทุก
ชนิด

ต.ไทรม้า

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,342 0125563008729 บจ.โกลด์ เทรดเดอร์ จากัด

16/3/2563

1,000,000

46102

ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออก สินค้า
เกษตร

ต.บางรักน้อย

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,343 0125563008753 บจ.เวลตี้ฟูดส์ จากัด
2,344 0125563008958 บจ.อาวา เฮลท์ กรุ๊ป จากัด

16/3/2563
18/3/2563

1,000,000
1,000,000

10305
79120

ประกอบกิจการผลิต แยม แยมผิวส้ม เยลลี่ 69 ซอยงามวงศ์วาน 25
ประกอบกิจการนาเที่ยวรวมทั้งธุรกิจ
42 หมู่บ้าน ประชานิเวศน์ 3
เกี่ยวกับการนาเที่ยวทุกชนิด

ต.บางเขน
ต.ท่าทราย

อ.เมืองนนทบุรี
อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี
จ.นนทบุรี

11000
11000

123/705 หมู่ที่ 3

ต.บางกระสอ

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

2,345 0125563008966 บจ.เชฟตุ๋ย อินเตอร์ฟู๊ดส์ จากัด
2,346 0125563009016 บจ.แมรี่เนลส์แอนด์สปา จากัด

18/3/2563
18/3/2563

1,000,000
1,000,000

56101
96104

ประกอบกิจการ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 97/61 หมู่ที่ 1 ซอยบางศรีเมือง 3
ประกอบกิจการ บริการและให้คาปรึกษา 169/15 หมู่ที่ 4
เกี่ยวกับผิวพรรณและความงาม บริการ
และให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการแต่งเล็บมือ
และเล็บเท้า

ต.บางศรีเมือง
ต.บางรักน้อย

อ.เมืองนนทบุรี
อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี
จ.นนทบุรี

11000
11000

2,347 0125563009083 บจ.บีเอ อินเตอร์เทค จากัด

19/3/2563

1,000,000

47411

ค้าสินค้าไอที ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
เซิรฟ์ เวอร์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมฯ/
เน็ตเวิรค์ โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์อิเลก
ทรอนิคส์ทุกชนิดแบบครบวงจร

ต.ไทรม้า

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,348 0125563009130 บจ.เอเอสดี คอนซัลแตนท์ จากัด

19/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม 93/439 หมู่ที่ 4
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่
ทางาน

ต.บางศรีเมือง

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,349 0125563009164 บจ.ดิ อัปเปอร์ เฮาส์ จากัด

19/3/2563

1,000,000

68201

ประกอบกิจการเป็นตัวแทน นายหน้า
ขายที่ดิน

10 ซอยติวานนท์ 25 แยก 11 ถนนติวา
นนท์

ต.บางกระสอ

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,350 0125563009199 บจ.อุ่นไอดิน จากัด

19/3/2563

1,000,000

56101

ประกอบกิจการร้านขายอาหารไทย
อาหารทะเล รับจัดงานเลี้ยง ให้เช่าห้อง
พร้อมคาราโอเกะ

1/2 หมู่ที่ 2

ต.บางรักน้อย

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,351 0125563009261 บจ.พัทธวิชญ์ การบัญชีและธุรกิจ
จากัด

19/3/2563

1,000,000

69200

กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทาบัญชีและ
123/11 หมู่ที่ 3 ถนนรัตนาธิเบศร์
การตรวจสอบบัญชี การให้คาปรึกษาด้าน
ภาษี

ต.ไทรม้า

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,352 0125563009270 บจ.เทียนธรรมชัยมงคล จากัด

19/3/2563

1,000,000

47739

ประกอบกิจการจาหน่ายวัตถุมงคลงาน
สาเร็จรูป เครื่องรางของขลัง พระของ
ชาร่วย พระกล่องทุกชนิด

35/189 หมู่ที่ 1

ต.บางศรีเมือง

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,353 0125563009288 บจ.บี.จี.มาร์เกตติ้ง (ไทยแลนด์)
จากัด

19/3/2563

1,000,000

46900

จาหน่าย นาเข้า ส่งออก สินค้าอุปโภค
บริโภคทุกชนิดทุกประเภท

100/406 หมู่ที่ 2

ต.ไทรม้า

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,354 0125563009342 บจ.ธนินท์รฐั คอนสตรัคชั่น 1999
จากัด

20/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร 257/1 หมู่ที่ 9
พาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทาการ

ต.บางกระสอ

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,355 0125563009369 บจ.โมชิ อีเอสที2012 จากัด
2,356 0125563009555 บจ.เอ็นเอ็นที อินโนเวทีฟ โซลูชั่น
จากัด

20/3/2563
23/3/2563

1,000,000
1,000,000

46493
82301

ประกอบกิจการขายกระเป๋า
การจัดการประชุม

อ.เมืองนนทบุรี
อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี
จ.นนทบุรี

11000
11000

99/212 หมู่ที่ 5

32/142 ซอยสามัคคี 58/20
ต.ท่าทราย
99/252 หมู่บ้าน ธนานนท์ ถนนราชพฤกษ์ ต.บางกร่าง

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

2,357 0125563009636 บจ.แอคเซ็ซ เดนทัล ซัพพลาย
จากัด

23/3/2563

1,000,000

47721

จาหน่ายเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้ง
อะไหล่ทางด้านทันตกรรม ทุกชนิด ทุก
ประเภท

67 ซอยรัตนาธิเบศร์ 18

ต.บางกระสอ

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,358 0125563009750 บจ.โพธิ์ (2020) จากัด

24/3/2563

1,000,000

68201

ประกอบกิจการนายหน้าตัวแทนค้า
อสังหาริมทรัพย์

46 ซอยงามวงศ์วาน 18 แยก 6/3

ต.บางเขน

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,359 0125563009822 บจ.หมูดี แอนด์ รีเทล จากัด

25/3/2563

1,000,000

47211

ประกอบกิจการจาหน่ายเนื้อสัตว์ชาแหละ 135/273-4 หมู่ที่ 2
เนื้อสัตว์แช่แข็ง และเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง

ต.ไทรม้า

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,360 0125563009911 บจ.ลักซ์ ดี โซลูชั่น จากัด

25/3/2563

1,000,000

47721

จาหน่าย นาเข้า ส่งออก ยารักษาโรค
เภสัช-เคมีภัณฑ์

ต.บางรักน้อย

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,361 0125563010022 บจ.ราส พอล จากัด

26/3/2563

1,000,000

46599

ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า นาเข้า
2 ซอยติวานนท์ 25 แยก 25
ส่งออก ตัวแทนจาหน่าย ติดตั้ง วิจัย
พัฒนา เป็นที่ปรึกษา ปรับปรุง บารุงรักษา
หุ่นยนต์ทุกประเภท หุ่นยนต์ทาความ
สะอาด โปรแกรม ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ต.บางกระสอ

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,362 0125563010031 บจ.ซันฟลาวเวอร์โซล่าร์ซิสเต็ม
จากัด

26/3/2563

1,000,000

71102

ประกอบกิจการรับให้คาปรึกษาด้าน
พลังงานทดแทนทุกชนิด

ต.บางกระสอ

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,363 0125563010049 บจ.นาแวป ออโตเมชั่นแอนด์
เซอร์วสิ จากัด

26/3/2563

1,000,000

33121

ประกอบกิจการให้บริการ ซ่อมแซม
211/41 หมู่บ้าน นนทรีแกลลอรี่ หมู่ที่ 1 ต.บางไผ่
บารุงรักษา ติดตั้งเครื่องจักร เครื่องยนต์ ซอยสุขาภิบาล 1 ถนนนครอินทร์
สาหรับโรงงานอุตสาหกรรม ทั่วไป รวมถึง
การให้บริการหลังการขาย

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,364 0125563010065 บจ.ซิลิคอน ออนไลน์ จากัด

26/3/2563

1,000,000

47411

ประกอบกิจการจาหน่ายและให้บริการ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิรค์ กล้อง
วงจรปิด ระบบประตู

42/309 อาคารวิวทาวเวอร์ ชั้นที่ 11 หมู่ ต.บางเขน
ที่ 5 ซอยจุฬาเกษม 18

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,365 0125563010073 บจ.บัวลอย เจ้าพ่อขายส่ง จากัด

26/3/2563

1,000,000

47912

ประกอบกิจการจัดจาหน่ายสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์

200 ถนนประชาราษฎร์

ต.ตลาดขวัญ

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,366 0125563010111 บจ.กรีนการ์เด้นแอนด์บลูเฮ้าส์
ดีไซน์ จากัด

26/3/2563

1,000,000

81300

ประกอบกิจการบริการดูแลและ
บารุงรักษาภูมิทัศน์

89/13 หมู่ที่ 3

ต.บางกร่าง

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,367 0125563010171 บจ.พิกเซลคราฟท์ จากัด

27/3/2563

1,000,000

58202

การจัดทาซอฟต์แวร์สาเร็จรูป (ยกเว้น
ซอฟต์แวร์เกมสาเร็จรูป )

52 หมู่ที่ 8 ซอยรัตนาธิเบศร์ 22 แยก 24 ต.บางกระสอ
ถนนติวานนท์

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

129/423 หมู่บ้าน เพอร์เฟคเพลส หมู่ที่
3 ซอยไทรม้า ถนนรัตนาธิเบศร์

45 ซอยเลี่ยงเมืองนนทบุรี 15

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

2,368 0125563010197 บจ.แอดวานซ์ จีโนม เทค จากัด

27/3/2563

1,000,000

46441

นาเข้า ส่งออกเวชภัณฑ์ อุปกรณ์และวัสดุ 125/360 หมู่บ้าน นราธิป หมู่ที่ 3 ถนน
ตรวจสอบหาโรค ยารักษาโรคสาหรับ
รัตนาธิเบศร์
มนุษย์และสัตว์

ต.ไทรม้า

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,369 0125563010243 บจ.เดอะ มูน แพลน จากัด

27/3/2563

1,000,000

82302

ประกอบกิจการ บริการจัดหานักแสดง
รับจ้างงานแสดง รับจ้างงาน
ประชาสัมพันธ์ รับโฆษณาและอีเว้นท์

228 ซอยติวานนท์ 45

ต.ท่าทราย

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,370 0125563010251 บจ.พลัสวัน กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จากัด
2,371 0125563010286 บจ.วิศวกร 1981 จากัด

27/3/2563
27/3/2563

1,000,000
1,000,000

35101
47525

การผลิตและการส่งไฟฟ้า
จาหน่าย วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้
สาหรับงานก่อสร้าง และงานระบบไฟฟ้า
ประปา

22/8 หมู่ที่ 2 ถนนราชพฤกษ์
86/58 หมู่ที่ 5

ต.บางรักน้อย
ต.ไทรม้า

อ.เมืองนนทบุรี
อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี
จ.นนทบุรี

11000
11000

2,372 0125563010405 บจ.พี ดับบลิว อาร์ โซลูชั่นส์ จากัด 30/3/2563

1,000,000

46109

ประกอบกิจการการนาเข้า ส่งออก และ
จัดจาหน่ายไม้สับ วัตถุดิบอาหารสัตว์
สินค้าอุปโภคบริโภค

2 ซอยติวานนท์ 27 แยก 4/1

ต.บางกระสอ

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,373 0125563010472 บจ.เฮิรบ์ เฮลท์ บิวตี้ จากัด

30/3/2563

1,000,000

20232

ประกอบกิจการผลิต และเป็นตัวแทน
จาหน่ายเครื่องสาอาง ยาสมุนไพร

125/313 หมู่ที่ 3

ต.ไทรม้า

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,374 0125563010545 บจ.เวลธ์ เอดดูเคชั่น (2020) จากัด 30/3/2563

1,000,000

82301

ประกอบธุรกิจให้บริการทางด้านจัดอบรม 34 ซอยนนทบุรี 44
สัมนา ทางการเงิน การลงทุน ทุกชนิดทุก
ประเภท

ต.ท่าทราย

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,375 0125563010588 บจ.แฮปปี้ พี. วิลเลจ จากัด

31/3/2563

1,000,000

47912

ประกอบกิจการค้าออนไลน์ เครื่องสาอาง 102/236 หมู่ที่ 2
เวชสาอางทุกชนิด และสินค้าตามที่ระบุไว้
ในวัตถุประสงค์ และเปิดหน้าร้านขายทั่วไป

ต.ไทรม้า

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,376 0123563001005 หจ.เอ.พี.ไอ เซอร์วสิ เซ็นเตอร์

2/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร
ถนน และงานก่อสร้างอย่างอื่น

ต.บางรักพัฒนา

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

2,377 0123563001048 หจ.เคพี ตะลอนแหลก โพรดักชั่น

3/3/2563

1,000,000

10711

ประกอบกิจการผลิต ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่สด 89/81 หมู่ที่ 5
แช่เยือกแข็งและอบแห้ สอนทาขนมเบ
เกอรี่ เรียนทาขนม

ต.บางรักพัฒนา

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

2,378 0123563001099 หจ.สุ ซี่ ซิ่ง ทรานสปอร์ต
2,379 0123563001145 หจ.ลาสทิง1988

5/3/2563
6/3/2563

1,000,000
1,000,000

49323
42101

ประกอบกิจการขนส่ง ขนส่งสินค้า
ประกอบกิจการก่อสร้างถนน สะพาน
และอุโมงค์

198/78 หมู่ที่ 1
ต.บางรักพัฒนา
190/243 หมู่ที่ 2 ถนนบางกรวยไทรน้อย ต.พิมลราช

อ.บางบัวทอง
อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี
จ.นนทบุรี

11110
11110

2,380 0123563001161 หจ.เคเอ็นเอสคอนสตรั๊คชั่น

6/3/2563

1,000,000

41001

ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 47/2 หมู่ที่ 7

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

199/204 หมู่บ้าน เวอรีเดียน พรอมท์
หมู่ที่ 6

ต.บางบัวทอง

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

2,381 0123563001188 หจ.เจ วัน เจ็ท ทรานสปอร์ต

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

9/3/2563

1,000,000

49339

ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทุกประเภท
ทางถนนโดยยานพาหนะ

100/855 หมู่ที่ 14

ต.บางบัวทอง

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

2,382 0123563001234 หจ.ปิ่นมณี ทัวร์

10/3/2563

1,000,000

49329

ประกอบกิจการให้บริการรถตู้รบั จ้างไม่
ประจาทาง

28/3 หมู่ที่ 5

ต.พิมลราช

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

2,383 0123563001293 หจ.พีแอนด์เอส เทรดดิ้ง (2020)

13/3/2563

1,000,000

47190

ประกอบกิจการจาหน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภค

215/173 หมู่ที่ 7

ต.พิมลราช

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

2,384 0123563001315 หจ.เอสเค คาร์ เพ้นท์
2,385 0123563001421 หจ.ชูทรัพย์ คอนสตรัคชั่น

13/3/2563
19/3/2563

1,000,000
1,000,000

45202
41002

ประกอบกิจการรับทาสีรถยนต์
การก่อสร้าง การก่อสร้างอาคาร/
สิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช่ที่พักอาศัยทุกประเภท

2 หมู่ที่ 5
91/52 หมู่ที่ 2

ต.พิมลราช
ต.พิมลราช

อ.บางบัวทอง
อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี
จ.นนทบุรี

11110
11110

2,386 0125563007251 บจ.เอก โพสท์ อิมพอร์ต เอ็กซ์
พอร์ต จากัด

2/3/2563

1,000,000

52292

ประกอบกิจการนายหน้า ตัวแทน ในการ
ติดต่อประสานงานนาเข้า ส่งออกสินค้า

14/3282 หมู่ที่ 14

ต.บางบัวทอง

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

2,387 0125563007315 บจ.ทรีท อาร์โอ ซิสเท็ม จากัด

3/3/2563

1,000,000

33200

ประกอบกิจการรับเหมา ออกแบบ ติดตั้ง 100/562 หมู่ที่ 14 ซอย24
ซ่อมแซม ดูแล รักษา ระบบน้า (ระบบ
เครื่องกรองน้า)

ต.บางบัวทอง

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

2,388 0125563007374 บจ.ทีม ควอลิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

3/3/2563

1,000,000

70209

ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและ 100/842 หมู่ที่ 14
ให้คาแนะนาปัญหาและให้คาแนะนา
ปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยก
รรม

ต.บางบัวทอง

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

2,389 0125563007391 บจ.แฟมิลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด

3/3/2563

1,000,000

47190

ประกอบกิจการ ตัวแทนจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์แอมเวย์ สินค้าอุปโภคและ
บริโภค

36/250 หมู่ที่ 6

ต.บางรักพัฒนา

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

2,390 0125563007668 บจ.ไอ โอ๊ต มีเดีย จากัด

5/3/2563

1,000,000

70209

ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาและให้
คาแนะนาปัญหา งานแสดงดนตรี ละคร
และภาพยนตร์ทุกชนิด

59/62 หมู่ที่ 2

ต.บางรักพัฒนา

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

2,391 0125563008010 บจ.วินเนอร์ คอนซัลแทนท์ จากัด

9/3/2563

1,000,000

69200

กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทาบัญชีและ
88/141 หมู่ที่ 7
การตรวจสอบบัญชี การให้คาปรึกษาด้าน
ภาษี

ต.บางรักพัฒนา

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

2,392 0125563008061 บจ.มายด์ ซับเท็กซ์ จากัด

9/3/2563

1,000,000

90002

รับผลิต และจัดงาน คอนเสริต์ อีเว้นท์

202/20 หมู่ที่ 1 หมู่บ้าน ชัยพฤกษ์-บาง ต.พิมลราช
บัวทอง ถนนบางกรวย-ไทรน้อย

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

10/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุก
ประเภท

211/37 หมู่ที่ 1

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

2,393 0125563008095 บจ.พร้อมพัฒนโชค คอนสตรัคชั่น
จากัด

ต.บางรักพัฒนา

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

2,394 0125563008150 บจ.เจริญลาภมงคลโชค จากัด

10/3/2563

1,000,000

45401

ประกอบกิจการซื้อมา ขายไป
33/5 หมู่ที่ 4
รถจักรยานยนต์ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรร์
ของสินค้าดังกล่าว

ต.บางบัวทอง

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

2,395 0125563008168 บจ.ทาสิ่งดี จากัด

10/3/2563

1,000,000

90002

ประกอบกิจการสร้างสรรค์ความบันเทิง
ด้านความบันเทิงกับการแสดงทุกชนิด

89/709 หมู่ที่ 3

ต.บางรักพัฒนา

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

2,396 0125563008265 บจ.นพวินทร์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

11/3/2563

1,000,000

43210

ประกอบกิจการรับเหมางานระบบไฟฟ้า
ประปา สุขาภิบาล ทุกประเภท

59/14 หมู่ที่ 3

ต.ละหาร

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

2,397 0125563008338 บจ.ริชทิก เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

12/3/2563

1,000,000

35101

ประกอบกิจการก่อสร้างโรงงานผลิต
กระแสไฟฟ้า

123/329 หมู่บ้าน เพอร์เฟคพาร์คบาง
บัวทอง หมู่ที่ 13

ต.บางบัวทอง

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

2,398 0125563008362 บจ.ชันไชย อินเตอร์เทรด จากัด

12/3/2563

1,000,000

32903

ประกอบกิจการผลิต นาเข้า ส่งออก และ 14/992 หมู่ที่ 13
จาหน่ายอุปกรณ์เครื่องแต่งกายเซฟตี้ และ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด

ต.บางบัวทอง

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

2,399 0125563008478 บจ.ประจักษ์ มงคล อินทีเรีย จากัด 12/3/2563

1,000,000

31009

ประกอบกิจการผลิต จาหน่าย นาเข้า
ส่งออก ติดตั้ง และซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์
ทุกชนิด ทุกประเภท

ต.พิมลราช

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

2,400 0125563008486 บจ.พีโอนี โปรดักชั่น จากัด

12/3/2563

1,000,000

90002

ประกอบกิจการรับงานแสดง จัดหา
88/39 หมู่ที่ 3
นักร้องนักแสดงพิธกี รเกมโชว์รายการต่างๆ
ไปแสดงภายในภายนอกประเทศ

ต.บางคูรดั

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

2,401 0125563008524 บจ.ซีคิว เทรดดิ้ง จากัด

13/3/2563

1,000,000

46599

ซื้อ ขาย เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักร
เครื่องมือกล และเครื่องไฟฟ้า ตู้เย็น
เครื่องปรับอากาศ เครื่องทาความร้อน
เครื่องเหล็ก อุปกรณ์ไฟฟ้า

198/46 หมู่ที่ 13

ต.บางบัวทอง

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

2,402 0125563008591 บจ.อินเครน จากัด

13/3/2563

1,000,000

77305

ประกอบกิจการ ให้เช่าเครื่องจักรกลที่ใช้
ในงานก่อสร้างทุกชนิด

37/10 หมู่ที่ 9

ต.ละหาร

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

2,403 0125563008605 บจ.ซันไชน์ ซิสเต็ม(2020) จากัด

16/3/2563

1,000,000

43210

ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้งงานระบบ
ไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศ อาคาร
พาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย

98/62 หมู่ที่ 7

ต.บางบัวทอง

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

2,404 0125563008770 บจ.อินทิเกรชั่น 4 ดี จากัด

16/3/2563

1,000,000

46521

ประกอบกิจการให้บริการจัดจาหน่าย
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โซล่าเซลล์หรือโซล่า
ฟาร์ม

59/105 หมู่ที่ 3

ต.ละหาร

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

2,405 0125563008796 บจ.ไอเวกเตอร์ดีไซน์เอ็นจิเนียริ่ง
จากัด

17/3/2563

1,000,000

71102

กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้
คาปรึกษาทางด้านเทคนิค ที่เกี่ยวข้อง

59/67 หมู่ที่ 3

ต.บางรักพัฒนา

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

57/5 หมู่ที่ 7

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

2,406 0125563008800 บจ.อินทิตา คอนซัลติ้ง จากัด

17/3/2563

1,000,000

69100

ประกอบกิจการบริการด้านกฎหมาย
เร่งรัดหนี้สินให้สถาบันการเงิน

2,407 0125563008907 บจ.แบรนด์เนม แอนด์ พร้อพเพอร์
ตี้ แอดไวเซอร์ จากัด

17/3/2563

1,000,000

47190

2,408 0125563008923 บจ.บาลานซ์ เฮลท์แคร์ จากัด

17/3/2563

1,000,000

2,409 0125563009156 บจ.เอ็กซาไบต์ โซลูชั่น จากัด

19/3/2563

2,410 0125563009211 บจ.ฟ้าผ่า โปรดักชั่น จากัด

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
110/123 หมู่ที่ 3

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

ต.บางรักพัฒนา

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

ประกอบกิจการรับซื้อ ขาย จาหน่าย จานา 249/22 หมู่ที่ 6
ซื้อฝาก ขายฝาก ตรวจสอบสินค้าแบรนด์
เนม

ต.พิมลราช

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

47723

ประกอบกิจการค้าเครื่องสาอาง
ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดและผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร

ต.ลาโพ

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

1,000,000

43210

ประกอบกิจการให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม 198/136 หมู่ที่ 13
บารุงรักษางานด้านการสื่อสาร
โทรคมนาคม ระบบคอมพิวเตอร์

ต.บางบัวทอง

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

19/3/2563

1,000,000

73101

รับดาเนินงาน ประเภท เช่น ออกแบบ
และผลิต งานสื่อโฆษณา งานป้าย งา
ติดตั้งป้าย งานตกแต่งภายใน ฯลฯ

70/5 หมู่ที่ 3

ต.บางรักพัฒนา

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

2,411 0125563009440 บจ.ที.เอ็น.ที คอนสตรัคชั่น แอนด์
เซอร์วสิ จากัด

20/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร
และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด

199/127 หมู่ที่ 7

ต.พิมลราช

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

2,412 0125563009628 บจ.ดิ เอ สกอร์ จากัด

23/3/2563

1,000,000

82990

ให้บริการ รับจ้างทาของ จ้างทาของใดๆ
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของ
บริษัท เช่น ของชาร่วย บัตรเชิญ ดอกไม้
ประดิษฐ์ เป็นต้น

8/7 หมู่ที่ 1

ต.บางบัวทอง

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

2,413 0125563009741 บจ.เซเว่นตี้วนั แลนด์สเคป จากัด

24/3/2563

1,000,000

81300

ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ ตกแต่ง 108/137 หมู่ที่ 2
ดูแลรักษาต้นไม้ สนาทหญ้าและสวน และ
ให้บริการเกี่ยวกับการปรับพื้นที่ทา
การเกษตร

ต.พิมลราช

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

2,414 0125563009784 บจ.เอสพีเค เมดิคอล จากัด

24/3/2563

1,000,000

46441

ประกอบกิจการจาหน่าย เวชภัณฑ์
อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์

ต.บางรักใหญ่

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

2,415 0125563009806 บจ.สกุลชัยทรัพย์ เทคโนโลยี จากัด 25/3/2563

1,000,000

81293

ประกอบกิจการ ให้บริการพ่นน้ายาฆ่าเชื้อ 169/18 หมู่ที่ 1
ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา สปอร์ เมอร์ส
ซาร์ส ไข้หวัดใหญ่

ต.พิมลราช

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

2,416 0125563009814 บจ.ไลฟ์ คลีนนิ่ง เซอร์วสิ จากัด

1,000,000

81210

ประกอบกิจการให้บริการทาความสะอาด 87/225 หมู่ที่ 6
บ้าน คอนโดและร้านทั่วไป

ต.บางรักใหญ่

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

25/3/2563

99/429 หมู่ที่ 1

34/2 หมู่ที่ 1

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

2,417 0125563009857 บจ.ทรีบี แอนด์เอ เอ็นเตอร์ไพรส์
จากัด

25/3/2563

1,000,000

46441

ประกอบกิจการนาเข้าและจาหน่าย
เครื่องมือแพทย์ และเวชภัณฑ์

2,418 0125563009920 บจ.เอสยูที มาร์เก็ตติ้ง จากัด

25/3/2563

1,000,000

46103

2,419 0125563009938 บจ.พร้อมท์ หกห้า จากัด

25/3/2563

1,000,000

2,420 0125563009989 บจ.ดีจริงการโยธา จากัด

25/3/2563

2,421 0125563010081 บจ.เอ็ม คอร์ปอเรท จากัด

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
199/6 หมู่ที่ 2

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

ประกอบกิจการ นาเข้า-ส่งออก
31/35 หมู่บ้าน พฤกษา วิลเลจ 5 หมู่ที่ 7 ต.บางคูรดั
เครื่องสาอางค์ เครื่องประทินผิว ผลิตภัณฑ์
เสริมความงามทุกประเภท

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

47721

จาหน่ายเครื่องมือแพทย์ วัสดุ อุปกรณ์
ทางการแพทย์

99/94 หมู่ที่ 11

ต.บางรักพัฒนา

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด
รวมทั้งรับทางานโยธาทุกประเภท

300/468 หมู่ที่ 3

ต.บางรักพัฒนา

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

26/3/2563

1,000,000

82302

ประกอบกิจการให้บริการจัดแสดงสินค้า
งานอีเว้นท์ทุกชนิด

169/98 หมู่ที่ 6

ต.ลาโพ

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

2,422 0125563010201 บจ.บ้านดีวนิ เทจ จากัด

27/3/2563

1,000,000

68101

ขายบ้านเดี่ยวมือสอง ทาวน์เฮ้าส์มือสอง
รับฝากขายบ้าน ซื้อบ้าน ขายคอนโด
ที่ดินทาเลสวย

53/91 หมู่ที่ 5

ต.พิมลราช

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

2,423 0125563010227 บจ.เมกะ เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง
จากัด

27/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง เช่น งาน 99/17 หมู่ที่ 2
ระบบไฟฟ้า งานระบบประปาและ
สาธารณูปโภค

ต.ละหาร

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

2,424 0125563010260 บจ.เอ็มเอสเอสอี รับเบอร์ แมนู
แฟคเจอริ่ง จากัด

27/3/2563

1,000,000

20132

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายสินค้า
ทุกชนิดที่ทาจากยางพารา

ต.ลาโพ

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

2,425 0125563010278 บจ.เอพีไอ บาลานซ์ บล็อค จากัด

27/3/2563

1,000,000

62022

ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาเเละ 123/172 หมู่บ้าน เพอร์เฟค พาร์ค บาง ต.บางบัวทอง
ให้คาเเนะนาปัญหาเกี่ยวกับด้าน
บัวทอง หมูท่ ี่ 13 ซอย17 ซอยสามวัง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ถนนกาญจนาภิเษก

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

2,426 0125563010308 บจ.โบลลี่ ช็อป จากัด

27/3/2563

1,000,000

14112

ประกอบกิจการ ผลิตและจาหน่ายเสื้อผ้า
แฟชั่นสตรีและเสื้อผ้าแฟชั่นบุรษุ รวมทั้ง
เสื้อผ้าอื่น ๆ ทุกชนิด

ต.บางบัวทอง

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

2,427 0125563010375 บจ.ริชแมนโฟร์ ฟิล์มมาเทนเม้นท์
จากัด

27/3/2563

1,000,000

59112

ประกอบกิจการรับผลิตงานละคร งาน
41/15 หมู่ที่ 6
โฆษณาประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมการแสดง
เดินแบบ เต้น พิธกี ร

ต.บางรักพัฒนา

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

2,428 0125563010383 บจ.18 มีนา จากัด

30/3/2563

1,000,000

41001

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างบ้าน
36/241 หมู่ที่ 6
อาคารพาณิชย์และสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท

ต.บางรักพัฒนา

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

92 หมู่ที่ 7

198/115 หมู่ที่ 13

ต.บางบัวทอง

อำเภอ

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

2,429 0125563010529 บจ.08 ควอลิตี้ โปรดักส์ จากัด

30/3/2563

1,000,000

10802

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายพรีมิกซ์ 9/9 หมู่ที่ 9
วิตามิน แร่ธาตุที่จาเป็น สาหรับสัตว์ และ
ฮอร์โมนสาหรับพืช ทุกชนิด

ต.บางคูรดั

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

2,430 0125563010561 บจ.สยาม พาว เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

31/3/2563

1,000,000

43210

ประกอบกิจการออกแบบ ติดตั้ง
88/167 หมู่ที่ 9
ตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานระบบไฟฟ้า

ต.ละหาร

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

2/3/2563

1,000,000

74101

ประกอบกิจการวางแผนและออกแบบ
ตกแต่งพื้นที่ภายในจากคุณลักษณะและ
ความต้องการของลูกค้า

ต.บางตลาด

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

26/3/2563

1,000,000

10711

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายเบเกอรี่ 12/48 หมู่ที่ 10
ทุกชนิด รับซื้อและจาหน่ายขนมเบเกอรี่
ทุกชนิด ผลิตไอศกรีมทุกชนิด

ต.คลองข่อย

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,433 0125563007234 บจ.เบาใจ จากัด

2/3/2563

1,000,000

85220

ประกอบกิจการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ประเภทอาชีวศึกษา

46/215 ซอยศรีสมาน 4 ถนนศรีสมาน

ต.บ้านใหม่

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,434 0125563007269 บจ.เน็กซ์ อีแอนด์เอส จากัด

2/3/2563

1,000,000

43223

ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้ง ซ่อมแซม
บารุงรักษา เกี่ยวกับระบบทาความเย็น
รวมทั้งเครื่องฟอกอากาศ

50/199 หมู่ที่ 9

ต.บางพูด

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,435 0125563007285 บจ.ดีควิก เฮ้าส์ จากัด

2/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร
และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด

111/234 หมู่บ้าน ภัทรโมทาวน์ หมู่ที่ 9 ต.บางพูด

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,436 0125563007307 บจ.สยาม เอสเอ็มพี คอนสตรัคชั่น
จากัด

3/3/2563

1,000,000

78200

ประกอบกิจการรับเหมาแรงงาน สาหรับ
งานประกอบติดตั้งโครงสร้างเหล็ก

19/234 ถนนป๊อบปูล่า

ต.บ้านใหม่

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,437 0125563007323 บจ.เอสเจ เกรท ทรานแซค จากัด

3/3/2563

1,000,000

46103

ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออก ขายปลีก
และขายส่ง เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์
วัตถุอันตราย

77/89 หมู่ที่ 2

ต.บางพลับ

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,438 0125563007498 บจ.โปรฟิต เอ็กซ์เพรส จากัด

4/3/2563

1,000,000

47190

ประกอบกิจการจาหน่ายสินค้าอุปโภค
และบริโภค ทุกชนิด

93/199 หมู่ที่ 1

ต.บ้านใหม่

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,439 0125563007528 บจ.เอดีเอสเอส 2020 (ไทยแลนด์)
จากัด

4/3/2563

1,000,000

71101

ประกอบกิจการให้คาปรึกษา ออกแบบ
สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตย์ ออกแบบ
ตกแต่งภายใน

109 หมู่ที่ 3

ต.บางพูด

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,440 0125563007536 บจ.ช.ชัยวัฒน์ คอนทรัคชั่น จากัด

4/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่
พักอาศัย

9/481 ถนนป๊อบปูล่า

ต.บ้านใหม่

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,431 0123563001021 หจ.เมจิก แอเรีย

2,432 0123563001561 หจ.เปาเปา เทรดดิ้ง 2020

49/639ก หมู่ที่ 2

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

2,441 0125563007544 บจ.17 ธันวา เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

4/3/2563

1,000,000

46105

ประกอบกิจการขายส่งเครื่องจักร
อุตสาหกรรมโดยได้รบั ค่าตอบแทนหรือ
ตามสัญญาจ้าง

2,442 0125563007790 บจ.ดาวิกา เบสท์ จากัด

6/3/2563

1,000,000

47599

2,443 0125563007838 บจ.หยกจักรพรรดิ์ จากัด

6/3/2563

1,000,000

2,444 0125563007871 บจ.ดี เอส สมาร์ท โลจิสติกส์ จากัด

6/3/2563

2,445 0125563007951 บจ.รูบิไนท์ จากัด

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
90/529 ซอยท่าอิฐ

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

ต.ท่าอิฐ

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

ประกอบกิจการจาหน่ายผลิตภัณฑ์สาหรับ 100/137 หมู่ที่ 1
เด็ก

ต.บ้านใหม่

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

47739

ประกอบกิจการค้าวัตถุมงคล วัตถุโบราณ 97/132 หมู่ที่ 1
วัตถุศักดิ์สิทธิ์ ทุกประเภททุกชนิด ให้เช่า
เช่า พระเครื่อง ทุกประเภททุกชนิด

ต.อ้อมเกร็ด

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

1,000,000

52292

ประกอบกิจการให้บริการด้านพิธกี าร
ศุลกากร และรับเป็นตัวแทนส่งสินค้าใน
ประเทศและต่างประเทศ

45/5 หมู่ที่ 5

ต.คลองพระอุดม

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

9/3/2563

1,000,000

46319

ประกอบกิจการส่งออกและจาหน่าย
เครื่องดื่มบารุงสุขภาพและอาหารเสริม
บารุงร่างกาย

54/228 หมู่ที่ 3

ต.คลองข่อย

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,446 0125563007960 บจ.พีเคอาร์ ออล โซลูชั่น จากัด

9/3/2563

1,000,000

33122

การซ่อมเครื่องจักรที่ใช้งานเฉพาะอย่าง

55/123 หมู่บ้าน สิทธารมย์ หมู่ที่ 5 ถนน ต.ปากเกร็ด
แจ้งวัฒนะ

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,447 0125563008001 บจ.อีซี่ ยูนิตี้ จากัด
2,448 0125563008036 บจ.ฟิเดลลิส จากัด

9/3/2563
9/3/2563

1,000,000
1,000,000

26109
69100

ผลิตและจาหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 47/406 อาคารนาริตะ ชั้นที่ 7 หมู่ที่ 3
การให้คาปรึกษาและการเป็นทนายความ 77/788 หมู่ที่ 1
เกี่ยวกับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ต.บ้านใหม่
ต.บ้านใหม่

อ.ปากเกร็ด
อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี
จ.นนทบุรี

11120
11120

2,449 0125563008052 บจ.บูลเลซ คอร์เปอเรชั่น จากัด

9/3/2563

1,000,000

46510

ประกอบกิจการค้า โปรแกรม ซอฟต์แวร์
ปัญญาประดิษฐ์ หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน

ต.บางตลาด

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,450 0125563008117 บจ.เวนเดอร์การ์ด จากัด

10/3/2563

1,000,000

47413

ประกอบกิจการจาหน่ายโทรศัพท์มือถือ 92/133 หมู่ที่ 5
ซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เสริมมือ
ถือ รวมไปถึงอุปกรณ์ด้านไอที

ต.บ้านใหม่

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,451 0125563008125 บจ.ด้อกเตอร์ป๋อม จากัด

10/3/2563

1,000,000

46206

ประกอบกิจการค้าอาหารสัตว์ อุปกรณ์
สัตว์เลี้ยง ยารักษาสัตว์ อาหารเสริมสัตว์
นาเข้าเครื่องมือสัตว์เลี้ยง อุปกรณ์และ
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง

ต.ปากเกร็ด

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

99/96 หมู่ที่ 3

126/1 หมู่ที่ 5 ถนนสุขาประชาสรรค์ 2

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

2,452 0125563008206 บจ.จานิฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ
จากัด

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

11/3/2563

1,000,000

10799

ประกอบกิจการผลิต จาหน่าย ซื้อมา-ขาย 89/44 หมู่ที่ 5
ไป อาหาร อาหารแปรรูป อาหารสด
อาหารแห้ง น้า เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์
ประเภทเครื่องดื่ม

ต.บางพลับ

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,453 0125563008257 บจ.มีบุญ เทค แอนด์ โซลูชั่น จากัด 11/3/2563

1,000,000

74902

เป็นตัวแทนในการให้บริการเกี่ยวกับข้อมูล 60/36 หมู่ที่ 3
และระบบการบริหารจัดการและลดความ
เสี่ยงเกี่ยวกับสภาพอากาศ

ต.บางตลาด

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,454 0125563008281 บจ.เกรซ คอสเมติคส์ จากัด

11/3/2563

1,000,000

47723

ประกอบกิจการค้า จาหน่าย ขาย
เครื่องสาอาง และอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้เสริมความงาม

15/9 หมู่ที่ 6

ต.คลองพระอุดม

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,455 0125563008419 บจ.เอ็มทีเอส อินเตอร์เทรดดิ้ง
จากัด

12/3/2563

1,000,000

46102

ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจาหน่าย
อาหารเสริม อาหารเพื่อสุขภาพ

121/99 หมู่ที่ 5

ต.ปากเกร็ด

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,456 0125563008508 บจ.ไทยา เทรดดิ้ง เชน แมเนจ
เม้นท์ จากัด

12/3/2563

1,000,000

46900

ประกอบกิจการนาเข้า และจาหน่าย
รองเท้า กระเป๋า และเสื้อผ้า

79/6 หมู่ที่ 4

ต.บางตลาด

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,457 0125563008613 บจ.ดีดี เมดิซีน จากัด

16/3/2563

1,000,000

46206

ประกอบกิจการซื้อ-ขาย อาหารเสริม
78/143 หมู่ที่ 2
สาหรับสัตว์ ขนมขบเคี้ยวสาหรับสัตว์
เวชภัณฑ์ยาสาหรับสัตว์เครื่องมือทางการ
แพยท์สาหรับสัตว์ และนาเข้า-ส่งออกอุป
กรทางการแพทย์สาหรับสัตว์

ต.บางพลับ

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,458 0125563008621 บจ.ช็อปที่นี่ คอร์ปอเรชั่น จากัด

16/3/2563

1,000,000

47912

ประกอบกิจการขายออไลน์ และขายปลีก 96 หมู่ที่ 1
ส่ง เวชภัณฑ์ยา และอุปกรณ์ทางการ
แพทย์

ต.อ้อมเกร็ด

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,459 0125563008737 บจ.เซอร์วสิ ฮับ จากัด
2,460 0125563008851 บจ.ธีสรัปท์ มีเดีย จากัด

16/3/2563
17/3/2563

1,000,000
1,000,000

82301
58133

ประกอบกิจการ จัดอบรม สัมมนา
77/57 หมู่ที่ 5
ต.บ้านใหม่
การจัดพิมพ์จาหน่ายหรือเผยแพร่
32/73 หมู่บ้าน สหกรณ์การบินไทย หมู่ที่ ต.คลองเกลือ
หนังสือพิมพ์วารสารและนิตยสารออนไลน์ 1

อ.ปากเกร็ด
อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี
จ.นนทบุรี

11120
11120

2,461 0125563008885 บจ.น้าฟ้าไทย จากัด

17/3/2563

1,000,000

36002

การจัดหาน้าและการจ่ายน้าสาหรับใช้ใน
ครัวเรือนและอุตสาหกรรม ผ่านระบบ
ประปา

ต.คลองข่อย

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,462 0125563008931 บจ.แบรนด์เนมสิคะ จากัด

18/3/2563

1,000,000

47732

ประกอบกิจการ รับฝากจาหน่าย
99/50 หมู่ที่ 4
เครื่องประดับ ต่างหู กาไล เสื้อผ้า รองเท้า
กระเป๋า นาฬิกา ฯ

ต.คลองพระอุดม

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

59/192 หมู่บ้าน คาซ่าพรีเมี่ยม หมู่ที่ 3

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

2,463 0125563008974 บจ.ไอดาร์ สเปซ แปลน จากัด

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

18/3/2563

1,000,000

74101

ประกอบกิจการรับเหมา ออกแบบ
ตกแต่งภายใน-ภายนอก อาคารพาณิชย์
อาคารที่พักอาศัย และงานก่อสร้างอย่าง
อื่นทุกชนิด

93/55 หมู่ที่ 1

ต.บ้านใหม่

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,464 0125563009059 บจ.คราวน์ สตูดิโอ โปรดักชั่น จากัด 18/3/2563

1,000,000

59112

ประกอบกิจการผลิตสื่อรายการโทรทัศน์
รายการออนไลน์ ภาพยนต์

168/549 หมู่ที่ 5

ต.ปากเกร็ด

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,465 0125563009067 บจ.ทิพย์ทวีทรัพย์ ฟิล์ม จากัด

18/3/2563

1,000,000

45201

ประกอบกิจการบารุงรักษาและการซ่อม
ระบบเครื่องยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

161 หมู่ที่ 6

ต.บางตลาด

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,466 0125563009075 บจ.สปีด เพสท์ แมเนจเม้นท์
เซอร์วสิ จากัด

19/3/2563

1,000,000

81293

ประกอบกิจการให้บริการป้องกันและ
83/18 หมู่ที่ 8
กาจัด ปลวก มด หนู แมลงวัน แมลงสาป
และแมลงต่างๆ ทุกชนิด

ต.บางพูด

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,467 0125563009091 บจ.โททอล ฟรีดอม จากัด

19/3/2563

1,000,000

46109

ประกอบกิจการให้บริการเป็นนายหน้า
ตัวแทน ขายส่ง ขายปลีก

90/1379 หมู่บ้าน เดอะวิลล่า รัตนาธิ
เบศร์-ราชพฤกษ์ หมู่ที่ 5

ต.ท่าอิฐ

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,468 0125563009105 บจ.คณิศร พลัส จากัด

19/3/2563

1,000,000

62022

กิจกรรมการให้คาปรึกษาทางด้าน
ซอฟต์แวร์

72/4 หมู่ที่ 4

ต.คลองพระอุดม

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,469 0125563009202 บจ.สร้างสรรค์ เดคโค่ จากัด

19/3/2563

1,000,000

74101

ประกอบกิจการรับเหมา ออกแบบ
ตกแต่งภายใน อาคาร ที่พักอาศัย
สานักงาน จาหน่ายวัสดุก่อสร้างทุกชนิด

89/300 หมู่ที่ 5

ต.บางตะไนย์

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,470 0125563009229 บจ.เก้าเพอร์เฟคคาร์ จากัด

19/3/2563

1,000,000

45101

ประกอบกิจการรับซื้อและจาหน่ายรถยนต์ 75/5 หมู่ที่ 2
และรถจักรยานยนต์เก่า รถใหม่ รถมือสอง

ต.บางพลับ

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,471 0125563009296 บจ.อุษาสม จากัด

20/3/2563

1,000,000

86201

ประกอบกิจการให้บริการด้านการแพทย์
สุขภาพของมนุษย์ คลินิค โรงพยาบาล
เอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้
ผู้บาดเจ็บ ดูแลผิวพรรณ

77/3 หมู่ที่ 6

ต.บ้านใหม่

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,472 0125563009377 บจ.รณิสร จากัด

20/3/2563

1,000,000

86201

ประกอบกิจการให้บริการด้านการแพทย์
สุขภาพของมนุษย์ คลินิค โรงพยาบาล
เอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้
ผู้บาดเจ็บ ดูแลผิวพรรณ ศัลยกรรมเพื่อ
ความงาม

58/75 หมู่ที่ 3

ต.คลองเกลือ

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

2,473 0125563009385 บจ.โคลัมเบีย 2020 จากัด

20/3/2563

1,000,000

26301

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่าย
89/260 หมู่บ้าน เศรษฐสิริ ชัยพฤกษ์
เครื่องโทรศัพท์ วัสดุอุปกรณ์สายตอนนอก แจ้งวัฒนะ หมู่ที่ 5
โทรศัพท์ อุปกรณ์ฝึกอบรม

ต.บางพลับ

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,474 0125563009474 บจ.อินทิรา เคมีภัณฑ์ จากัด

23/3/2563

1,000,000

46103

นาเข้า ส่งออก ผลิต จาหน่าย
เครื่องสาอางทุกประเภท

ต.บางตลาด

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,475 0125563009598 บจ.อีลิท แอคเซส จากัด

23/3/2563

1,000,000

69100

ประกอบกิจการให้คาปรึกษาด้านกฏหมาย 12/2 หมู่ที่ 1
และระบบความปลอดภัย

ต.อ้อมเกร็ด

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,476 0125563009652 บจ.พีเอ็ม ออร์แกไนเซอร์ จากัด

23/3/2563

1,000,000

74101

ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ ตกแต่ง
ภายใน รับเป็นที่ปรึกษา ให้คาปรึกษา
และรับจัดประชุมสัมมนา

ต.คลองข่อย

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,477 0125563009733 บจ.แคร์ริ่ง จากัด

24/3/2563

1,000,000

47721

ประกอบกิจการค้าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการ 5/735/1 หมู่ที่ 10
ทาความสะอาด และฆ่าเชื้อโรค ทุก
ประเภท

ต.บางตลาด

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,478 0125563009776 บจ.เอ็ม.พลัสมา จากัด

24/3/2563

1,000,000

62021

ประกอบกิจการค่าที่ปรึกษา ค่าวางระบบ 91/91 หมู่ที่ 2
สารสนเทศ และระบบด้านไอที

ต.บ้านใหม่

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,479 0125563009792 บจ.เดอะ มอส ซิสเทอร์ คอสเม
ติกส์ จากัด

24/3/2563

1,000,000

46443

ประกอบธุรกิจการค้า ค้าส่ง ค้าปลีก
ตัวแทนจาหน่าย เครื่องสาอาง น้าหอม
เครื่องประทินโฉม อุปกรณ์เครื่องมือและ
เครื่องใช้เสริมความงาม

77/61 หมู่ที่ 5

ต.บ้านใหม่

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,480 0125563009831 บจ.ซีเวล ซัพพลาย จากัด

25/3/2563

1,000,000

47892

การขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือนบนแผง
ลอยและตลาด

31/2 หมู่ที่ 11

ต.คลองข่อย

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,481 0125563009962 บจ.โบนัส ของ เจมี่ จากัด

25/3/2563

1,000,000

46441

ประกอบกิจการค้า ส่งสินค้าเภสัชภัณฑ์ 47/356 ถนนป๊อบปูล่า
เจลล้างมือ เครื่องสาอาง เครื่องมือแพทย์
สเปรย์แอลลกอฮอล์

ต.บ้านใหม่

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,482 0125563009997 บจ.ฮันเดรดกิโล จากัด

26/3/2563

1,000,000

14112

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายเสื้อผ้า
แฟชั่น เสื้อผ้าเกาหลี เสื้อผ้าทุกประเภท
และรับทาออเดอร์ตามแบบของลุกค้า

74/27 หมู่ที่ 5

ต.ท่าอิฐ

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,483 0125563010006 บจ.มี้มายคาลัคคาลุย จากัด

26/3/2563

1,000,000

14112

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายเสื้อผ้า
แฟชั่น เสื้อผ้าเกาหลี เสื้อผ้าทุกประเภท
และรับทาออเดอร์ตามแบบของลูกค้า

74/27 หมู่ที่ 5

ต.ท่าอิฐ

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

29/20 ชั้นที่ 1 หมู่บ้าน บางกอกบูเลอ
วาร์ด แจ้งวัฒนะ หมู่ที่ 7

54/105 หมู่ที่ 3

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

2,484 0125563010057 บจ.ยาโม่ เอนเนอร์ยี โซลูชั่น จากัด 26/3/2563

1,000,000

35101

ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าและพลังงาน
หมุนเวียนและพลังงานทดแทนอื่นๆ

89/96 หมู่บ้าน เศรษฐสิริ ชัยพฤกษ์-แจ้ง ต.บางพลับ
วัฒนะ หมู่ที่ 5

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,485 0125563010090 บจ.อีเทอนิท กรุ๊ป จากัด

26/3/2563

1,000,000

82301

ประกอบธุรกิจบริการจัดอบรม สัมนา ให้
ความรู้ เเละอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

74/20 หมู่ที่ 5

ต.ท่าอิฐ

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,486 0125563010103 บจ.อควาบูล จากัด

26/3/2563

1,000,000

20231

ประกอบกิจการผลิตภัณฑ์ใช้ในการทา
ความสะอาด

92/57 หมู่ที่ 2

ต.บ้านใหม่

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,487 0125563010189 บจ.ตระกูลรี กรุ๊ป จากัด

27/3/2563

1,000,000

20232

ประเภทกิจการ ผลิต และจาหน่าย แชมพู 11/243 หมู่ที่ 1
ครีมนวด

ต.บางพลับ

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,488 0125563010219 บจ.ชโนปกรณ์ ซัพพลาย จากัด

27/3/2563

1,000,000

14111

ผลิต จาหน่าย ชุดยูนิฟอร์ม/ป้องกัน
ร่างกาย อุปกรณ์สินค้าดังกล่าว

143/26 หมู่ที่ 1

ต.ปากเกร็ด

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,489 0125563010235 บจ.มันนี่ อีซี่ ไลฟ์ จากัด

27/3/2563

1,000,000

78300

ประกอบกิจการรับจ่ายเงินเดือนล่วงหน้า
ให้กับพนักงานและนิติบุคคลทั่วไป

77/95 หมู่บ้าน เดอะคอนเนค 41 หมู่ที่ 5 ต.บ้านใหม่

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,490 0125563010316 บจ.ภัทรญาณิ จากัด
2,491 0125563010367 บจ.รุ่งเรืองสตีล(2020) จากัด

27/3/2563
27/3/2563

1,000,000
1,000,000

47723
46622

ขายสบู่ ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดร่างกาย 95/127 หมู่ที่ 1
ประกอบกิจการค้าปลีก และค้าส่งเหล็ก 39/37 หมู่ที่ 4
รูปพรรณ รวมทั้งวัสดุในการก่อสร้างอื่นๆ

ต.อ้อมเกร็ด
ต.บางพลับ

อ.ปากเกร็ด
อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี
จ.นนทบุรี

11120
11120

2,492 0125563010391 บจ.มาดามสวัสดิ์ จากัด

30/3/2563

1,000,000

14112

ประกอบกิจการรับออกแบบ ผลิต จัด
จาหน่าย เสื้อผ้าสาเร็จรูปทุกชนิด

16/36 หมู่ที่ 8

ต.บางพูด

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,493 0125563010481 บจ.5เมดิคอล แอนด์ ซัพพลาย
จากัด

30/3/2563

1,000,000

46103

ประกอบกิจการนาเข้า-ส่งออก จาหน่าย
ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ วัสดุภัณฑ์
เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์
ทางการแพทย์

92/5 หมู่ที่ 5

ต.บ้านใหม่

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,494 0123563001552 หจ.ทรูรชั ดา

25/3/2563

1,000,000

46522

ประกอบกิจการขายส่งโทรศัพท์และ
อุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม

152/365 หมู่ที่ 3

ต.ศาลากลาง

อ.บางกรวย

จ.นนทบุรี

11130

2,495 0125563007277 บจ.บ้านกาหนดชีวติ จากัด

2/3/2563

1,000,000

71102

ประกอบกิจการให้คาปรึกษาการต่อเติม
ตกแต่งบ้าน

34/135 หมู่ที่ 4

ต.บางขุนกอง

อ.บางกรวย

จ.นนทบุรี

11130

2,496 0125563007412 บจ.พีเอช ปริ้นติ้ง 2020 จากัด

3/3/2563

1,000,000

18119

ให้บริการงานพิมพ์และโฆษณาต่างๆผ่าน 55/1 หมู่ที่ 3
สื่อโฆษณาอื่นๆ สื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท
ป้าย โฆษณา โทรทัศน์ และจอภาพรวมถึง
จัดจาหน่ายเครื่องพิมพ์

ต.บางขุนกอง

อ.บางกรวย

จ.นนทบุรี

11130

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

2,497 0125563007455 บจ.เอ็มเคที โซลูชั่น จากัด

4/3/2563

1,000,000

82301

ประกอบกิจการบริการ จัดกิจกรรม จัด
อบรม จัดสัมนา จัดทาสื่อให้ความรู้
เพื่อให้คาแนะนาให้แก่ บุคคล คระบุคคล
นิติบุคคล ส่วนราชการ องค์การของรัฐ

112/17 หมู่ที่ 3

ต.วัดชลอ

อ.บางกรวย

จ.นนทบุรี

11130

2,498 0125563007471 บจ.อธิกา คอร์ป จากัด

4/3/2563

1,000,000

47732

ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร
พลอย และอัญมณีอื่น

86/39 หมู่ที่ 4

ต.ศาลากลาง

อ.บางกรวย

จ.นนทบุรี

11130

2,499 0125563007501 บจ.เอนาวา จากัด

4/3/2563

1,000,000

86909

ประกอบธุรกิจบริการเพื่อพัฒนาศักยภาพ 44/91 หมู่ที่ 5
ผู้สูงวัยแบบครบวงจร

ต.ศาลากลาง

อ.บางกรวย

จ.นนทบุรี

11130

2,500 0125563007561 บจ.เอ ไอ เค คอร์ป จากัด

4/3/2563

1,000,000

71102

ประกอบกิจการออกแบบและสร้าง
เครื่องจักรระบบอัตโนมัติ

99/33 หมู่ที่ 4

ต.ปลายบาง

อ.บางกรวย

จ.นนทบุรี

11130

2,501 0125563007650 บจ.เจพรีม คลีนเนอร์ จากัด
2,502 0125563007846 บจ.หงส์เพชร เอ็กซ์เพรส จากัด
2,503 0125563007854 บจ.เอ็ม ที อาร์ การาจ จากัด

5/3/2563
6/3/2563
6/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000

20231
53200
45202

ผลิต จาหน่ายผลิตภัณฑ์รกั ษารถยนต์
ประกอบกิจการขนส่งพัสดุด่วน
ประกอบกิจการ เคาะ พ่นสี ซ่อมแซม
เครื่องยนต์ รถยนต์ทุกประเภท

105/76 หมู่บ้าน นนทรี ฟลอร่า หมู่ที่ 3 ต.ศาลากลาง
16/393 หมู่ที่ 5
ต.ศาลากลาง
81/9 หมู่ที่ 3
ต.บางขนุน

อ.บางกรวย
อ.บางกรวย
อ.บางกรวย

จ.นนทบุรี
จ.นนทบุรี
จ.นนทบุรี

11130
11130
11130

2,504 0125563007862 บจ.แมกโนเลีย บิวตี้ กรุ๊ป จากัด

6/3/2563

1,000,000

86101

ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน
สถานพยาบาล

82/7 หมู่ที่ 1

ต.บางขนุน

อ.บางกรวย

จ.นนทบุรี

11130

2,505 0125563007889 บจ.มีเดียมเทค จากัด
2,506 0125563007897 บจ.อีลิทสปอร์ตส์เกียร์ จากัด

6/3/2563
6/3/2563

1,000,000
1,000,000

58202
46433

ประกอบกิจการจัดทาซอฟแวร์สาเร็จรูป 35/363 หมู่ที่ 1 ถนนราชพฤกษ์
ประกอบกิจการค้าส่งและค้าปลีก อุปกรณ์ 40 หมู่ท่ี 1
ด้านการกีฬา

ต.บางขุนกอง
ต.บางคูเวียง

อ.บางกรวย
อ.บางกรวย

จ.นนทบุรี
จ.นนทบุรี

11130
11130

2,507 0125563008222 บจ.ลิงค์ดี เทรดดิ้ง จากัด

11/3/2563

1,000,000

45301

การขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่
ของยานยนต์

10/83 หมู่ที่ 7

ต.บางกรวย

อ.บางกรวย

จ.นนทบุรี

11130

2,508 0125563008303 บจ.ซีเอ็ม เมเนจเม้นท์ (ไทย) จากัด

11/3/2563

1,000,000

47190

ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่ง เสื้อผ้า
กระเป๋า และเครื่องประดับ

133/331 หมู่บ้าน พฤกษา วิลล์ 33 หมู่ที่ ต.ปลายบาง
3

อ.บางกรวย

จ.นนทบุรี

11130

2,509 0125563008311 บจ.แม่นี แฮปปี้ไลฟ์ ออนไลน์ จากัด 11/3/2563

1,000,000

47912

ประกอบธุรกิจการค้า ออนไลน์ ประเภทส 19/16 หมู่ที่ 2
กินแคร์

ต.มหาสวัสดิ์

อ.บางกรวย

จ.นนทบุรี

11130

2,510 0125563008346 บจ.เดอะ แกรนด์ อินโนเวชั่น จากัด 12/3/2563

1,000,000

46103

ประกอบกิจการ นาเข้า ส่งออก และจัด
จาหน่าย เครื่องมือแพทย์ ทัตกรรม ยา
เวชสาอาง

17/8 หมู่ที่ 7

ต.มหาสวัสดิ์

อ.บางกรวย

จ.นนทบุรี

11130

2,511 0125563008397 บจ.วินเนอร์ไทม์2020 จากัด

1,000,000

47731

ประกอบกิจการจาหน่าย ทั้งปลีกและส่ง
ผลิต ให้บริการซ่อมบารุงรักษา นาฬิกา
เครื่องบันทึกเวลา รวมทั้งอะไหล่ ของ
สินค้าดังกล่าว

88/44 หมู่ที่ 6

ต.บางขุนกอง

อ.บางกรวย

จ.นนทบุรี

11130

12/3/2563

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

2,512 0125563008435 บจ.โก อัพ อินโนเวชั่น จากัด

12/3/2563

1,000,000

46599

ประกอบกิจการประเภทจาหน่าย
ออกแบบ นาเข้า อุปกรณ์บ้านอัจฉริยะ

11/34 หมู่ที่ 5

ต.บางขุนกอง

อ.บางกรวย

จ.นนทบุรี

11130

2,513 0125563008575 บจ.บอส เทคโนโลยี จากัด

13/3/2563

1,000,000

46510

ประกอบกิจการขายส่งคอมพิวเตอร์และ
ซอฟต์แวร์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์
สื่อสารโทรคมนาคม

125/21 หมู่ที่ 5

ต.บางสีทอง

อ.บางกรวย

จ.นนทบุรี

11130

2,514 0125563008583 บจ.เมเปิลเลิฟ เวดดิ้ง สตูดิโอ จากัด 13/3/2563

1,000,000

82302

บริการจัดเลี้ยงครบวงจร ออกแบบ
สถานที่ งานแต่งงาน งานสังสรรค์

88/20 หมู่ที่ 7

ต.บางคูเวียง

อ.บางกรวย

จ.นนทบุรี

11130

2,515 0125563008699 บจ.ซีเอสอาร์ออโต้พาร์ท จากัด

16/3/2563

1,000,000

46530

ประกอบกิจการจาหน่าย ชิ้นส่วนอะไหล่
เครื่องยนต์เล็ก เครื่องตัดหญ้า เครื่องมือ
ทางการเกษตร

101/62 หมู่ที่ 3

ต.บางคูเวียง

อ.บางกรวย

จ.นนทบุรี

11130

2,516 0125563008711 บจ.เอ.เอ็น.พี เซอร์วสิ เซส จากัด

16/3/2563

1,000,000

47721

ประกอบกิจการจาหน่าย ขายปลีก-ส่ง เจ 99/74 หมู่บ้าน รุ่งอรุณ เพลส หมู่ที่ 1
ลล้างมือ แอลกอฮอล์ล้างมือทุกชนิด
ถนนกาญจนาภิเษก

ต.ศาลากลาง

อ.บางกรวย

จ.นนทบุรี

11130

2,517 0125563008818 บจ.เอเจ คาร์ 2020 จากัด

17/3/2563

1,000,000

45101

ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออก จาหน่าย
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกประเภท

199/48 หมู่บ้าน คาซ่าวอเตอร์ไซด์
พระราม 5 หมู่ที่ 5

ต.บางขนุน

อ.บางกรวย

จ.นนทบุรี

11130

2,518 0125563008991 บจ.มิวสิค ไดเรคชั่น จากัด

18/3/2563

1,000,000

47594

ประกอบกิจการจาหน่าย เครื่องดนตรี
อุปกรณ์และอะไหล่ของเครื่องดนตรีทุก
ชนิด ทุกประเภท

150/11 หมู่ที่ 2

ต.มหาสวัสดิ์

อ.บางกรวย

จ.นนทบุรี

11130

2,519 0125563009032 บจ.พีเอ็นเอ เดอะ พอยท์ จากัด
2,520 0125563009148 บจ.พัลพ์สเปเชียลลิสต์ จากัด

18/3/2563
19/3/2563

1,000,000
1,000,000

93112
72109

ประกอบกิจการสถานบริการออกกาลังกาย 88/227 หมู่ที่ 9
รับจ้างทางานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 169/34 หมู่ที่ 5
ต่างๆ นาเข้า-ส่งออก วัตถุดิบและสินค้า
เทคโนโลยีต่างๆ

ต.บางกรวย
ต.มหาสวัสดิ์

อ.บางกรวย
อ.บางกรวย

จ.นนทบุรี
จ.นนทบุรี

11130
11130

2,521 0125563009407 บจ.ดับบลิว.เอ็น. คอนซัลแทนท์
แอนด์ แมนเนจเมนท์ จากัด

20/3/2563

1,000,000

70209

ประกอบกิจการบริการปรึกษาการ
วางแผนระบบงานในธุรกิจ

143/151 หมู่บ้าน พฤกษาวิลล์ 43 หมู่ที่ 3 ต.บางคูเวียง

อ.บางกรวย

จ.นนทบุรี

11130

2,522 0125563009431 บจ.เจเคเอ็น เทรดดิ้ง จากัด

20/3/2563

1,000,000

46441

ประกอบกิจการนาเข้า เครื่องมือเครื่องใช้ 77/295 หมู่ที่ 3
ต่างๆ เครื่องเวชภัณฑ์ ทางการแพทย์ และ
เภสัชกรรม

ต.บางสีทอง

อ.บางกรวย

จ.นนทบุรี

11130

2,523 0125563009458 บจ.จี.แอล.ซี คอนสตรัคชั่น จากัด

20/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง บ้านพัก 95/251 หมู่บ้าน ไลฟ์บางกอกบูเลอวาร์ด ต.มหาสวัสดิ์
อาคารพาณิชย์ โรงงาน ถนน งานก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ถนนโยธาธิการนนทบุรี
และงานโยธาทุกประเภท

อ.บางกรวย

จ.นนทบุรี

11130

2,524 0125563009491 บจ.ทีวนิ วิน โลจิสติกส์ จากัด

23/3/2563

1,000,000

53200

ประกอบกิจการให้บริการรับส่งพัสดุทั่วไป 74/12 หมู่ที่ 4
ขนย้ายสิ่งของทุกชนิด และรวมทั้งงาน
รับจ้างทั่วไป

อ.บางกรวย

จ.นนทบุรี

11130

ต.ศาลากลาง

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

2,525 0125563009580 บจ.เอ็น.บี. โลจิสติกส์ แอนด์
ทรานสปอร์ต(ประเทศไทย) จากัด

23/3/2563

1,000,000

46313

ประกอบกิจการค้า ผลไม้สด ผลไม้แปรรูป 74/1 หมู่ที่ 1

ต.บางขนุน

อ.บางกรวย

จ.นนทบุรี

11130

2,526 0125563009687 บจ.จั้งค์ สแครพ เอ็นเนอร์จี จากัด
2,527 0125563009695 บจ.คอนเซ็ปท์ สแปร์พาร์ท จากัด

24/3/2563
24/3/2563

1,000,000
1,000,000

46695
45302

ประกอบกิจการ รับซื้อขายของเก่า
79/26 หมู่ที่ 3
ประกอบกิจการ จาหน่าย อะไหล่ ชิ้นส่วน 72/9 หมู่ที่ 3
อุปกรณ์ และเครื่องประดับยนต์ สาหรับ
รถยนต์

ต.บางสีทอง
ต.ปลายบาง

อ.บางกรวย
อ.บางกรวย

จ.นนทบุรี
จ.นนทบุรี

11130
11130

2,528 0125563009865 บจ.ดิ แอมมิทิสท์ มีเดีย จากัด

25/3/2563

1,000,000

62011

ประกอบกิจการบริการรับออกแบบพัฒนา 333/137 หมู่ที่ 2
ซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ เว็บเพจ ทาเว็บไซต์
ข่าว ส่งข่าว เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์

ต.บางขุนกอง

อ.บางกรวย

จ.นนทบุรี

11130

2,529 0125563010162 บจ.สยาม มิ๊กซ์ โซลิดส์ เวสท์ จากัด 27/3/2563
2,530 0125563010324 บจ.ติงค์ฟอร์ลิฟวิ่ง จากัด
27/3/2563

1,000,000
1,000,000

46695
20232

ประกอบกิจการรับซื้อขายของเก่า
ประกอบกิจการผลิต และจัดจาหน่าย
เครื่องหอม เครื่องสาอาง น้ายาทาควมา
สะอาด

ต.บางสีทอง
ต.มหาสวัสดิ์

อ.บางกรวย
อ.บางกรวย

จ.นนทบุรี
จ.นนทบุรี

11130
11130

2,531 0125563010499 บจ.ซีซันพัฒนา จากัด

30/3/2563

1,000,000

56302

ประกอบกิจการค้ากาแฟ เครื่องดื่ม เบเกอ 188/140 บ้านกลางเมืองปิ่นเกล้า-จรัญ
รี่และอาหาร
หมู่ที่ 6

ต.บางกรวย

อ.บางกรวย

จ.นนทบุรี

11130

2,532 0125563010511 บจ.ไอ นาว จากัด

30/3/2563

1,000,000

71102

ประกอบกิจการออกแบบและพัฒนา และ 199/50 หมู่ที่ 5
สร้างเครื่องจักร ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์

ต.บางขนุน

อ.บางกรวย

จ.นนทบุรี

11130

2,533 0125563010553 บจ.เบทเทอร์ คอนซัลติ้ง จากัด

31/3/2563

1,000,000

62023

ประกอบธุรกิจบริการ ให้การปรึกษา
พัฒนา และ บริหารโครงการ ทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

34/59 หมู่ที่ 4

ต.บางขุนกอง

อ.บางกรวย

จ.นนทบุรี

11130

3/3/2563

1,000,000

81293

ประกอบกิจการบริการรับกาจัดปลวก
และแมลง

71/200 หมู่ที่ 4

ต.บางแม่นาง

อ.บางใหญ่

จ.นนทบุรี

11140

3/3/2563
10/3/2563

1,000,000
1,000,000

41001
49339

การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
99/3 หมู่บ้าน ทิพย์พิมาน ซอย2
ประกอบกิจการบริการรับขนส่งสินค้าด้วย 79/88 หมู่ที่ 18
รถบรรทุก

ต.เสาธงหิน
ต.บางแม่นาง

อ.บางใหญ่
อ.บางใหญ่

จ.นนทบุรี
จ.นนทบุรี

11140
11140

3/3/2563

1,000,000

46530

ประกอบกิจการจาหน่ายอุปกรณ์และ
20/5 หมู่ที่ 6
เครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตร เช่น ท่อ
ยาง สายสูฐ พลาสติกที่ใช้สาหรับปูพื้น
เพาะปลูก ถุงเพาะชาตาข่ายกรองแสง
เป็นต้น

ต.บางใหญ่

อ.บางใหญ่

จ.นนทบุรี

11140

2,534 0123563001056 หจ.ปิติ เพสท์ เซอร์วสิ
2,535 0123563001064 หจ.โชครุ่งเรืองคอนกรีต
2,536 0123563001226 หจ.จันทร์สยาม ลพบุรี ขนส่ง
2,537 0125563007366 บจ.รักษ์พงพรรณ ซัพพลาย จากัด

79/26 หมู่ที่ 3
599/2 หมูท่ ี่ 4

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

2,538 0125563007421 บจ.เคมบ็อกซ์ จากัด

3/3/2563

1,000,000

20113

ประกอบกิจการผลิต จาหน่าย นาเข้า
ส่งออกเคมีภัณฑ์ทุกชนิดทุกประเภท
รวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์

11/216 หมู่ที่ 4

ต.เสาธงหิน

อ.บางใหญ่

จ.นนทบุรี

11140

2,539 0125563007463 บจ.โฟร์อีวโี กลบอล จากัด

4/3/2563

1,000,000

28199

ประกอบกิจการผลิตเครื่องจักรอื่นๆที่ใช้
งานทั่วไปซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

13/3 หมู่ที่ 12

ต.บางม่วง

อ.บางใหญ่

จ.นนทบุรี

11140

2,540 0125563007480 บจ.ตรี คอนเนคท์ เซอร์วสิ แอนด์
โซลูชั่น จากัด

4/3/2563

1,000,000

46104

ประกอบกิจการขายส่งคอมพิวเตอร์และ
ซอฟต์แวร์ อุกรณ์และชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์

87/166 หมู่ที่ 5

ต.เสาธงหิน

อ.บางใหญ่

จ.นนทบุรี

11140

2,541 0125563007617 บจ.วีไอ คาร์เร้นท์ เซอร์วสิ จากัด

4/3/2563

1,000,000

49339

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการบริการและ
ขนส่ง เช่น รถเช่าขับเอง รถเช่าพร้อม
คนขับ รับจ้างขนส่งสินค้า

79/45 หมู่ที่ 5

ต.เสาธงหิน

อ.บางใหญ่

จ.นนทบุรี

11140

2,542 0125563007641 บจ.โอโซน 1994 จากัด

5/3/2563

1,000,000

68103

การเช่าและการดาเนินการเกี่ยวกับ
119/68 หมู่ที่ 9
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็น ของตนเองหรือเช่า
จากผู้อื่นเพื่อเป็นที่พักอาศัย

ต.บางเลน

อ.บางใหญ่

จ.นนทบุรี

11140

2,543 0125563007676 บจ.บีพราวด์ คอนสตรัคชั่น แอนด์
เฮ้าส์ซิ่ง จากัด

5/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 28/6 หมู่ที่ 6
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่
ทาการ ถนน สะพาน เขื่อน

ต.บ้านใหม่

อ.บางใหญ่

จ.นนทบุรี

11140

2,544 0125563007692 บจ.บีซีซี บางใหญ่ อิเลคทริค จากัด

5/3/2563

1,000,000

47595

ขายปลีก-ส่ง นาเข้า-ส่งออกโทรทัศน์ พัด
ลม และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด และ
อุปกรณ์

61/30 หมู่บ้าน พฤกษาวิลเลจ 4 หมู่ที่ 4 ต.บางแม่นาง

อ.บางใหญ่

จ.นนทบุรี

11140

2,545 0125563007781 บจ.โมเดิรน์ บ๊อกซ์ จากัด

6/3/2563

1,000,000

47612

ประกอบกิจการจาหน่ายพัสดุไปรษณีย์
อุปกรณ์แพ็คสินค้า

57/5 หมู่บ้าน ลภาวัน 22 หมู่ที่ 4

อ.บางใหญ่

จ.นนทบุรี

11140

2,546 0125563007811 บจ.เม็กกาแมทท์ จากัด

6/3/2563

1,000,000

47721

ประกอบกิจการร้านขายปลีกสินค้าทาง
เภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์

82/12 หมู่บ้าน เปี่ยมสุขรัตนาฯ-วัดสวน ต.บางเลน
แก้ว หมู่ที่ 1

อ.บางใหญ่

จ.นนทบุรี

11140

2,547 0125563008028 บจ.เดอะวัน เอ็นเนอร์จี อิมพอร์ต
เอ็กซ์พอร์ต จากัด

9/3/2563

1,000,000

46109

ประกอบกิจการนาเข้าส่งออกสินค้าทุกชนิด 85/185 หมู่ที่ 4

ต.บางใหญ่

อ.บางใหญ่

จ.นนทบุรี

11140

2,548 0125563008192 บจ.แอดเวนท์ออโตเมชั่น จากัด

11/3/2563

1,000,000

46593

ประกอบกิจการค้า ซื้อ ขาย เครื่องจักร
และอะไหล่ สาหรับงานอุตสาหกรรมทุก
ประเภท

47/92 หมู่ที่ 7

ต.เสาธงหิน

อ.บางใหญ่

จ.นนทบุรี

11140

2,549 0125563008249 บจ.ชาญเชิงพานิช จากัด

11/3/2563

1,000,000

47723

ประกอบกิจการ จาหน่ายเครื่องสาอาง
อาหารเสริมและยาสมุนไพร

67/212 หมู่ที่ 17

ต.บางแม่นาง

อ.บางใหญ่

จ.นนทบุรี

11140

2,550 0125563008451 บจ.ยงค์บิลดิ้ง คอนสตรัคชั่น จากัด 12/3/2563

1,000,000

41001

ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่พัก

119/133 หมู่ที่ 8

ต.เสาธงหิน

อ.บางใหญ่

จ.นนทบุรี

11140

ต.บางแม่นาง

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

2,551 0125563008559 บจ.8 2 ซัคเซส จากัด

13/3/2563

1,000,000

62022

กิจกรรมการให้คาปรึกษาทางด้าน
ซอฟต์แวร์

88/88 หมู่บ้าน เรสท์ บางใหญ่ หมู่ที่ 9

2,552 0125563008681 บจ.เครซี่ ไฮโดร จากัด

16/3/2563

1,000,000

43210

ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า 72/231 หมู่ที่ 4
ระบบประปา และรับเหมาก่อสร้าง วาง
ระบบน้าด้านการเกษตรและด้านอื่นๆ

2,553 0125563008702 บจ.โปรแอด กรุ๊ป พลัส จากัด

16/3/2563

1,000,000

2,554 0125563008826 บจ.ธานินทร์พงศ์ฟู๊ด จากัด

17/3/2563

2,555 0125563008834 บจ.แว่นตา เบทเทอร์อาย จากัด

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

ต.บ้านใหม่

อ.บางใหญ่

จ.นนทบุรี

11140

ต.บางแม่นาง

อ.บางใหญ่

จ.นนทบุรี

11140

73101

ประกอบกิจการผลิต จาหน่าย สื่อ
61/217 หมู่บ้าน พฤษาวิลเลจ 4 หมู่ที่ 4 ต.บางแม่นาง
ประชาสัมพันธ์ สื่อโฆษณา สินค้าพรีเมี่ยม
ของที่ระลึกทุกประเภท

อ.บางใหญ่

จ.นนทบุรี

11140

1,000,000

46319

ประกอบกิจการค้าส่ง ค้าปลีก อาหารแช่ 59/20 หมู่ที่ 7
แข็ง วัตถุดิบอาหารญี่ปุ่นทุกชนิด อุปกรณ์
ทาซูชิ รวมทั้งบรรจุภัณฑ์

ต.เสาธงหิน

อ.บางใหญ่

จ.นนทบุรี

11140

17/3/2563

1,000,000

47731

ร้านขายปลีก นาฬิกา และอุปกรณ์ถ่ายภาพ 80/126 หมู่บ้าน บางใหญ่ซิตี้เซ็นเตอร์
หมู่ที่ 6

ต.เสาธงหิน

อ.บางใหญ่

จ.นนทบุรี

11140

2,556 0125563009181 บจ.ภานุ เทรดดิ้ง จากัด

19/3/2563

1,000,000

46411

ประกอบกิจการค้าผ้า ผ้าทอจากใย
สังเคราะห์

61/255 หมู่ที่ 6 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.เสาธงหิน

อ.บางใหญ่

จ.นนทบุรี

11140

2,557 0125563009326 บจ.ส.สุรพันธ์ ยิ่งเจริญการช่าง
จากัด

20/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 67/143 หมู่ที่ 6
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่
ทาการ

ต.เสาธงหิน

อ.บางใหญ่

จ.นนทบุรี

11140

2,558 0125563009393 บจ.ไฮซันกลาสเซส ช็อพ จากัด

20/3/2563

1,000,000

47731

ประกอบกิจการจัดจาหน่ายสินค้าประเภท 87/73 โครงการอินดี้ บางใหญ่ หมู่ที่ 5
แว่นตา อุปกรณ์เสริมสาหรับแว่นตา

ต.เสาธงหิน

อ.บางใหญ่

จ.นนทบุรี

11140

2,559 0125563009512 บจ.เอ็น ซิมเปิลแพลน จากัด

23/3/2563

1,000,000

47691

จาหน่ายของที่ระลึกให้กับหน่วยงานหรือ 89/21 หมู่ที่ 10
องค์กร ทั้งรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

ต.บางแม่นาง

อ.บางใหญ่

จ.นนทบุรี

11140

2,560 0125563009521 บจ.ลัคกี้ คอนสตรัคชั่น (1980)
จากัด

23/3/2563

1,000,000

41001

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร
อาคารพาณิชย์ อาคารทีพักอาศัย

ต.บางแม่นาง

อ.บางใหญ่

จ.นนทบุรี

11140

2,561 0125563009661 บจ.มายมัมริช จากัด

23/3/2563

1,000,000

74200

ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้าง อัด รูป 42/3 หมู่ที่ 5
ถ่าย ประกอบกิจการซื้อขายผลิตภัณฑ์
เครื่องสาอาง และอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้เสริมความงามทุกชนิด

ต.เสาธงหิน

อ.บางใหญ่

จ.นนทบุรี

11140

2,562 0125563009890 บจ.พี.เค.เอ็น. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด 25/3/2563

1,000,000

46103

ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออก เครื่องแต่ง 7/4 หมู่ที่ 1
กาย สินค้าในครัวเรือน เครื่องมือเครื่องใช้
เครื่องตกแต่ง

ต.บางใหญ่

อ.บางใหญ่

จ.นนทบุรี

11140

32/24 หมู่ที่ 4

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

2,563 0125563010014 บจ.โชคเจริญ เพาเวอร์ ซัพพลาย
จากัด

26/3/2563

1,000,000

46109

ประกอบกิจการตัวแทนจาหน่ายสินค้าทั้ง 79/30 หมู่ที่ 18
ภายใน และภายนอกประเทศ

ต.บางแม่นาง

อ.บางใหญ่

จ.นนทบุรี

11140

2,564 0125563010421 บจ.เพซเซอร์ จากัด

30/3/2563

1,000,000

46105

ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออก จาหน่าย
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรม

67/215 หมู่ที่ 6

ต.เสาธงหิน

อ.บางใหญ่

จ.นนทบุรี

11140

2,565 0125563010456 บจ.คลีน เพสท์ เมเนจเม้นท์ จากัด

30/3/2563

1,000,000

81293

ประกอบกิจการบริการรับกาจัดปลวก
กาจัดแมลง

44/28 หมู่ที่ 6

ต.บ้านใหม่

อ.บางใหญ่

จ.นนทบุรี

11140

2,566 0123563001081 หจ.ธนกฤต เอ้ก แอนด์ ไรซ์

4/3/2563

1,000,000

47811

ประกอบกิจการขายปลีกผลิตภัณฑ์อาหาร 55/169 หมู่ที่ 8
บนแผงลอยและตลาด

ต.ราษฎร์นิยม

อ.ไทรน้อย

จ.นนทบุรี

11150

2,567 0123563001382 หจ.นาวา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์

17/3/2563

1,000,000

82302

ประกอบกิจการเป็นออแกไนซ์เซอร์รบั จัด
งานอีเว้นท์และโปรดักชั่น ประเภทต่างๆ
ให้กับหนาวยงานรัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ
บริษัท และสินค้าแบรนด์ต่างๆ

7/345 หมู่ที่ 9

ต.ไทรน้อย

อ.ไทรน้อย

จ.นนทบุรี

11150

2,568 0125563007447 บจ.บี.เอ็ม.พี. แอคเคาท์แอนด์ลอว์
จากัด

3/3/2563

1,000,000

69200

ประกอบกิจการให้บริการ ปรึกษา และ
จัดทาบัญชี

159/216 หมู่ที่ 1

ต.คลองขวาง

อ.ไทรน้อย

จ.นนทบุรี

11150

2,569 0125563007803 บจ.สายธารทิพย์ จากัด

6/3/2563

1,000,000

46102

ประกอบกิจการตัวแทนจาหน่าย ซื้อ ขาย 1 หมู่ที่ 2
ขายปลีก ขายส่ง ผลิตและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
ทุกชนิด

ต.ราษฎร์นิยม

อ.ไทรน้อย

จ.นนทบุรี

11150

2,570 0125563007927 บจ.โททอล ไลฟ์ แคร์ จากัด

9/3/2563

1,000,000

47723

ประกอบกิจการจาหน่าย อาหารเสริม
29 หมู่ที่ 3
ควบคุมน้าหนัก อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
อาหารเสริมบารุงผิว เครื่องสาอาง เครื่อง
ประทินผิว เวชสาอาง อาหารเสริม
สังเคราะห์ และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอื่นๆ
ทุกชนิด

ต.ทวีวฒ
ั นา

อ.ไทรน้อย

จ.นนทบุรี

11150

16/3/2563

1,000,000

82990

ประกอบกิจกรรมการบริการอื่นๆเพื่อ
68/169 หมู่บ้าน เดอะคัลเลอร์ส พรีเมี่ยม ต.ไทรน้อย
สนับสนุนธุรกิจซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ในที่อื่น กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ 3 หมู่ที่ ุ6

อ.ไทรน้อย

จ.นนทบุรี

11150

2,572 0125563008869 บจ.มิกซ์เทค ไซเอนซ์ เซอร์วสิ จากัด 17/3/2563

1,000,000

46599

จาหน่าย ผลิต รับซ่อม เครื่องมือ อุปกรณ์ 95/60 หมู่ที่ 3
ทางวิทยาศาสตร์

อ.ไทรน้อย

จ.นนทบุรี

11150

2,571 0125563008656 บจ.ดีไอที คอนซัลแตนท์ จากัด

ต.ไทรน้อย

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

2,573 0125563009008 บจ.เอมพักตร์ คอสเมติกส์ จากัด

18/3/2563

1,000,000

20232

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่าย
เครื่องสาอาง น้ายาทาความสะอาด สบู่
แชมพู ยาสระผม

24/26 หมู่ที่ 2

ต.ไทรน้อย

อ.ไทรน้อย

จ.นนทบุรี

11150

2,574 0125563009121 บจ.เบนซ์นนท์ ขนส่ง จากัด

19/3/2563

1,000,000

43120

ประกอบกิจการรับจ้างขนย้าย หิน ดิน
ทราย

36/2 หมู่ที่ 10

ต.คลองขวาง

อ.ไทรน้อย

จ.นนทบุรี

11150

2,575 0125563009423 บจ.แก๊ป 360 จากัด

20/3/2563

1,000,000

69200

ประกอบกิจการรับตรวจสอบบัญชี รับวาง 79/11 หมู่ที่ 2
ระบบบัญชีและให้คาปรึกษาด้านบัญชี

ต.หนองเพรางาย

อ.ไทรน้อย

จ.นนทบุรี

11150

2,576 0125563009601 บจ.ออสท์คอนส์ อินดัสตรีส์ จากัด

23/3/2563

1,000,000

46900

ประกอบกิจการค้าส่งและปลีกสินค้า
อุปโภคบริโภค เกษตร อุตสาหกรรม

32/2 หมู่ที่ 5

ต.ไทรน้อย

อ.ไทรน้อย

จ.นนทบุรี

11150

2,577 0125563009679 บจ.บุญ บุญ เนต จากัด

23/3/2563

1,000,000

70209

รับบริการเป็นที่ปรึกษา และให้คาแนะนา
ด้านบริหารงานพาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต
การตลาด และจัดจาหน่าย

10 หมู่ที่ 4

ต.ราษฎร์นิยม

อ.ไทรน้อย

จ.นนทบุรี

11150

2,578 0125563009881 บจ.พี.ดับบลิว. เมเนจเมนท์ คอน
ซัลติ้ง จากัด

25/3/2563

1,000,000

69200

ประกอบกิจการให้คาปรึกษา วางระบบ 48/42 หมู่ที่ 2 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย
ด้านบัญชี ภาษีอากร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ต.ไทรน้อย

อ.ไทรน้อย

จ.นนทบุรี

11150

2,579 0125563010154 บจ.เซอร์เฟส เทค (ไทยแลนด์)
จากัด

26/3/2563

1,000,000

46599

ประกอบกิจการขายส่งเครื่องจักรและ
อุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ต.ไทรน้อย

อ.ไทรน้อย

จ.นนทบุรี

11150

2,580 0125563010537 บจ.เดอะโค้ช คอร์ปอเรชั่น
(ประเทศไทย) จากัด

30/3/2563

1,000,000

73101

ประกอบกิจการ ผลิตรายการเช่น ผลิต
64/11 หมู่ที่ 7
โฆษณา ผลิตสื่อออนไลน์ ผลิตวีดีโอ สร้าง
โฆษณา ตัดต่อวีดีโอ ตัดต่อเสียงงานกราฟ
ฟิค

ต.ไทรน้อย

อ.ไทรน้อย

จ.นนทบุรี

11150

2,581 0125563010570 บจ.2ที ช็อป จากัด

31/3/2563

1,000,000

45302

ค้าเครื่องยนต์ อะไหล่ อุปกรณ์ตกแต่งรถ
ทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์ รถยนต์ที่ใช้
น้ามันรถใช้ระบบไฟฟ้า

ต.ทวีวฒ
ั นา

อ.ไทรน้อย

จ.นนทบุรี

11150

2,582 0125563008516 บจ.โอโน่ โฟน มาร์เก็ตติ้ง แอนด์
เซล จากัด

12/3/2563

800,000

47413

ประกอบกิจการจาหน่ายปลีก/ส่ง สินค้า 153/37 หมู่ที่ 3
ประเภทโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์มือถือทุก
ชนิด/ไอที เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

ต.ศาลากลาง

อ.บางกรวย

จ.นนทบุรี

11130

2,583 0123563001111 หจ.จี แอนด์ ที ควอลิตี้ เคมีคอล
2,584 0123563001170 หจ.วี.อาร์.แอดเวอร์ไทซิ่ง

5/3/2563
9/3/2563

600,000
600,000

46499
25999

ขายส่ง ขายปลีก น้ายาทาความสะอาด
ประกอบกิจการรับจ้าง ติดตั้ง ทาป้าย
งานอลูมิเนียมโพสิท

209/142 หมู่ที่ 1
62/1 หมู่ที่ 3

ต.บางรักพัฒนา
ต.บางคูรดั

อ.บางบัวทอง
อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี
จ.นนทบุรี

11110
11110

27/3/2563

600,000

56101

ประกอบกิจการร้านอาหาร จาหน่าย
อาหารทุกชนิด

19/1 หมู่ที่ 2 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด
41 ถนนแจ้งวัฒนะ

ต.คลองเกลือ

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,585 0125563010359 บจ.โฟร์ วิชั่น พลัส จากัด

59/10 หมู่ที่ 2 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย

34/1 หมู่ที่ 3

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

2,586 0123563001455 หจ.หอมดี อโรม่า

20/3/2563

500,000

20232

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่าย เครื่อง 88/30 หมู่ที่ 9
หอม น้ามันหอมระเหย ธูปหอม เทียนหอม
บุหงา เกลือหอม

ต.บางกร่าง

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,587 0123563001641 หจ.เอส ที ฟิล์ม 2521

31/3/2563

500,000

45302

ประกอบกิจการจาหน่ายฟิล์มกรองแสง 99/163 หมู่ที่ 5
ติดรถยนต์ และอาคาร รวมทั้งติดตั้งฟิล์ม
และรับนอกสถานที่

ต.ไทรม้า

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,588 0125563008877 บจ.มิเรยา คอร์ปอเรชั่น จากัด

17/3/2563

500,000

56101

ประกอบกิจการร้านอาหาร และการ
จาหน่ายปลีก ส่ง เกี่ยวกับสินค้าประเภท
อาหาร หรือส่วนประกอบอาหาร ให้เช่า
ทรัพย์สิน

98/974 หมู่ที่ 9

ต.ตลาดขวัญ

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,589 0125563009482 บจ.ปารวัณ พร๊อพเพอร์ตี้ จากัด

23/3/2563

500,000

68102

กิจการซื้อขายแลกเปลี่ยน เช่าให้เช่า ให้ 27 ซอยเรวดี 39
เช่าช่วง เช่าซื้อ ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง

ต.ตลาดขวัญ

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,590 0125563010413 บจ.ซานิท อินเตอร์เนชันแนล จากัด 30/3/2563

500,000

20231

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายสบู่จาก
วัสดุธรรมชาติ เครื่องหอมน้ามันสมุนไพร
ผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้า

ต.บางกระสอ

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,591 0123563001102 หจ.พี.เอ็ม. คอนสตรัคชั่น 888

5/3/2563

500,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารทุก 44/1 หมู่ที่ 3
ชนิด บริการทาความสะอาดทั่วไปของตัว
อาคาร

ต.บางรักพัฒนา

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

2,592 0123563001137 หจ.ชลประเสริฐ 2020 คลีนแอนด์
เซอร์วสิ

5/3/2563

500,000

81292

บริการบารุงรักษาและทาความสะอาด
แผงโซลาเซลส์โรงงาน

ต.บางคูรดั

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

2,593 0123563001200 หจ.สมสนิท

10/3/2563

500,000

82301

ประกอบกิจการให้บริการรับจัดงานประชุม 213/58 หมู่บ้าน บุษชาติ หมู่ที่ 1 ซอยจุ ต.บางรักพัฒนา
งานเลี้ยงสังสรรค์ แสง เสียง ภาพ
ลินทร์จัดสรรค์ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

2,594 0123563001277 หจ.จี แอนด์ เอ็ม แฟชั่น
2,595 0123563001340 หจ.ซีพี-เมจิ บางบัวทอง

11/3/2563
16/3/2563

500,000
500,000

47711
46314

จาหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่น
99/201 หมู่ที่ 3
ต.ละหาร
ประกอบกิจการประเภทตัวแทนจาหน่าย 48/40 หมู่ที่ 3 ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย ต.พิมลราช
ผลิตภัณฑ์นม เช่น นมเปรี้ยว รมสด
นมพลาสเจอร์ไลท์ และโยเกิรต์ ทุกประเภท

อ.บางบัวทอง
อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี
จ.นนทบุรี

11110
11110

2,596 0123563001498 หจ.นีโอ มาร์เบิ้ล

23/3/2563

500,000

46639

ประกอบกิจการค้า ผลิต จัดจาหน่าย
บริการติดตั้งหินอ่อน หินแกรนิต รวมทั้ง
บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

111/236 หมู่ที่ 10

ต.บางรักพัฒนา

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

2,597 0123563001528 หจ.เซเว่นตี้วนั การ์เด้น

24/3/2563

500,000

47733

ประกอบกิจการค้าไม้ดอก ไม้ประดับ

108/137 หมู่ที่ 2

ต.พิมลราช

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

195/151 ซอยนนทบุรี 6

79/110 หมู่ที่ 5

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

2,598 0123563001579 หจ.ไอโคนิค เดคคอร์

27/3/2563

500,000

74101

ออกแบบตกแต่งภายใน ทาเหล็ก มุ้งลวด 49/53 หมู่ที่ 6
ทุกชนิด รับทาและติดตั้งผ้าม่าน รับเหมา
ต่อเติมอาคารบ้านเรือน

ต.บางรักพัฒนา

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

2,599 0123563001196 หจ.สุวรรณา เลิรน์ แอนด์ เพลย์
2,600 0125563008231 บจ.ดีโอ โปรเกรส เซอร์วสิ จากัด

9/3/2563
11/3/2563

500,000
500,000

47611
77305

ประกอบกิจการค้าสื่อการเรียนการสอน
ประกอบกิจการให้บริการเช่ารถเครนทุก
ชนิด

106/14 หมู่ที่ 5
79/290 หมูบ่ ้าน ลภาวัน หมู่ที่ 2

ต.ปากเกร็ด
ต.บางพลับ

อ.ปากเกร็ด
อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี
จ.นนทบุรี

11120
11120

2,601 0125563009946 บจ.บีแทสก์ คอนซัลติ้ง จากัด

25/3/2563

500,000

62011

กิจกรรมการจัดทาโปรแกรมเว็บเพจและ
เครือข่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

345 หมู่ที่ 3

ต.บ้านใหม่

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,602 0125563008460 บจ.เอ็ม.เอ.พี. เซฟตี้ จากัด

12/3/2563

500,000

46599

ประกอบกิจการจาหน่ายอุปกรณ์รกั ษา
ความปลอดภัยและให้บริการรักษาความ
ปลอดภัย

107/20 หมู่ที่ 3

ต.ศาลากลาง

อ.บางกรวย

จ.นนทบุรี

11130

2,603 0125563010146 บจ.บรรลุดีไซน์ จากัด

26/3/2563

500,000

71101

ประกอบกิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและ
การให้คาปรึกษาที่เกี่ยวข้อง

54/4 หมู่บ้าน Sunthorn siri ซอย
Sunthorn siri1

ต.บางกรวย

อ.บางกรวย

จ.นนทบุรี

11130

2,604 0123563001447 หจ.ว่านกวิน เทรดดิ้ง

19/3/2563

500,000

46691

การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม

79/88 หมู่บ้าน ไพร์มเพลสเดอะกรีน
เนอร์รี่ หมู่ที่ 8

ต.เสาธงหิน

อ.บางใหญ่

จ.นนทบุรี

11140

2,605 0123563001633 หจ.พี.ที.เค. ทรัคเซอร์วสิ
2,606 0125563007293 บจ.ดีย์ไลท์เซอร์วสิ แอนด์ซัพพลาย
จากัด

31/3/2563
2/3/2563

500,000
500,000

49323
41002

ขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสาร
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร
สิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย และการ
ติดตั้งระบบไฟฟ้าทุกประเภทของอาคาร

55/66 หมู่ที่ 1
53/66 หมูท่ ี่ 1

ต.บางเลน
ต.เสาธงหิน

อ.บางใหญ่
อ.บางใหญ่

จ.นนทบุรี
จ.นนทบุรี

11140
11140

2,607 0123563001391 หจ.อีสมี่ การบัญชี

18/3/2563

500,000

69200

ประกอบกิจการบริการรับทาบัญชี ให้
50/56 หมู่บ้าน รุ่งกานต์ 3 หมู่ที่ 7
คาปรึกษาทางด้างด้านบัญชีและกฎหมาย
ภาษีอากร

ต.ทวีวฒ
ั นา

อ.ไทรน้อย

จ.นนทบุรี

11150

2,608 0123563001480 หจ.ไพร์มเฮิรบ์

23/3/2563

300,000

20232

ผลิต จัดจาหน่าย เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์ 215/40 หมู่ที่ 1
ดูแลผิว เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ

ต.บางรักพัฒนา

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

2,609 0125563008630 บจ.ก้าวแรก ก่อสร้าง จากัด

16/3/2563

300,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 16 หมู่ที่ 7
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่
ทาการ

ต.พิมลราช

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

2,610 0125563008842 บจ.แอลต้า บุ๊คส์ จากัด

17/3/2563

300,000

47611

ร้านขายปลีกหนังสือหนังสือพิมพ์วารสาร 7/254 หมู่บ้าน สวนพงษ์เพชร หมู่ที่ 6
และนิตยสาร
ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด43 ถนนแจ้ง
วัฒนะ

ต.บ้านใหม่

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,611 0123563001609 หจ.ไบโอ แอนด์ โบอิ้ง กรุ๊ป

30/3/2563

300,000

47910

ประกอบกิจกานรจาหน่ายเครื่องแต่งกาย 42/2 หมู่ที่ 5
เสื้อผ้า บุรษุ สตรี สินค้าอุปโภคบริโภค

ต.บางขุนกอง

อ.บางกรวย

จ.นนทบุรี

11130

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

2,612 0123563001269 หจ.ดีพลัส แอคเคาน์ติ้ง แอนด์
เซอร์วสิ

11/3/2563

300,000

69200

กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทาบัญชีและ
86/48 หมู่ที่ 4
การตรวจสอบบัญชี การให้คาปรึกษาด้าน
ภาษี

ต.บางใหญ่

อ.บางใหญ่

จ.นนทบุรี

11140

2,613 0123563001072 หจ.เอส ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์
2,614 0123563001544 หจ.วรรณชุลี ซัพพลาย

4/3/2563
25/3/2563

250,000
200,000

81210
43210

ประกอบกิจการบริการทาความสะอาด
ให้บริการครบวงจรด้านไอที ไฟฟ้า
เทคโนโลยี

ต.ทวีวฒ
ั นา
ต.ลาโพ

อ.ไทรน้อย
อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี
จ.นนทบุรี

11150
11110

2,615 0123563001617 หจ.ยูไนเต็ดพูล
2,616 0125563008079 บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล สคอลล่าร์
ทรานสเลชั่นส์ จากัด

30/3/2563
9/3/2563

200,000
200,000

47912
74901

ประกอบกิจการขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต 87/270 หมู่ที่ 6
ประกอบกิจการรับแปลเอกสารภาษาไทย 218/36 ถนนบอนด์สตรีท
และภาษาต่างประเทศ

ต.บางรักใหญ่
ต.บางพูด

อ.บางบัวทอง
อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี
จ.นนทบุรี

11110
11120

2,617 0123563001463 หจ.ศักดาวงศ์เสรี

20/3/2563

150,000

70209

ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา รับอบรม 42/55 ซอยเลี่ยงเมืองนนทบุรี 10
ให้ความรู้และคาแนะนาด้านการขาย
บริหารงาน

ต.บางกระสอ

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,618 0125563009849 บจ.ลิบิตี้ วอล์ค จากัด

25/3/2563

150,000

69200

กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทาบัญชีและ
65/292 หมู่ที่ 4
การตรวจสอบบัญชี การให้คาปรึกษาด้าน
ภาษี

ต.บางศรีเมือง

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,619 0103563004641 หจ.นิตย์ทองแพรวรุ่งเรือง

20/3/2563

150,000

82110

ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงาน
เกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
การตลาด และการจัดจาหน่าย

46/373 หมู่ที่ 5

ต.บางคูรดั

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

2,620 0123563001536 หจ.ไฮ คลีน บิสซิเนส

25/3/2563

110,000

81293

กิจกรรมการฆ่าเชื้อและกาจัด

108/12 หมู่บ้าน ธนาสิริ หมู่ที่ 9 ซอย1
ถนนท่าน้านนท์-วัดโบสถ์

ต.บางกร่าง

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,621 0123563001251 หจ.ยุทธนา2563

10/3/2563

100,000

70209

ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา ให้ความรู้ 148 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี
และให้คาแนะนาด้านการขาย บริหารงาน
และการพัฒนาคุณภาพ บุคคลากรขาย
การส่งเสริมการขาย การรับจ้าง
บริหารงานขายและการรับจ้างขยายงาน

ต.บางเขน

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

2,622 0123563001358 หจ.ศิวดล คอนซัลท์

17/3/2563

100,000

70209

ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ 17 ซอยติวานนท์ 25 แยก 29
และคาแนะนาด้านการขายบริหารงาน
และพัฒนาคุณภาพบุคลากรขาย

ต.บางกระสอ

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

11000

7/778 หมู่ที่ 7
99/224 หมู่ที่ 5

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

2,623 0123563001285 หจ.มายทีมเทรดเดอร์

12/3/2563

100,000

46103

ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออก จาหน่าย 2/371 หมู่ที่ 13
อาหารเสริม เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์ความ
งาม สินค้าทางการแพทย์-สินค้าฆ่าเชื้อ

ต.บางรักพัฒนา

อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

11110

2,624 0123563001587 หจ.ฟลายอิ้งคิดส์

27/3/2563

100,000

47219

ร้านขายปลีกอาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภท 49/68 หมู่ที่ 9
ไว้ในที่อื่น

ต.บางพูด

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,625 0125563007994 บจ.เอส วี พี เค 789 จากัด

9/3/2563

100,000

47113

ประกอบกิจการร้านค้าสะดวกซื้อ เพื่อ
จาหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภคทุกชนิด

33/11 หมู่ที่ 8

ต.บางตลาด

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,626 0125563009024 บจ.โอ.เค. เวนเจอร์ จากัด

18/3/2563

100,000

46109

ประกอบกิจการประมูลขายสินค้าและ
รับจ้างทาตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด

91/86 หมู่บ้าน พาทิโอ หมู่ที่ 5

ต.บ้านใหม่

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,627 0125563009113 บจ.ศุภวราภา จากัด

19/3/2563

100,000

16101

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่าย
91/86 หมู่บ้าน พาทิโอ หมู่ที่ 5
ผลิตภัณฑ์ชิ้นไม้สับ ไม้แปรรูป จากไม้ยูคา
ลิปตัส ไม้เบญจพรรณและอื่นๆ

ต.บ้านใหม่

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

2,628 0125563009873 บจ.ซิโน-ไทยพลัสพลัส จากัด

25/3/2563

100,000

46900

ประกอบกิจการจาหน่ายสินค้า
99/22 หมู่บ้าน ชัยพฤกษ์ แจ้งวัฒนะ(merchandise trade ) ขายปลีก (Retail ราชพฤกษ์ หมู่ที่ 2
Sales) นาเข้า ส่งออก (Import export )

ต.บางพลับ

อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

5/3/2563

100,000

46594

ขายปลีก ส่ง อุปกรณ์สานักงาน เครื่องปริ้น 193/79 หมู่ที่ 4
เตอร์ หมึกพิมพ์ ของสานักงานและโรงงาน
รับจ้างปริ้นงาน ผลิตงานพิมพ์ งานโปร
ดักชั่นต่างๆ

ต.บางขุนกอง

อ.บางกรวย

จ.นนทบุรี

11130

2,630 0123563001412 หจ.เรโซแนนซ์ มิวสิค

18/3/2563

100,000

47594

ประกอบกิจการจาหน่าย เครื่องดนตรี
อุปกรณ์และอะไหล่ของเครื่องดนตรีทุก
ชนิด ทุกประเภท

ต.มหาสวัสดิ์

อ.บางกรวย

จ.นนทบุรี

11130

2,631 0125563009725 บจ.พีเอ คลีนนิ่ง จากัด

24/3/2563

100,000

81210

ประกอบกิจการรับจ้างและจ้างเหมาดูแล 124/189 หมู่ที่ 2
รักษาทาความสะอาดอาคาร และสานักงาน

ต.มหาสวัสดิ์

อ.บางกรวย

จ.นนทบุรี

11130

2,632 0123563001218 หจ.อีเว้นท์โปร
2,633 0123563001307 หจ.โบนา ไฟด์ อินเตอร์เทรด

10/3/2563
13/3/2563

100,000
100,000

56210
47711

ประกอบกิจการบริการด้านการจัดเลี้ยง
ประกอบกิจการจาหน่ายเสื้อผ้าสาเร็จรูป
ทุกประเภท

ต.บางแม่นาง
ต.เสาธงหิน

อ.บางใหญ่
อ.บางใหญ่

จ.นนทบุรี
จ.นนทบุรี

11140
11140

2,629 0123563001129 หจ.เจ.เค.พี โปรดักชั่น แอนด์ ซัพ
พลาย

150/11 หมู่ที่ 2

88/26 หมู่บ้าน อินดี้บางใหญ่ หมู่ที่ 15
95/22 หมูท่ ี่ 8

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

2,634 0123563001595 หจ.ร่าเงินรวยทอง

30/3/2563

100,000

70209

ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา ให้
ความรู้และให้คาแนะนาด้านการขาย
บริหารงาน และการพัฒนาคุณภาพ
บุคคลากร

11/170 หมู่ที่ 4

ต.เสาธงหิน

อ.บางใหญ่

จ.นนทบุรี

11140

2,635 0125563009351 บจ.อินเตอร์ กรุ๊ป 999 จากัด

20/3/2563

100,000

69200

ประกอบกิจการให้บริการทางด้านบัญชี
และให้บริการปรึกษาด้านภาษี

70/125 หมู่ที่ 2

ต.เสาธงหิน

อ.บางใหญ่

จ.นนทบุรี

11140

2,636 0123563001625 หจ.ยอดอัญญา

31/3/2563

100,000

46319

เป็นตัวแทน นาเข้า จัดจาหน่ายน้ามันงา
ดาสกัดเย็น ผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารเสริม
เพื่อบารุงสุขภาพทุกชนิด

41/46 หมู่ที่ 6

ต.ไทรน้อย

อ.ไทรน้อย

จ.นนทบุรี

11150

2,637 0125563010448 บจ.แอ็คเซส เอเชีย คอนซัลติ้ง
จากัด

30/3/2563

100,000

70209

ประกอบกิจการบริการรับเป็นที่ปรึกษา
ให้คาแนะนาเกี่ยวการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการตลาด

28/4 หมู่ที่ 7

ต.ไทรน้อย

อ.ไทรน้อย

จ.นนทบุรี

11150

2,638 0123563001366 หจ.เอส อาร์ ทัวร์
2,639 0125563009644 บจ.เมตตากิจ จากัด

17/3/2563
23/3/2563

50,000
10,000

79110
70209

ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง
กิจกรรมให้คาปรึกษาด้านการบริหาร
จัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น

18/68 หมู่ที่ 3
2 ซอยงามวงศ์วาน 3 ถนนงามวงศ์วาน

ต.ไทรน้อย
ต.บางเขน

อ.ไทรน้อย
อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี
จ.นนทบุรี

11150
11000

2,640 0135563006246 บจ.อีพีซี กรุ๊ป จากัด

9/3/2563

20,000,000

46106

ประกอบกิจการ นาเข้า ส่งออก ค้าปลีก
ค้าส่ง ผงถ่านหิน

88/3 หมู่ที่ 11

ต.คลองหนึ่ง

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

12120

2,641 0135563007986 บจ.โกลบอล คอนเน็คท์ โฮลดิ้ง
จากัด

27/3/2563

15,000,000

64202

เข้าเป็นหุ้นส่วนจากัดความรับผิดชอบใน
ห้างหุ้นส่วนจากัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท
จากัดและบริษัทมหาชนจากัด

15/90 หมู่ที่ 18

ต.คูคต

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12130

2,642 0135563007731 บจ.เอส-วัน สปอร์ต แอนด์ เอ็ดดู
เทนเมนท์ จากัด

25/3/2563

10,000,000

23932

ประกอบกิจการการบริการทางด้าน
กฏหมายทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทาง
สถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา

27 หมู่ที่ 4 ซอยบงกช 14 ถนนคลองสอง ต.คลองสอง

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

12120

2,643 0135563008001 บจ.ดับเบิลยูไอ แคปปิตอล จากัด

27/3/2563

10,000,000

64202

เข้าเป็นหุ้นส่วนจากัดความรับผิดชอบใน
ห้างหุ้นส่วนจากัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท
จากัดและบริษัทมหาชนจากัด

87/42 หมู่ที่ 5

ต.บึงคาพร้อย

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

2,644 0135563007145 บจ.ยงยศ แอสฟัลท์ จากัด

18/3/2563

8,000,000

19201

ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจาหน่าย 92 หมู่ที่ 7
ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม ถ่านหิน ลิกไนท์

ต.เชียงรากใหญ่

อ.สามโคก

จ.ปทุมธานี

12160

2,645 0133563001064 หจ.พีเอ็นเอส อินเตอร์ กรุ๊ป
2,646 0135563006157 บจ.ดีที่หนึ่ง จากัด

4/3/2563
6/3/2563

5,000,000
5,000,000

41001
46209

ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 432/64 หมู่ที่ 4
ประกอบกิจการซื้อมา-ขายไปเกี่ยวกับ
10/27 หมู่ที่ 4
พืชผลทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์แปร
รูปทางการเกษตร เช่น ข้าวสาร น้าตาล

ต.หลักหก
ต.บางขะแยง

อ.เมืองปทุมธานี
อ.เมืองปทุมธานี

จ.ปทุมธานี
จ.ปทุมธานี

12000
12000

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

2,647 0135563006475 บจ.แบคคัส เอวิเทค จากัด

11/3/2563

5,000,000

46591

ประกอบกิจการค้าอะไหล่ วัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องประกอบ และชิ้นส่วน
อากาศยานสาหรับอาศยานทุกชนิด
รวมทั้งรับซ่อมแซม บารุงรักษา อะไหล่
ชิ้นส่วนเครื่องประกอบ และชิ้นส่วน
อากาศยานสาหรับอาศยานทุกชนิด

2,648 0135563006670 บจ.พีเอเอส พาวเวอร์ คอน
สตรัคชั่น จากัด

12/3/2563

5,000,000

41001

2,649 0135563006963 บจ.แฮปปี้ เวจ จากัด

16/3/2563

5,000,000

2,650 0135563007391 บจ.ออโต้โว๊ก จากัด

20/3/2563

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
99/14 หมู่ที่ 5

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

ต.บางกะดี

อ.เมืองปทุมธานี

จ.ปทุมธานี

12000

ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 445/207 หมู่บ้าน พฤกษา 113 หมู่ที่ 4

ต.บางเดื่อ

อ.เมืองปทุมธานี

จ.ปทุมธานี

12000

46205

ประกอบกิจการจัดหาและส่งออกดอกไม้ 109/120 หมู่ที่ 8
และผลไม้ และอื่น ๆ นาเข้า และจาหน่าย
ผลไม้

ต.บางคูวดั

อ.เมืองปทุมธานี

จ.ปทุมธานี

12000

5,000,000

45100

ประกอบกิจการขายส่งและการขายปลีกรถ 129/105 หมู่ที่ 1
ใหม่และรถใช้แล้ว เช่น รถยนต์ รถบรรทุก
รถุพ่วง

ต.บางขะแยง

อ.เมืองปทุมธานี

จ.ปทุมธานี

12000

2,651 0135563007862 บจ.ซากุระ เวิลด์ (ไทยแลนด์) จากัด 26/3/2563

5,000,000

46433

ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออก และ
จาหน่ายสินค้ามือสองทุกประเภท ได้แก่
จักรยาน รถเข็นเด็ก มือสอง

ต.บางคูวดั

อ.เมืองปทุมธานี

จ.ปทุมธานี

12000

2,652 0135563007382 บจ.สุโขทัยอโกร จากัด

20/3/2563

5,000,000

01131

ประกอบกิจการปลูกพืชผักกินใบและ
250/134 หมู่ที่ 1
พืชผักกินต้น รวมถึงการเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก

ต.ลาผักกูด

อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี

12110

2,653 0135563007676 บจ.ดีดีเอ็ม แปลงยาว เรสซิเดนซ์
จากัด

25/3/2563

5,000,000

68103

ประกอบกิจการให้เช่า อาคารห้องพัก บ้าน 58/259 หมู่บ้าน ซื่อตรง ชมสวน หมู่ที่ 6 ต.บึงน้ารักษ์
อาคารชุด อพาร์ตเมนต์ หรือสถานที่พัก
อาศัยที่เรียกชื่ออื่น

อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี

12110

2,654 0133563001226 หจ.สหไพบูลย์ ตลาดไท ควิกแคช
พิโก้

17/3/2563

5,000,000

64929

ประกอบกิจการให้กู้ยืมเงิน รับจานา
ทรัพย์สิน รับจานองทรัพย์สินโดยมิได้รบั
ฝากเงินหรือรับจากประชาชน

32/363 หมู่ที่ 9

ต.คลองหนึ่ง

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

12120

2,655 0133563001234 หจ.กู้สมาร์ท พิโก้

17/3/2563

5,000,000

64929

ประกอบกิจการให้กู้ยืมเงิน รับจานา
32/363 หมู่ที่ 9
ทรัพย์สิน รับจานองทรัพย์สิน โดยมิได้รบั
ฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชน

ต.คลองหนึ่ง

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

12120

2,656 0133563001242 หจ.กู้ดี๊ดี พิโก้

17/3/2563

5,000,000

64929

ประกอบกิจการให้กู้ยืมเงิน รับจานา
32/363 หมู่ที่ 9
ทรัพย์สิน รับจานองทรัพย์สิน โดยมิได้รบั
ฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชน

ต.คลองหนึ่ง

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

12120

99/93 หมู่ที่ 8

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

2,657 0133563001251 หจ.สหไพบูลย์ ปทุมธานี พิโก้

17/3/2563

5,000,000

64929

ประกอบกิจการให้กู้ยืมเงิน รับจานา
32/363 หมู่ที่ 9
ทรัพย์สิน รับจานองทรัพย์สิน โดยมิได้รบั
ฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชน

ต.คลองหนึ่ง

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

12120

2,658 0135563005584 บจ.ดีซี แลนด์ ดีเวลลอปเมนท์
จากัด

2/3/2563

5,000,000

68104

ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ เช่น 41/232 หมู่ที่ 8
ที่ดิน อาคาร โรงงาน สานักงานและ
อาคารประเภทต่างๆ

ต.คลองสอง

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

12120

2,659 0135563005835 บจ.ฟาร์มสีสด จากัด

4/3/2563

5,000,000

46209

ประกอบกิจการค้าส่งและปลีกทางด้าน
พืชผลทางการเกษตร

1/82 หมู่ที่ 13

ต.คลองสอง

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

12120

2,660 0135563005894 บจ.เอสที สโตร์ จากัด

4/3/2563

5,000,000

47910

ประกอบกิจการขายเครื่องแต่งกาย เสื้อ
รองเท้า เครื่องสาอาง ทั้งหน้าร้านและ
ออนไลน์

59/202 หมู่บ้าน INIZIO 2 รังสิตคลอง
สาม หมู่ที่ 1

ต.คลองสาม

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

12120

2,661 0135563005975 บจ.ซินโฟม จากัด

5/3/2563

5,000,000

82990

รับจ้าง ผลิต ฉีดโพลิโฟม (Polyfoam) ตัด 101/47/20 หมู่ที่ 20
เหล็ก สังกะสีและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ต.คลองหนึ่ง

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

12120

2,662 0135563006530 บจ.แอมเพิลเฟธ จากัด

11/3/2563

5,000,000

68104

ประกอบกิจการให้เช่า ที่ดินเปล่า โกดัง
สินค้า อาคารสานักงาน อาคารพาณิชย์
อาคารที่พักอาศัย

ต.คลองหนึ่ง

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

12120

2,663 0135563006866 บจ.เอส. พี. เทคนิคัล พาร์ท แอนด์
เซอร์วสิ จากัด

16/3/2563

5,000,000

46599

ประกอบกิจการขายและบริการบารุงรักษา 70/291 หมู่ที่ 2
อะไหล่ลิฟท์ บันไดเลื่อน ทางเลื่อนทุก
ประเภท

ต.คลองหนึ่ง

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

12120

2,664 0135563005801 บจ.เซิ่ง หลง บิสซิเนส แอนด์ วีซ่า
จากัด

3/3/2563

5,000,000

69100

รับจดทะเบียนพาณิชย์ห้างร้าน บริษัท
2/90 ชั้นที่ 1 ซอยรังสิต-นครนายก 34/1 ต.ประชาธิปัตย์
จัดทาบัญชี ยื่นภาษี รับทาเอกสารและต่อ
พาสปอร์ตหนังสือเดินทาง วีซ่า

อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี

12130

2,665 0135563005819 บจ.แอลพี68 คอนสตรัคชั่น จากัด

3/3/2563

5,000,000

41002

รับเหมาก่อสร้างทุกประเภท เดินระบบ
เน็ตเวิรค์ ติดตั้งและจาหน่ายระบบไฟฟ้า
และกล้องวงจรปิด

อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี

12130

2,666 0135563005827 บจ.จอย อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง
จากัด

4/3/2563

5,000,000

46632

ประกอบกิจการค้าไม้แผ่นสาเร็จรูป
807/95 หมู่ที่ 8
เฟอร์นิเจอร์ เครื่องประดับบ้าน ที่อยู่อาศัย
สิ่งปลูกสร้าง ต่างๆที่ทามาจากไม้ทุกชนิด

ต.คูคต

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12130

2,667 0135563006645 บจ.เจ บี เอ็น คอนซัลแทนท์ จากัด 12/3/2563

5,000,000

70202

ประกอบกิจการให้คาปรึกษาด้านการเงิน
จัดหาแหล่งเงินทุน และวางแผนด้าน
การเงินทุกประเภท

ต.บึงยี่โถ

อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี

12130

4/888 หมู่ที่ 3

2/90 ชั้นที่ 2 ซอยรังสิต-นครนายก 34/1 ต.ประชาธิปัตย์

5/30 หมู่ที่ 2

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

2,668 0135563006700 บจ.เดอะซัน คอร์เปอเรชั่น จากัด

13/3/2563

5,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 59/393 หมู่ที่ 6
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่
ทาการ ถนน สะพานและงานก่อสร้าง
อย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทางานโยธา
ทุกประเภท

ต.คูคต

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12130

2,669 0135563006882 บจ.โปรสไมล์ พรีเมี่ยม จากัด
2,670 0135563007439 บจ.สรัญญา ซัคเซส อินเทอร์ กรุ๊ป
จากัด

16/3/2563
23/3/2563

5,000,000
5,000,000

86203
85496

ประกอบกิจกรรมทางทันตกรรม
ประกอบกิจการโรงเรียนนวดแผนไทย
สปาทุกประเภท

ต.คูคต
ต.คูคต

อ.ลาลูกกา
อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี
จ.ปทุมธานี

12130
12130

2,671 0135563007480 บจ.ดี-ไนน์ ซัพพลาย แอนด์
เซอร์วสิ จากัด

23/3/2563

5,000,000

43210

ให้บริการติดตั้งตรวจสอบ ซ่อมแซม แก้ไข 11/109 หมู่ที่ 18 ซอยลาลูกกา 31 ถนน ต.คูคต
งานระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่า จาหน่าย ลาลูกกา
เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดพร้อมอะไฟล่และ
อุปกรณ์

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12130

2,672 0135563008079 บจ.ยูเนี่ยน บีฟ (ประเทศไทย) จากัด 30/3/2563

5,000,000

46204

ประกอบกิจการค้า ซื้อ ขาย สัตว์มีชีวติ
เนื้อสัตว์ชาแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง และ
เนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง

61/38 หมู่ที่ 18

ต.คูคต

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12130

2,673 0135563007013 บจ.แสงเจริญ แวร์เฮ้าส์ จากัด

17/3/2563

5,000,000

68104

ประกอบกิจการ ให้เช่าโรงงานสาเร็จรูป
โรงเรือน

10 หมู่ที่ 2

ต.ระแหง

อ.ลาดหลุมแก้ว

จ.ปทุมธานี

12140

2,674 0135563007706 บจ.สามเอ็ม เทรดดิ้ง 2020 จากัด

25/3/2563

5,000,000

46103

ประกอบกิจการ นายหน้าตัวแทน จาหน่าย 99/4 หมู่ที่ 3
เฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด

ต.ระแหง

อ.ลาดหลุมแก้ว

จ.ปทุมธานี

12140

2,675 0135563008231 บจ.ไอยู-คอสเมด กรุ๊ป จากัด

31/3/2563

5,000,000

47723

จาหน่ายเครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์เสริม
ความงาม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหาร
บารุงสุขภาพ ยาแะลเวชภัณฑ์

39/13 หมู่ที่ 2

ต.หน้าไม้

อ.ลาดหลุมแก้ว

จ.ปทุมธานี

12140

2,676 0135563005932 บจ.จิงโจ้ เซลส์เซอร์วสิ จากัด

4/3/2563

5,000,000

43210

ประกอบกิจการรับจ้างให้บริการงานด้าน
วิศวกรรม ระบบไฟฟ้า ระบบ
เครื่องปรับอากาศ

88/69 หมู่ที่ 17

ต.บึงคาพร้อย

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

2,677 0135563005983 บจ.เอส แอนด์ เอส ซีซีทีวี จากัด

5/3/2563

5,000,000

43210

ประกอบกิจการรับเหมาระบบไฟฟ้า
ติดตั้งข้อต่อและการเดินสายไฟฟ้า ติดตั้ง
กล้องวงจรปิด

80/231 หมู่ที่ 4

ต.ลาดสวาย

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

2,678 0135563006769 บจ.สวัสดี ดิเวลอปเม้นท์ 2020
จากัด

13/3/2563

5,000,000

23951

ประกอบกิจการทาผลิตภัณฑ์คอนกรีต
เสาเข็ม ท่อ แผ่นคอนกรีต เสาไฟฟ้า

36/28 หมู่ที่ 7

ต.ลาลูกกา

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

1/198 หมู่ที่ 11
671-674 หมู่ที่ 8

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

2,679 0135563007251 บจ.ยู ซ่าแวร์ พลัส จากัด

19/3/2563

5,000,000

43210

ติดตั้งปรับปรุงออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ 65/177 หมู่ที่ 4
ไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตทุกชนิดทุกประเภท

ต.บึงคาพร้อย

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

2,680 0135563007269 บจ.อลิคอร์น ก่อสร้าง จากัด

19/3/2563

5,000,000

41002

ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้าง อาคาร 28 หมู่ที่ 2
พาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ราชการ
ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงาน
ก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทางาน
โยธาทุกประเภท

ต.บึงคาพร้อย

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

9/3/2563

5,000,000

46614

ประกอบกิจการ ขายเครื่องน้ามันหล่อลื่น 46/11 หมู่ที่ 4
และอะไหล่รถยนต์ ประดับยนต์ทั้งเก่าและ
ใหม่

ต.ท้ายเกาะ

อ.สามโคก

จ.ปทุมธานี

12160

2,682 0135563007617 บจ.คลีนเนอร์ อินเตอร์ เซอร์วสิ
จากัด

24/3/2563

5,000,000

81210

ประกอบกิจการบริการทาความสะอาดพื้น 49/38 หมู่ที่ 4
และกระจกสูงที่พักอาศัย คอนโดมิเนียม
อาคารสูง

ต.สามโคก

อ.สามโคก

จ.ปทุมธานี

12160

2,683 0135563006351 บจ.พงษ์พันธ์ เจเนอรัล ทราน
สปอร์ต จากัด

9/3/2563

4,000,000

49323

ประกอบกิจการรับจ้างขนส่งสินค้า

ต.คลองหนึ่ง

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

12120

2,684 0135563006947 บจ.ไทย กวาง หลง เทรดดิ้ง จากัด

16/3/2563

4,000,000

47190

ประกอบกิจการซื้อมา ขายไป วัสดุ
807/123 หมู่ที่ 8
ก่อสร้างสิ่งจาเป็นในชีวติ ประจาวัน
เครื่องจักรและอุปกรณ์ อุปกรณ์เครื่องกล
และไฟฟ้าฯ

ต.คูคต

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12130

2,685 0135563008222 บจ.สี่ง้วนฮง จากัด

31/3/2563

4,000,000

47524

การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพื่อใช้ในงาน
ก่อสร้าง การก่อสร้างถนน สะพานและ
อุโมงค์

44 หมู่ที่ 10

ต.คูบางหลวง

อ.ลาดหลุมแก้ว

จ.ปทุมธานี

12140

2,686 0135563006831 บจ.อัยญรา เดนท์ จากัด

13/3/2563

3,500,000

86203

ประกอบธุรกิจให้บริการทางทันตกรรม
แบบครบวงจร

55/68,55/69 หมู่ที่ 9

ต.คลองสอง

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

12120

2,687 0135563006629 บจ.แสนประดับสุข ก่อสร้าง จากัด

12/3/2563

3,000,000

41002

ประกอบกิจการรับออกแบบและรับเหมา
ก่อสร้างทุกประเภท

109/4 หมู่ที่ 1

ต.บ้านใหม่

อ.เมืองปทุมธานี

จ.ปทุมธานี

12000

2,688 0135563006637 บจ.อินทร์อานวย แมเนจเม้นท์
แอนด์ ซัพพลาย จากัด

12/3/2563

3,000,000

49323

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
และคนดดยสารทั้งทางบกและทางน้าทั้ง
ในประเทสและต่างประเทศ

71/398 หมู่ที่ 4

ต.หลักหก

อ.เมืองปทุมธานี

จ.ปทุมธานี

12000

2,689 0135563006572 บจ.แสนร้อยล้าน ก่อสร้าง จากัด

11/3/2563

3,000,000

41002

ประกอบกิจการรับออกแบบ และรับเหมา 34/237 หมู่ที่ 1
ก่อสร้างทุกประเภท

ต.คลองสอง

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

12120

2,681 0135563006301 บจ.เอส.เอ็น. 2020 จากัด

63/6 หมู่ที่ 13

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

2,690 0135563007234 บจ.จิ๋ว ไท่ 2020 (ประเทศไทย)
จากัด

19/3/2563

3,000,000

46209

ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้
พริกไทย พืชสวน บุหรี่ยาเส้น เครื่องดื่ม
น้าดื่ม น้าแร่ น้าผลไม้ สุรา เบียร์

89/22 หมู่ที่ 12

ต.คลองสอง

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

12120

2,691 0135563008133 บจ.บีพี เอ็นรีช (ไทยแลนด์) จากัด

30/3/2563

3,000,000

10619

ประกอบกิจการผลิต นาเข้า จาหน่าย
อาหารเสริม เวชสาอาง อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ทุกชนิด

59/85 หมู่ที่ 4

ต.คลองสอง

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

12120

2,692 0135563006114 บจ.เคแอพพลาย เทคนิคัล จากัด

6/3/2563

3,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย และ
งานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด

154/4 หมู่ที่ 1

ต.หน้าไม้

อ.ลาดหลุมแก้ว

จ.ปทุมธานี

12140

2,693 0135563006220 บจ.188 เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

9/3/2563

3,000,000

74101

ประกอบกิจการให้บริการออกแบบตกแต่ง 26/472 หมู่บ้าน เดอะคัลเลอร์สมิกซ์
ภายในและภายนอกบ้าน
รังสิต-วงแหวน หมู่ที่ 1

ต.ลาดสวาย

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

2,694 0135563007129 บจ.เอเชีย แฟบเทค จากัด

18/3/2563

2,000,000

46599

ประกอบกิจการค้าเครื่องจักร เครื่องมือ
อุปกรณ์ สาหรับงานก่อสร้างและโรงงาน
อุตสาหกรรม

ต.บางคูวดั

อ.เมืองปทุมธานี

จ.ปทุมธานี

12000

2,695 0135563007901 บจ.ลิ้มเจริญชัย สตีล จากัด

27/3/2563

2,000,000

46622

ประกอบกิจการจาหน่ายสังกะสี อลูมิเนียม 42/1 หมู่ที่ 5
สแตนเลส ซิงค์ แผ่นเรียบ ลูกหมุนระบาย
อากาศ เหล็ก เหล็กเส้น

ต.บางพูน

อ.เมืองปทุมธานี

จ.ปทุมธานี

12000

2,696 0135563008044 บจ.เอฟเอ็มจี กรุ้ป (ประเทศไทย)
จากัด

27/3/2563

2,000,000

46321

ประกอบกิจการนาเข้า และจาหน่าย
เครื่องดื่มและแอลกอฮอลล์ทุกชนิด

ต.หลักหก

อ.เมืองปทุมธานี

จ.ปทุมธานี

12000

2,697 0133563001269 หจ.เอชเอชเค888

18/3/2563

2,000,000

46900

ประกอบกิจการนาเข้าผัก ผลไม้ พืชสวน 32/254 หมู่ที่ 9
อาหารแห้ง อาหารสาเร็จรูป น้าตาล
น้ามันพืช อาหารสัตว์และเครื่องบริโภคอื่น

ต.คลองหนึ่ง

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

12120

2,698 0135563006378 บจ.อีซี่ เฟิสท์ ฟู้ด จากัด

10/3/2563

2,000,000

46319

ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง
อาหารทะเลและเครื่องบริโภคอื่นๆ

ต.คลองสอง

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

12120

2,699 0135563006556 บจ.เอสดับบลิวแปดหนึ่ง อิมพอร์ท
เอ็กซ์พอร์ท จากัด

11/3/2563

2,000,000

46103

ประกอบกิจการนาเข้าและส่งออก เช่น ไม้ 55/23 หมู่ที่ 1
กฤษณา น้ามันกฤษณา

ต.คลองสาม

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

12120

2,700 0135563006564 บจ.สยามเนเจอร์ อินเตอร์เนชั่น
แนล จากัด

11/3/2563

2,000,000

46692

ประกอบกิจการจาหน่ายปุ๋ย วัสดุอุปกรณ์ 39/11 หมู่ที่ 5
ทางการเกษตร จุลินทรีย์ สารชีวภาพและ
เคมีภัณฑ์

ต.คลองเจ็ด

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

12120

2,701 0135563007412 บจ.เมตริกซ์ บิสซิเน็ส แอ็ดไวเซอรี่ 23/3/2563
(ไทยแลนด์) จากัด

2,000,000

69100

ประกอบการให้คาเเนะนาเเละปรึกษางาน 98/33 หมู่ที่ 2
ด้านกฎหมายทุกประเภท

ต.คลองหนึ่ง

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

12120

113/11 หมู่ที่ 1 ซอย6 ถนนสาย 345

55/285 หมู่บ้าน เมืองเอก หมู่ที่ 7

59/94-95 หมู่ที่ 9 ถนนไอยรา

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

2,702 0135563006165 บจ.ฮิป เอ็ดดูเคชั่น จากัด

6/3/2563

2,000,000

85499

ประกอบกิจการให้บริการ การศึกษา
เกี่ยวกับสร้างเสริมทักษะชีวติ สนับสนุน
การศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษา (เมื่อได้รบั อนุญาตจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเเล้ว)

94 อาคารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค
ต.ประชาธิปัตย์
รังสิต ห้องเลขที่ PL2.3.SHP005-006 ชั้น
3 ถนนพหลโยธิน

อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี

12130

2,703 0135563006203 บจ.แท็กซี่ไทยออโต้ จากัด

9/3/2563

2,000,000

45101

การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วน
บุคคลรถกระบะรถตู้ และรถขนาดเล็กที่
คล้ายกัน

69/488 หมู่ที่ 3

ต.บึงยี่โถ

อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี

12130

2,704 0135563006513 บจ.ริช โกลด์ เทค จากัด

11/3/2563

2,000,000

27909

ประกอบกิจการผลิต จาหน่าย ส่งออก
9/111 ซอยรังสิต-นครนายก 34/1
เครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า ในโรงงาน
อุตสาหกรรม

ต.ประชาธิปัตย์

อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี

12130

2,705 0135563007633 บจ.ไทยวัฒนา เอสเตท จากัด

25/3/2563

2,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด
รวมทั้งรับทางานโยธาทุกประเภท

2/273 หมู่ที่ 18

ต.คูคต

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12130

2,706 0135563007820 บจ.เอสโอเอส บิวนิค จากัด

26/3/2563

2,000,000

20232

ประกอบกิจการผลิตและ จัดจาหน่าย
อุปกรณ์เสริมความงามและสปา รวมทั้ง
เจลแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัย

48/53 หมู่ที่ 7 ถนนบุญคุ้ม

ต.คูคต

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12130

2,707 0135563008028 บจ.ดีเอสดีลักซ์ จากัด

27/3/2563

2,000,000

46494

การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน 7/214 ซอยรังสิต-นครนายก 34/1
ที่ทาจากวัสดุทุกชนิด

ต.ประชาธิปัตย์

อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี

12130

2,708 0133563001404 หจ.ช.อ๊อฟ เอ็นจิเนียริ่ง

23/3/2563

2,000,000

43210

รับเหมาติดตั้ง ระบบไฟฟ้า ระบบปรับ
อากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกัน
อัคคีภัยและระบบสื่อสารโทรคมนาคม

ต.ลาดสวาย

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

2,709 0213563000733 หจ.ภูเดช อินเตอร์กรุ๊ป
2,710 0135563005916 บจ.ไชน่า อิเล็กทรอนิค ยูเนี่ยน
(ไทยแลนด์) จากัด

16/3/2563
4/3/2563

2,000,000
2,000,000

47111
46103

ประกอบกิจการซุปเปอร์มาร์เก็ต
50/256 หมู่ที่ 4
ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออก
2/119/1 หมู่ที่ 1
เฟอร์นิเจอร์ และสินค้าอุปโภคและบริโภค
ทุกชนิด

ต.บึงคาพร้อย
ต.ลาดสวาย

อ.ลาลูกกา
อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี
จ.ปทุมธานี

12150
12150

2,711 0135563007021 บจ.แมกซ์ไนซ์ จากัด

17/3/2563

2,000,000

46109

ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออก จัดจาหน่าย 24/265 หมู่บ้าน วราบดินทร์ วงแหวนขายปลีก ส่ง สินค้าอุปโภค บริโภค น้าดื่ม ลาลูกกา หมู่ที่ 12
เครื่องชูกาลัง ถุงยางอนามัย

ต.บึงคาพร้อย

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

2,712 0135563007668 บจ.กิติ คอนกรีต จากัด

25/3/2563

2,000,000

23951

ประกอบกิจการผลิต จาหน่าย คอนกรีต
สาเร็จรูปทุกชนิด รวมทั้งผลิตภัณฑ์
คอนกรีตชนิดต่างๆ เช่น เเผ่นพื้น

ต.บึงคาพร้อย

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

12/58 หมู่ที่ 7

10/4 หมู่ที่ 2

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

2,713 0133563001196 หจ.ทีพี. เมทัลเวิรค์

17/3/2563

1,500,000

24109

ประกอบกิจการบริการงานแปรรูปโลหะ
ทุกชนิด

2,714 0133563001102 หจ.เอสเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง

10/3/2563

1,500,000

25922

2,715 0135563006921 บจ.อาไพโภชนาฟูดส์ จากัด

16/3/2563

1,050,000

2,716 0133563001021 หจ.เมืองทองพัฒนา

2/3/2563

2,717 0133563001315 หจ.อินฟินิตี๊ทรัพย์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
145/33 หมู่ที่ 9

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

ต.คูคต

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12130

ประกอบกิจการรับผลิตงานกลึงทุกชนิด 14/8 หมู่ที่ 6
ทุกประเภท และผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ งาน
ปั้มขึ้นรูป งานโลหะสั่งทาทุกแบบ

ต.บึงบา

อ.หนองเสือ

จ.ปทุมธานี

12170

46319

ประกอบกิจการขายส่งผลิตภัณฑ์อาหาร
อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

38/25 หมู่บ้าน เอ็มที ซิตี้ หมู่ที่ 13

ต.คลองหนึ่ง

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

12120

1,000,000

68202

ประกอบกิจการรับจ้างบริหาร จัดการ
ทรัพย์สินอื่นๆ จาพวกที่ดินที่อยู่อาศัย
และสิ่งปลูกสร้างเชิงพาณิชย์ทุกประเภท

445/147 หมู่ที่ 5

ต.บางคูวดั

อ.เมืองปทุมธานี

จ.ปทุมธานี

12000

19/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมางานระบบอาคาร 299/158 หมู่ที่ 4
ระบบสาธาณูปโภค เช่น ระบบไฟฟ้า
ระบบประปา

ต.บางเดื่อ

อ.เมืองปทุมธานี

จ.ปทุมธานี

12000

2,718 0133563001391 หจ.พีซี.เค กรุ๊ป (8222)

20/3/2563

1,000,000

43210

ประกอบกิจการทาการติดตั้ง บริการ
ระบบจานดาวเทียม ระบบกล้องวงจรปิด
ระบบควบคุมความปลอดภัยใน
คอนโดมิเนียม ที่อยู่อาศัย ติดตั้งระบบ
ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า

189/242 หมู่ที่ 1

ต.บางคูวดั

อ.เมืองปทุมธานี

จ.ปทุมธานี

12000

2,719 0133563001421 หจ.วาสินี การช่าง

23/3/2563

1,000,000

41002

บริการรับเหมาก่อสร้าง รับเหมางานระบบ 602/377 หมู่ที่ 4
รับเหมาติดตั้งงานโครงสร้าง รับเหมา
ตกแต่งต่อเติม ทุกประเภท

ต.บางพูน

อ.เมืองปทุมธานี

จ.ปทุมธานี

12000

2,720 0133563001480 หจ.ซิเคียวเฮ้าส์

25/3/2563

1,000,000

20232

ผลิต ขายส่ง ขายปลีก นาเข้าและส่งออก
สินค้าเครื่องสาอาง

ต.บางคูวดั

อ.เมืองปทุมธานี

จ.ปทุมธานี

12000

2,721 0135563005657 บจ.ดี-ริช เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จากัด

2/3/2563

1,000,000

93199

ประกอบกิจกรรมอื่นๆทางด้านการกีฬาซึ่ง 88/72 หมู่บ้าน สราญสิริ ติวานนท์-แจ้ง
มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัฒนะ2 หมู่ที่ 3

ต.บ้านใหม่

อ.เมืองปทุมธานี

จ.ปทุมธานี

12000

2,722 0135563005665 บจ.ทีเค เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง
(2020) จากัด

3/3/2563

1,000,000

68202

ประกอบกิจการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 122/326 หมู่ที่ 3
กับอสังหาริมทรัพย์

ต.บ้านฉาง

อ.เมืองปทุมธานี

จ.ปทุมธานี

12000

2,723 0135563005771 บจ.กู๊ด แอคเคาน์ติ้ง จากัด

3/3/2563

1,000,000

69200

ให้บริการทาบัญชีและการตรวจสอบบัญชี 120/310 หมู่บ้าน ชวนชื่น การ์เด้นวิลล์
การให้คาปรึกษาด้านบัญชี
หมู่ที่ 5

ต.บางเดื่อ

อ.เมืองปทุมธานี

จ.ปทุมธานี

12000

2,724 0135563005860 บจ.เอ็มซี เอเลเวเตอร์ จากัด

4/3/2563

1,000,000

43299

ประกอบกิจการให้บริการติดตั้งลิฟท์

ต.บางคูวดั

อ.เมืองปทุมธานี

จ.ปทุมธานี

12000

106/72 หมู่ที่ 8

115/467 หมู่ที่ 10

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

2,725 0135563005908 บจ.คิวคอนทินิวอัม จากัด

4/3/2563

1,000,000

58202

ประกอบกิจการบริการรับสร้างรูปแบบ
วิธกี ารดาเนินกิจการของบริษัทในการ
สร้างรายได้จะมีการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการสร้างธุรกิจ รวมถึงสร้าง
แอฟฟลิเคชั่นแบบออนไลน์

17/21 หมู่ที่ 3

2,726 0135563005924 บจ.บางกอก อินเตอร์ เบฟเวอเรจ
จากัด

4/3/2563

1,000,000

56101

ประกอบกิจการจาหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม 170/10 หมู่ที่ 5
กาแฟ เบเกอรี่ รวมทั้งเครื่องชงกาแฟ
เครื่องบดกาแฟ และอุปกรณ์ต่างๆที่
เกี่ยวข้องทุกประเภท

2,727 0135563006009 บจ.เค เซเว่น ครีเอชั่น จากัด

5/3/2563

1,000,000

59112

รับจัด ทาและผลิตรายการผ่านทาง
โทรทัศน์ และทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

2,728 0135563006025 บจ.อีบีซี โกลบอลกรีน จากัด

5/3/2563

1,000,000

20231

ประกอบกิจการผลิต เเละจัดหาเพื่อ
130/1 หมู่บ้าน มณีรนิ ทร์ เลค เเอนด์
จาหน่าย น้ายาอเนกประสงค์ น้ายาฆ่าเชื้อ พาร์ค หมูท่ ี่ 1
โรค น้ายาฆ่าเเบคทีเรียเเละไวรัสเเละ
น้ายาทาความสะอาดพื้น น้ายาทาความ
สะอาดผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทาจากสเเตนเลส

2,729 0135563006068 บจ.ทริปเปิ้ลวัน สมาร์ทเทค จากัด

6/3/2563

1,000,000

46599

ประกอบกิจการซื้อขาย นาเข้า ส่งออก
อุปกรณ์รกั ษาความปลอดภัยและ
อิเลคทรอนิคส์

2,730 0135563006092 บจ.เวิรก์ พลัส ครีเอทีฟ จากัด

6/3/2563

1,000,000

82302

ประกอบกิจการรับจ้างจัดออแกไนซ์ และ 129/102 หมู่บ้าน ชวนชื่น ไพร์มวิลล์
รับจัดงานอีเว้นท์ทุกชนิด ทุกประเภท
หมู่ที่ 8

2,731 0135563006122 บจ.สรวงรัตน์ 2499 จากัด

6/3/2563

1,000,000

46414

2,732 0135563006238 บจ.เก้าไนน์ เทล จากัด

9/3/2563

1,000,000

2,733 0135563006271 บจ.โกตวง แอนด์ แอสโซซิเอทส์
จากัด

9/3/2563

2,734 0135563006751 บจ.เอส.เอส.พี แล็บอินสทรูเม้นท์
จากัด

13/3/2563

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

ต.บ้านใหม่

อ.เมืองปทุมธานี

จ.ปทุมธานี

12000

ต.บางกะดี

อ.เมืองปทุมธานี

จ.ปทุมธานี

12000

99/78 หมู่บ้าน ชวนชื่นกอล์ฟอเวนิว หมู่ ต.บางคูวดั
ที่ 8

อ.เมืองปทุมธานี

จ.ปทุมธานี

12000

ต.บางคูวดั

อ.เมืองปทุมธานี

จ.ปทุมธานี

12000

ต.บ้านกลาง

อ.เมืองปทุมธานี

จ.ปทุมธานี

12000

ต.บางคูวดั

อ.เมืองปทุมธานี

จ.ปทุมธานี

12000

ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องแต่งกาย 126/41 หมู่บ้าน โดมทอง วิลเลจ หมู่ที่ 4 ต.สวนพริกไทย
เสื้อผ้า บุรษุ สตรี เด็กและเด็กอ่อน ชุดนอน

อ.เมืองปทุมธานี

จ.ปทุมธานี

12000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด

ต.บ้านฉาง

อ.เมืองปทุมธานี

จ.ปทุมธานี

12000

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทั่วไป ทั้ง 88/7 หมู่ที่ 4
ของรัฐและเอกชน

ต.สวนพริกไทย

อ.เมืองปทุมธานี

จ.ปทุมธานี

12000

1,000,000

46599

ประกอบกิจการจาหน่าย เครื่องมือ
วิเคราะห์วทิ ยาศาสตร์ ทุกชนิดรวมทั้ง
อะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

ต.หลักหก

อ.เมืองปทุมธานี

จ.ปทุมธานี

12000

111/111 หมู่ที่ 5

222/68 หมู่บ้าน เมททาวน์ ปทุม-ติวา
นนท์ หมู่ที่ 3

432/102 หมู่ที่ 4

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

2,735 0135563006815 บจ.ทรัพย์กลมกล่อม จากัด

13/3/2563

1,000,000

47219

ประกอบกิจการค้า จาหน่ายชา กาแฟปรุง 152/4 หมู่ที่ 6 ถนนรังสิต-ปทุมธานี
สาเร็จ น้าผลไม้ เบเกอร์รี่

ต.บางพูน

อ.เมืองปทุมธานี

จ.ปทุมธานี

12000

2,736 0135563006904 บจ.โตโน่ เฟรม จากัด

16/3/2563

1,000,000

22210

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายประตู
หน้าต่าง ยูพีวซี ี

99/6 หมู่ที่ 7

ต.บางเดื่อ

อ.เมืองปทุมธานี

จ.ปทุมธานี

12000

2,737 0135563007030 บจ.โอจี คอร์ปอเรชั่น จากัด

17/3/2563

1,000,000

46900

ประกอบกิจการจาหน่าย นาเข้า ส่งออก
สินค้าอุปโภค บริโภคและสินค้าเกษตร

55/336 หมู่ที่ 7

ต.หลักหก

อ.เมืองปทุมธานี

จ.ปทุมธานี

12000

2,738 0135563007064 บจ.เดชพนต์ คอนสตรัคชั่น จากัด
2,739 0135563007188 บจ.พีวดี ี ฮอร์ส เพาเวอร์ จากัด

18/3/2563
19/3/2563

1,000,000
1,000,000

41002
46204

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 170/174 หมู่ที่ 1
ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย ม้า อุปกรณ์
177/397 หมู่ที่ 1
เกี่ยวกับม้าทั้งในประเทสและต่างประเทส

ต.บางคูวดั
ต.หลักหก

อ.เมืองปทุมธานี
อ.เมืองปทุมธานี

จ.ปทุมธานี
จ.ปทุมธานี

12000
12000

2,740 0135563007218 บจ.ทีที แอนด์ ที เทคนิคอล จากัด

19/3/2563

1,000,000

71102

ประกอบกิจการให้คาปรึกษา ออกแบบ
ระบบอิเลคทรอนิกส์ เครื่องมือสื่อสาร
ระบบป้องกันอัคคีภัยต่างๆ

142 หมู่ที่ 5

ต.บ้านใหม่

อ.เมืองปทุมธานี

จ.ปทุมธานี

12000

2,741 0135563007293 บจ.พีเอสเค ซัพพลาย แอนด์
เซอร์วสิ จากัด

20/3/2563

1,000,000

47595

ประกอบกิจการจาหน่ายให้บริการติดตั้ง
ซ่อมบารุง เติมน้ายา เครื่องปรับอากาศ

88/378 หมู่ที่ 3

ต.บางกะดี

อ.เมืองปทุมธานี

จ.ปทุมธานี

12000

2,742 0135563007307 บจ.เจ้าพระยาวาริช เอ็นเนอยี
แอนด์ ซัพพลาย จากัด

20/3/2563

1,000,000

46612

ประกอบกิจการขายส่งเชื้อเพลิงเหลว

26/5 หมู่ที่ 2 ซอยวัดเทียนถวาย ถนนติ
วานนท์

ต.บ้านใหม่

อ.เมืองปทุมธานี

จ.ปทุมธานี

12000

2,743 0135563007463 บจ.แกรนด์ นิวไฮ อินเตอร์เทรด
จากัด

23/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างและ
ติดตั้งอุปกรณ์ภายใน ภายนอกอาคาร
สถานที่เรียน

81/27 หมู่ที่ 5

ต.บางเดื่อ

อ.เมืองปทุมธานี

จ.ปทุมธานี

12000

2,744 0135563007714 บจ.นอร์ทเทิรน์ สตาร์ ฮอสพิทาลิตี้
จากัด

25/3/2563

1,000,000

70209

ประกอบกิจการรับบริการเป็นที่ปรึกษา
และให้คาแนะนาปัญหาเกี่ยวกับด้าน
บริหารงานโรงแรม

170/302 หมู่ที่ 1

ต.บางคูวดั

อ.เมืองปทุมธานี

จ.ปทุมธานี

12000

2,745 0135563007773 บจ.นีโอ อินฟินิตี้ จากัด
2,746 0135563007790 บจ.สิปปะ เตโช จากัด

26/3/2563
26/3/2563

1,000,000
1,000,000

46443
74101

ประกอบกิจการขายส่งเครื่องสาอาง
101/105 หมู่ที่ 6
ประกอบกิจการออกแบบตกแต่งภายใน 10/34 หมูท่ ี่ 4
และรับปรึกษาเกี่ยวกับการตกแต่งภายใน

ต.หลักหก
ต.บางขะแยง

อ.เมืองปทุมธานี
อ.เมืองปทุมธานี

จ.ปทุมธานี
จ.ปทุมธานี

12000
12000

2,747 0135563007811 บจ.เอ็นวาย ดีไซน์ แอนด์ แมชชีน
เนอรี่ จากัด

26/3/2563

1,000,000

82990

ประกอบกิจการรับจ้าง ให้บริการ ความ
ต้องการและตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด

603/165 หมู่ที่ 4

ต.บางพูน

อ.เมืองปทุมธานี

จ.ปทุมธานี

12000

2,748 0135563007897 บจ.สานักงานกฎหมาย ธนพงศ์
จากัด

27/3/2563

1,000,000

69100

กิจกรรมทางกฎหมาย

60/5 หมู่ที่ 5

ต.บางคูวดั

อ.เมืองปทุมธานี

จ.ปทุมธานี

12000

2,749 0135563007943 บจ.เฟิรส์ ลอว์ คอนเนคชั่น จากัด
2,750 0135563007951 บจ.บีวเี วล จากัด

27/3/2563
27/3/2563

1,000,000
1,000,000

69100
47190

กิจกรรมทางกฎหมาย
การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป

9/8 หมู่ที่ 6
83/527 หมู่ที่ 4

ต.บางคูวดั
ต.บางพูน

อ.เมืองปทุมธานี
อ.เมืองปทุมธานี

จ.ปทุมธานี
จ.ปทุมธานี

12000
12000

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

2,751 0135563007994 บจ.ทาดี ทาด้วย จากัด

27/3/2563

1,000,000

59112

ประกอบกิจการรับจ้างผลิตรายการด้าน
สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์โซเชียลมิเดีย

2,752 0135563008176 บจ.พูนทรัพย์อนันต์ สตีล จากัด

30/3/2563

1,000,000

46622

2,753 0135563008257 บจ.ซีพีทีที เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

31/3/2563

1,000,000

2,754 0133563001293 หจ.บีทีซี ทรานสปอร์ต

18/3/2563

2,755 0133563001455 หจ.ภณัฐ เอนเทอร์ไพรซ์
2,756 0133563001510 หจ.แมซซีฟ บิลเดอร์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
81/31 หมู่ที่ 3

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

ต.บางเดื่อ

อ.เมืองปทุมธานี

จ.ปทุมธานี

12000

ประกอบกิจการขายส่งเหล็กเหล็กกล้าและ 56/3 ถนนซ่อมสร้าง
โลหะที่นอกกลุ่มเหล็กขั้นมูลฐาน

ต.บางพูน

อ.เมืองปทุมธานี

จ.ปทุมธานี

12000

43223

ให้บริการออกแบบติดตั้งซ่อมแซมบารุง
ระบบปรับอากาศ ระบบดับเพลิง ระบบ
ไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล รับออกแบบ
รับเหมาก่อสร้าง อาคารโรงงานและ
สิ่งก่อสร้างอื่นๆ

170/258 หมู่บ้าน ภัสสร 26 (ราช
พฤกษ์-ติวานนท์) หมู่ที่ 1

ต.บางคูวดั

อ.เมืองปทุมธานี

จ.ปทุมธานี

12000

1,000,000

49323

ประกอบกิจการรับบริการขนส่ง รับ
ประมูลงานเพื่อการขนส่ง โดยทาการ
ขนส่งสินค้า คนโดยสาร พนักงาน

155/265 หมู่ที่ 1

ต.ลาผักกูด

อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี

12110

24/3/2563
27/3/2563

1,000,000
1,000,000

49323
74101

ประกอบกิจการขนส่งสินค้า
49/412 หมู่ที่ 2
ออกแบบกราฟฟิกและรับเหมาตกแต่ง
53/137 หมู่ที่ 1
ภายใน ออกแบบมัลติมีเดียและเทคโนโลยี

ต.บึงสนั่น
ต.รังสิต

อ.ธัญบุรี
อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี
จ.ปทุมธานี

12110
12110

2,757 0135563005720 บจ.เรืองอรุณ ฟู้ด แอนด์ ซัพพลาย
จากัด

3/3/2563

1,000,000

56101

ประกอบกิจการขายอาหารที่ปรุงขึ้น
มาแล้วบริโภคได้ทันทีทุกชนิด

53 หมู่ที่ 1

ต.บึงน้ารักษ์

อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี

12110

2,758 0135563005754 บจ.ทีเอ็น การช่างแอนด์เซอร์วสิ
จากัด

3/3/2563

1,000,000

41002

การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย

99/1823 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก

ต.ลาผักกูด

อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี

12110

2,759 0135563006050 บจ.พินชา พานิชย์ จากัด
2,760 0135563006297 บจ.ณฐา ออกาไนเซอร์ จากัด

6/3/2563
9/3/2563

1,000,000
1,000,000

46414
56210

ประกอบกิจการขายส่งเสื้อผ้า
การบริการด้านการจัดเลี้ยง

231/187 หมู่ที่ 4
ต.รังสิต
130/486 หมูบ่ ้าน สัมมากรรังสิต คลอง 7 ต.ลาผักกูด
หมู่ที่ 1

อ.ธัญบุรี
อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี
จ.ปทุมธานี

12110
12110

2,761 0135563006581 บจ.คิงไอทีเทคโนโลยี จากัด

12/3/2563

1,000,000

46510

ประกอบกิจการค้า เครื่องคอมพิวเตอร์
200/255 หมู่บ้าน เคหะชุมชนรังสิต
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร ไอ คลอง 10/1 หมู่ที่ 2
ที และโทรคมนาคม อุปกรณ์สานักงาน
และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ต.บึงสนั่น

อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี

12110

2,762 0135563006718 บจ.มารุตดีไซน์ จากัด

13/3/2563

1,000,000

71101

ประกอบกิจการให้บริการออกแบบ
สถาปัตย์ ภูมิสถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง
ภายในและวิศวกรรม

105/52 หมู่ที่ 3

ต.ลาผักกูด

อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี

12110

2,763 0135563007102 บจ.พรชัย เอ็กซ์เปิรต์ อิเลคทริค
ไทย จากัด

18/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร
พาณิชย์ อาคารสานักงาน อาคารที่พัก
อาศัย สถานที่ทาการ

89/36 หมู่ที่ 2

ต.บึงน้ารักษ์

อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี

12110

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

2,764 0135563007137 บจ.เอ็นดี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรด 18/3/2563
ดิ้ง จากัด

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 65/10 หมู่ที่ 4
อาคารพาณิชย์ อาคารท่พักอาศัย สถานที่
ทาการ

ต.ลาผักกูด

อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี

12110

2,765 0135563007170 บจ.ลิงค์อินโนเวชั่น ทีดีซี จากัด

18/3/2563

1,000,000

47190

ประกอบกิจการซื้อ ขาย สินค้าอุปโภค
บริโภค และจาหน่ายอาหารสาเร็จรูปทุก
ชนิด รวมถึงผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงาน
ทุกชนิด

200/537 หมู่ที่ 1

ต.บึงสนั่น

อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี

12110

2,766 0135563007323 บจ.โก ซัสเทนเนเบิล (ไทยแลนด์)
จากัด

20/3/2563

1,000,000

70209

ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษา ฝึกอบรม
ทาการวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่
ความยั่งยืน

66/164 หมู่บ้าน แสงตะวัน ถนนรังสิตนครนายก

ต.บึงน้ารักษ์

อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี

12110

2,767 0135563007447 บจ.นาทรัพย์ เฟอร์นิเจอร์ จากัด
2,768 0135563007536 บจ.พ.พลินทร์ จากัด

23/3/2563
24/3/2563

1,000,000
1,000,000

31001
71102

การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
21/44 หมู่ที่ 3
ประกอบกิจการรับให้คาปรึกษา ทางด้าน 261/56 หมู่ที่ 1
พลังงานและวิศวกรรม

ต.ลาผักกูด
ต.ลาผักกูด

อ.ธัญบุรี
อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี
จ.ปทุมธานี

12110
12110

2,769 0135563007595 บจ.เอ็นเนอจี โซลูชั่น โฮลดิ้งส์
จากัด

24/3/2563

1,000,000

64202

ประกอบกิจการร่วมสนับสนุน ลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟ้า

ต.ลาผักกูด

อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี

12110

2,770 0133563001129 หจ.ณัฐรดา คอนสตรัคชั่น ๙๙๙

11/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร 31/1466 หมู่ที่ 2
พาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทาการ
ถนน ทางระบายน้า

ต.คลองสาม

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

12120

2,771 0133563001439 หจ.อาร์เอสดี โปรเกรส

23/3/2563

1,000,000

28199

ประกอบกิจการผลิต ชิ้นส่วนเครื่องจักร
อะไหล่เครื่องจักรทุกชนิด

ต.คลองสอง

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

12120

2,772 0133563001463 หจ.ชินภัสญ์

25/3/2563

1,000,000

78109

ประกอบกิจการบริการพนักงานขับรถ คน 56/1 หมู่ที่ 4
ทาสวน พนักงานเสริฟ บริการรับจ้าง
เฝ้าไข้ เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

ต.คลองหนึ่ง

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

12120

2,773 0135563005592 บจ.เอโฟร์อินเตอร์ วิศวกรรม จากัด

2/3/2563

1,000,000

43210

ประกอบกิจการให้บริการ ติดตั้ง รับเหมา 32/283 หมู่ที่ 6
งานระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบความ
ปลอดภัย ระบบประปา

ต.คลองสาม

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

12120

2,774 0135563005622 บจ.วิสคอน เทคโนโลยี จากัด

2/3/2563

1,000,000

46599

ประกอบกิจการค้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ 54/88 หมู่ที่ 4
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์
เครื่องจักรอุตสาหกรรม

ต.คลองสี่

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

12120

2,775 0135563005703 บจ.โชคอนุภัทร เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

3/3/2563

1,000,000

25922

รับจ้างผลิต ออกแบบ รับทางานตามแบบ 44/207 หมู่ที่ 10
ที่กาหนด งานกลึง กัด ไส เจาะ คว้าน ขึ้น
รูป

ต.คลองหนึ่ง

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

12120

169/4 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก

55/64 หมู่ที่ 3

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

2,776 0135563005746 บจ.ออโต้ไลน์ อินดัสเทรียล
เซอร์วสิ จากัด

3/3/2563

1,000,000

33121

ประกอบกิจการตรวจเช็ค ซ่อมแซม ขน
ย้าย ติดตั้ง รื้อถอน เครื่องจักรทุกชนิด

3/3 หมู่ที่ 13

ต.คลองสาม

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

12120

2,777 0135563005941 บจ.วี.เอ็มอีทู จากัด

5/3/2563

1,000,000

43301

ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้งงานระบบ
ประกอบอาคาร

36/176 หมู่บ้าน พฤกษาวิลเลจ 29 หมู่ที่ ต.คลองสาม
2

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

12120

2,778 0135563005991 บจ.ซันทูแซทบิวตี้ เซ็นเตอร์ จากัด

5/3/2563

1,000,000

47723

ประกอบธุรกิจขายปลีกเครื่องสาอาง
รวมถึงสิ่งปลูกปรุงแต่งสาหรับประทิน
ร่างกายหรือประเทืองโฉม

59/169 หมู่ที่ 4

ต.คลองสอง

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

12120

2,779 0135563006017 บจ.แอคคอม อิน ไทย จากัด

5/3/2563

1,000,000

81210

บริการรับทาความสะอาด บริการจัดหา
แม่บ้านเพื่อทาความสะอาด ห้องพัก
อาคารที่อยู่อาศัย

50/197 หมู่ที่ 4

ต.คลองสาม

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

12120

2,780 0135563006131 บจ.ดีดีดี โกลบอล เทรดดิ้ง จากัด

6/3/2563

1,000,000

46201

ประกอบกิจการค้าข้าว มันสาปะหลัง พืช 42/201 หมู่บ้าน คลองหลวงเมืองใหม่
ไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว และ
พืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด

ต.คลองสอง

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

12120

2,781 0135563006211 บจ.แหลม 2563 จากัด

9/3/2563

1,000,000

43301

รับตกแต่งภายใน ติดตั้งฝ้าเพดาน ผนัง
ส่วนประกอบอาคาร ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์
ทาสีภายในและภายนอกอาคาร

38/39 หมู่ที่ 9

ต.คลองสี่

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

12120

2,782 0135563006319 บจ.หลีนวรัตน์ คอนโทรล (2019)
จากัด

9/3/2563

1,000,000

49323

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
ทุกชนิด

44/4 หมู่ที่ 9

ต.คลองเจ็ด

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

12120

2,783 0135563006335 บจ.พีทีเอ็น พรีซิชั่น พาร์ทแอนด์
ทูล จากัด

9/3/2563

1,000,000

28230

ประกอบกิจการให้บริการผลิตชิ้นส่วน
แม่พิมพ์ จิ๊ก ฟิกเจอร์ และอะไหล่ของ
เครื่องจักรอุตสาหกรรมทุกชนิด

145/727 หมู่ที่ 14

ต.คลองสอง

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

12120

2,784 0135563006394 บจ.เมกาออฟฟิศ จากัด

10/3/2563

1,000,000

47411

ประกอบกิจการจาหน่าย ขายปลีก ขายส่ง 52/9 หมู่ที่ 19
เครื่องใช้สานักงานทุกชนิด เช่น
เครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องเขียน

ต.คลองหนึ่ง

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

12120

2,785 0135563006459 บจ.49 อินโนเวชั่น จากัด

11/3/2563

1,000,000

74101

ประกอบกิจการรับออกแบบตกแต่งภายใน 39/6 หมู่ที่ 5
ผลิตและจาหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง งาน
เหล็ก และงานไม้ทุกชนิด

ต.คลองสี่

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

12120

2,786 0135563006467 บจ.ออล เพอร์เฟคท์ ฟลอร์ จากัด

11/3/2563

1,000,000

47524

ประกอบกิจการซื้อ ขายวัสดุปูพื้น
40/3297 หมู่ที่ 4
ออกแบบ และให้คาปรึกษาด้านการ
ออกแบบ รวมไปถึงการนาเข้าและส่งออก
สินค้า

ต.คลองสาม

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

12120

2,787 0135563006548 บจ.พีโออาร์ เวิรค์ จากัด

11/3/2563

1,000,000

78200

ประกอบกิจการรับจ้างเหมาแรงงาน

ต.คลองหนึ่ง

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

12120

90/6 หมู่ที่ 12

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

2,788 0135563006602 บจ.โอ แอนด์ เอ็ม เอนเนอร์ยี
แมเนจเมนท์ จากัด

12/3/2563

1,000,000

71102

ประกอบกิจการให้คาปรึกษา ติดตั้ง
ปรับปรุง ซ่อมเเซม ระบบโรงงานไฟฟ้า
พลังงานเเสงอาทิตย์ ลม เเละพลังงานรูป
เเบบอื่นๆ

37/152 หมู่บ้าน พฤกษาวิลเลจ 3 หมู่ที่ 3 ต.คลองสาม

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

12120

2,789 0135563006785 บจ.อานนท์ สตีล จากัด

13/3/2563

1,000,000

46695

การขายส่งของเสียและเศษวัสดุเพื่อนา
กลับมาใช้ใหม่

42/60 หมู่ที่ 4

ต.คลองสาม

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

12120

2,790 0135563006793 บจ.ยูนิตี้ ดี คอร์ปอเรชั่น จากัด
2,791 0135563006840 บจ.มนชัย เทคนิคคอล(2020)
จากัด

13/3/2563
16/3/2563

1,000,000
1,000,000

41002
45201

ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้าง
36/98 หมู่ที่ 10
ประกอบกิจการรับติดตั้ง ต่อเติม ซ่อมแซม 1/1 หมูท่ ี่ 12
รถดับเพลิง รถขยะ

ต.คลองสอง
ต.คลองสี่

อ.คลองหลวง
อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี
จ.ปทุมธานี

12120
12120

2,792 0135563006858 บจ.แอมฟาซาดเวิรค์ จากัด
2,793 0135563006912 บจ.เฮ็ดเวย์ จากัด

16/3/2563
16/3/2563

1,000,000
1,000,000

47524
46209

ประกอบกิจการค้า กระจก อลูมิเนียม
28/576 หมู่บ้าน พฤกษา 9 หมู่ที่ 2
ประกอบกิจการค้าพืชสวน พืชไร่ ซากสัตว์ 88/2 หมูท่ ี่ 3
เนื้อสัตว์

ต.คลองสาม
ต.คลองสาม

อ.คลองหลวง
อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี
จ.ปทุมธานี

12120
12120

2,794 0135563006955 บจ.เก่ง ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

16/3/2563

1,000,000

71102

ประกอบกิจการรงานวิศวกรรมและการให้ 59/25 หมู่ที่ 9
คาปรึกษาด้านเทคนิค ที่เกี่ยวข้อง

ต.คลองสอง

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

12120

2,795 0135563006980 บจ.กู๊ดส์ แอสเปคท์ ดีวลี อปเม้นท์
จากัด

17/3/2563

1,000,000

47912

การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต

ต.คลองสาม

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

12120

2,796 0135563007005 บจ.แอคคิวเรท เอเชีย จากัด

17/3/2563

1,000,000

71209

บริการงานสอบเทียบ ทดสอบ ติดตั้ง ซ่อม 9/50 หมู่ที่ 5
แก้ไขเครื่องมือวัดทุกชนิด พร้อมให้
คาปรึกษาและวางแผนซื้อขายจาหน่าย
นาเข้า อุปกรณ์เครื่องมือวัด เครื่องมือ
ทดสอบ อุปกรณ์ในห้องแล็ป

ต.คลองสอง

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

12120

2,797 0135563007099 บจ.บี.เอ็ม. ไฟร์ โซลูชั่น จากัด

18/3/2563

1,000,000

46599

ประกอบกิจการจาหน่ายระบบแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ และระบบเพลิงทุกประเภท

ต.คลองสี่

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

12120

2,798 0135563007196 บจ.ไอ แคร์ ไลฟ์ (ไทยแลนด์) จากัด 19/3/2563

1,000,000

46441

ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออก จาหน่าย 40/128 หมู่บ้าน พฤกษา B หมู่ที่ 4
ขายปลีก ขายส่ง เครื่องมือแพทย์และวัสดุ
ทางการแพทย์

ต.คลองสาม

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

12120

2,799 0135563007226 บจ.เอ็นโฟร์ดีไนน์ อาร์คิเทคท์
แอนด์ คอนซัลแตนท์ จากัด

19/3/2563

1,000,000

41002

รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ เขียนแบบ
88/84 หมู่บ้าน พลีโน่รงั สิตคลองสี-่ วง
และการก่อสร้าง รวมทั้งงานโยธาทุกชนิด แหวน หมู่ที่ 1

ต.คลองสี่

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

12120

2,800 0135563007242 บจ.เอพลัส อินดัสตรี จากัด

19/3/2563

1,000,000

46593

การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้
ในงานอุตสาหกรรม

ต.คลองห้า

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

12120

29/412 หมู่บ้าน วรารักษ์ หมู่ที่ 2 ซอย
6/5 ถนนเลียบคลองสาม

53/174 หมู่ที่ 1

24/309 หมู่ที่ 2

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

2,801 0135563007277 บจ.เอจีเก้า มีเดีย จากัด

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

19/3/2563

1,000,000

73101

ให้บริการทาสื่อโฆษณาทุกชนิด เเละระบบ 26/208 หมู่ที่ 18
สารสนเทศน์เเละการสื่อสารทุกประเภท
เช่น ติดตั้งระบบเน็ทเวิรค์

ต.คลองหนึ่ง

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

12120

2,802 0135563007315 บจ.ไทเบิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด 20/3/2563

1,000,000

73101

ประกอบกิจการผลิตสื่อโฆษณาและทา
ภาพยนตร์ ทุกประเภท

43/48 หมู่ที่ 4

ต.คลองสาม

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

12120

2,803 0135563007366 บจ.ชลธิชาไพลิน จากัด
2,804 0135563007455 บจ.ผาขาว เคมิคอล จากัด

20/3/2563
23/3/2563

1,000,000
1,000,000

49329
46691

ประกอบกิจการขนส่งแรงงานต่างด้าว
ประกอบกิจการขายส่งเคมีภัณฑ์สาหรับ
อุตสาหกรรมทั่วไป

99/1211 หมู่ที่ 6
36/18 หมู่ที่ 2

ต.คลองหนึ่ง
ต.คลองสาม

อ.คลองหลวง
อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี
จ.ปทุมธานี

12120
12120

2,805 0135563007471 บจ.ยินดีรกั ษา จากัด
2,806 0135563007544 บจ.ที.เอส.พี บอดี้ เพ้นท์ จากัด

23/3/2563
24/3/2563

1,000,000
1,000,000

86201
45302

กิจกรรมคลินิกโรคทั่วไป
ประกอบกิจการซื้อมา ขายไป ชิ้นส่วน
อุปกรณ์ ยานยนต์ทุกชนิด

55/1-55/2 หมู่ที่ 9
45/192 หมู่ที่ 1

ต.คลองสอง
ต.คลองเจ็ด

อ.คลองหลวง
อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี
จ.ปทุมธานี

12120
12120

2,807 0135563007552 บจ.ท้อป อินเตอร์ จากัด

24/3/2563

1,000,000

70209

ประกอบธุรกิจรับบริการเป็นที่ปรึกษาและ 91/145 หมู่ที่ 9
ให้คาแนะนาปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหาร
พาณิชยกรรม

ต.คลองหนึ่ง

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

12120

2,808 0135563007625 บจ.เชีย เอฟโวลูชั่น จากัด

24/3/2563

1,000,000

46443

ประกอบกิจการค้าเครื่องสาอาง อุปกรณ์
เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม

37/64 หมู่ที่ 2

ต.คลองสาม

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

12120

2,809 0135563007641 บจ.บุญเสริมทรัพย์ ทรานสปอร์ต
จากัด

25/3/2563

1,000,000

49323

การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคน
โดยสาร

45/15 หมู่ที่ 1

ต.คลองเจ็ด

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

12120

2,810 0135563007684 บจ.เจอาร์. เมดิคอลซัพพลายแอนด์ 25/3/2563
เซอร์วสิ จากัด

1,000,000

71102

ประกอบกิจการให้บริการตรวจเช็คและ
ซ่อมวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ของระบบ
เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์

51/206 หมู่ที่ 4

ต.คลองสาม

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

12120

2,811 0135563007765 บจ.เปอร์เซียน เทค จากัด

26/3/2563

1,000,000

43210

ประกอบกิจการรับติดตั้ง (setup) ระบบ
ป้ายหรอจอแอลอีดี (LED-Display) และ
ป้ายโฆษณา กล้องวงจรปิด (CCTV)และ
ติดตั้งระบบอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ทุก
ประเภท

40/1177 หมู่ที่ 4

ต.คลองสาม

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

12120

2,812 0135563007871 บจ.เคทีพี สกินแคร์ จากัด
2,813 0135563007889 บจ.เอเอสเอ อินดัสทรี จากัด

26/3/2563
27/3/2563

1,000,000
1,000,000

46443
47525

ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องสาอาง
ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้างจาพวก
ทราย อุปกรณ์ประปา ท่อพีวซี ีทุกชนิด
และส่งออกไปต่างประเทศ

35/450 หมู่บ้าน ภัสสร 12 หมู่ที่ 2
54/192 หมูท่ ี่ 4 ถนนเลียบคลองสาม

ต.คลองสาม
ต.คลองสาม

อ.คลองหลวง
อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี
จ.ปทุมธานี

12120
12120

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

2,814 0135563008052 บจ.เอเบิลออลล์ เซลส์ แอนด์ มาร์
เก็ตติ้ง จากัด

30/3/2563

1,000,000

47912

ประกอบกิจการให้บริการ จาหน่ายสินค้า 31/2623 หมู่ที่ 2
บริการ ทางช่องทางออนไลน์ บริโภค ทุก
ชนิด ทุกประเภทโดยมิใช่ธรุ กิจขายตรง
หรือการตลาดแบบตรง

ต.คลองสาม

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

12120

2,815 0135563008273 บจ.แองเจิ้ล ฟู้ดส์ (ประเทศไทย)
จากัด

31/3/2563

1,000,000

47222

ประกอบกิจการจาหน่ายปลีกและส่ง
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

56/1 หมู่ที่ 1

ต.คลองเจ็ด

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

12120

2,816 0133563001099 หจ.ทวีทรัพย์ เอ็น ที พี คาร์เร้นท์
2020

10/3/2563

1,000,000

77101

ประกอบธุรกิจ รถเช่า ให้เช่า รถยนต์ทุก
ชนิด แบบครบวงจร ทั้งรถเช่าระยะยาว
ระยะสั้นและเช่ารถพร้อมคนขับ

33 ซอยรังสิต-นครนายก 33 ซอย 1/2

ต.ประชาธิปัตย์

อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี

12130

2,817 0133563001111 หจ.สิทธิ์ธาวิชญ์

11/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 53/273 หมู่ที่ 3
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่
ทาการ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด

ต.คูคต

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12130

2,818 0133563001200 หจ.ศรีพบพรเซอร์วสิ
2,819 0133563001285 หจ.แก่งคอย เมทัลชีท

17/3/2563
18/3/2563

1,000,000
1,000,000

01611
47524

การควบคุมแมลงและสัตว์ศัตรูพืช
ประกอบกิจการซื้อขายแผ่นหลังคาเหล็ก
เมทัลชีท และโครงสร้างเหล็ก ผลิตและ
จาหน่ายแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีท

ต.ประชาธิปัตย์
ต.คูคต

อ.ธัญบุรี
อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี
จ.ปทุมธานี

12130
12130

2,820 0133563001340 หจ.เจริญทรัพย์ สกินแคร์

19/3/2563

1,000,000

20232

ประกอบกิจการรับจ้างผลิต จาหน่าย ขาย 98/59 หมู่บ้าน ซื่อตรง หมู่ที่ 1
ส่ง ขายปลีก นาเข้า ส่งออก สินค้าประเภท
สกินแคร์ คอสเมติก และอาหารเสริม

ต.บึงยี่โถ

อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี

12130

2,821 0133563001358 หจ.รักษาความปลอดภัยเจซีการ์ด

19/3/2563

1,000,000

80100

ประกอบธุรกิจ บริการรักษาความ
2/929 หมู่ที่ 6
ปลอดภัยในชุมชน นิติบุคคล โครงการ
หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม บริษัท ห้าง
หุ้นส่วนจากัด ร้านค้า ห้างสรรพสินค้าและ
สถานที่ต่างๆตามสัญญาว่าจ้าง รับบริการ
แบบรายวัน รายเดือน และรายปี

ต.คูคต

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12130

2,822 0135563005649 บจ.น้าใจ เพ็ท คอมมิวนิเคชั่นส์
จากัด

2/3/2563

1,000,000

74901

ประกอบกิจการแปลภาษา และเป็นล่าม
ภาษาต่างประเทศตามสถานที่ต่างๆ

ต.ประชาธิปัตย์

อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี

12130

2,823 0135563005690 บจ.รังสิต ฟราแกรนซ์ จากัด

3/3/2563

1,000,000

46442

ประกอบกิจการค้าน้าหอม น้ายาเคมีภัณฑ์ 301 ถนนรังสิต-ปทุมธานี
สาหรับเป็นส่วนผสมของน้าหอม

ต.ประชาธิปัตย์

อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี

12130

235 ซอยรังสิต-นครนายก 42
53/1623 หมู่ที่ 2

1178/394 หมู่บ้าน พฤกษาวิลล์ 103
ถนนเลียบคลองรังสิต

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

2,824 0135563005762 บจ.แพรรี่ พีโต้ บอดี้ คาร์เพ้นท์
จากัด

3/3/2563

1,000,000

45303

ประกอบกิจการค้าอะไหล่และอุปกรณ์ที่ 372 ซอยพหลโยธิน 107 ซอย 2
เกี่ยวข้องกับรถยนต์ทุกชนิดและอะไหล่เก่า
รถยนต์ทุกชนิดที่ใช้แล้ว

ต.ประชาธิปัตย์

อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี

12130

2,825 0135563005851 บจ.เดอะ เฟิรส์ ดีนี โปรเจคท์ จากัด

4/3/2563

1,000,000

71102

ประกอบกิจการรับออกแบบ ควบคุมงาน
ก่อสร้าง รับเหมางานก่อสร้าง ทุกชนิด

ต.คูคต

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12130

2,826 0135563005959 บจ.เอสพี คอมพิวเตอร์ โซลูชั่น
จากัด

5/3/2563

1,000,000

47413

ประกอบกิจการจัดจาหน่ายสินค้าด้านไอที 72/161 หมู่ที่ 3
อิเล็คทรอนิคในด้านต้างๆ ร่วมถึงในส่วน
การให้บริการ ติดตั้งเช่าซื้อสินค้าใน
รูปแบบต่างๆ

ต.บึงยี่โถ

อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี

12130

2,827 0135563006033 บจ.นนทกร กรุ๊ป เทรดดิ้ง จากัด

6/3/2563

1,000,000

46900

การขายส่งสินค้าทั่วไป

1/707 หมู่บ้าน การ์เด้นโฮม ซอย วัน
เฉลิม1/1 ถนนพหลโยธิน

ต.คูคต

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12130

2,828 0135563006084 บจ.โกดังแอร์ จากัด

6/3/2563

1,000,000

47595

ประกอบกิจการ จาหน่าย
เครื่องปรับอากาศมือหนึ่งและมือสองทุก
ขนาด

50/18 หมู่ที่ 7

ต.คูคต

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12130

2,829 0135563006149 บจ.กุสุมา จากัด
2,830 0135563006262 บจ.อินเตอร์ไทย ทราเวล จากัด

6/3/2563
9/3/2563

1,000,000
1,000,000

32909
79120

ประกอบกิจการรับจ้างผลิตสินค้า
ประกอบกิจการนาเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการนาเที่ยวทุกชนิด

21 ซอยรังสิต-นครนายก 52
8/5 หมู่ที่ 17

ต.ประชาธิปัตย์
ต.คูคต

อ.ธัญบุรี
อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี
จ.ปทุมธานี

12130
12130

2,831 0135563006343 บจ.ไนน์ตี้วนั ดีไซน์ จากัด

9/3/2563

1,000,000

74101

ออกแบบตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์
บิ้วท์อิน

4/78 ซอยรังสิต-นครนายก 34/1

ต.ประชาธิปัตย์

อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี

12130

2,832 0135563006416 บจ.นทคม โยธาพัฒน์ จากัด
2,833 0135563006424 บจ.ไอเมค สตูดิโอ จากัด

10/3/2563
11/3/2563

1,000,000
1,000,000

41002
41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

45/343 หมู่ที่ 6
ต.คูคต
50/264 หมู่บ้าน สถาพร หมู่ที่ 2 ซอยศรี ต.บึงยี่โถ
สถาพร 30 ถนนรังสิต-นครนายก

อ.ลาลูกกา
อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี
จ.ปทุมธานี

12130
12130

2,834 0135563006653 บจ.เอสนิว ดีไซน์ แอนด์ คอน
สตรัคชั่น จากัด

12/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร
โรงงาน

2/533 หมู่ที่ 6

ต.คูคต

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12130

2,835 0135563006688 บจ.ก้าวสู่เก้า จากัด

13/3/2563

1,000,000

69100

ประกอบกิจการให้บริการทางด้านกฎหมาย 53/555 หมู่ที่ 2

ต.คูคต

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12130

2,836 0135563006734 บจ.ซีโนเซ็น จากัด

13/3/2563

1,000,000

46319

ประกอบกิจการซื้อ-ขายและเป็นตัวแทน
จาหน่ายอาหารเสริมต่างๆ

ต.คูคต

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12130

2,837 0135563006874 บจ.เลอค่า ออนไลน์ จากัด

16/3/2563

1,000,000

20232

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่าย
291 หมู่ที่ 3
ผลิตภัณฑ์ดูแลผม ผลิตภัณฑ์บารุงเส้นผม
ผลิตภัณฑ์ดสริมความงามทุกชนิด

ต.คูคต

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12130

249/5 หมู่ที่ 4

807/54 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

2,838 0135563006939 บจ.เอ็ม ซี ดิสทริบิวชั่น ซิสเท็มส์
จากัด

16/3/2563

1,000,000

33122

ประกอบกิจการออกแบบ ซ่อมแซม ผลิต
แม่พิมพ์ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ เครื่องมือ
เครื่องจักรตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ

2,839 0135563007048 บจ.โอบีเอ็น เทรดดิ้ง จากัด
2,840 0135563007081 บจ.ยูฟ่าโลจิสติกส์ 2020 จากัด

17/3/2563
18/3/2563

1,000,000
1,000,000

47593
45102

2,841 0135563007161 บจ.เอส.เค.ที. แมชชีนเนอรี่ จากัด

18/3/2563

1,000,000

2,842 0135563007331 บจ.ฮัลโหลสไมล์เดนทัล จากัด
2,843 0135563007358 บจ.บิ๊กสาระ จากัด

20/3/2563
20/3/2563

2,844 0135563007609 บจ.โกรนทูกรีน จากัด

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
70/428 หมู่ที่ 5

ต.ประชาธิปัตย์

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี

12130

ประกอบกิจการจาหน่ายหลอดไฟ แอลอีดี 807/18 ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 301 หมู่ที่ 8 ต.คูคต
ประกอบกิจการเป็นตัวแทน จัดหา รถยนต์ 800/156 หมู่ที่ 12
ต.คูคต
รถสิบล้อ รถหกล้อ รถเทรลเลอร์ หัวลาก
รถบรรทุก รถชนิดพิเศษ

อ.ลาลูกกา
อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี
จ.ปทุมธานี

12130
12130

46593

ประกอบกิจการขายส่งเครื่องจักรและ
อุปกรณ์เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม

28/14 หมู่ที่ 5

ต.คูคต

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12130

1,000,000
1,000,000

86203
62011

ประกอบกิจกรรมทางทันตกรรม
ประกอบกิจการจัดทาโปรแกรมเว็บเพจ
และเครือข่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

355/63 หมู่ที่ 15
108 ซอยรังสิต-นครนายก 63

ต.คูคต
ต.ประชาธิปัตย์

อ.ลาลูกกา
อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี
จ.ปทุมธานี

12130
12130

24/3/2563

1,000,000

17091

ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์ที่แปรรูป
จากกระดาษเพื่อใช้ในครัวเรือนและ
สุขอนามัย

50/788 หมู่บ้าน ชัยพฤกษ์ รังสิต คลอง
2 หมู่ที่ 1 ซอยชัยพฤกษ์ 5/2 ถนนเสมา
ฟ้าคราม

ต.คูคต

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12130

2,845 0135563007757 บจ.โก แอดวานซ์ เทรดดิ้ง จากัด

26/3/2563

1,000,000

46591

ประกอบกิจการจาหน่าย นาเข้า ส่งออก
โดรนถ่ายภาพ โดรนเพื่อการเกษตร
รวมถึงแบตเตอรี่ อะไหล่ อุปกรณ์
อุปกรณ์เสริม

801/86 หมู่ที่ 8

ต.คูคต

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12130

2,846 0135563007781 บจ.พิษณุโลก เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี
จากัด

26/3/2563

1,000,000

35101

ประกอบกิจการ จัดการติดตั้งระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์ แผลโซล่าร์เซลล์
ระบบพลังงานการจัดการปฎิกูล การ
จัดการระบบพลังงานน้าและพลังงานลม

69 ซอยรังสิต-นครนายก 52

ต.ประชาธิปัตย์

อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี

12130

2,847 0135563007927 บจ.เอ็นพี โกลเด้นริช จากัด

27/3/2563

1,000,000

47732

ประกอบกิจการรับฝาก จาหน่าย
72/426 หมู่ที่ 6
เครื่องประดับ ต่างหู กาไล เสื้อผ้า รองเท้า
กระเป๋า นาฬิกา

ต.คูคต

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12130

2,848 0135563008036 บจ.เอสเค เมก้า ฟู้ด จากัด

27/3/2563

1,000,000

10309

การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก
ด้วยวิธอี ื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

1128/125 หมู่บ้าน คาซ่าวิลล์ รังสิต
คลอง 2 ถนนเลียบคลองรังสิต

ต.ประชาธิปัตย์

อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี

12130

2,849 0135563008061 บจ.ด็อกเตอร์วอ๊ ช ลอนดรี้ จากัด

30/3/2563

1,000,000

96201

ประกอบกิจการบริการซักรีด (ยกเว้นโดย
เครื่องซักผ้าชนิดหยอดเหรียญ)

53/13 หมู่บ้าน ศุภาลัยการ์เด้นวิลล์ หมู่ที่ ต.คูคต
3 ซอยเปียร์นนท์ ถนนลาลูกกา

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12130

2,850 0135563008087 บจ.ซันไพพ์ จากัด

30/3/2563

1,000,000

22230

ประกอบกิจการผลิตท่อและอุปกรณ์ประปา 1212/217 ถนนเลียบคลองรังสิต

อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี

12130

ต.ประชาธิปัตย์

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

2,851 0135563008095 บจ.จีรภา 2015 จากัด

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

30/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง รับติดตั้ง 115/32 หมู่ที่ 6
ลิฟท์ รับซ่อมลิฟท์ทุกชนิด

ต.คูคต

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12130

2,852 0135563008109 บจ.ธนากรลีกัลเซอร์วสิ จากัด
30/3/2563
2,853 0135563008150 บจ.พี.พี. เจริญทรัพย์ การช่าง จากัด 30/3/2563

1,000,000
1,000,000

69100
45301

ประกอบกิจกรรมทางกฎหมาย
ประกอบกิจการซื้อมาขายไปหลังคารถ
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับรถทุกประเภท

53/2333 หมู่ที่ 2
100 ซอยพหลโยธิน 107 ซอย 1

ต.คูคต
ต.ประชาธิปัตย์

อ.ลาลูกกา
อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี
จ.ปทุมธานี

12130
12130

2,854 0135563008265 บจ.ทีซี กู๊ดส์ จากัด

31/3/2563

1,000,000

47721

ประกอบกิจการจาหน่าย อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ เครื่องมือ เครื่องใช้ทาง
การแพทย์

969/84 ถนนรังสิต-นครนายก

ต.ประชาธิปัตย์

อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี

12130

2,855 0133563001081 หจ.ส.สมประสงค์ 2020

10/3/2563

1,000,000

52214

ประกอบกิจการ ให้บริการรถรับจ้าง รถยก 12 หมู่ที่ 11
รถบรรทุก รถขนย้าย รถขนส่ง-ขนถ่าย
สินค้าทุกชนิดทั่วราชอาณาจักร

ต.หน้าไม้

อ.ลาดหลุมแก้ว

จ.ปทุมธานี

12140

2,856 0135563005711 บจ.โฟร์วนิ ไนซ์ จากัด

3/3/2563

1,000,000

47413

ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องมือสื่อสาร 68 หมู่ที่ 4
และอุปกรณ์เสริม อุปกรณ์อีเล็คทรอนิกส์
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง

ต.คลองพระอุดม

อ.ลาดหลุมแก้ว

จ.ปทุมธานี

12140

2,857 0135563005967 บจ.เอ็นเคซี โปรเฟส จากัด

5/3/2563

1,000,000

46599

ประกอบกิจการค้า ผลิต ออกแบบ
จาหน่ายติดตั้งเครื่องจักร

ต.หน้าไม้

อ.ลาดหลุมแก้ว

จ.ปทุมธานี

12140

2,858 0135563006599 บจ.เอสพีเอ็น2020 คอร์ปอเรชั่น
จากัด

12/3/2563

1,000,000

29104

ประกอบกิจการผลิต นาเข้า จาหน่าย
36 หมู่ที่ 5
รถไฟฟ้า และอุปกรณ์ครบวงจร เครื่องมือ
สาหรับการเกษตร

ต.คลองพระอุดม

อ.ลาดหลุมแก้ว

จ.ปทุมธานี

12140

2,859 0135563006971 บจ.ไทย ไบโอ-คิงส์ จากัด

16/3/2563

1,000,000

38213

ประกอบกิจการผลิตก๊าซ การบาบัดและ
กาจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตราย

23/24 หมู่ที่ 2

ต.หน้าไม้

อ.ลาดหลุมแก้ว

จ.ปทุมธานี

12140

2,860 0135563007561 บจ.ยศสุวรรณ เซอร์วสิ เตา
อุตสาหกรรม จากัด

24/3/2563

1,000,000

46599

ประกอบการค้า ผลิต จาหน่ายและซ่อม
เตาเผาตู้อบวัสดุทนความร้อนสูง

23/42 หมู่ที่ 2

ต.หน้าไม้

อ.ลาดหลุมแก้ว

จ.ปทุมธานี

12140

2,861 0133563001161 หจ.ซี เอ็น ไอส์แลนด์

16/3/2563

1,000,000

47912

ประกอบกิจการค้า จัดจาหน่าย ขาย
55/251 หมู่ที่ 18
ออนไลน์ น้าหอม เสื้อผ้า เครื่องสาอาง
อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความ
งามทุกชนิด โดยมิใช่ธรุ กิจขายตรงและ
ตลาดแบบตรง

ต.บึงคาพร้อย

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

2,862 0133563001323 หจ.ดีณฐั พร

19/3/2563

1,000,000

41002

รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ และวางระบบ 19/33 หมู่ที่ 2
สาธารณูปโภค ผลิต ติดตั้ง เฟอร์นิเจอร์
เหล็กไม้

ต.บึงคาพร้อย

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

30/24 หมู่ที่ 2

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

2,863 0133563001374 หจ.ธีรวัฒน์เคอร์เท่น

20/3/2563

1,000,000

47530

ประกอบกิจการรับออกแบบ ติดตั้ง ผ้าม่าน 39/1 หมู่ที่ 4
มู่ลี่ ม่านปรับแสง พรม วอลเปเปอร์
กระเบื้องยาง พื้นไม้ลามิเนต ตกแต่งภายใน

ต.ลาลูกกา

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

2,864 0133563001382 หจ.ที สตาร์ ยางฟอร์คลิฟท์

20/3/2563

1,000,000

45301

ประกอบกิจการขายส่งและขายปลีก ยาง 2/3 หมู่ที่ 1
ขอบล้อ และอุปกรณ์รถฟอร์คลิฟท์ทุกชนิด

ต.บึงทองหลาง

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

2,865 0133563001412 หจ.เอื้ออังกูล โฮม เซอร์วสิ

23/3/2563

1,000,000

78200

ประกอบกิจการรับจ้างเฝ้าคนไข้ ผู้ป่วย
5 หมู่ที่ 5
เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุและงานแม่บ้านทุก
ประเภท

ต.ลาดสวาย

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

2,866 0133563001471 หจ.ที.พี. รุ่งเรืองแอร์

25/3/2563

1,000,000

47595

จาหน่ายเครื่องปรับอากาศ ระบบปรับ
อากาศ ระบบทาความเย็น ระบบไฟ้ฟ้า
รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด

ต.ลาดสวาย

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

2,867 0135563005568 บจ.พีพีเอ็น อินเตอร์ จากัด

2/3/2563

1,000,000

45202

ประกอบกิจการรับพ่นสีชิ้นส่วนรถยนต์ทุก 98/8 หมู่ที่ 17
ชนิด

ต.บึงคาพร้อย

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

2,868 0135563005576 บจ.ซีพีเอ็น ออโต้พาร์ท จากัด

2/3/2563

1,000,000

45302

ประกอบกิจการค้าอะไหล่ ชิ้นส่วนและ
อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิด อะไหล่รถแทรค
เตอร์ รถแม็คโคร

ต.บึงคาพร้อย

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

2,869 0135563005606 บจ.โบนา ฟายด์ อิเลคทริคอล จากัด 2/3/2563

1,000,000

78109

ประกอบกิจการทารับจัดจ้าง เพื่อนาบุคคล 79/105 หมู่บ้าน พนาลี 23 หมู่ที่ 8
เข้าทางานตาม วัตถุประสงค์ของนายจ้าง

ต.ลาดสวาย

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

2,870 0135563005614 บจ.369 อินโนเวชั่น จากัด

2/3/2563

1,000,000

68201

ประกอบกิจการให้บริการเป็นนายหน้า
หรือตัวแทนในการซื้อขายและให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทและ
อสังหาริมทรัพย์

38/369 หมู่บ้าน พฤกษา 32/1 หมู่ที่ 7

ต.บึงคาพร้อย

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

2,871 0135563005631 บจ.ไบโอ อินโน เทค กรีน เวิลด์
จากัด

2/3/2563

1,000,000

33132

ประกอบกิจการให้บริการ ติดตั้ง ซ่อม
บารุงรักษา เครื่องมือทางการแพทย์

36/15 หมู่ที่ 13

ต.บึงคาพร้อย

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

2,872 0135563005681 บจ.แปลงนา เดคคอร์ จากัด

3/3/2563

1,000,000

31001

การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้

77/208 หมู่บ้าน บ้านฟ้าปิยรมณ์ เฟส 5 ต.บึงคาพร้อย
หมู่ที่ 6 ซอย8 ถนนลาลูกกา

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

2,873 0135563005738 บจ.555 สถานีกล่อง จากัด

3/3/2563

1,000,000

17020

ผลิต จาหน่าย กล่องกระดาษทุกชนิด
ทุกปรเภท

12/250 หมู่ที่ 7

ต.ลาดสวาย

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

2,874 0135563005789 บจ.ฟิวเจอร์ แอป จากัด

3/3/2563

1,000,000

47412

ประกอบกิจการจาหน่ายซอฟแวร์
คอมพิวเตอร์

23/305 หมู่ที่ 7

ต.ลาดสวาย

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

59/64 หมู่ที่ 5

98/8 หมู่ที่ 17

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

2,875 0135563005797 บจ.ภัทรา มิราเคิล จากัด

3/3/2563

1,000,000

47190

จาหน่ายเสื้อผ้าสาเร็จรูป เครื่องแต่งกาย
เครื่องประดับกาย ถุงเท้า เครื่องหนัง
รองเท้า กระเป๋า เครื่องอุปโภคอื่น

69/89 หมู่ที่ 9

ต.ลาดสวาย

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

2,876 0135563005843 บจ.เวรี่กู๊ดเอนจิน จากัด

4/3/2563

1,000,000

47412

ประกอบกิจการจาหน่ายซอฟต์แวร์
ฮาร์ดแวร์ พัฒนาซอฟต์แวร์ เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์

48/113 หมู่ที่ 11

ต.ลาดสวาย

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

2,877 0135563005878 บจ.เพียวเวิลด์อินโนเวชั่น จากัด

4/3/2563

1,000,000

47190

ประกอบกิจการนาเข้าเเละจาหน่ายปลีก
ส่งสินค้า วัสดุ อุปกรณ์ภายในบ้าน เเละ
อุปกรณ์เเต่งรถที่ไม่ต้องใช้ช่างติดตั้ง

59/31 หมู่ที่ 9

ต.ลาดสวาย

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

2,878 0135563005886 บจ.เช็คเมท ฮอร์ส จากัด

4/3/2563

1,000,000

85410

ประกอบกิจการสอนขี่ม้า รับเลี้ยงม้า
ขนส่งม้า ให้เช่าม้า

2/2 หมู่ที่ 13

ต.บึงคาพร้อย

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

2,879 0135563006041 บจ.ออน เซลส์ แอนด์ เซอร์วสิ
จากัด

6/3/2563

1,000,000

47525

ประกอบกิจการจาหน่ายวัสดุ อุปกรณ์
เกี่ยวกับเหล็ก เครื่องจักร ไฟฟ้า ประปา
ก่อสร้าง และอุปกรณ์ต่างๆ

77/342 หมู่ที่ 17

ต.บึงคาพร้อย

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

2,880 0135563006076 บจ.อะหยังฟิล์ม จากัด
2,881 0135563006106 บจ.มี รีไซเคิล จากัด

6/3/2563
6/3/2563

1,000,000
1,000,000

59112
46900

ประกอบกิจกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์ 79/109 หมู่ที่ 4
ประกอบกิจการซื้อ ขาย นาเข้า ส่งออก 47 หมู่ท่ี 8
และค้าของเก่า ประเภทกระดาษ พลาสติก
เหล็ก ทองเหลือง ทองแดง อลูมิเนียม
สแตนเลส ตะกั่ว ตลอดจนโลหะทุกชนิด

ต.ลาดสวาย
ต.พืชอุดม

อ.ลาลูกกา
อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี
จ.ปทุมธานี

12150
12150

2,882 0135563006173 บจ.เอซีดีซี จากัด

9/3/2563

1,000,000

43210

ประกอบกิจการออกแบบและติดตั้งระบบ 87/251 หมู่ที่ 6
ไฟฟ้าและระบบควบคุม

ต.ลาดสวาย

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

2,883 0135563006181 บจ.แฮปปี้ แฟมิุลี่ วอช จากัด
2,884 0135563006254 บจ.ณะ คณา จากัด

9/3/2563
9/3/2563

1,000,000
1,000,000

96202
47595

บริการ ซัก อบ เสื้อผ้า ตลอด 24 ชั่วโมง
ประกอบกิจการค้า เครื่องปรับอากาศ
รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้า
ดังกล่าว

65/97 หมู่ที่ 5
17/19 หมูท่ ี่ 7

ต.ลาดสวาย
ต.ลาดสวาย

อ.ลาลูกกา
อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี
จ.ปทุมธานี

12150
12150

2,885 0135563006289 บจ.นิวทริน็อกซ์ จากัด

9/3/2563

1,000,000

47721

ประกอบกิจการนาเข้า ผลิต รับจ้างผลิต
และจาหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และ
ยาแผนโบราณทุกชนิด เครื่องสาอาง

92 หมู่ที่ 5

ต.ลาลูกกา

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

10/3/2563

1,000,000

46318

ประกอบกิจการจาหน่ายกาแฟคั่ว กาแฟ
สดสาเร็จ

89/147 หมู่บ้าน วราภิรมย์ หมู่ที่ 8

ต.ลาดสวาย

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

2,886 0135563006360 บจ.ซาซาซ่า กาแฟสด จากัด

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

2,887 0135563006386 บจ.พลังงานเพื่อชีวติ จากัด

10/3/2563

1,000,000

47300

ประกอบกิจการค้า น้ามันเชื้อเพลิง ถ่าน
หิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิด
พลังงานและสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง

2,888 0135563006408 บจ.ฟีนิกซ์ โพรเทคชั่น จากัด

10/3/2563

1,000,000

80100

2,889 0135563006432 บจ.เจพี แพดพริ้นติ้ง แอนด์
เซอร์วสิ จากัด

11/3/2563

1,000,000

2,890 0135563006441 บจ.ซาแมนต้า ซีเลคท์ (ประเทศ
ไทย) จากัด

11/3/2563

2,891 0135563006483 บจ.พุ่มไหม ดีเวลลอปเมนท์ จากัด

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
57 หมู่ที่ 5

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

ต.ลาดสวาย

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

ประกอบกิจการให้บริการ การรักษาความ 31/340 หมู่ที่ 17
ปลอดภัยกับบุคคล

ต.บึงคาพร้อย

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

47612

ประกอบกิจการจาหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับ
สีและงานพิมพ์ทุกชนิด

42/41 หมู่ที่ 1

ต.บึงคาพร้อย

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

1,000,000

38213

การบาบัดและการกาจัดของเสียที่ไม่เป็น
อันตรายโดยวิธชี ีวภาพ

45/204 หมู่บ้าน เดอะนีซ รังสิต คลอง3 ต.ลาดสวาย
หมู่ที่ 10

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

11/3/2563

1,000,000

68103

การเช่าและการดาเนินการเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่า
จากผู้อื่นเพื่อเป็นที่พักอาศัย

76/7 หมู่ที่ 11

ต.ลาดสวาย

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

2,892 0135563006491 บจ.เอ็ม.ไอ.เอ็น. เพาเวอร์ จากัด

11/3/2563

1,000,000

41002

รับเหมาก่อสร้าง

99/81 หมู่บ้าน เดอะคัลเลอร์-รังสิต หมู่ที่ ต.ลาดสวาย
6

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

2,893 0135563006505 บจ.คังไท เทคโนโลยี กรุ๊ป จากัด
2,894 0135563006661 บจ.ศรีสามโพธิ์ คลีน มีด จากัด

11/3/2563
12/3/2563

1,000,000
1,000,000

47524
81210

ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง
3/6 หมู่ที่ 1
ต.บึงคอไห
ประกอบกิจการรับบริการทาความสะอาด 63/124 หมู่บ้าน อไลฟ์ คลอง 8 หมู่ที่ 6 ต.ลาลูกกา
ดูแลอาคารและสถานที่

อ.ลาลูกกา
อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี
จ.ปทุมธานี

12150
12150

2,895 0135563006696 บจ.ที.พี.บี. เอ็ดดูเคชั่น จากัด

13/3/2563

1,000,000

46594

ประกอบกิจการค้าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 90/124 หมู่ที่ 6
เครื่องใช้ เครื่องจักรที่ใช้ในอุปกรณ์
สานักงาน ครุภัณฑ์การเรียน การสอน

ต.ลาดสวาย

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

2,896 0135563006726 บจ.พีซีเอ็ม แม็ค จากัด

13/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร
อาคารพาณิชย์ อาคารสานักงาน สถานที่
ทางาน

ต.ลาดสวาย

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

2,897 0135563006777 บจ.พี ที เอส 888 คอนสตรัคชั่น
จากัด

13/3/2563

1,000,000

42901

การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคสิ่ง
18/10 หมู่ที่ 9
อานวยความสะดวก (ยกเว้นตัวอาคารของ
โรงงานอุตสาหกรรม) และโครงการ
วิศวกรรมโยธาอื่นๆที่เกี่ยวข้องในน้า

ต.ลาดสวาย

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

2,898 0135563006998 บจ.รักษาความปลอดภัย บางกอกซี 17/3/2563
เคียวริตี้เซ็นเตอร์ จากัด

1,000,000

80100

กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยส่วน
บุคคล

5/38 หมู่ที่ 2

ต.ลาดสวาย

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

2,899 0135563007056 บจ.หมูเงินล้าน จากัด

1,000,000

46204

ประกอบกิจการจาหน่ายสัตว์มีชัวติ สุกร
วัว กระบือ ไก่ เป็ด ห่าน แพะ แกะ
รวมถึงสัตว์เลี้ยงอื่นๆ

38/60 หมู่ที่ 7

ต.บึงคาพร้อย

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

17/3/2563

55/158 หมู่ที่ 5

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

2,900 0135563007153 บจ.โชควีรภัทร จากัด

18/3/2563

1,000,000

49323

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้า ทาง
อากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ

38/60 หมู่ที่ 7

ต.บึงคาพร้อย

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

2,901 0135563007285 บจ.ทู โฟลด์ จากัด

19/3/2563

1,000,000

22193

การผลิตสิ่งของเครื่องใช้ด้านสุขอนามัย
หรือเภสัชกรรมที่ทา จากยาง

17/29 หมู่ที่ 8

ต.ลาดสวาย

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

2,902 0135563007404 บจ.ศรีบุดดา การ์เด้น ดีไซน์ จากัด

20/3/2563

1,000,000

47733

ประกอบกิจการ ซื้อมา ขายไป ต้นไม้ทุก
ชนิด

95/92 หมู่ที่ 17

ต.บึงคาพร้อย

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

2,903 0135563007421 บจ.เวลธ์มอร์ 2020 จากัด

23/3/2563

1,000,000

22220

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่าย
88/14 หมู่ที่ 11
ออกแบบ สกรีน บรรจุภัณฑ์ เช่น แก้ว
ขวด ถ้วยชามต่างๆ ของกล่องและอื่นๆทุก
ประเภท

ต.บึงทองหลาง

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

2,904 0135563007510 บจ.ดับบลิว.เอ.เซอร์วสิ จากัด

24/3/2563

1,000,000

43221

ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้งระบบประปา 61/203 หมู่ที่ 5

ต.ลาดสวาย

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

2,905 0135563007528 บจ.วีนัส เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

24/3/2563

1,000,000

42202

ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้งลากสาย
เคเบิ้ลและสายไฟเบอร์ทุกชนิด

ต.ลาดสวาย

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

2,906 0135563007579 บจ.สกิน เอเวอร์ คอสเมติกส์ ครีเอ
ทีฟ จากัด

24/3/2563

1,000,000

23102

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่าย แบบ 88/14 หมู่ที่ 11
สกรีน บรรจุภัณฑ์ เช่น แก้ว ขวด ถ้วย
ชามต่างๆ ซอง กล่องและอื่นๆทุกประเภท

ต.บึงทองหลาง

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

2,907 0135563007587 บจ.ชาวนา มาร์เก็ตติ้ง จากัด

24/3/2563

1,000,000

90002

ประกอบกิจการให้บริการจัดงานแสดงแสง 61/281 หมู่บ้าน พฤกษ์ลดา 3 รังสิต
สี เสียงต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
คลองสี่ หมูท่ ี่ 6

ต.ลาดสวาย

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

2,908 0135563007650 บจ.อินเตอร์พรีเมียม จากัด

25/3/2563

1,000,000

46599

ประกอบกิจการจาหน่ายและซ่อมบารุง
เครื่องมือวัดและตรวจสอบคุณภาพ ใน
โรงงานอุตสาหกรรม

69/365 หมู่ที่ 6

ต.บึงคาพร้อย

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

2,909 0135563007692 บจ.มาร์คโฟล กรุ๊ป จากัด

25/3/2563

1,000,000

47721

ประกอบกิจการค้ายารักษาและป้องกัน
โรคสาหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์
เคมีภัณฑ์ และเภสัชกรรม

42/6 หมู่ที่ 5

ต.ลาลูกกา

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

2,910 0135563007838 บจ.เอ็ม.พี.วาย. เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

26/3/2563

1,000,000

28199

ประกอบกิจการออกแบบและผลิต
เครื่องจักรกล

65/13 หมู่ที่ 9

ต.ลาดสวาย

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

2,911 0135563007854 บจ.ซี อินโนวา จากัด

26/3/2563

1,000,000

46593

ประกอบกิจการจาหน่ายและสั่งเข้าอะไหล่ 5/162 หมู่ที่ 2
ชิ้นส่วนเครื่องจักรโรงงาน

ต.ลาดสวาย

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

5/91 หมู่ที่ 2

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

2,912 0135563007919 บจ.เอ็นเอสเอ็นเอส จากัด

27/3/2563

1,000,000

46102

ประกอบกิจการค้า นาเข้า ส่งออก
จาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภท
บารุงร่างกาย ผิวพรรณ

92/13 หมู่ที่ 5

ต.ลาลูกกา

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

2,913 0135563007935 บจ.จีโนมิกแล็บ จากัด

27/3/2563

1,000,000

46319

ประกอบกิจการค้า ผลิตและจาหน่าย
อาหารทางการแพทย์

36/2 หมู่ที่ 13

ต.บึงคาพร้อย

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

2,914 0135563007960 บจ.คราม2020 จากัด

27/3/2563

1,000,000

43210

ประกอบกิจการรับเหมาระบบไฟฟ้า
ประปา เครื่องจักรกล

71/530 หมู่ที่ 7

ต.ลาดสวาย

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

2,915 0135563008010 บจ.สมาร์ท 289 จากัด

27/3/2563

1,000,000

62012

ประกอบกิจการออกแบบ รับเป็นที่ปรึกษา 84/284 หมู่ที่ 6
รับจัดฝึกอบรม ดูแลพัฒนาซอฟแวร์

ต.บึงคาพร้อย

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

2,916 0135563008117 บจ.พี พลัส เอ็น คอนสตรัคชั่น
จากัด

30/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร

34 หมู่ที่ 2

ต.พืชอุดม

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

2,917 0135563008125 บจ.ตลาดเจริญกัลป์ จากัด

30/3/2563

1,000,000

68104

ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
สังหาริมทรัพย์ ให้บริการพื้นที่ ตลาดนัด
ตลาดสด ให้บริการน้าประปา ไฟฟ้า
โทรศัพท์

9/18 หมู่ที่ 5

ต.ลาลูกกา

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

2,918 0135563008192 บจ.เดอะ บริดจ์ โซลูชั่นส์ จากัด

31/3/2563

1,000,000

62012

ประกอบกิจการออกแบบ เขียนโปรแกรม 90/8 หมู่ที่ 6
ติดตั้งซ่อมบารุงรักษาเป็นที่ปรึกษา
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ระบบงานและ
ระบบซอฟต์แวร์

ต.ลาดสวาย

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

2,919 0135563006190 บจ.อารีย์ ออโต้เซอร์วสิ จากัด

9/3/2563

1,000,000

91110

บริการติดตั้ง ซ่อมแซม บารุงรักษา ต่อเติม 58/9 หมู่ที่ 2
จาหน่ายอุปกรณ์ และอะไหล่ เกี่ยวกับ
เครื่องยนต์ ช่วงล่าง ตัวถัง ทุกชนิด

ต.บางเตย

อ.สามโคก

จ.ปทุมธานี

12160

2,920 0135563006327 บจ.เอ็ม ที เจริญยนต์ 2020 จากัด

9/3/2563

1,000,000

45201

รับซ่อมบารุง ต่อเติมตัวถัง ตรวจสอบ
รถบรรทุกทุกประเภท

223/257 หมู่ที่ 3

ต.ท้ายเกาะ

อ.สามโคก

จ.ปทุมธานี

12160

2,921 0135563006521 บจ.อู่ต่อเรือ กิจรุ่งเรือง จากัด

11/3/2563

1,000,000

30110

ประกอบกิจการต่อเรือใหม่ ซ่อมเรือเก่า
ซ่อมเครื่องยนต์ เกียร์เรือ

19/3 หมู่ที่ 3

ต.เชียงรากน้อย

อ.สามโคก

จ.ปทุมธานี

12160

2,922 0135563006891 บจ.พรเจริญ เทรดดิ้ง แอนด์ มาร์
เก็ตติ้ง จากัด

16/3/2563

1,000,000

46693

ประกอบกิจการค้าเม็ดพลาสติก พลาสติก 115/195 หมู่ที่ 5
บรรจุภัณฑ์พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน

ต.เชียงรากใหญ่

อ.สามโคก

จ.ปทุมธานี

12160

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

2,923 0135563007111 บจ.ดีเวิรก์ พาวเวอร์ ฟาสต์ จากัด

18/3/2563

1,000,000

42102

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างงานระบบ 92/24 หมู่ที่ 3
รางรถไฟและงานThird Rail รางจ่ายไฟ
รถไฟฟ้าและบารุงรักษา

ต.เชียงรากใหญ่

อ.สามโคก

จ.ปทุมธานี

12160

2,924 0135563007200 บจ.สุขสบายเพิ่มพูล จากัด

19/3/2563

1,000,000

46109

นายหน้า ตัวแทน ขายสินค้าเพื่อสุขภาพ 20/4 หมู่ที่ 4
ไม่วา่ จะเป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า เครื่องสาอาง
อาหารเสริม

ต.ท้ายเกาะ

อ.สามโคก

จ.ปทุมธานี

12160

2,925 0135563008141 บจ.อาร์เอ็นอี จากัด

30/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร
อาคารโรงงาน อาคารพาณิชย์ อาคารที่
พักอาศัย สถานที่ทาการ ถนน สะพาน

ต.บางเตย

อ.สามโคก

จ.ปทุมธานี

12160

2,926 0133563001188 หจ.โอซีเอส บัณฑิตา บริการ

17/3/2563

1,000,000

81210

ประกอบกิจการให้บริการในด้านรักษา
24/3 หมู่ที่ 9
ความสะอาด ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ทาความ
สะอาดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล
ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

ต.ศาลาครุ

อ.หนองเสือ

จ.ปทุมธานี

12170

2,927 0135563006611 บจ.โอเอสอาร์ การบัญชี จากัด

12/3/2563

1,000,000

69100

ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย 61/63 หมู่ที่ 8
ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทาง
สถาปัตยกรรม กิจการโฆษณา ตลอดทั้ง
บริหารงาน วางแผน ตรวจสอบ ทางบัญชี
และ จัดทางบดุลบัญรายเดือน รายปี

ต.บึงบอน

อ.หนองเสือ

จ.ปทุมธานี

12170

2,928 0135563007978 บจ.วาย เพาเวอร์ เทค จากัด

27/3/2563

1,000,000

46900

ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่ง สินค้า
และผลิตภัณฑ์ทุกชนิดตามวัตถุประสงค์
ของบริษัท

39/3 หมู่ที่ 2

ต.หนองสามวัง

อ.หนองเสือ

จ.ปทุมธานี

12170

2,929 0135563008168 บจ.เอ็กซ์ทรานส์ โลจิสติกส์ จากัด

30/3/2563

1,000,000

49323

ประกอบกิจการ ขนส่งและขนถ่ายสินค้า
ทุกชนิด ทั้งในและต่างประเทศ

28/3 หมู่ที่ 12

ต.หนองสามวัง

อ.หนองเสือ

จ.ปทุมธานี

12170

2,930 0135563008214 บจ.ทริพเปิลบี ครีเอชั่นส์ จากัด

31/3/2563

1,000,000

82302

ประกอบกิจการบริการ รับจัดงาน ออแก
ไนเซอร์ สื่อสิ่งพิมพ์ ถ่ายภาพและจัดหา
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

48 หมู่ที่ 1

ต.บึงบา

อ.หนองเสือ

จ.ปทุมธานี

12170

2,931 0135563007072 บจ.นับแล้วรวย จากัด

18/3/2563

800,000

46319

ประกอบกิจการจัดจาหน่ายอาหารเสริม
และเครื่องดื่มเสริม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ
เพื่อสุขภาพ

39/4 หมู่ที่ 2

ต.บางหลวง

อ.เมืองปทุมธานี

จ.ปทุมธานี

12000

2,932 0133563001498 หจ.น้าเหนือเพิ่มพูนทรัพย์

27/3/2563

600,000

43221

ประกอบกิจการรับเหมาเดินระบบประปา 65/253 หมู่ที่ 8
ภายในอาคารและภายนอกอาคาร
สานักงาน

ต.บึงบอน

อ.หนองเสือ

จ.ปทุมธานี

12170

29 หมู่ที่ 7

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

2,933 0133563001501 หจ.แก้วทอง กรุ๊ป 2020

27/3/2563

500,000

69200

รับทาบัญชีและงานบริการด้านต่างๆทั้ง
ระบบบัญชีและรับปรึกษาด้านอื่นๆ

78/24 หมู่ที่ 3 ถนนกรุงเทพฯ-ปทุมธานี

ต.บ้านฉาง

อ.เมืองปทุมธานี

จ.ปทุมธานี

12000

2,934 0135563007803 บจ.พีเค เอ็กซ์ปอร์ต จากัด

26/3/2563

500,000

52293

ประกอบกิจการบรรจุหีบห่อเเละการ
จัดเตรียมสินค้า เพื่อการขนส่งโดยคิด
ค่าธรรมเนียมเเละค่าขนส่งเตรียม

55/371 หมู่ที่ 7

ต.หลักหก

อ.เมืองปทุมธานี

จ.ปทุมธานี

12000

2,935 0135563008184 บจ.ก้าวกล้า วิศวกรรม จากัด

30/3/2563

500,000

43210

ประกอบกิจการรับออกแบบไฟฟ้าภายใน
และภายนอกอาคาร รับเหมาระบบงาน
ไฟฟ้าทุกชนิด

86/6 หมู่ที่ 8

ต.บางคูวดั

อ.เมืองปทุมธานี

จ.ปทุมธานี

12000

2,936 0133563001072 หจ.สามารถพัฒนา

9/3/2563

500,000

47525

ประกอบกิจการค้าปลีก ค้าส่ง วัสดุ
ก่อสร้าง และอุปกรณ์ในการก่อสร้างทุก
ประเภท

114/95 หมู่ที่ 1

ต.ลาผักกูด

อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี

12110

2,937 0133563001048 หจ.เอ็นพีที แลบอราทอรี เซอร์วสิ

3/3/2563

500,000

86101

ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน
35/38 หมู่บ้าน ชลิดา-คลองสาม หมู่ที่ 6 ต.คลองสาม
สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และป่วยเจ็บ
รับทาการฝึกสอนปละอบรม

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

12120

2,938 0133563001145 หจ.สันทนา แอต บี บริการ
2,939 0135563007498 บจ.ออยล์บริการ จากัด

12/3/2563
23/3/2563

500,000
500,000

78200
46599

ประกอบกิจการรับเหมาแรงงาน
25/11 หมู่ที่ 14
ต.คลองหนึ่ง
ประกอบกิจการให้บริการ จาหน่าย ติดตั้ง 40/245 หมู่บ้าน พฤกษา บี หมู่ที่ 4 ซอย ต.คลองสาม
ซ่อมแซม บารุงรักษาลิฟท์
1/3

อ.คลองหลวง
อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี
จ.ปทุมธานี

12120
12120

2,940 0135563008249 บจ.คิว คิว เซ็นเตอร์ จากัด

31/3/2563

500,000

49321

การขนส่งผู้โดยสารโดยรถยนต์รบั จ้าง/
แท็กซี่

27/2 หมู่ที่ 2

ต.คลองสาม

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

12120

2,941 0133563001030 หจ.สิทธา เอ็นจิเนียริ่ง (2020)
2,942 0133563001170 หจ.เอ็นเจเค การก่อสร้าง
2,943 0133563001277 หจ.อาร์เอสพีช้อป

2/3/2563
17/3/2563
18/3/2563

500,000
500,000
500,000

41001
41002
30990

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
รับเหมาก่อสร้าง
ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายรถเข็น
ชั้นวางของและอะไหล่ที่เกี่ยวข้อง

53/2336 หมู่ที่ 2
53/339 หมู่บ้าน พฤกษา 20 หมู่ที่ 2
1212/62 ถนนเลียบคลองรังสิต

ต.คูคต
ต.คูคต
ต.ประชาธิปัตย์

อ.ลาลูกกา
อ.ลาลูกกา
อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี
จ.ปทุมธานี
จ.ปทุมธานี

12130
12130
12130

4/3/2563

500,000

47525

ประกอบกิจการค้าวัสดุ-อุปกรณ์88/1 หมู่ที่ 5
เครื่องมือ/ใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่าง
ทุกประเภท

ต.บึงคาพร้อย

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

2,945 0133563001307 หจ.เอ็นเอสแอลเจ็ดแปดเก้า แอดไว 19/3/2563
เซอร์

500,000

82301

ประกอบกิจการฝึกอบรมทางด้านการขาย 69/485 หมู่ที่ 6

ต.บึงคาพร้อย

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

2,946 0133563001331 หจ.เอสซี อลูมินั่ม แอนด์ กลาส

500,000

25922

ประกอบกิจการรับจ้าง งานกลึง ตัด พับ
ม้วน โลหะ ชนิดต่างๆ

ต.ลาดสวาย

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

2,944 0133563001056 หจ.ยู.ดี. รวย วัสดุ

19/3/2563

26/72 หมู่ที่ 4

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

2,947 0135563006823 บจ.อี วี ซี เทรดดิ้ง จากัด

13/3/2563

500,000

46530

ประกอบกิจการค้า เครื่องปรับสภาพน้า
อุปกรณ์ในระบบบาบัดน้าเสีย การ
ปรับปรุงดิน

2,948 0135563007846 บจ.คิสซี่จิวเวลรี่ จากัด

26/3/2563

500,000

47732

2,949 0135563008206 บจ.ไลอ้อน สตีล จากัด

31/3/2563

500,000

2,950 0133563001447 หจ.เดอ บีฟ

24/3/2563

2,951 0133563001218 หจ.ช. ค้าข้าว

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
2/29 หมู่ที่ 7

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

ต.ลาดสวาย

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

ประกอบกิจการ ซื้อมา-ขายไป เกี่ยวกับ 22/310 หมู่ที่ 12
สินค้าจิวเวลรี่ รวมทั้งสินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ต.บึงคอไห

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

46622

นาเข้าเหล็กเเละวัสดุที่เกี่ยวข้องทุกชนิด
เพื่อนามาผลิตเเละจาหน่าย

ต.บึงคอไห

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12150

400,000

47211

ประกอบกิจการร้านขายปลีกเนื้อสัตว์และ 506/7 หมู่บ้าน แหวนยอด3 หมู่ที่ 3
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
ซอยลาลูกกา21 ถนนลาลูกกา

ต.คูคต

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12130

17/3/2563

300,000

47214

ประกอบกิจการจาหน่าย ข้าวสาร และ
สินค้าทางการเกษตรทุกชนิด

ต.คูคต

อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี

12130

2,952 0135563006742 บจ.เดอะ ไชนีส เอดูเคชั่น แอนด์
แลงเกวจ เซอร์วสิ จากัด

13/3/2563

260,000

85491

ประกอบกิจการบริการด้านการเรียนภาษา 4/87 หมู่ที่ 3
และการฝึกทักษะการพูด การเขียน การ
ฟัง การอ่าน ในภาษาต่างๆ

ต.คลองหนึ่ง

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

12120

2,953 0133563001153 หจ.วี.วี.เอส ทรานสปอร์ต
2,954 0133563001366 หจ.อัมรินทร์ ไอ อิงลิช

13/3/2563
19/3/2563

200,000
200,000

49209
85491

ประกอบกิจการรถรับขนส่งพนักงาน
12/1 หมู่ที่ 4
ประกอบธุรกิจ สถาบันสอนภาษา กวดวิชา 22/7 หมู่ที่ 2
(เมื่อได้รบั อนุญาตจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องแล้ว)

ต.บางกะดี
ต.คลองสาม

อ.เมืองปทุมธานี
อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี
จ.ปทุมธานี

12000
12120

2,955 0135563006807 บจ.เวลธ์ ออเรเตอร์ ดีเวลลอป
เมนท์ จากัด

13/3/2563

200,000

82301

ประกอบกิจการอบรมสัมมนา สอน/ผลิต 32/254 หมู่ที่ 6
สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการประชาสัมพันธ์
เพื่อการโฆษณา การสื่อสาร การขาย และ
กิจการที่เกี่ยวข้องครบวงจร

ต.คลองสาม

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

12120

2,956 0135563007340 บจ.บีที โปร-แอคเค้าน์ติ้ง แอนด์
แอดไวซอรี่ จากัด

20/3/2563

200,000

69200

กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทาบัญชีและ
47/115 หมู่ที่ 16
การตรวจสอบบัญชี การให้คาปรึกษาด้าน
ภาษี

ต.คลองหนึ่ง

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

12120

2,957 0133563001137 หจ.บัวจีนเทรดดิ้ง

12/3/2563

150,000

82110

ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงาน
เกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
การตลาด และการจัดจาหน่าย

445/76 หมู่ที่ 4

ต.บางเดื่อ

อ.เมืองปทุมธานี

จ.ปทุมธานี

12000

2,958 0135563007501 บจ.เคล แอนด์ อโว จากัด

24/3/2563

100,000

13929

ประกอบกิจการผลิต นาเข้า และจาหน่าย 143/14 หมู่ที่ 1
สินค้าเพื่อลดการใช้พลาสติกและลดโลก
ร้อน เช่น ถุงผ้า แก้วพลาสติก

ต.บางคูวดั

อ.เมืองปทุมธานี

จ.ปทุมธานี

12000

33/5 หมู่ที่ 12

68/12 หมู่ที่ 6

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

2,959 0135563007749 บจ.ปัณณวิชญ์ ที่ปรึกษาและ
วิศวกรรม จากัด

25/3/2563

100,000

43223

ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้งระบบปรับ 125/13 หมู่ที่ 1
อากาศ ระบายอากาศ ระบบไฟฟ้า ระบบ
ประปา ระบบสุขาภิบาล

ต.บ้านกลาง

อ.เมืองปทุมธานี

จ.ปทุมธานี

12000

2,960 0135563007722 บจ.หรรษาเซอร์วสิ จากัด
2,961 0132563000024 หส.กฤษณ์ปกรณ์พล

25/3/2563
23/3/2563

100,000
100,000

79120
47219

ธุรกิจจัดนาเที่ยว
44/1 หมู่ที่ 3
ค้าผักผลไม้ บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม อาหาร 19/3 หมู่บ้าน เกษมสุขนิเวศน์ หมู่ที่ 2
สดและสาเร็จรูปอาหารสัตว์ สัตว์เลี้ยง
ซอย1 ถนนเลียบคลองเจ็ด
เครื่องบริโภคอื่นๆ

ต.คูคต
ต.บึงคาพร้อย

อ.ลาลูกกา
อ.ลาลูกกา

จ.ปทุมธานี
จ.ปทุมธานี

12130
12150

3/3/2563
2/3/2563

100,000
46,000,000

90002
27320

กิจกรรมด้านความบันเทิง
ประกอบกิจการรับจ้างผลิตและจาหน่าย
สายไฟทุกชนิด

25/5 หมู่ที่ 12
48/2 หมูท่ ี่ 8

ต.บึงคาพร้อย
ต.พุทเลา

อ.ลาลูกกา
อ.บางปะหัน

จ.ปทุมธานี
12150
จ.พระนครศรีอยุธยา 13220

2,964 0145563001333 บจ.รักธยา การโยธา จากัด
2,965 0145563001376 บจ.เบสท์ 1999 จากัด

25/3/2563
30/3/2563

3,000,000
2,000,000

41002
15202

รับเหมาก่อสร้าง
ประกอบกิจการโรงงานผลิต รองเท้า
ฟองน้า รองเท้ายาง รองเท้าเตะ รองเท้า
หนัง รองเท้าผ้าทุกชนิด

119 หมู่ที่ 2
95 หมู่ที่ 5

ต.บ้านกรด
ต.สามตุ่ม

อ.บางปะอิน
อ.เสนา

จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
จ.พระนครศรีอยุธยา 13110

2,966 0145563001350 บจ.ทาสี จากัด

26/3/2563

2,000,000

43303

ประกอบกิจการรับเหมาทาสี รับเหมา
ก่อสร้าง

24/1 หมู่ที่ 5

ต.บ้านพลับ

อ.บางปะอิน

จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

2/3/2563

2,000,000

46900

ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีก สินค้า
อุปโภค บริโภค

14 หมู่ที่ 7

ต.หนองไม้ซุง

อ.อุทัย

จ.พระนครศรีอยุธยา 13210

2,968 0145563001228 บจ.ขุนศึก พลังงานทดแทน จากัด

12/3/2563

2,000,000

38300

ประกอบกิจการผลิตน้ามันที่ใช้แล้วผ่าน
กรรมวิธกี ารผลิตอุตสาหกรรม

999 หมู่ที่ 1

ต.เสนา

อ.อุทัย

จ.พระนครศรีอยุธยา 13210

2,969 0143563000513 หจ.เอสที8118

10/3/2563

2,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร 46 หมู่ที่ 1
พาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทาการ
ถนน สะพาน เขื่อน

ต.ขยาย

อ.บางปะหัน

จ.พระนครศรีอยุธยา 13220

2,970 0143563000441 หจ.ลามอ กรุ๊ป ทรานสปอร์ต
2,971 0145563001066 บจ.พุทธรักษา จากัด

2/3/2563
5/3/2563

1,000,000
1,000,000

49323
68101

ประกอบกิจการขนส่ง
ทาการก่อตั้ง ถือกรรมสิทธิ์ ซื้อ ขาย ขาย
เช่า ประกอบ ตกแต่ง จัดการและ
ดาเนินการบ้านพัก

162 หมู่ที่ 2
26/1 หมู่ที่ 3

ต.ภูเขาทอง
ต.บ้านป้อม

อ.พระนครศรีอยุธยา
อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

2,972 0145563001082 บจ.ศุ เฟรช แมททีเรียลส์ จากัด

6/3/2563

1,000,000

56101

ประกอบกิจการจาหน่ายอาหารที่ปรุงขึ้น
เพื่อบริโภคทันที

126 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย

ต.คลองสวนพลู

อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

2,962 0135563005673 บจ.ไดคัลเลอร์ (ไทยแลนด์) จากัด
2,963 0145563001031 บจ.อิเลคทริคอล คอมโพเนนต์
อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
จากัด

2,967 0145563001007 บจ.มีนา แบรนด์ ซุปเปอร์สโตร์
จากัด

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

2,973 0145563001104 บจ.ฐิตา 510 จากัด

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

6/3/2563

1,000,000

46109

ประกอบกิจการจัดซื้อ จัดหา เพื่อจาหน่าย 121/2 หมู่ที่ 8
สินค้าเพื่อการอุปโภค บริโภค ต่างๆ

ต.หัวรอ

อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

2,974 0145563001163 บจ.จีบี บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ จากัด 9/3/2563

1,000,000

46632

ซื้อขายไม้แปรรูป

ต.หอรัตนไชย

อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

2,975 0145563001180 บจ.เอสพี ดรัก สโตร์ 2020 จากัด
2,976 0145563001244 บจ.วาสนาทรัพย์ไพศาล จากัด

10/3/2563
13/3/2563

1,000,000
1,000,000

47721
68103

ประกอบกิจการขายปลีกสินค้าเภสัชภัณฑ์ 16/17-18 ถนนจักรพรรดิ์
ประกอบกิจการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์ และ 92/18 หมูท่ ี่ 6
อสังหาริมทรัพย์ ทุกชนิด

ต.หอรัตนไชย
ต.ไผ่ลิง

อ.พระนครศรีอยุธยา
อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

19/3/2563
20/3/2563
25/3/2563
27/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

47413
45302
56101
49323

ค้าอุปกรณ์ติดตามรถ
ประกอบกิจการจาหน่ายอะไหล่รถยนต์
จาหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม
ประกอบกิจการขนส่งและถ่ายสินค้า ทั้ง
ทางบก ทางน้า ทางอากาศ

ต.คลองสวนพลู
ต.คลองสวนพลู
ต.คลองสวนพลู
ต.ข้าวเม่า

อ.พระนครศรีอยุธยา
อ.พระนครศรีอยุธยา
อ.พระนครศรีอยุธยา
อ.อุทัย

จ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา

9/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร 12/10 หมู่ที่ 7
โรงงาน บ้านพักที่อยู่อาศัย อาคารชุด
คอนโดมิเนียม แฟลต-คอนโดมินเนียม
รวมทั้งก่อสร้างอื่นๆ คอนกรีตเสริมเหล็ก
ทุกชนิด รับจ้างออกแบบอาคาร ออกแบบ
ก่อสร้าง

ต.บ้านแถว

อ.เสนา

จ.พระนครศรีอยุธยา 13110

2,982 0145563001295 บจ.ท๊อปแอร์ กรุ๊ป 2020 จากัด

19/3/2563

1,000,000

47219

ให้บริการจ้างเหมา จาหน่าย อาหารสด
อาหารแห้ง อาหารแปรรูป

ต.ท่าดินแดง

อ.ผักไห่

จ.พระนครศรีอยุธยา 13120

2,983 0143563000483 หจ.เอ็กซ์ตรีมช็อป
2,984 0143563000556 หจ.เดอะ ซัน การาจ
2,985 0143563000599 หจ.วีแอลอาร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
ซัพพลาย

6/3/2563
18/3/2563
23/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000

47630
45202
46593

ประกอบกิจการซื้อมา ขายไป รถจักรยาน 89 หมู่ที่ 6
ประกอบกิจการซ่อม เคาะ พ่นสี รถยนต์ 54/1 หมู่ที่ 2
ประกอบกิจการจาหน่ายถุงมือใช้สาหรับ 77/17 หมู่ที่ 3
งานอุตสาหกรรม ถุงมือใช้สาหรับโรงงาน
ถุงมือหนัง ถุงมือผ้า

ต.เชียงรากน้อย
ต.คลองจิก
ต.บ้านกรด

อ.บางปะอิน
อ.บางปะอิน
อ.บางปะอิน

จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

2,986 0143563000611 หจ.เบสท์ บราเทอร์
2,987 0145563001040 บจ.บัวภา เทคนิคคอล เซอร์วสิ
จากัด

25/3/2563
2/3/2563

1,000,000
1,000,000

82302
43221

รับจัดงานอีเว้น
ประกอบกิจการติดตั้งระบบประปาและ
ระบายน้า

100/92 หมู่ที่ 3
248/107 หมู่ที่ 5

ต.บ้านกรด
ต.บ้านกรด

อ.บางปะอิน
อ.บางปะอิน

จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

2,988 0145563001058 บจ.เพชรพรรณาราย แบตเตอรี่
อยุธยา จากัด

5/3/2563

1,000,000

46599

ค้าแบตเตอรี่

145/7 หมู่ที่ 2

ต.สามเรือน

อ.บางปะอิน

จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

2,989 0145563001171 บจ.อยุธยาศิลป์ จากัด

9/3/2563

1,000,000

25999

รับทาป้ายโฆษณา

114/65 หมู่ที่ 6

ต.สามเรือน

อ.บางปะอิน

จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

2,977
2,978
2,979
2,980

0145563001309
0145563001317
0145563001341
0145563001368

บจ.วี จีพีเอส จากัด
บจ.มิคคนิค จากัด
บจ.สยามอโยธยาบิลเลี่ยน จากัด
บจ.ฤทธีอนันต์ จากัด

2,981 0145563001155 บจ.พีเอ็นที บิลเดอร์ จากัด

37/18 ถนนอู่ทอง(ก)

123/82 หมู่ที่ 3
44/31 หมู่ที่ 3
48/1 หมู่ที่ 7
38/115 หมู่ที่ 3

48/3 หมู่ที่ 2

13000
13000
13000
13000

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

2,990 0145563001236 บจ.โชคลิขิต ออโต้ พาร์ท เอ็นจิ
เนียริ่ง จากัด

12/3/2563

1,000,000

28199

ประกอบกิจการออกแบบ ผลิต ติดตั้ง
เครื่องจักร

453/3 หมู่ที่ 2

ต.สามเรือน

อ.บางปะอิน

จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

2,991 0145563001252 บจ.ซี เอช เค 2020 เซอร์วสิ จากัด

13/3/2563

1,000,000

43210

รับเหมาติดตั้ง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า
ประปา แอร์ เครน

383 หมู่ที่ 3

ต.บ้านเลน

อ.บางปะอิน

จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

2,992 0145563001287 บจ.วิลเมอร์ บิลดิ้ง แอนด์ ดีไซน์
จากัด

18/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร 34 หมู่ที่ 3
พาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ ทาการ
ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์

ต.คลองจิก

อ.บางปะอิน

จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

2,993 0145563001325 บจ.เอ อาร์ ที กรุ๊ป 2020 จากัด

20/3/2563

1,000,000

70209

ประกอบกิจการบริการให้คาแนะนาด้าน
การขาย

89/143 หมู่ที่ 2

ต.บ้านกรด

อ.บางปะอิน

จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

2,994 0143563000491 หจ.รมิตา ทรานสปอร์ต

9/3/2563

1,000,000

49323

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
และคนโดยสาร ทั้งภายในและระหว่าง
ประเทศ

200/135 หมู่บ้าน เดอะแพลนท์ อยุธยา ต.ลาตาเสา
หมู่ที่ 6 ถนนโรจนะ

อ.วังน้อย

จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

2,995 0145563001091 บจ.พากันรวย 168 จากัด

6/3/2563

1,000,000

47723

ประกอบกิจการจาหน่ายสินค้าอุปโภค
และบริโภคทุกชนิดได้แก่ เครื่องสาอาง
และอาหารเสริมและสินค้าทั่วไป

101/901 หมู่ที่ 7

ต.บ้านสร้าง

อ.บางปะอิน

จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

2,996 0145563001121 บจ.สแตนเทค คอนสตรัคชั่น จากัด

6/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 111/92 หมู่ที่ 2
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่
ทาการ

ต.ลาไทร

อ.วังน้อย

จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

2,997 0145563001139 บจ.พี.เทค 2020 จากัด

9/3/2563

1,000,000

45303

ประกอบกิจการจาหน่าย ส่งออก อะไหล่ 206/59-61 หมู่ที่ 2
รถยนต์ รถบรรทุก รถที่เกี่ยวกับการเกษตร

ต.ชะแมบ

อ.วังน้อย

จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

2,998 0145563001147 บจ.เคลียร์ กรุ๊ป 2020 จากัด
9/3/2563
2,999 0145563001198 บจ.เอสเอชพี ไรซ์ มาร์เก็ตติ้ง จากัด 10/3/2563

1,000,000
1,000,000

46900
46315

จัดซื้อ จัดจาหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค
ประกอบกิจการ ตลาดค้าส่ง ค้าปลีก
จาหน่ายข้าวสารภายในประเทศ

99/4 หมู่ที่ 7
151 หมู่ที่ 5

ต.สนับทึบ
ต.ลาไทร

อ.วังน้อย
อ.วังน้อย

จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

3,000 0145563001279 บจ.ธนากรวิศวกรรม จากัด

17/3/2563

1,000,000

28199

รับออกแบบ ผลิตและขาย จิ๊กและฟิกซ์
เจอร์

129/29 หมู่ที่ 3

ต.วังจุฬา

อ.วังน้อย

จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

3,001 0145563001384 บจ.เน็กซ์ ฟูด จากัด

30/3/2563

1,000,000

10303

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายน้าผลไม้ 171 หมู่ที่ 7
เครื่องดื่ม

ต.สนับทึบ

อ.วังน้อย

จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

3,002 0145563001074 บจ.ปอภูมิ เฮลท์แคร์ จากัด
3,003 0143563000432 หจ.สตางค์ทอง
3,004 0145563001201 บจ.บีเอสอาร์ โพลิเมอร์ เทรดดิ้ง
จากัด

5/3/2563
2/3/2563
11/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000

10619
41002
46693

ผลิตและจาหน่ายอาหารเสริม
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ค้าเม็ดพลาสติก

ต.แคตก
ต.เสนา
ต.อุทัย

อ.บางไทร
อ.อุทัย
อ.อุทัย

จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
จ.พระนครศรีอยุธยา 13210

236 หมู่ที่ 5
9 หมู่ที่ 4
36/2 หมู่ที่ 9

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

3,005 0145563001261 บจ.กิจเจริญทรัพย์ คอนสตรัคชั่น
19 จากัด

16/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

232/7 หมู่ที่ 1

ต.อุทัย

อ.อุทัย

จ.พระนครศรีอยุธยา 13210

3,006 0143563000581 หจ.ทรีพิกส์

23/3/2563

1,000,000

23932

ประกอบกิจการให้บริการออกแบบและ
ผลิต ของฝาก ของชาร่วย ของที่ระลึก
สินค้าอุปโภค บริโภค

35/1 หมู่ที่ 5

ต.สิงหนาท

อ.ลาดบัวหลวง

จ.พระนครศรีอยุธยา 13230

3,007 0145563001210 บจ.ทองคา โลจิสติกส์ จากัด

12/3/2563

1,000,000

49323

ประกอบกิจการเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า
ทุกประเภท

138 หมู่ที่ 2

ต.มหาพราหมณ์

อ.บางบาล

จ.พระนครศรีอยุธยา 13250

3,008 0145563001112 บจ.น้าหนึ่งใจเดียว จากัด

6/3/2563

1,000,000

46433

ประกอบกิจการนาเข้าและเป็นตัวแทน
จาหน่ายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เกี่ยวกับกีฬา
ยิงปืน

70 หมู่ที่ 3

ต.เชียงรากน้อย

อ.บางไทร

จ.พระนครศรีอยุธยา 13290

3,009 0143563000459 หจ.อรุณรัตน์ 2020

3/3/2563

990,000

47219

ประกอบกิจการค้า บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม 92/1,92/3,92/16 หมู่ที่ 3
น้าดื่ม น้าแร่ น้าผลไม้ สุรา เบียร์

ต.บ้านขวาง

อ.มหาราช

จ.พระนครศรีอยุธยา 13150

17/3/2563
16/3/2563
19/3/2563
27/3/2563

700,000
600,000
500,000
500,000

47524
25922
47595
43309

ขายวัสดุก่อสร้าง
ประกอบกิจการกลึง กัด ไส เจียร โลหะ
จาหน่ายแอร์บ้าน แอร์รถยนต์ ทุกชนิด
การตกแต่งอาคารให้เสร็จสมบูรณ์อื่นๆซึ่ง
มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

59/42 หมู่ที่ 1
440/4 หมู่ที่ 2
445/49 หมู่ที่ 2
9/162 หมู่ที่ 11

ต.ธนู
ต.สามเรือน
ต.สามเรือน
ต.เชียงรากน้อย

อ.อุทัย
อ.บางปะอิน
อ.บางปะอิน
อ.บางปะอิน

จ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา

10/3/2563

500,000

20231

ประกอบกิจการผลิต จาหน่ายผลิตภัณฑ์
ทาความสะอาด

38/1 หมู่ที่ 4

ต.ปากจั่น

อ.นครหลวง

จ.พระนครศรีอยุธยา 13260

3/3/2563
2/3/2563
25/3/2563
6/3/2563

300,000
300,000
250,000
200,000

41002
52241
73101
47742

ก่อสร้างทุกชนิด
ประกอบกิจการรับจ้างลงสินค้า
ทาสื่อโฆษณาทุกชนิด
ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องแต่งกาย
เสื้อผ้า บุรษุ สตรี รองเท้าแฟชั่น กระเป๋า
สินค้าแบรนด์เนมมือ 2 ทุกชนิด

179 หมู่ที่ 3
79/427 หมู่ที่ 2
250/32 หมู่ที่ 5
70/11 ถนนราเมศวร

ต.วังจุฬา
ต.ลาไทร
ต.บ้านกรด
ต.หอรัตนไชย

อ.วังน้อย
อ.วังน้อย
อ.บางปะอิน
อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา

3,019 0143563000572 หจ.อาร์ วาย เอ็ม ซัพพลาย
3,020 0143563000645 หจ.ธนภัทร แฟชั่นช้อป

20/3/2563
27/3/2563

200,000
200,000

47190
47711

ประกอบกิจการค้าวัสดุ อุปกรณ์โรงงาน
ประกอบกิจการค้า เสื้อผ้าสาเร็จรูป
เครื่องแต่งกาย ทุกประเภท

25/44 หมู่ที่ 10
15/36 หมูท่ ี่ 5

ต.ข้าวเม่า
ต.ไผ่ลิง

อ.อุทัย
อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

3,021 0143563000629 หจ.ไทศิกา แอนด์ ปรัชญา เซอร์วสิ

25/3/2563

200,000

52241

ประกอบกิจการให้บริการรับจ้างลงสินค้า
และบริการขึ้นและลงสินค้าทั่วไป

79/436 หมู่ที่ 2

ต.ลาไทร

อ.วังน้อย

จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

2/3/2563

200,000

52241

ประกอบกิจการรับจ้างลงสินค้า

79/427 หมู่ที่ 2

ต.ลาไทร

อ.วังน้อย

จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

3,010
3,011
3,012
3,013

0143563000530
0143563000521
0143563000564
0143563000637

หจ.วาริชพาณิชย์
หจ.ฐิติพงศ์ อินดัสตรี
หจ.ทีม 14 แอร์เซอร์วสิ
หจ.วันเดอร์เฟรม

3,014 0143563000505 หจ.ริช ออโต้ หนึ่งเก้าเก้าสอง
3,015
3,016
3,017
3,018

0143563000467
0145563001023
0143563000602
0143563000475

หจ.โชคปกรณ์มีทรัพย์ ก่อสร้าง
บจ.ที เอ็ม ปรัชญา เซอร์วสิ จากัด
หจ.รักรถแห่
หจ.เอ็มพีอาร์ (2019)

3,022 0145563001015 บจ.ธีรเมท เซอร์วสิ จากัด

13000
13160
13160
13160

13170
13170
13160
13000

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

3,023 0143563000548 หจ.ทีทีแอนด์เอ็ม ออนไลน์

18/3/2563

50,000

46109

ประกอบกิจการสั่งเข้ามาจาหน่ายใน
ประเทศเเละส่งออกไปจาหน่ายยัง
ต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กาหนดไว้ใน
วัตถุที่ประสงค์

3,024 0155563000191 บจ.อะตอม ออโต้พาร์ท จากัด

12/3/2563

3,000,000

46614

3,025 0155563000183 บจ.ประพันธ์ศิลป์ จากัด
3,026 0153563000076 หจ.เอ.เอส.คอนเนคทิวติ ี้

12/3/2563
6/3/2563

1,000,000
1,000,000

9/3/2563

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
244/247 หมู่บ้าน ราชพฤกษ์ ประตูน้า
พระอินทร์ เฟส 2 หมู่ที่ 4

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

ต.พยอม

อ.วังน้อย

จ.พระนครศรีอยุธยา 13180

ประกอบกิจการจาหน่ายน้ามันเครื่องและ 33/14 หมู่ที่ 11
น้ามันหล่อลื่น

ต.บ้านอิฐ

อ.เมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง

14000

41001
47413

ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 68 หมู่ที่ 3
ประกอบกิจการจาหน่ายโทรศัพท์เครื่องที่ 119/11 หมู่ที่ 6
และบริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
อุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด อุปกรณ์ สายไฟ
แบตเตอรี่ อุปกรณ์เสริมโทรศัพท์มือถือ
ชิมการ์ด

ต.บ้านอิฐ
ต.อ่างแก้ว

อ.เมืองอ่างทอง
อ.โพธิ์ทอง

จ.อ่างทอง
จ.อ่างทอง

14000
14120

1,000,000

41002

รับเหมาก่อสร้าง อาคาร ถนน ถมดิน
148/1 หมู่ที่ 1
ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบทาความ
สะอาด

ต.ชะไว

อ.ไชโย

จ.อ่างทอง

14140

12/3/2563

1,000,000

47300

ประกอบกิจการขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ 55 หมู่ที่ 2
ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม

ต.จรเข้รอ้ ง

อ.ไชโย

จ.อ่างทอง

14140

2/3/2563

500,000

45302

ประกอบกิจการค้าอะไหล่รถยนต์
เครื่องยนต์ เครื่องซ่อมรถยนต์

ต.ยี่ล้น

อ.วิเศษชัยชาญ

จ.อ่างทอง

14110

3,030 0153563000106 หจ.เอสที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
เซอร์วสิ 2020

13/3/2563

500,000

43210

ประกอบกิจการรับจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด 87 หมู่ที่ 4
ซ่อมแซมกล้องวงจรปิด สายสัญญาณ
สายไฟ

ต.บางระกา

อ.โพธิ์ทอง

จ.อ่างทอง

14120

3,031 0153563000114 หจ.แพะพญานพคุณ 1980

13/3/2563

300,000

46322

ประกอบกิจการค้าส่งและค้าปลีก
44/1 หมู่ที่ 12
เครื่องดื่มประเภทกาแฟ ชา และชาชง
สมุนไพรพร้อมดื่ม เครื่องดื่มประเภทกาแฟ
น้าผักและผลไม้และน้าธัญพืช

ต.ศาลเจ้าโรงทอง

อ.วิเศษชัยชาญ

จ.อ่างทอง

14110

3,032 0153563000092 หจ.ฉิมฉวีพาณิชย์

10/3/2563

200,000

49339

ประกอบกิจการขนส่ง อิฐ หิน ดิน ทราย
และวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง

39 หมู่ที่ 7

ต.ไผ่ดาพัฒนา

อ.วิเศษชัยชาญ

จ.อ่างทอง

14110

3,033 0163563000319 หจ.ใบบัว โลหะกิจ

5/3/2563

2,000,000

43221

ประกอบกิจการรับจ้างวางระบบประปา
เดินท่อระบบประปาภายในอาคารและ
นอกอาคาร

80/2 หมู่ที่ 6

ต.เขาแหลม

อ.ชัยบาดาล

จ.ลพบุรี

15130

3,027 0153563000084 หจ.ฟ้ารุ่งการโยธา

3,028 0155563000175 บจ.ไชโยธุรกิจน้ามัน จากัด
3,029 0153563000068 หจ.วิฑูรย์ แต่งสิบล้อ

96 หมู่ที่ 5

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

3,034 0163563000297 หจ.บิ๊ก โปรเจคท์

2/3/2563

2,000,000

25129

ประกอบกิจการผลิตและประกอบถังน้า
ถังน้ามัน

224 หมู่ที่ 1 ถนนสระบุรี-หล่มสัก

ต.ดีลัง

อ.พัฒนานิคม

จ.ลพบุรี

15220

3,035 0165563000388 บจ.เอ็นเอสพี ธนัญญาพัฒนานิคม
จากัด

3/3/2563

2,000,000

47300

ประกอบกิจการจาหน่ายน้ามันเชื้อเพลิง

1/15 หมู่ที่ 13

ต.ช่องสาริกา

อ.พัฒนานิคม

จ.ลพบุรี

15220

3,036 0165563000396 บจ.ทาเพื่อคุณ จากัด

4/3/2563

1,000,000

63113

ประกอบกิจการการตลาดออนไลน์
75/32 ซอยม.เอราวัณ
กราฟฟิกดีไซน์ วางแผนตลาด คอร์สเรียน
ธุรกิจ จาหน่ายสินค้าออนไลน์

ต.เขาสามยอด

อ.เมืองลพบุรี

จ.ลพบุรี

15000

3,037 0165563000400 บจ.ตังสติ 195 จากัด

6/3/2563

1,000,000

68102

ประกอบกิจการ ซื้อขาย ที่ดิน พร้อมสิ่ง
ปลูกสร้างและอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

222 ซอยหมู่บ้านปรางค์อรุณ

ต.เขาสามยอด

อ.เมืองลพบุรี

จ.ลพบุรี

15000

3,038 0165563000426 บจ.ยูนิคอร์น สเปซ จากัด

16/3/2563

1,000,000

68201

ประกอบกิจการเป็นนายหน้าที่ดิน และ
อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

272 หมู่ที่ 1

ต.ถนนใหญ่

อ.เมืองลพบุรี

จ.ลพบุรี

15000

3,039 0165563000434 บจ.ฟ้าสร้าง โซเซียล เอนเตอร์
ไพรส์ จากัด

19/3/2563

1,000,000

47723

ประกอบกิจการจาหน่าย ครีมบารุงผิว
โลชั่น เจล สบู่เหลว เวชสาอางค์
เครื่องสาอางค์

240/8 ถนนพหลโยธิน

ต.เขาสามยอด

อ.เมืองลพบุรี

จ.ลพบุรี

15000

3,040 0165563000515 บจ.รักษาความปลอดภัย โอเวอร์
เซียการ์ด จากัด

26/3/2563

1,000,000

80100

ประกอบกิจการรักษาความปลอดภัยแก่
บุคคล นิติบุคคล ทรัพย์สินและสถานที่
ต่างๆ

251/9 หมู่ที่ 8

ต.นิคมสร้างตนเอง

อ.เมืองลพบุรี

จ.ลพบุรี

15000

3,041 0163563000386 หจ.เอสที โลจิสติกส์ 2020

23/3/2563

1,000,000

49339

การขนส่งสินค้าอื่นๆทางถนนซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น

54 ถนนประชาอุทิศ

ต.บ้านหมี่

อ.บ้านหมี่

จ.ลพบุรี

15110

9/3/2563

1,000,000

68102

ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ
ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดย
ประการอื่น

69 หมู่ที่ 4

ต.หนองทรายขาว

อ.บ้านหมี่

จ.ลพบุรี

15110

3,043 0163563000343 หจ.ทรัพย์ตระกูลงาม
3,044 0165563000469 บจ.เอส เอส ซี บราเธอร์ส จากัด

12/3/2563
20/3/2563

1,000,000
1,000,000

68104
28219

ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ประกอบกิจการ ผลิต และจาหน่าย
อุปกรณ์ด้านการเกษตร

21 หมู่ที่ 2
8 หมู่ที่ 11

ต.เขาแหลม
ต.หนองบัว

อ.ชัยบาดาล
อ.พัฒนานิคม

จ.ลพบุรี
จ.ลพบุรี

15130
15140

3,045 0165563000485 บจ.บี.แอล.ที. บุญเลิศ ทรัค เซล
จากัด

25/3/2563

1,000,000

45102

ประกอบกิจการค้า รถบรรทุก ตั้งแต่
125 หมู่ที่ 2
ประเภท 4 ล้อใหญ่ จนถึง 12 ล้อ,รถลาก
จูง, รถพ่วง, รถกึ่งพ่วง

ต.โคกสลุง

อ.พัฒนานิคม

จ.ลพบุรี

15140

3/3/2563

1,000,000

46530

ประกอบกิจการ จาหน่าย อุปกรณ์
การเกษตร เครื่องมือเกษตร เมล็ดพันธุ์
ต้นพันธุ์

ต.บางงา

อ.ท่าวุ้ง

จ.ลพบุรี

15150

3,042 0165563000418 บจ.บ็อกซ์ สตีล จากัด

3,046 0165563000370 บจ.ทีเจ เทรดดิ้ง กรุ๊ป จากัด

124/9 หมู่ที่ 9

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

3,047 0165563000451 บจ.บีเจ ฟู้ดส์ มาร์เก็ตติ้ง จากัด

19/3/2563

1,000,000

47219

ประกอบกิจการค้าขายปลีก ขายส่ง และ
ขายออนไลน์ อาหาร เครื่องปรุงอาหาร

299/1 หมู่ที่ 7

ต.หนองม่วง

อ.หนองม่วง

จ.ลพบุรี

15170

3,048 0165563000493 บจ.จิ้น ฟาร์มมิ่ง จากัด
3,049 0165563000507 บจ.จิ้น อาหารสัตว์ จากัด

25/3/2563
25/3/2563

1,000,000
1,000,000

01461
10801

ประกอบกิจการฟาร์มไข่ไก่
ผลิตและจาหน่ายอาหารสัตว์ทุกชนิด ทั้ง
ภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ

299/1 หมู่ที่ 7
299/1 หมูท่ ี่ 7

ต.หนองม่วง
ต.หนองม่วง

อ.หนองม่วง
อ.หนองม่วง

จ.ลพบุรี
จ.ลพบุรี

15170
15170

3,050 0165563000477 บจ.มั้งกี้ 4289 จากัด

23/3/2563

1,000,000

14112

ประกอบกิจการรับจ้างผลิต และออกแบบ 85 หมู่ที่ 6
เสื้อ กางเกงทุกชนิด เสื้อกีฬาพิมพ์ลาย
กางเกงพิมพ์ลาย เสื้อยืดต่างๆ สกรีนครบ
วงจร สกรีนบนผืนผ้าทุกชนิด งานการ์เม้นท์

ต.บางพึ่ง

อ.บ้านหมี่

จ.ลพบุรี

15180

4/3/2563

1,000,000

47300

ประกอบกิจการ จาหน่ายน้ามันเชื้อเพลิง 105/1 หมู่ที่ 2
น้ามันหล่อลื่น ของใช้เบ็ดเตล็ด และเครื่อง
อุปโภคบริโภคทุกชนิด

ต.โคกตูม

อ.เมืองลพบุรี

จ.ลพบุรี

15210

3,052 0163563000360 หจ.เป็นหนึ่งค้าวัสดุก่อสร้าง - สระ
โบสถ์ (2020)

19/3/2563

1,000,000

47525

ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ 101 หมู่ที่ 10
และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง
เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี
เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่อง
ทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ
เครื่องสุขภัณฑ์

ต.สระโบสถ์

อ.สระโบสถ์

จ.ลพบุรี

15240

3,053 0163563000335 หจ.ณัชพส หลังคาเหล็กเมทัลชีท
แอนด์ สตีล

10/3/2563

1,000,000

46622

ประกอบกิจการจาหน่าย ขายปลีก ขายส่ง 74 หมู่ที่ 3
เหล็กรูป วัสดุก่อสร้างอื่นๆ

ต.โคกเจริญ

อ.โคกเจริญ

จ.ลพบุรี

15250

3,054 0163563000394 หจ.แคทรียา จิวเวลรี่
3,055 0163563000378 หจ.พูนลาภเคเบิลพลัส

24/3/2563
20/3/2563

700,000
500,000

47732
43210

ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องประดับ
ประกอบกิจการให้บริการเกี่ยวกับติดตั้ง
ระบบอินเตอร์เน็ต ตรวจเช็คระบบ
อินเตอร์เน็ตสายเคเบิล

85/3 หมู่ที่ 9
20 ถนนศรีปราชญ์

ต.คลองเกตุ
ต.ทะเลชุบศร

อ.โคกสาโรง
อ.เมืองลพบุรี

จ.ลพบุรี
จ.ลพบุรี

15120
15000

3,056 0165563000442 บจ.ทูวาย โปรดักส์ จากัด

19/3/2563

500,000

47723

ประกอบกิจการจาหน่าย ยาสีฟัน น้ามัน
นวดกดจุด สบู่ เซรั่มน้ามันมะพร้าว ลิป
บาร์ม ทุกชนิด

272/78 หมู่ที่ 1

ต.ถนนใหญ่

อ.เมืองลพบุรี

จ.ลพบุรี

15000

3,057 0163563000351 หจ.สุชาดา การช่าง

16/3/2563

500,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง รื้อถอน
อาคาร งานโยธา เช่าเครื่องจักรอุปกรณ์

69/4 หมู่ที่ 8

ต.โคกสลุง

อ.พัฒนานิคม

จ.ลพบุรี

15140

9/3/2563

100,000

49339

ประกอบกิจการบริการขนส่งสัตว์เลี้ยงทุก 30/2 หมู่ที่ 4
ชนิด

ต.ถนนใหญ่

อ.เมืองลพบุรี

จ.ลพบุรี

15000

3,051 0163563000301 หจ.ช. พงษ์พาณิช

3,058 0163563000327 หจ.ทองใบ ขนส่ง สัตว์เลี้ยง

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

3,059 0173563000092 หจ.เจ.ที.บี. คอนสตรัคชั่น 2020
3,060 0175563000141 บจ.ห้างทองแม่กิมเอ็ง 2020 จากัด

31/3/2563
17/3/2563

5,000,000
5,000,000

41002
47732

รับเหมาก่อสร้าง
103/4 หมู่ที่ 1
ประกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย 38/7 หมู่ที่ 3
และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทาเทียมสิ่ง
ดังกล่าว

ต.ท่างาม
ต.สิงห์

อ.อินทร์บุรี
อ.บางระจัน

จ.สิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี

16110
16130

3,061 0175563000167 บจ.มิวนิค ยูโร ออโต้พาร์ท จากัด

30/3/2563

1,000,000

45101

ประกอบกิจการจาหน่ายรถยนต์
รถจักรยานยนต์

515 ถนนวิไลจิตต์

ต.บางพุทรา

อ.เมืองสิงห์บุรี

จ.สิงห์บุรี

16000

2/3/2563

1,000,000

47300

ประกอบกิจการขายปลีก ผลิตภัณฑ์หล่อ
ลื่น เช่นน้ามันหล่อลื่น จาระบี และ
ผลิตภัณฑ์ระบายความร้อน

34 หมู่ที่ 2

ต.ทองเอน

อ.อินทร์บุรี

จ.สิงห์บุรี

16110

18/3/2563

1,000,000

41001

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารที่
พักอาศัย

8/1 หมู่ที่ 6

ต.ไม้ดัด

อ.บางระจัน

จ.สิงห์บุรี

16130

5/3/2563

500,000

47190

ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องแต่งกาย 106/1 หมู่ที่ 2
เสื้อผ้า เครื่องสาอาง สินค้าอุปโภคบริโภค
ทั้งหน้าร้านและออนไลน์

ต.บ้านแป้ง

อ.พรหมบุรี

จ.สิงห์บุรี

16120

11/3/2563

200,000

46493

การขายส่งเครื่องหนังและเครื่องใช้สาหรับ 24/1 หมู่ที่ 7
การเดินทาง

ต.อินทร์บุรี

อ.อินทร์บุรี

จ.สิงห์บุรี

16110

6/3/2563

5,000,000

55101

จัดที่พักแรมแบบให้เช่าเป็นรายวันหรือ
รายสัปดาห์

60 หมู่ที่ 11 ถนนสายวัดสิงห์-ดอนตาล

ต.มะขามเฒ่า

อ.วัดสิงห์

จ.ชัยนาท

17120

3,067 0183563000157 หจ.จันทิมา บี ยู เอ

10/3/2563

4,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร
พาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย

19 หมู่ที่ 11

ต.ท่าชัย

อ.เมืองชัยนาท

จ.ชัยนาท

17000

3,068 0183563000165 หจ.ยอดดีขนส่ง
3,069 0183563000181 หจ.น้องเมย์มิวสิค

16/3/2563
19/3/2563

1,000,000
1,000,000

49323
90002

ประกอบกิจการรับจ้างขนส่งทุกประเภท
ประกอบกิจการให้บริการ วงดนตรี เวที
เครื่องเสียง โดยได้รบั ค่าตอบแทน

164 ซอยเทศบาล 11
820 หมู่ที่ 4

ต.เขาท่าพระ
ต.บ้านกล้วย

อ.เมืองชัยนาท
อ.เมืองชัยนาท

จ.ชัยนาท
จ.ชัยนาท

17000
17000

3,070 0183563000203 หจ.ชวัลชัย ฟู๊ด เซอร์วสิ
3,071 0183563000173 หจ.อิทธิพัทธ์ 88 ฟาร์ม

30/3/2563
18/3/2563

1,000,000
1,000,000

46311
01499

ประกอบกิจการขายเนื้อหมู
ประกอบกิจการเกี่ยวกับฟาร์มเลี้ยงสัตว์
เพื่อจาหน่าย

287 หมู่ที่ 1
168 หมูท่ ี่ 5

ต.เขาท่าพระ
ต.เด่นใหญ่

อ.เมืองชัยนาท
อ.หันคา

จ.ชัยนาท
จ.ชัยนาท

17000
17130

3,072 0185563000108 บจ.เคเอสเคเค ดิจิตอล เอเจนซี่
จากัด

26/3/2563

1,000,000

93191

ประกอบกิจการรับจัดการแข่งขัน E-Soprt 466 หมู่ที่ 11

ต.หันคา

อ.หันคา

จ.ชัยนาท

17130

3,073 0183563000190 หจ.สรรคบุรี เทเลคอม

20/3/2563

1,000,000

47413

ประกอบกิจการซื้อขายโทรศัพท์มือถือทุก 169/11 ถนนหน้าพระลาน
รุ่น ทุกยี่ห้อ และอุปกรณ์เสริม
โทรศัพท์มือถือทุกชนิด

ต.แพรกศรีราชา

อ.สรรคบุรี

จ.ชัยนาท

17140

3,062 0175563000132 บจ.เอ็น พี ธันเดอร์ จากัด

3,063 0175563000159 บจ.สิงห์ไทย เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
3,064 0173563000076 หจ.เจริญเพิ่มพูน

3,065 0173563000084 หจ.ซิลเวอร์ ซี บีเคเค
3,066 0183563000149 หจ.ริวา่ ท่าจีน

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

3,074 0185563000094 บจ.โรงสีเฮงเจริญธัญญกิจ จากัด

23/3/2563

1,000,000

10611

ประกอบกิจการโรงสีข้าว รับแปรสภาพ
ข้าว รับจานาข้าว ตามข้าว อบข้าว

3,075 0195563000744 บจ.สุภาวดี วิลล่า บ้านและที่ดิน
จากัด

17/3/2563

5,000,000

68101

3,076 0195563000825 บจ.เค้ก แอนด์ ปัง ทรานสปอร์ต
จากัด

23/3/2563

5,000,000

3,077 0193563000572 หจ.หินกอง2020
3,078 0195563000752 บจ.หงส์ - หยก เซอร์วสิ แอนด์
ซัพพลาย จากัด

2/3/2563
18/3/2563

3,079 0195563000779 บจ.เบสท์เวล พลัส จากัด

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
99 หมู่ที่ 4

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

ต.วัดโคก

อ.มโนรมย์

จ.ชัยนาท

17170

ประกอบกิจการซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์ 8/1 หมู่ที่ 12

ต.บัวลอย

อ.หนองแค

จ.สระบุรี

18140

10795

ประกอบกิจการโรงน้าแข็ง จาหน่าย ผลิต 69 หมู่ที่ 1
ขนส่ง น้าแข็งทุกชนิด

ต.หนองสรวง

อ.วิหารแดง

จ.สระบุรี

18150

5,000,000
4,600,000

41002
41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
38/16 หมู่ที่ 9
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม 121/2 หมู่ที่ 7
ต่อเติมอาคาร

ต.ห้วยทราย
ต.หนองปลาหมอ

อ.หนองแค
อ.หนองแค

จ.สระบุรี
จ.สระบุรี

18230
18140

18/3/2563

2,500,000

47190

ประกอบกิจการ จาหน่ายเบเกอรี่
เครื่องดื่ม และเครื่องบริโภคอื่น ทุกชนิด

2/25 ซอย7 ถนนพหลโยธิน

ต.ปากเพรียว

อ.เมืองสระบุรี

จ.สระบุรี

18000

3,080 0195563000850 บจ.ศรีสุข คาร์เซอร์วสิ จากัด

27/3/2563

2,000,000

45202

ซ่อม ต่อ ประกอบ พ่นสี ปะเชื่อม ตัวถัง
ช่วงล่าง เครื่องยนต์ รถยนต์

774/1 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม

ต.ปากเพรียว

อ.เมืองสระบุรี

จ.สระบุรี

18000

3,081 0195563000876 บจ.คลินิคระพีพัฒน์หนองแคไต
เทียม จากัด

30/3/2563

2,000,000

86202

ประกอบกิจการกิจกรรมคลินิกโรคเฉพาะ 67/18-19 ถนนระพีพัฒน์ฝั่งซ้าย
ทาง

ต.หนองแค

อ.หนองแค

จ.สระบุรี

18140

2/3/2563

2,000,000

43909

ประกอบกิจการรับเหมาออกแบบติดตั้ง
โครงเหล็ก เหล็กดัด เชื่อม กลึง ไส
และเจียร์แต่งชิ้นงานโลหะทุกชนิด

225 หมู่ที่ 3

ต.หน้าพระลาน

อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.สระบุรี

18240

18/3/2563
5/3/2563

1,000,000
1,000,000

49323
14112

ประกอบกิจการขนส่ง
ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายเสื้อผ้า
ทุกชนิดทั้งขายปลีก-ขายส่ง

784/181 ถนนพิชัยณรงค์
39/139 ซอย11 ถนนพหลโยธิน

ต.ปากเพรียว
ต.ปากเพรียว

อ.เมืองสระบุรี
อ.เมืองสระบุรี

จ.สระบุรี
จ.สระบุรี

18000
18000

3,085 0195563000655 บจ.เจดีซุปเปอร์ถูก จากัด

9/3/2563

1,000,000

47190

ประกอบกิจการจาหน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภคทุกชนิดทุกประเภท

64/12 ถนนสุดบรรทัด

ต.ปากเพรียว

อ.เมืองสระบุรี

จ.สระบุรี

18000

3,086 0195563000736 บจ.พีเอ็น โกลเด้นริช จากัด

17/3/2563

1,000,000

56101

ประกอบกิจการ จาหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม 90/10 ถนนสุดบรรทัด
และเครื่องบริโภคอื่น ทุกชนิด

ต.ปากเพรียว

อ.เมืองสระบุรี

จ.สระบุรี

18000

3,087 0195563000761 บจ.เค.อาร์.บี เอ็นจิเนียริ่ง แอนค์
คอนสตรัคชั่น จากัด

18/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ต.ดาวเรือง

อ.เมืองสระบุรี

จ.สระบุรี

18000

3,088 0195563000795 บจ.พรีม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
เซอร์วสิ จากัด

20/3/2563

1,000,000

28199

ประกอบกิจการสร้าง ดัดแปลง ซ่อมบารุง 19/126 ถนนเทศบาล 5
เครื่องจักรกลทุกชนิด

ต.ปากเพรียว

อ.เมืองสระบุรี

จ.สระบุรี

18000

3,089 0195563000841 บจ.ศุภกร เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพ
พลาย 888 จากัด

25/3/2563

1,000,000

95220

ซ่อมแซม บารุงรักษา เครื่องใช้ไฟฟ้า

ต.ปากเพรียว

อ.เมืองสระบุรี

จ.สระบุรี

18000

3,082 0195563000604 บจ.ทูซีแอกกริเกท จากัด

3,083 0193563000611 หจ.พีเอสอาร์ ทัวร์ แอนด์ เซอร์วสิ
3,084 0195563000639 บจ.นภา แฟชั่น 88 จากัด

87 หมู่ที่ 3

61/36 ซอย7 (ถนนพหลโยธิน)

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

3,090 0193563000653 หจ.ธ.คนนิยม คอนสตรัคชั่น

31/3/2563

1,000,000

71102

ประกอบกิจการรับออกแบบ ก่อสร้าง ที่
อยู่อาศัย อาคารโรงงาน โรงแรม สิ่งปลูก
สร้าง ทุกประเภท

46 หมู่ที่ 3

ต.นายาว

อ.พระพุทธบาท

จ.สระบุรี

18120

3,091 0195563000663 บจ.ก้องสยาม เอ็มโอยู จากัด

10/3/2563

1,000,000

70209

ประกอบกิจการรับบริการให้คาปรึกษา
ด้านพาณิชยกรรม

49/2 หมู่ที่ 12

ต.ธารเกษม

อ.พระพุทธบาท

จ.สระบุรี

18120

3,092 0195563000833 บจ.ไอยรามิตรภาพ จากัด

24/3/2563

1,000,000

47595

ประกอบกิจการจาหน่าย ติดตั้ง ซ่อมบารุง 30/1 หมู่ที่ 2
ดูแล เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอก
อากาศ เครื่องทาความเย็น ทุกประเภท

ต.พุคาจาน

อ.พระพุทธบาท

จ.สระบุรี

18120

3,093 0195563000868 บจ.อาธีม่า จากัด

27/3/2563

1,000,000

46101

นาเข้าไข่ไรน้าเค็ม และอาหารสาหรับ
64 หมู่ที่ 12
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า เช่น ลูกกุ้ง และ ลูกปลา

ต.พระพุทธบาท

อ.พระพุทธบาท

จ.สระบุรี

18120

3,094 0195563000710 บจ.เอ็นวีที เอ็นจิเนียริ่ง (2020)
จากัด

13/3/2563

1,000,000

43210

ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้งข้อต่อและ
การเดินสายไฟฟ้า

ต.ไผ่ขวาง

อ.บ้านหมอ

จ.สระบุรี

18130

3,095 0193563000581 หจ.ดีดี ปาร์ค ทะเลน้าจืด

3/3/2563

1,000,000

55109

ประกอบกิจการ สถานที่พักผ่อนชายทะเล 106 หมู่ที่ 8
น้าจืด พร้อมสิ่งอานวยความสะดวก พร้อม
เครื่องดื่ม อาหาร สันทนาการ

ต.หนองปลาหมอ

อ.หนองแค

จ.สระบุรี

18140

3,096 0195563000728 บจ.ศิรนิ ภา 1985 จากัด

17/3/2563

1,000,000

47525

ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ 20/8 หมู่ที่ 9
และเครื่องมือ เครื่องใช้ในการก่อสร้าง
เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี
เครื่องตกแต่งอาคาร

ต.หนองปลิง

อ.หนองแค

จ.สระบุรี

18140

3,097 0195563000884 บจ.ยูไนเต็ดฟูดส์เซอร์วสิ เซส จากัด

30/3/2563

1,000,000

56101

ประกอบกิจการบริการด้านอาหารใน
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

26/16-18 หมู่ที่ 7

ต.หนองปลาหมอ

อ.หนองแค

จ.สระบุรี

18140

3,098 0195563000698 บจ.โรจนา เพ็ทมาร์ท จากัด

12/3/2563

1,000,000

10802

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของใช้และอาหารที่เกี่ยวกับ
สัตว์ทุกชนิด ทุกประเภท

327 หมู่ที่ 10

ต.วิหารแดง

อ.วิหารแดง

จ.สระบุรี

18150

3,099 0195563000621 บจ.โกลด์พลัส ไฟร์แอนด์เรสคิ้ว
จากัด

5/3/2563

1,000,000

46599

ซื้อมา ขายไป อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

56 หมู่ที่ 1

ต.ซับสนุ่น

อ.มวกเหล็ก

จ.สระบุรี

18220

3,100 0195563000647 บจ.ที แอนด์ พี ทรานสปอร์ต
2020 จากัด

6/3/2563

1,000,000

49323

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า

326 หมู่ที่ 1

ต.แสลงพัน

อ.วังม่วง

จ.สระบุรี

18220

3,101 0195563000612 บจ.สายไหมมณีโชติ อิมพอร์ต
เอ็กซ์พอร์ต จากัด

3/3/2563

1,000,000

52292

กิจกรรมของตัวแทนผู้รบั จัดการขนส่ง
สินค้าและตัวแทนออกของ (ตัวแทน
ดาเนินพิธกี ารศุลกากร)

50/288 หมู่ที่ 1

ต.โคกแย้

อ.หนองแค

จ.สระบุรี

18230

22/1 หมู่ที่ 1

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

3,102 0195563000809 บจ.หนองแคทนายความและบัญชี
จากัด

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

23/3/2563

1,000,000

69100

ประกอบกิจการด้านกฎหมาย

3,103 0195563000671 บจ.พรชัยคอนสตรัคชั่น2009 จากัด 11/3/2563

1,000,000

16220

3,104 0195563000701 บจ.โกลเด้นเวสท์กรีน จากัด

12/3/2563

1,000,000

3,105 0195563000817 บจ.ลัคกี้ ซัพพลาย แอนด์ คอน
สตรัคชั่น จากัด

23/3/2563

3,106 0193563000645 หจ.พี.ซี.เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วสิ
แอนด์ ซัพพลาย
3,107 0195563000787 บจ.นันทพรเฮ้าส์ จากัด

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
12/7 หมู่ที่ 7

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

ต.ห้วยทราย

อ.หนองแค

จ.สระบุรี

18230

การผลิตโครงสร้างที่ใช้ในการก่อสร้างและ 129/18 หมู่ที่ 9
เครื่องประกอบอาคาร

ต.ห้วยบง

อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.สระบุรี

18240

35101

ประกอบกิจการโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า
และพลังงานไฟฟ้า

88/8 หมู่ที่ 11

ต.พุแค

อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.สระบุรี

18240

1,000,000

41001

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร
พาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย

173/94 หมู่ที่ 3

ต.หน้าพระลาน

อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.สระบุรี

18240

25/3/2563

1,000,000

27909

ประกอบกิจการผลิต จาหน่าย อุปกรณ์
ไฟฟ้า บริการติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งระบบ

42 หมู่ที่ 2

ต.ทับกวาง

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

18260

18/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 243 หมู่ที่ 9
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่
ทาการ

ต.ทับกวาง

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

18260

3,108 0193563000564 หจ.พี.1000

2/3/2563

800,000

85499

ประกอบกิจการศึกษาอื่นๆซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น

172/24 หมู่ที่ 10

ต.บ้านป่า

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

18110

3,109 0193563000599 หจ.พัณณชิตา

5/3/2563

500,000

25112

บริการรับทางานโครงสร้างอาคาร และ
งานโครงสร้างเหล็ก

60/1 หมู่ที่ 3

ต.ท่าตูม

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

18110

3,110 0193563000602 หจ.วรัชชนัน 2020

10/3/2563

500,000

49323

ประกอบกิจการ ขนส่งและขนถ่ายสินค้า
ทางบก

24/19 หมู่ที่ 2

ต.ทับกวาง

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

18260

3,111 0193563000637 หจ.ธนภูมิ ทรัค ทรานสปอร์ต

24/3/2563

500,000

49323

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
รวมถึงคนโดยสาร

9/1 หมู่ที่ 4

ต.ทับกวาง

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

18260

3,112 0193563000629 หจ.ดิ ออล อิน วัน

20/3/2563

300,000

46443

ประกอบกิจการค้า เครื่องสาอาง
ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม อาหารเสริม
วิตามิน ทุกชนิด

98 หมู่ที่ 5

ต.ชาผักแพว

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

18110

3,113 0195563000680 บจ.คชสิทธิ์ เนอร์สซิ่ง โฮม จากัด
3,114 0205563012393 บจ.ยูไนเต็ด ครีเอชั่น แพ็คเกจจิ้ง
โซลูชั่นส์ (ชลบุรี) จากัด

12/3/2563
25/3/2563

100,000
300,000,000

87301
17012

ประกอบกิจการดูแลผู้สูงอายุ
โรงงานผลิตกระดาษ

35 หมู่ที่ 1
97 หมูท่ ี่ 4

ต.คชสิทธิ์
ต.มาบโป่ง

อ.หนองแค
อ.พานทอง

จ.สระบุรี
จ.ชลบุรี

18250
20160

3,115 0205563010501 บจ.รับทรัพย์ รับโชค จากัด

12/3/2563

25,000,000

68201

ประกอบกิจการซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ 959 หมู่ที่ 12
ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุงใช้
และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,116 0205563012067 บจ.แอล วี อพาร์ทเมนท์ จากัด

24/3/2563

20,000,000

79120

ประกอบกิจการนาเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการนาเที่ยวทุกชนิด

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

598 หมู่ที่ 10

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

3,117 0205563009317 บจ.ไท่ ม่าน ม่าน จากัด

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

5/3/2563

15,000,000

68102

ประกอบกิจการ ซื้อขาย ให้เช่า หรือ จัดให้ 78/217 หมู่ที่ 10
ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิอื่นๆ ในที่ดิน
อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,118 0205563011125 บจ.ชานดง รีเจียนนอล โลจิสติคส์
จากัด

17/3/2563

10,000,000

52109

ประกอบกิจการบริหารคลังสินค้า ขนส่ง
สินค้า (เมื่อได้รบั อนุญาตจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องแล้ว)

53/134 หมู่ที่ 9

ต.ทุ่งสุขลา

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20230

3,119 0205563011605 บจ.บีวายยูแอล จากัด

19/3/2563

8,000,000

68201

เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างใน
ธุรกิจซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า ที่ดิน อาคาร
บ้าน สิ่งปลูกสร้าง

163/8 หมู่ที่ 3

ต.บึง

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20230

3,120 0205563009775 บจ.พันแสงมาศ จากัด

9/3/2563

5,000,000

62022

ให้คาปรึกษา รับจ้างติดตั้ง เขียน
โปรแกรม ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
สารสนเทศ และระบบเครือข่าย

47/88 หมู่ที่ 1

ต.นาป่า

อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี

20000

3,121 0205563012181 บจ.เดอะ เพอร์เฟคท์ ไลฟ์ จากัด

25/3/2563

5,000,000

68102

ขายโอน จานอง จานา แลกเปลี่ยน และ
จาหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

101/21 หมู่บ้าน แกรนด์ชล เลค แอนด์
การ์เด้น หมู่ที่ 1

ต.หนองรี

อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี

20000

3,122 0205563012237 บจ.โฮมวีบิลด์ จากัด

25/3/2563

5,000,000

68102

ประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์ ซื้อ
ขายที่ดิน ซื้อ รับ โอน เช่า เช่าซื้อ
ครอบครอง เข้าถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
อาคาร และสิ่งปลูกสร้างทาการพัฒนา
หรือปรับปรุงที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง
รวมทั้งการแบ่งที่ดินเป็นแปลงๆ

4/3 หมู่ที่ 4

ต.นาป่า

อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี

20000

3,123 0205563012628 บจ.จูโธ จากัด

27/3/2563

5,000,000

87203

ประกอบกิจการที่ปรึกษาทางด้านจิตวิทยา 208/33 หมู่ที่ 3
บาบัดโรคติดยาเสพติด ผู้ป่วยทางด้านยา
เสพติดทุกชนิด

ต.เสม็ด

อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี

20000

3,124 0203563001462 หจ.ธนกร เซลส์แอนด์เซอร์วสิ

13/3/2563

5,000,000

28299

จาหน่าย ผลิตภัณฑ์ของเล่น เครื่องเล่น
สนาม

118/128 หมู่ที่ 5

ต.สุรศักดิ์

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20110

3,125 0205563008698 บจ.ห้างทองเยาวราช บ้านสุรศักดิ์
จากัด

2/3/2563

5,000,000

47732

ประกอบกิจการค้าทอง ซื้อขาย
ทองรูปพรรณต่าง ๆ และเครื่องเพชร
เครื่องพลอย

888/42 หมู่ที่ 5

ต.เขาคันทรง

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20110

3,126 0205563009015 บจ.สี่สองแปดเก้า พี หกสามเก้าห้า
จากัด

4/3/2563

5,000,000

43909

ประกอบกิจการรับจ้างงานเหล็ก งาน
โครงสร้างเหล็ก

210/477 หมู่ที่ 5

ต.สุรศักดิ์

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20110

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

3,127 0205563009813 บจ.วินด์ ไลอ้อน เอ็นเนอร์จี้
(ประเทศไทย) จากัด

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

9/3/2563

5,000,000

46599

ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า รับจ้าง 291/35 หมู่ที่ 8
เหมางานระบบพลังงานทดแทน
แสงอาทิตย์( solar cell) และพลังาน
ทดแทน (wind turbine)

ต.สุรศักดิ์

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20110

3,128 0205563011371 บจ.โฮวิน แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด

18/3/2563

5,000,000

10722

ประกอบกิจการผลิตน้าเชื่อม ผงไอศกรีม
ส่วนผสมสาหรับอาหาร เครื่องปรุงรส
อาหารและเครื่องดื่ม อาหาร เครื่องดื่ม

180/6 หมู่ที่ 4

ต.หนองขาม

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20110

3,129 0205563011290 บจ.ไทยล่วนหยู เอ็นไวรอนเมนท์
จากัด

18/3/2563

5,000,000

46521

ประกอบกิจการนาเข้าเพื่อจาหน่าย
อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

79/490 ถนนแสนสุข

ต.แสนสุข

อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี

20130

3,130 0205563011303 บจ.ไทยเจี่ยหยู อิเลคทริคอล เอ็นจิ
เนียริ่ง จากัด

18/3/2563

5,000,000

46421

ประกอบกิจการ นาเข้าเพื่อจาหน่าย
อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

79/490 ถนนแสนสุข

ต.แสนสุข

อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี

20130

3,131 0205563011729 บจ.ธีด้า โฮม จากัด

20/3/2563

5,000,000

68101

ประกอบกิจการเป็นนักพัฒนา
99/28 หมู่ที่ 6
อสังหาริมทรัพย์ เช่น การซื้อ การขายบ้าน
อาคาร คอนโดที่ดิน เพื่อเป็นการพัฒนา
ให้มีรายได้จากการขาย

ต.ห้วยกะปิ

อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี

20130

3,132 0205563011184 บจ.ศิลละมัย ฟาร์ม จากัด
3,133 0205563008736 บจ.โอเพ็นไทยเจซี จากัด

17/3/2563
3/3/2563

5,000,000
5,000,000

01469
68102

ประกอบกิจการเลี้ยงและจาหน่ายสัตว์ปีก 31 หมู่ที่ 5
การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น 306/55 หมู่ที่ 12
ของตนเองและผู้อื่น

ต.หัวถนน
ต.หนองปรือ

อ.พนัสนิคม
อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี
จ.ชลบุรี

20140
20150

3,134 0205563009082 บจ.สยาม กลอรี่ พัทยา จากัด

4/3/2563

5,000,000

68201

ประกอบกิจการให้คาปรึกษาด้านธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์

163/434 หมู่ที่ 12

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,135 0205563009104 บจ.หยก วิสกี้ แอนด์ ไวน์ จากัด
3,136 0205563009431 บจ.เอส วาย ทราเวล เซ็นเตอร์
จากัด

4/3/2563
6/3/2563

5,000,000
5,000,000

47222
79120

ร้านขายปลีกเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
ประกอบกิจการนาเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการนาเที่ยวทุกชนิด

315/27 หมู่ที่ 12
18/24 หมู่ที่ 8

ต.หนองปรือ
ต.หนองปลาไหล

อ.บางละมุง
อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี
จ.ชลบุรี

20150
20150

3,137 0205563009562 บจ.ฟอเรสท์ เทรดดิ้ง จากัด

6/3/2563

5,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า เช่าซื้อ
189/8 หมู่ที่ 11
ขายฝาก จานอง ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และ
อสังหาริมทรัพย์อื่น รวมทั้งการจานา เช่า
และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ต.ห้วยใหญ่

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,138 0205563009597 บจ.อาวิออนเนท จากัด

6/3/2563

5,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้าน
อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

10/3/2563

5,000,000

68201

ประกอบกิจการซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ 113/16 หมู่ที่ 10
ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุงใช้
และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ

ต.ห้วยใหญ่

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,139 0205563009970 บจ.ฮองรุ่ย ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด

131/165 หมู่ที่ 12

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

3,140 0205563009988 บจ.ซาเฮล จากัด

10/3/2563

5,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้าน
อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

235/6 หมู่ที่ 10

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,141 0205563010013 บจ.ทีเจ กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด

10/3/2563

5,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้าน
อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

436/410 หมู่ที่ 9

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,142 0205563010099 บจ.ลอง ฟู จากัด

11/3/2563

5,000,000

68102

กิจการซื้อ ขาย ให้เช่า เป็นนายหน้า
ตัวแทนค้า ดาเนินการเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์

236/632 หมู่ที่ 9

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,143 0205563010765 บจ.ไทยี่จู จากัด
3,144 0205563010897 บจ.อีอีซี เทคโนโลยี่ เทรดดิ้ง กรุ๊ป
จากัด

16/3/2563
16/3/2563

5,000,000
5,000,000

56101
68102

ประกอบกิจการอาหารและเครื่องดื่ม
ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า เป็น
นายหน้า ตัวแทนค้า ดาเนินการเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์

369/26 หมู่ที่ 5
195/26 หมูท่ ี่ 11

ต.นาเกลือ
ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง
อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี
จ.ชลบุรี

20150
20150

3,145 0205563010901 บจ.ซันนี่ พาล์ม เรียล เอสเตท ดี
เวลลอปเม้นท์ จากัด

16/3/2563

5,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า เป็น
นายหน้า ตัวแทนค้า ดาเนินการเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์

195/26 หมู่ที่ 11

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,146 0205563010986 บจ.311 ซาง จากัด
3,147 0205563011168 บจ.ซิโน แพท เทคโนโลยี จากัด
3,148 0205563011249 บจ.ดี อี ดับบลิว ดีเวลอปเม้นท์
จากัด

17/3/2563
17/3/2563
18/3/2563

5,000,000
5,000,000
5,000,000

68201
22230
68102

ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์
โรงงานผลิตภัณฑ์พลาสติกสาเร็จรูป
ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า เป็น
นายหน้า ตัวแทนค้า ดาเนินการเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์

189/87 หมู่ที่ 11
99/1072 หมู่ที่ 10
202/16 หมู่ที่ 5

ต.ห้วยใหญ่
ต.หนองปรือ
ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง
อ.บางละมุง
อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี
จ.ชลบุรี
จ.ชลบุรี

20150
20150
20150

3,149 0205563011281 บจ.ไดมอนด์ พัทยา เรียลเอสเตท
จากัด

18/3/2563

5,000,000

68201

ประกอบกิจการซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ 183/14 หมู่ที่ 10
ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุงใช้
และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,150 0205563011761 บจ.เดอะ บริดจ์ เอส. ที จากัด

20/3/2563

5,000,000

47911

ประกอบกิจการให้บริการซื้อ ขาย ทาง
โทรศัพท์

383/2 ห้อง บี 17,18,25 หมู่ที่ 12

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,151 0205563011834 บจ.บลู ซี วีซ่า เซอร์วสิ เซ็นเตอร์
จากัด

23/3/2563

5,000,000

70209

ให้บริการให้คาปรึกษาวีซ่า และแนะนา
เอกสารราชการต่างๆ

565/51 หมู่ที่ 10

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,152 0205563011931 บจ.มาสเตอร์ 23 จากัด

23/3/2563

5,000,000

68102

ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย ให้เช่า ที่ดิน
และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

149/200 หมู่ที่ 7

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,153 0205563011940 บจ.มาสเตอร์ 28 จากัด

23/3/2563

5,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า และ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

149/200 หมู่ที่ 7

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,154 0205563012288 บจ.เอ็กซ์ จี วาย ที จากัด
3,155 0205563012296 บจ.ได ฟู จากัด

25/3/2563
25/3/2563

5,000,000
5,000,000

68201
68201

ให้คาปรึกษาด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ให้คาปรึกษาด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

195/26 หมู่ที่ 11
195/26 หมูท่ ี่ 11

ต.หนองปรือ
ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง
อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี
จ.ชลบุรี

20150
20150

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

3,156 0205563012318 บจ.ไซแอมมิซุ จากัด

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

25/3/2563

5,000,000

68102

ซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์
ทุกชนิด

165/24 หมู่ที่ 10

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

2/3/2563

5,000,000

47732

ประกอบิกจการค้าทอง ซื้อขาย
ทองรูปพรรณต่าง ๆ และเครื่องเพชร
เครื่องพลอย

51/9 หมู่ที่ 8

ต.มาบโป่ง

อ.พานทอง

จ.ชลบุรี

20160

3,158 0205563009635 บจ.พิทักษ์ชัย ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด 6/3/2563

5,000,000

46622

ประกอบกิจการค้าเหล็กทุกชนิด ทุก
ประเภท

82/7 หมู่ที่ 8

ต.พานทอง

อ.พานทอง

จ.ชลบุรี

20160

3,159 0205563011419 บจ.ลูซอตติกา (ประเทศไทย) จากัด 18/3/2563

5,000,000

32501

ประกอบกิจการผลิต ประกอบ กรอบ
สาหรับแว่นสายตา แว่นตา-กันแดด วัสดุ
อุปกรณ์ เลนส์กันแดด/สายตา เลนส์
สายตาเฉพาะบุคคล ส่วนประกอบของ
กรอบแว่นตา/กันแดด ทุกประเภท

700/274 หมู่ที่ 1

ต.บ้านเก่า

อ.พานทอง

จ.ชลบุรี

20160

3,160 0205563010412 บจ.ไทย ฟอร์จูน จากัด

12/3/2563

5,000,000

46593

ประกอบกิจการขายส่งเครื่องจักร
อุตสาหกรรม

289/12 หมู่ที่ 7

ต.คลองกิ่ว

อ.บ้านบึง

จ.ชลบุรี

20220

9/3/2563

5,000,000

80100

ประกอบกิจการรับจ้างดูแลรักษาความ
292/75 หมู่บ้าน เดอะเน็กซ์ทาวน์โฮม
ปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ อาคาร สิ่งของ บึง.2 หมูท่ ี่ 7
และคน ต้องได้รบั อนุญาตจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ต.บึง

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20230

3,162 0205563010838 บจ.เจียงหนาน อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด

16/3/2563

5,000,000

56101

ประกอบกิจการร้านจาหน่ายอาหาร และ
เครื่องดื่ม

7/38 หมู่ที่ 3

ต.บ่อวิน

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20230

3,163 0205563011451 บจ.ช. ไทยการช่าง จากัด

19/3/2563

5,000,000

42202

ประกอบกิจการก่อสร้างโครงการ
สาธารณูปโภคและระบบงานเครื่องจักร
อุตสาหกรรม

32/37 หมู่ที่ 7

ต.บึง

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20230

3,164 0205563012121 บจ.ศรีสุขสุวรรณรินทร์ โลจิสติกส์
จากัด

24/3/2563

5,000,000

49323

ประกอบกิจการขนส่ง ขนถ่ายสินค้าทั้งใน 199/88 หมู่ที่ 6
และระหว่างประเทศ เคลื่อนย้ายสินค้า
กระจายสินค้า

ต.ทุ่งสุขลา

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20230

3,165 0205563012695 บจ.อโลฮา แบรนด์ คอนซัลติ้ง
จากัด

27/3/2563

5,000,000

47523

ร้านขายปลีกเครื่องสุขภัณฑ์อุปกรณ์วางท่อ 7/43 หมู่ที่ 3

ต.บ่อวิน

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20230

3,166 0205563011893 บจ.เอช วาย แอนด์ เอช เจ จากัด

23/3/2563

4,600,000

68102

ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์
ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดการโดย
ประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ

ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,157 0205563008701 บจ.ห้างทองเยาวราช ตลาดเดอะ
วอล์ค จากัด

3,161 0205563009848 บจ.รักษาความปลอดภัย มันนี่
แอนด์ เซอร์วสิ จากัด

159/190 หมู่ที่ 5

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

3,167 0205563010692 บจ.เฮิรม์ เล่ เอสอีเอ จากัด

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

13/3/2563

4,400,000

46599

ประกอบกิจการจาหน่าย ขายส่ง ขายปลีก 19 หมู่ที่ 1
ซึ่งสินค้าประเภทชิ้นส่วน อะไหล่ วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องยนต์ เครื่องกล
เครื่องจักร

ต.โป่ง

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,168 0205563008965 บจ.ใบบุญ โฟน เซ็นเตอร์ จากัด

3/3/2563

4,000,000

46104

นาเข้า ส่งออก จาหน่าย จัดเก็บ ซ่อม
87/42 หมู่ที่ 9
แลกเปลี่ยน บรรดาเครื่องมือ อุปกรณ์
อุปกรณ์เสริม ของเครื่องใช้อิเลคทรกนิกส์

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,169 0205563009163 บจ.บิสซิเนส โบรคเกอร์ คอนซัล
แทนส์ จากัด

5/3/2563

4,000,000

68102

กิจการซื้อ ขาย ให้เช่า เป็นนายหน้า
ตัวแทนค้า ดาเนินการเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์

949 หมู่ที่ 1

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,170 0205563009414 บจ.จัสท์ โซลิด จากัด

6/3/2563

4,000,000

56101

ประกอบกิจการจาหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม

13/228 หมู่ที่ 5

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,171 0205563009619 บจ.รอยัล โจม จากัด

6/3/2563

4,000,000

56101

ประกอบกิจการจาหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่มทุกชนิด ร้านอาหารอินเดีย

396/76 หมู่ที่ 12

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,172 0205563009708 บจ.ทรอปิคอล ซัน 15 จากัด

9/3/2563

4,000,000

68102

ซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์
ทุกชนิด

151/170 หมู่ที่ 5

ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,173 0205563010056 บจ.ทรอปิคอล ซัน 22 จากัด

10/3/2563

4,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้าน
อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

151/229 หมู่ที่ 5

ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,174 0205563010323 บจ.เดอะ ลอนดริ จอมเทียน จากัด
3,175 0205563010404 บจ.แกมมา สตาร์ จากัด

11/3/2563
12/3/2563

4,000,000
4,000,000

96201
68101

กิจการซักรีด
29/1123 หมู่ที่ 12
ประกอบกิจการซื้อ ขายอสังหาริมทรัพย์ที่ 198/324 หมู่ที่ 9
เป็นของตนเองเพื่อการพักอาศัย

ต.หนองปรือ
ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง
อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี
จ.ชลบุรี

20150
20150

3,176 0205563011001 บจ.สยาม พูล วิลล่า จากัด

17/3/2563

4,000,000

68102

ซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์
ทุกชนิด

157/77 หมู่ที่ 5

ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,177 0205563011036 บจ.เดอะ เมเปิ้ล บี 9 จากัด

17/3/2563

4,000,000

68102

ซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์
ทุกชนิด

45/9 หมู่ที่ 2

ต.ห้วยใหญ่

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,178 0205563011079 บจ.บี เรียล เซอร์วสิ จากัด

17/3/2563

4,000,000

68102

กิจการซื้อ ขาย ให้เช่า เป็นนายหน้า
ตัวแทนค้า ดาเนินการเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์

380/19 หมู่ที่ 10

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,179 0205563011214 บจ.จี.เอส. โคเรีย จากัด

18/3/2563

4,000,000

56101

ประกอบกิจการจาหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม

185/70 หมู่ที่ 6

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

3,180 0205563011591 บจ.ฮูส จากัด

19/3/2563

4,000,000

68102

กิจการซื้อ ขาย ให้เช่า เป็นนายหน้า
ตัวแทนค้า ดาเนินการเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์

154/21 หมู่ที่ 10

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,181 0205563011702 บจ.โอเรียนท์ บีเอ จากัด

20/3/2563

4,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้าน
อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

77/1941 หมู่ที่ 12

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,182 0205563011745 บจ.แองเจิลเอมีด้า จากัด

20/3/2563

4,000,000

68201

ประกอบกิจการซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ 159/190 หมู่ที่ 5
ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุงใช้
และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ

ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,183 0205563011907 บจ.โกลด์ มังกี้ คาเฟ่ จากัด

23/3/2563

4,000,000

56101

ร้านอาหาร เครื่องดื่มที่มีแอลกฮอล์เป็น
หลักในร้าน

458/18 หมู่ที่ 12

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,184 0205563012024 บจ.กาสเคลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล ดี 24/3/2563
เวลลอปเม้นท์ จากัด

4,000,000

68201

ประกอบกิจการซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ 236/717 หมู่ที่ 9
ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุงใช้
และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,185 0205563012466 บจ.วูล์ฟแพ็ค พร็อพเพอร์ตี้ส์ จากัด 26/3/2563

4,000,000

68201

ประกอบกิจการซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ 31/51 หมู่ที่ 6
ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุงใช้
และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ

ต.โป่ง

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,186 0205563012971 บจ.อเล็กซ์เร็นท์ จากัด

31/3/2563

4,000,000

68102

ซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์
ทุกชนิด

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,187 0205563011974 บจ.กรีน วอเทอร์ อีพี-เทค จากัด

23/3/2563

4,000,000

21001

ประกอบกิจการผลิตรับซื้อ จาหน่าย บรรจุ 99/125 หมู่ที่ 1
นาเข้า ส่งออกน้ายาฆ่าเชื้อโรค คลอรีน
เจลฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ของเหลว ทาความ
สะอาด เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์
การแพทย์

ต.หนองบอนแดง

อ.บ้านบึง

จ.ชลบุรี

20170

3,188 0205563012946 บจ.หมิงต๋า วอเตอร์ ฟิลเตอร์ จากัด 31/3/2563

4,000,000

46599

จาหน่าย นาเข้า ส่งออก ให้เช่า เครื่อง
กรองน้า สาหรับการนาเข้าและส่งออก

620 ถนนสวัสดีมงคล

ต.บ้านบึง

อ.บ้านบึง

จ.ชลบุรี

20170

3,189 0205563012334 บจ.ฮัลล์ เอชดี จากัด

25/3/2563

4,000,000

68102

ซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์
ทุกชนิด

167/3 หมู่ที่ 4

ต.นาจอมเทียน

อ.สัตหีบ

จ.ชลบุรี

20250

3,190 0205563010617 บจ.ซี่ หยุย จากัด

13/3/2563

3,600,000

68102

ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์
ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดการโดย
ประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ

159/190 หมู่ที่ 5

ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

383/2 หมู่ที่ 12 ห้อง ซี 7

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

3,191 0205563011427 บจ.เดอะ จิวเวล คอนโดมิเนียม
206 จากัด

19/3/2563

3,500,000

66199

ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้จัดการและดูแล
378/1245 หมู่ที่ 12
ผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการ
ทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,192 0205563011532 บจ.ช่วนเจ๋ จากัด

19/3/2563

3,200,000

68102

ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์
ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดการโดย
ประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ

159/190 หมู่ที่ 5

ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,193 0205563008680 บจ.เอ็มไอ - โค่ จากัด

2/3/2563

3,100,000

68201

ประกอบกิจการซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ 159/190 หมู่ที่ 5
ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุงใช้
และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ

ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,194 0205563009503 บจ.ซิน เทียน หยาง กัว จี๋ ซ่าง เมา
จากัด

6/3/2563

3,100,000

68201

ประกอบกิจการซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ 159/190 หมู่ที่ 5
ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุงใช้
และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ

ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,195 0205563010587 บจ.ไป๋ จา เฉียว ยิง จากัด

13/3/2563

3,100,000

68102

ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์
ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดการโดย
ประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ

159/190 หมู่ที่ 5

ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,196 0205563010862 บจ.จงหนานฟ้าจ่าง จากัด

16/3/2563

3,100,000

68102

ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า เป็น
นายหน้า ตัวแทนค้า ดาเนินการเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์

159/190 หมู่ที่ 5

ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,197 0205563011516 บจ.ช่อง ซื่อ เฉิง เหิน เม่า ยี่ จากัด

19/3/2563

3,100,000

68102

ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์
ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดการโดย
ประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ

159/190 หมู่ที่ 5

ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,198 0205563011737 บจ.ยั่ว เฉิน จากัด

20/3/2563

3,100,000

68201

ประกอบกิจการซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ 159/190 หมู่ที่ 5
ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุงใช้
และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ

ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,199 0205563011753 บจ.พิคเกิ้ล จากัด

20/3/2563

3,100,000

68201

ประกอบกิจการซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ 159/190 หมู่ที่ 5
ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุงใช้
และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ

ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,200 0205563010633 บจ.ฟาน เทค โพลีเมอร์ (ประเทศ
ไทย) จากัด

13/3/2563

3,000,000

22299

ประกอบกิจการผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก
หรือเคลือบด้วยพลาสติก ผลิตคอมพาวด์
พลาสติก

ต.สานักบก

อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี

20000

90/169 หมู่ที่ 3

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

3,201 0205563010731 บจ.รัชนวรัตน์ 659 จากัด

13/3/2563

3,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 10/33 หมู่ที่ 4
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่
ทาการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และ
งานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับ
ทางานโยธาทุกประเภท

ต.ดอนหัวฬ่อ

อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี

20000

3,202 0205563011851 บจ.สมาร์ท แก็ดเจ็ต จากัด
3,203 0205563009872 บจ.เมทัล รียูส จากัด

23/3/2563
9/3/2563

3,000,000
3,000,000

47413
46695

จาหน่ายโทรศัพท์มือถือ อะไหล่-อุปกรณ์ 217/21 หมู่ที่ 2
ประกอบกิจการจัดหา ซื้อมาขายไป วัสดุรี 38/84 หมู่ที่ 4
ไซเคิลและวัสดุเหลือใช้ทุกชนิด เพื่อส่งเป็น
วัตถุดิบอุตสาหกรรม

ต.สุรศักดิ์
ต.ห้วยกะปิ

อ.ศรีราชา
อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี
จ.ชลบุรี

20110
20130

3,204 0205563008779 บจ.ทรอปิคอล ซัน 2 จากัด

3/3/2563

3,000,000

68102

ซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์
ทุกชนิด

151/89 หมู่ที่ 5

ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,205 0205563008876 บจ.ทรอปิคอล ซัน 5 จากัด

3/3/2563

3,000,000

68102

ซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์
ทุกชนิด

151/98 หมู่ที่ 5

ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,206 0205563008884 บจ.ทรอปิคอล ซัน 4 จากัด

3/3/2563

3,000,000

68102

ซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์
ทุกชนิด

151/95 หมู่ที่ 5

ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,207 0205563008922 บจ.ฟอร์จูนแลนด์ อินเตอร์เนชั่น
นอล จากัด

3/3/2563

3,000,000

68102

ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์
ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดการโดย
ประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ

159/190 หมู่ที่ 5

ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,208 0205563008931 บจ.ฟอร์จูน รีซอร์ซ จากัด

3/3/2563

3,000,000

68102

ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์
ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดการโดย
ประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ

159/190 หมู่ที่ 5

ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,209 0205563008957 บจ.ตาตะวัน จากัด

3/3/2563

3,000,000

47524

จาหน่าย อิฐ หิน ดินทราย แร่ ดีบุก
ลิกไนต์ ยิปซัม ตะกั่ว เหล็ก ถ่านหิน แบ
ไรต สังกะสี

56/25 หมู่ที่ 5

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,210 0205563009236 บจ.ทรอปิคอล ซัน 23 จากัด

5/3/2563

3,000,000

68102

ซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์
ทุกชนิด

151/233 หมู่ที่ 5

ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,211 0205563009244 บจ.ทรอปิคอล ซัน 20 จากัด

5/3/2563

3,000,000

68102

ซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์
ทุกชนิด

151/208 หมู่ที่ 5

ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,212 0205563009465 บจ.ทรอปิคอล ซัน 6 จากัด

6/3/2563

3,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์

151/99 หมู่ที่ 5

ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,213 0205563009473 บจ.ทรอปิคอล ซัน 8 จากัด

6/3/2563

3,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์

151/112 หมู่ที่ 5

ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

3,214 0205563009481 บจ.ทรอปิคอล ซัน 9 จากัด

6/3/2563

3,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์

151/113 หมู่ที่ 5

ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,215 0205563009490 บจ.อ๊อพติคอลิงค์ เทคโนโลยี จากัด

6/3/2563

3,000,000

68201

ประกอบกิจการซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ 159/190 หมู่ที่ 5
ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุงใช้
และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ

ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,216 0205563009686 บจ.ทรอปิคอล ซัน 10 จากัด

9/3/2563

3,000,000

68102

ซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์
ทุกชนิด

151/122 หมู่ที่ 5

ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,217 0205563009694 บจ.ทรอปิคอล ซัน 13 จากัด

9/3/2563

3,000,000

68102

ซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์
ทุกชนิด

151/147 หมู่ที่ 5

ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,218 0205563009759 บจ.มาย แคร์เรีย คอนซัลติ้ง จากัด

9/3/2563

3,000,000

68102

ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์
ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดการโดย
ประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ

159/190 หมู่ที่ 5

ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,219 0205563009864 บจ.เดียร์ เรน ที มาร์คกิ้ง จากัด

9/3/2563

3,000,000

68102

ซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์
ทุกชนิด

502/133 หมู่ที่ 5

ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,220 0205563009929 บจ.ทรอปิคอล ซัน 16 จากัด

10/3/2563

3,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้าน
อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

151/189 หมู่ที่ 5

ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,221 0205563009937 บจ.ทรอปิคอล ซัน 17 จากัด

10/3/2563

3,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้าน
อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

151/194 หมู่ที่ 5

ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,222 0205563009945 บจ.ทรอปิคอล ซัน 18 จากัด

10/3/2563

3,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้าน
อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

151/195 หมู่ที่ 5

ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,223 0205563010030 บจ.ทรอปิคอล ซัน 19 จากัด

10/3/2563

3,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้าน
อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

151/197 หมู่ที่ 5

ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,224 0205563010048 บจ.ทรอปิคอล ซัน 21 จากัด

10/3/2563

3,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้าน
อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

151/213 หมู่ที่ 5

ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,225 0205563010111 บจ.ควอนตั้ม เมลบา จากัด

11/3/2563

3,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อขายให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์

519/43 หมู่ที่ 7

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,226 0205563010285 บจ.แชนเน็ล เอฟซี จากัด

11/3/2563

3,000,000

68102

กิจการซื้อ ขาย ให้เช่า เป็นนายหน้า
ตัวแทนค้า ดาเนินการเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์

268/35 หมู่ที่ 9

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,227 0205563010307 บจ.แกรนด์ ฟอร์จูน อินเตอร์เนชั่น
นอล จากัด

11/3/2563

3,000,000

68102

กิจการซื้อ ขาย ให้เช่า เป็นนายหน้า
ตัวแทนค้า ดาเนินการเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์

159/190 หมู่ที่ 5

ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

3,228 0205563010609 บจ.เจ๋อชี จากัด

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

13/3/2563

3,000,000

68102

ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์
ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดการโดย
ประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ

159/190 หมู่ที่ 5

ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,229 0205563010641 บจ.ไทยคิส ไวน์ คอนเนคชั่น จากัด 13/3/2563

3,000,000

46109

นาเข้า ส่งออก เครื่องดื่ม ไวน์ เสื้อผ้า
รวมถึงสินค้าแฟลั่นทุกชนิด

472/56 หมู่ที่ 12

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,230 0205563010676 บจ.นาหยาง8385 จากัด

13/3/2563

3,000,000

68102

ประกอบกิจการ ซื้อ จัดหา รับ เช่าซื้อ ถือ 12/48 หมู่ที่ 1
กรรมกสิทธิ์ ครอบครอง และจัดการโดย
ประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ

ต.ห้วยใหญ่

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,231 0205563010684 บจ.ไมเคิล วิน เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) 13/3/2563
จากัด

3,000,000

68102

ประกอบกิจการ ซื้อ จัดหา รับ เช่าซื้อ ถือ 12/83 หมู่ที่ 1
กรรมกสิทธิ์ ครอบครอง และจัดการโดย
ประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ

ต.ห้วยใหญ่

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,232 0205563010706 บจ.โนเบิล ฟูล จากัด

13/3/2563

3,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อ จัดหา รับ เช่าซื้อ ถือ
กรรมสิทธิ์ ครอบครอง และจัดการโดย
ประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ

12/141 หมู่ที่ 1

ต.ห้วยใหญ่

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,233 0205563010714 บจ.เรโพซอล จากัด

13/3/2563

3,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อ จัดหา รับ เช่าซื้อ ถือ
กรรมสิทธิ์ ครอบครอง และจัดการโดย
ประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ

12/75 หมู่ที่ 1

ต.ห้วยใหญ่

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,234 0205563010781 บจ.แมนชั่น 2 จากัด

16/3/2563

3,000,000

68201

ประกอบกิจการ ซื้อ จัดหา รับ เช่าซื้อ ถือ 12/99 หมู่ที่ 1
กรรมสิทธิ์ ครอบครองและจัดการโดย
ประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ

ต.ห้วยใหญ่

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,235 0205563010790 บจ.ทรอปิคอล ซัน 25 จากัด

16/3/2563

3,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า เป็น
นายหน้า ตัวแทนค้า ดาเนินการเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์

333/48 หมู่ที่ 12

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,236 0205563010803 บจ.ซัน แอนด์ สกาย แอนด์ สตาร์
จากัด

16/3/2563

3,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า เป็น
นายหน้า ตัวแทนค้า ดาเนินการเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์

503/11 หมู่ที่ 9

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,237 0205563010820 บจ.เกรซแอนด์เอส จากัด

16/3/2563

3,000,000

68201

ประกอบกิจการ ซื้อ จัดหา รับ เช่าซื้อ ถือ 12/170 หมู่ที่ 1
กรรมสิทธิ์ ครอบครอง และจัดการโดย
ประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ

ต.ห้วยใหญ่

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,238 0205563010846 บจ.พลีมิค จากัด

16/3/2563

3,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า เป็น
นายหน้า ตัวแทนค้า ดาเนินการเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

236/674 หมู่ที่ 9

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

3,239 0205563010978 บจ.แลนด์ ซัน เซอร์วสิ จากัด

17/3/2563

3,000,000

66199

ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้จัดการและดูแล
999/99 หมู่ที่ 10
ผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการ
ทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,240 0205563011010 บจ.อิมพีเรียล โฮลดิ้ง จากัด

17/3/2563

3,000,000

68102

ซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์
ทุกชนิด

291/40 หมู่ที่ 12

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,241 0205563011176 บจ.เอเลน่า ไทย จากัด

17/3/2563

3,000,000

68102

ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์
ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดการโดย
ประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ

164/675-676 หมู่ที่ 12

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,242 0205563011206 บจ.เซี่ยงไฮ้ ทีทีแอลจี จากัด

17/3/2563

3,000,000

68102

ซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์
ทุกชนิด

421 หมู่ที่ 12

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,243 0205563011982 บจ.เดอะ ซีเครท ออฟคลาวด์ จากัด 23/3/2563

3,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อ จัดหา รับ เช่าซื้อ ถือ
กรรมสิทธิ์ ครอบครอง และจัดการโดย
ประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ

12/33 หมู่ที่ 1

ต.ห้วยใหญ่

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,244 0205563011991 บจ.แพนด้า โฮม จากัด

23/3/2563

3,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อ จัดหา รับ เช่าซื้อ ถือ
กรรมสิทธิ์ ครอบครอง และจัดการโดย
ประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ

12/142 หมู่ที่ 1

ต.ห้วยใหญ่

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,245 0205563012008 บจ.พร็อพเพอร์ตี้ 189 จากัด

24/3/2563

3,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้าน
อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

9/189 หมู่ที่ 8

ต.ห้วยใหญ่

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,246 0205563012032 บจ.เฟงซู เดคคอเรชั่น (ไทยแลนด์)
จากัด

24/3/2563

3,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้าน
อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

999/35 หมู่ที่ 10

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,247 0205563012041 บจ.เอ็กซ์แอนด์วาย เดเวลล็อป
เม้นท์ จากัด

24/3/2563

3,000,000

68102

ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย ให่เช่า ที่ดิน
และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

149/200 หมู่ที่ 7

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,248 0205563012083 บจ.เดอะ พ้อยท์ พระตาหนัก 203
จากัด

24/3/2563

3,000,000

82110

ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้จัดการและดูแล
378/596 หมู่ที่ 12
ผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการ
ทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,249 0205563012148 บจ.วนิลา โฮม จากัด

24/3/2563

3,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้าน
อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

ต.บางละมุง

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,250 0205563012172 บจ.เดอะ พ้อยท์ พระตาหนัก 403
จากัด

25/3/2563

3,000,000

66199

ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้จัดการและดูแล
378/621 หมู่ที่ 12
ผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการ
ทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,251 0205563012229 บจ.อาร์เอช ลัคกี้ เฮ้าส์ จากัด

25/3/2563

3,000,000

68102

ซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์
ทุกชนิด

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

110/3 หมู่ที่ 11

436/254 หมู่ที่ 9

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

3,252 0205563012342 บจ.พร็อพเพอร์ตี้ 177 จากัด

25/3/2563

3,000,000

68102

ซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์
ทุกชนิด

3,253 0205563012636 บจ.ดีพ บลู มีเดีย จากัด

27/3/2563

3,000,000

59112

3,254 0205563012709 บจ.ชาร์ม เมดิคอล ซัพพลาย จากัด 27/3/2563

3,000,000

3,255 0205563012741 บจ.แกรนด์ 413 จากัด

27/3/2563

3,256 0205563012890 บจ.ไวท์ คลาวด์ 8 จากัด

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
9/177 หมู่ที่ 8

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

ต.ห้วยใหญ่

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

ประกอบกิจการบันทึกเทปรายการสารคดี 404/69 หมู่ที่ 12
สิ่งแวดล้อม เรื่องสั้น สื่อโฆษณา ทุก
ประเภท

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

47721

ประกอบกิจการจาหน่าย ส่งออก จัดซื้อ
จัดหา ขายปลีก ขายส่ง วัสดุอุปกรณ์การ
เเพทย์ การอนามัย

63/5 หมู่ที่ 3

ต.ตะเคียนเตี้ย

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,000,000

68102

ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์
ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดการโดย
ประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ

236/395 หมู่ที่ 9

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

31/3/2563

3,000,000

68102

ซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์
ทุกชนิด

445/611 หมู่ที่ 12

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,257 0205563012903 บจ.ไวท์ คลาวด์ 9 จากัด

31/3/2563

3,000,000

68102

ซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์
ทุกชนิด

445/621 หมู่ที่ 12

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,258 0205563012911 บจ.ไวท์ คลาวด์ 11 จากัด

31/3/2563

3,000,000

68102

ซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์
ทุกชนิด

445/634 หมู่ที่ 12

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,259 0203563001667 หจ.เอ แอนด์ เอ็ม แอร์เซอร์วสิ
2019

25/3/2563

3,000,000

47595

ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องปรับอากาศ 211/153 หมู่ที่ 12
ระบบทาความเย็น พัดลมเพดาน

ต.ทุ่งสุขลา

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20230

3,260 0205563009058 บจ.บัลกร เดนทัล จากัด
3,261 0205563012431 บจ.เจสซี่ โรเบิรต์ เกรย์ จากัด

4/3/2563
26/3/2563

3,000,000
3,000,000

86203
68102

ประกอบกิจการด้านทันตกรรม
ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า เป็น
นายหน้า ตัวแทนค้า ดาเนินการเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์

128/424-426 หมู่ที่ 3
117 หมู่ที่ 1

ต.บ่อวิน
ต.บางเสร่

อ.ศรีราชา
อ.สัตหีบ

จ.ชลบุรี
จ.ชลบุรี

20230
20250

3,262 0205563011524 บจ.ยี่เจี่ยน จากัด

19/3/2563

2,900,000

68102

ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์
ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดการโดย
ประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ

159/190 หมู่ที่ 5

ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,263 0205563010536 บจ.ฉิง ป๋อ ซังวู่ ฝูวู่ จากัด

12/3/2563

2,800,000

68201

ประกอบกิจการซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ 159/190 หมู่ที่ 5
ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุงใช้
และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ

ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

3,264 0205563011877 บจ.อาร์ ฝาน ซวงซื่อ กงเฉิน จากัด

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

23/3/2563

2,800,000

68102

ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์
ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดการโดย
ประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ

159/190 หมู่ที่ 5

ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3/3/2563

2,700,000

68102

ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์
ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดการโดย
ประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ

159/190 หมู่ที่ 5

ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

25/3/2563

2,700,000

68102

ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์
ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดการโดย
ประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ

159/190 หมู่ที่ 5

ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

9/3/2563

2,600,000

68102

ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์
ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดการโดย
ประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ

159/190 หมู่ที่ 5

ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,268 0205563010293 บจ.หยุ่ยหลิน จากัด

11/3/2563

2,600,000

68102

กิจการซื้อ ขาย ให้เช่า เป็นนายหน้า
ตัวแทนค้า ดาเนินการเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์

159/190 หมู่ที่ 5

ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,269 0205563010854 บจ.ชิงเย่าเฉิน จากัด

16/3/2563

2,600,000

68102

ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า เป็น
นายหน้า ตัวแทนค้า ดาเนินการเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์

159/190 หมู่ที่ 5

ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,270 0205563010871 บจ.มู่ เหิง จากัด

16/3/2563

2,600,000

68102

ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า เป็น
นายหน้า ตัวแทนค้า ดาเนินการเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์

159/190 หมู่ที่ 5

ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3/3/2563

2,500,000

47114

ประกอบกิจการร้านขายของชา ร้านมินิ
มาร์ท

163/614 หมู่ที่ 12

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,272 0205563011885 บจ.บี คิว เอ็กซ์ แอนด์ โฮม จากัด

23/3/2563

2,500,000

68102

ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์
ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดการโดย
ประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ

159/190 หมู่ที่ 5

ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,273 0205563010528 บจ.แกรนด์ อเวนิว เรสซิเดนซ์ บี
701 จากัด

12/3/2563

2,400,000

66199

ประกอบกิจการรับเป็นผู้จัดการและดูแล
ผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้
บุคคลอื่น

236/295 หมู่ที่ 9

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,274 0205563010544 บจ.คยอนวอน (ประเทศไทย) จากัด 12/3/2563

2,000,000

46105

ประกอบกิจการนาเข้าและส่งออก อะไหล่ 100/26 หมู่ที่ 10
แม่พิมพ์ ทุกชนิด ทุกประเภท

ต.หนองขาม

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20110

3,265 0205563008841 บจ.อีชวินเนอร์ จากัด

3,266 0205563012261 บจ.หยี่จา จากัด

3,267 0205563009767 บจ.กวางยู เทรดดิ้ง จากัด

3,271 0205563008787 บจ.ยิค ไฮ ดีพาร์ทเม้นท์ สโตร์
จากัด

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

3,275 0205563010773 บจ.เจพี. ทรัพย์อนันต์ โลจิสติกส์
แอนด์ เซอร์วสิ จากัด

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

16/3/2563

2,000,000

49323

ประกอบกิจการให้บริการขนส่งสินค้าและ 99/163 หมู่ที่ 5
คนโดยสาร ทั้งทางบก ทางน้า ทางเรือ
ทุกชนิด ทุกประเภท

ต.สุรศักดิ์

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20110

3,276 0205563012733 บจ.อะชีฟ ซัพพอร์ท เซอร์วสิ จากัด 27/3/2563

2,000,000

73200

จัดทาข้อมูลการตลาดและแผนการตลาดที่ 99-1/5 ถนนศรีราชานคร 1
เกี่ยวข้องกับกิจการแต่ละประเภท

ต.ศรีราชา

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20110

3,277 0205563009252 บจ.ถิ่นไทย เทรดดิ้ง แอนด์ โลจิ
สติคส์ จากัด

5/3/2563

2,000,000

46101

นาเข้า ส่งออก สินค้าทางเกษตร และ
สินค้าอุปโภค บริโภค

ต.บ้านเซิด

อ.พนัสนิคม

จ.ชลบุรี

20140

3,278 0205563008655 บจ.ไฮไลฟ์ พร็อพเพอร์ตี้ เมเนท
เม้นท์ จากัด

2/3/2563

2,000,000

68201

ประกอบกิจการนายหน้า เป็นตัวแทน เช่า 99/18 หมู่ที่ 13
ให้เช่า ซื้อ ขาย อสังหาริมทรัพย์และ
สังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,279 0205563008728 บจ.ยัง สตาร์ จากัด

2/3/2563

2,000,000

14120

ประกอบกิจการให้บริการตัดเย็บเสื้อผ้า

224/3 หมู่ที่ 10 ซอย13 ถนนพัทยาสาย ต.หนองปรือ
สอง

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,280 0205563008761 บจ.ทรอปิคอล ซัน 1 จากัด

3/3/2563

2,000,000

68102

ซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์
ทุกชนิด

151/70 หมู่ที่ 5

ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,281 0205563008817 บจ.ทรอปิคอล ซัน 3 จากัด

3/3/2563

2,000,000

68102

ซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์
ทุกชนิด

151/90 หมู่ที่ 5

ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,282 0205563008892 บจ.ทรอปิคอล ซัน 7 จากัด

3/3/2563

2,000,000

68102

ซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์
ทุกชนิด

151/105 หมู่ที่ 5

ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,283 0205563008914 บจ.ทีแอลเอสเจ จากัด

3/3/2563

2,000,000

68102

ซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์
ทุกชนิด

131/46 หมู่ที่ 12

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,284 0205563008973 บจ.สคาอะร่า พร๊อพเพอร์ตี้ จากัด

3/3/2563

2,000,000

68102

ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์
ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดการโดย
ประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ

389/462 หมู่ที่ 12

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,285 0205563009007 บจ.ทรอปิคอล ซัน 11 จากัด

4/3/2563

2,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้าน
อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

151/131 หมู่ที่ 5

ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,286 0205563009023 บจ.ทรอปิคอล ซัน 14 จากัด

4/3/2563

2,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้าน
อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

151/158 หมู่ที่ 5

ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,287 0205563009031 บจ.ทรอปิคอล ซัน 12 จากัด

4/3/2563

2,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้าน
อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

151/143 หมู่ที่ 5

ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,288 0205563009112 บจ.เลควิลล่า รีสอร์ท จากัด

4/3/2563

2,000,000

68101

ประกอบกิจการซื้อและขายสังหาริมทรัพย์ 64/96 หมู่ที่ 4
ที่เป็นของตนเองเพื่อการพักอาศัย

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

15 หมู่ที่ 8

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

3,289 0205563009171 บจ.เอ็น.ปาล เรียล เอสเตท จากัด

5/3/2563

2,000,000

68102

ซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์
ทุกชนิด

441/46 หมู่ที่ 9

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,290 0205563009180 บจ.เซฮาน คอร์ปอเรชั่น จากัด

5/3/2563

2,000,000

68102

ซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์
ทุกชนิด

97/17 หมู่ที่ 1

ต.หนองปลาไหล

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,291 0205563009228 บจ.ทรอปิคอล ซัน 24 จากัด

5/3/2563

2,000,000

68102

ซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์
ทุกชนิด

151/234 หมู่ที่ 5

ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,292 0205563009295 บจ.สยามออนไลน์ จากัด
3,293 0205563009325 บจ.บิ๊กฮอร์น คอนซัลติ้ง จากัด

5/3/2563
5/3/2563

2,000,000
2,000,000

78200
68201

รับจ้างเหมาแรงงาน
98/33 หมู่ที่ 11
ประกอบกิจการนายหน้า เป็นตัวแทน เช่า 236/91 หมู่ที่ 9
ให้เช่า ซื้อ ขาย อสังหาริมทรัพย์และ
สังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

ต.หนองปรือ
ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง
อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี
จ.ชลบุรี

20150
20150

3,294 0205563009333 บจ.นาตาเลีย ลากูน่า เรสสิเดนซ์
จากัด

5/3/2563

2,000,000

68102

ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์
ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดการโดย
ประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ

164/793-794 หมู่ที่ 12

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,295 0205563009341 บจ.ทิมแอนด์ลิซ จากัด

5/3/2563

2,000,000

68102

ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์
ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดการโดย
ประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ

389/1005 หมู่ที่ 12

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,296 0205563009406 บจ.แทททู สกาย จากัด
3,297 0205563009546 บจ.พาร์ค เลน เอสเตท จากัด

6/3/2563
6/3/2563

2,000,000
2,000,000

96309
68102

ประกอบกิจการสักลาย
ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้าน
อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

500/143 ช้อปเอ 37 - เอ38 หมู่ที่ 5
417/476 หมู่ที่ 12

ต.นาเกลือ
ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง
อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี
จ.ชลบุรี

20150
20150

3,298 0205563009554 บจ.อีสต์-เวสต์ เรียล เอสเตท จากัด

6/3/2563

2,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้าน
อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

417/475 หมู่ที่ 9

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,299 0205563009716 บจ.สไมลิ่ง พิก จากัด

9/3/2563

2,000,000

56301

ประกอบกิจการบาร์ ร้านจาหน่ายอาหาร
และเครื่องดื่มทุกชนิด

52/299 หมู่ที่ 12

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,300 0205563009830 บจ.อเวนิว พลาซ่า (ไทยแลนด์)
จากัด

9/3/2563

2,000,000

56101

ประกอบกิจการจาหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม

420/161-162 หมู่ที่ 9

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,301 0205563010005 บจ.มะลิชาหอม จากัด
3,302 0205563010102 บจ.ร็อคเกอร์ สตาร์ จากัด

10/3/2563
11/3/2563

2,000,000
2,000,000

47722
68102

ประกอบกิจการขายปลีกเครื่องหอม
กิจการซื้อ ขาย ให้เช่า เป็นนายหน้า
ตัวแทนค้า ดาเนินการเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์

151/38 หมู่ที่ 5
202/254 หมู่ที่ 9

ต.นาเกลือ
ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง
อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี
จ.ชลบุรี

20150
20150

3,303 0205563010145 บจ.9864 ฮิลล์ไซด์ วิลเลจ จากัด

11/3/2563

2,000,000

68102

กิจการซื้อ ขาย ให้เช่า เป็นนายหน้า
ตัวแทนค้า ดาเนินการเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์

98/64 หมู่ที่ 13 ถนนพัฒนาการ

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

3,304 0205563010153 บจ.อาคาเดีย บีช รีสอร์ท บี 617
จากัด

11/3/2563

2,000,000

68102

กิจการซื้อ ขาย ให้เช่า เป็นนายหน้า
ตัวแทนค้า ดาเนินการเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์

162/822 หมู่ที่ 10

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,305 0205563010161 บจ.ริเทค อินเตอร์เนชั่นแนล ดี
เวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จากัด

11/3/2563

2,000,000

68102

กิจการซื้อ ขาย ให้เช่า เป็นนายหน้า
ตัวแทนค้า ดาเนินการเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์

155/44 หมู่ที่ 12

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,306 0205563010170 บจ.เซเลบริตี้ อิงค์ แบงค็อก จากัด

11/3/2563

2,000,000

68102

กิจการซื้อ ขาย ให้เช่า เป็นนายหน้า
ตัวแทนค้า ดาเนินการเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์

183/14 หมู่ที่ 10

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,307 0205563010226 บจ.บีชฟร้อนท์ คอนโดเซลส์ 8865
จากัด

11/3/2563

2,000,000

68102

กิจการซื้อ ขาย ให้เช่า เป็นนายหน้า
ตัวแทนค้า ดาเนินการเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์

251/426 หมู่ที่ 12

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

11/3/2563
11/3/2563
11/3/2563
12/3/2563
12/3/2563

2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000

96101
90001
56101
47739
68102

กิจการนวดแผนโบราณ
กิจการเพลงคัดเลือกศิลปิน
กิจการจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
ประกอบกิจการรับซื้อ จาหน่ายพระเครื่อง
ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้าน
อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

195/18 หมู่ที่ 11
15/10 หมู่ที่ 6
599/10 หมู่ที่ 10 ถนนพัทยาใต้
581/39 หมู่ที่ 5
441/46 หมู่ที่ 9

ต.หนองปรือ
ต.นาเกลือ
ต.หนองปรือ
ต.นาเกลือ
ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง
อ.บางละมุง
อ.บางละมุง
อ.บางละมุง
อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี
จ.ชลบุรี
จ.ชลบุรี
จ.ชลบุรี
จ.ชลบุรี

20150
20150
20150
20150
20150

3,313 0205563010391 บจ.สกาย โฟกัส อินเตอร์เนชั่นแนล 12/3/2563
จากัด

2,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้าน
อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

45/57 หมู่ที่ 2

ต.ห้วยใหญ่

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,314 0205563010552 บจ.ซู แวนเทจ จากัด

13/3/2563

2,000,000

68201

ประกอบกิจการให้คาปรึกษาด้าน
อสังหาริมทรัพย์และการลงทุนในการ
ประกอบธุรกิจ

202/237 หมู่ที่ 9

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,315 0205563010943 บจ.เทนดิ เทนไล จากัด

16/3/2563

2,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า เป็น
นายหน้า ตัวแทนค้า ดาเนินการเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์

389/963 หมู่ที่ 12

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,316 0205563011133 บจ.อินดิเพนเด้นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์
1972 จากัด

17/3/2563

2,000,000

68102

ซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์
ทุกชนิด

340/56 หมู่ที่ 9

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,317 0205563011141 บจ.ดาฮั่ว ออฟฟิศ จากัด

17/3/2563

2,000,000

68102

ซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์
ทุกชนิด

78/102 หมู่ที่ 9

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,318 0205563011192 บจ.แฮนดี้แมน เซอร์วสิ (ไทย
แลนด์) จากัด

17/3/2563

2,000,000

41002

ซ่อมแซม ต่อเติม หรืองานบริการดูแล
เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยทุกประเภท

112/7 หมู่ที่ 10

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,308
3,309
3,310
3,311
3,312

0205563010242
0205563010251
0205563010315
0205563010358
0205563010374

บจ.เจเอช โบร จากัด
บจ.คันนา เรคคอร์ด จากัด
บจ.เค.ที เทรด จากัด
บจ.เจษพระเครื่อง จากัด
บจ.เชอรี่ พร๊อพเพอร์ตี้ พัทยา จากัด

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

3,319 0205563011397 บจ.ธรรมวิฤทธิ์กุล จากัด

18/3/2563

2,000,000

46631

ประกอบกิจการตัวแทนจาหน่ายอิฐ หิน
ดิน แร่ ดีบุก ลิกไนต์ ยิปซัม ตะกั่ว เหล็ก
แบไรต์ ถ่านหิน สังกะสี ทราย

56/25 หมู่ที่ 5

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,320 0205563011435 บจ.ไนน์ทีน แวนเทจ จากัด

19/3/2563

2,000,000

68201

ให้คาปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์และ
ดาเนินธุรกิจ

202/254 หมู่ที่ 9

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,321 0205563011443 บจ.ซิลเวอร์ ทรี ออฟ สยาม จากัด
3,322 0205563011656 บจ.อะลิชา ฮอลิเดย์ จากัด

19/3/2563
20/3/2563

2,000,000
2,000,000

68201
56101

ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์
ประกอบกิจการจาหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม

60/170 หมู่ที่ 9
354/89 หมูท่ ี่ 12

ต.หนองปรือ
ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง
อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี
จ.ชลบุรี

20150
20150

3,323 0205563011796 บจ.สโนว์ เวย์ จากัด

20/3/2563

2,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้าน
อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

441/46 หมู่ที่ 9

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,324 0205563011800 บจ.เบบี้ บอส แวนเทจ จากัด

20/3/2563

2,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้าน
อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

202/237 หมู่ที่ 9

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,325 0205563011923 บจ.ดับเบิลยู.อี.แอล เทรดดิ้ง จากัด 23/3/2563

2,000,000

69100

ประกอบกิจการให้บริการด้านกฎหมาย 77/217 หมู่ที่ 1
บัญชี และรับจดทะเบียนการค้าทุกประเภท

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,326 0205563012059 บจ.แฮปปี้ เมาส์ ซอฟต์แวร์ จากัด

24/3/2563

2,000,000

58202

ประกอบกิจการให้บริการพัฒนาแอหลิ
เคชั่นมือถือและเว็บแอพลิเคชั่นสาหรับ
ลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมบริการ
ซอฟต์แวร์สาหรับลูกค้าทั้งนและ
ต่างประเทศ

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,327 0205563012075 บจ.เดอะ พ้อยท์ พระตาหนัก 204
จากัด

24/3/2563

2,000,000

66199

ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้จัดการและดูแล
378/597 หมู่ที่ 12
ผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการ
ทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,328 0205563012091 บจ.ดรีม พัทยา จากัด

24/3/2563

2,000,000

47523

ประกอบกิจการซื้อขาย ขายถังน้า อ่าง
น้าที่จากัดผัสสะความรับรู้ และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,329 0205563012164 บจ.ปนัดดา ฟาร์ม จากัด

24/3/2563

2,000,000

01136

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายเห็ด
136/1 หมู่ที่ 4
นางฟ้า เห็ดฟาง เห็ดนางรม เห็ดนางฟ้าภู
ฐาน เห็ดนางรมฮังการี

ต.หนองปลาไหล

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,330 0205563012202 บจ.แฮ๊ปปี้ นิว โฮม จากัด

25/3/2563

2,000,000

68102

ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์
ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดการโดย
ประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

106/43 หมู่ที่ 12

56/5 หมู่ที่ 7

244/9 หมู่ที่ 11

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

3,331 0205563012211 บจ.เอฟดีเอ็ม จากัด

25/3/2563

2,000,000

68102

ซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์
ทุกชนิด

3,332 0205563012253 บจ.เดอะ เมไท้ เดคคอเรชั่น เอ็นจิ
เนียริ่ง จากัด

25/3/2563

2,000,000

41002

3,333 0205563012270 บจ.พัทยา คอร์ปอเรชั่น จากัด

25/3/2563

2,000,000

3,334 0205563012351 บจ.ฟอลคอน เครสท์ ฟุตบอล เอ
เจนซี่ สปอร์ต เมเนจเม้นท์ จากัด

25/3/2563

3,335 0205563012458 บจ.เพรสติจ กรุ๊ป 2020 จากัด

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
128/14 หมู่ที่ 12

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

ต.ห้วยใหญ่

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด ออกแบบ ต่อเติม 222/124 หมู่ที่ 9
อาคาร ตกแต่ง บ้าน คอนโด สิ่งปลูกสร้าง

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

68102

ซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์
ทุกชนิด

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

2,000,000

46103

ประกอบกิจการนาเข้าส่งออก จัดจาหน่าย 20/159 หมู่ที่ 10 ถนนพัทยาใต้
อุปกรณ์ กีฬา รวมทั้งเสื้อ กางเกง รองเท้า
และส่วนอื่นๆ

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

26/3/2563

2,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า จานอง
565/102 หมู่ที่ 10
ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง เป็นนายหน้า ตัวแทนค้า
ดาเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,336 0205563012555 บจ.ลากูน่า สตาร์ จากัด

26/3/2563

2,000,000

68103

ประกอบกิจการให้เช่าและดาเนินการ
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง
หรือเช่าจากผู้อื่นเพื่อเป็นที่พักอาศัย

296/346 หมู่ที่ 12

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,337 0205563012881 บจ.ท็อปเท็น พร็อพเพอร์ตี้
คอนซัลแตนท์ จากัด

31/3/2563

2,000,000

68102

ซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์
ทุกชนิด

215/34 หมู่ที่ 6

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,338 0205563012954 บจ.โกลบี จากัด
3,339 0205563010625 บจ.เอ็น โอ เค สยามทรานสปอร์ต
จากัด

31/3/2563
13/3/2563

2,000,000
2,000,000

56101
49323

ประกอบกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่ม
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้า ทาง
อากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ

502/59 หมู่ที่ 10
48/141 หมูท่ ี่ 8

ต.หนองปรือ
ต.พานทอง

อ.บางละมุง
อ.พานทอง

จ.ชลบุรี
จ.ชลบุรี

20150
20160

3,340 0205563010081 บจ.เซียน คุน อิเลคทริคอล จากัด

10/3/2563

2,000,000

33121

ประกอบกิจการรับจ้างซ่อมเครื่องปั้มลม
และเครื่อจักรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

62/1 หมู่ที่ 2

ต.หนองชาก

อ.บ้านบึง

จ.ชลบุรี

20170

3,341 0205563011711 บจ.เจบี ไฮเทค จากัด

20/3/2563

2,000,000

22299

ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก
159 หมู่ที่ 1
สาหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
แม่พิมพ์ เพื่อจาหน่ายและส่งออก

ต.มาบไผ่

อ.บ้านบึง

จ.ชลบุรี

20170

3,342 0205563012857 บจ.อัลลายแอนซ์ ซัคเซส จากัด

30/3/2563

2,000,000

85410

ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนกีฬา
ประเภทต่างๆสาหรับผู้สนใจ

ต.สัตหีบ

อ.สัตหีบ

จ.ชลบุรี

20180

250/230 หมู่ที่ 12

57 หมู่ที่ 5

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

3,343 0205563010200 บจ.โกลเด้น เครน(โกลเด้น ดรา
ก้อน) จากัด

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

11/3/2563

2,000,000

17091

ประกอบกิจการจัดซื้อเส้นใยรีไซเคิล และ 888/6 หมู่ที่ 2
ผลิตเยื่อกระดาษแปรรูปกับกระดาษบรรจุ
ภัณฑ์

ต.เขาซก

อ.หนองใหญ่

จ.ชลบุรี

20190

9/3/2563

2,000,000

37000

ประกอบธุรกิจบริการบาบัดน้าเสียหรือ
กากตะกอนที่เป็นของเหลวที่เกิดจาก
อุตสาหกรรมต่างๆ

29/86 หมู่ที่ 8

ต.บ่อวิน

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20230

3,345 0205563011346 บจ.ไทย กางยี่ กรุ๊ป จากัด
18/3/2563
3,346 0205563011966 บจ.ทรัพย์สยาม 999 คอนสตรัคชั่น 23/3/2563
จากัด

2,000,000
2,000,000

41002
41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

121/109 หมู่ที่ 3
11 หมู่ที่ 12

ต.บ่อวิน
ต.ทุ่งสุขลา

อ.ศรีราชา
อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี
จ.ชลบุรี

20230
20230

3,347 0205563012571 บจ.ซินหยาง อินเตอร์เนชั่นแนล เท 26/3/2563
รดดิ้ง จากัด

2,000,000

46691

ประกอบกิจการนาเข้าเพื่อจาหน่าย
วัตถุดิบสารเคมี เคมีภัณฑ์ ส่วนประกอบ
สารเคมี

890/200 หมู่ที่ 3

ต.บ่อวิน

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20230

3,348 0205563012601 บจ.พี เอ็ม สยาม เอ็นเตอร์ไพรส์
จากัด

26/3/2563

2,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด
ออกแบบ ต่อเติมอาคาร ตกแต่ง บ้าน
คอนโด สิ่งปลูกสร้าง

64/17 หมู่ที่ 4

ต.บึง

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20230

3,349 0205563012687 บจ.ทองทวี อินเตอร์ทรานสปอร์ต
จากัด

27/3/2563

2,000,000

49323

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้า ทาง
อากาศฯลฯ

238/44 หมู่ที่ 3

ต.บ่อวิน

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20230

3,350 0205563010439 บจ.สวอน โฮม เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด 12/3/2563

2,000,000

68201

ประกอบกิจการตัวแทนและนายหน้า
อสังหาริมทรัพย์โดยได้รบั ค่าตอบแทน

222/75 หมู่ที่ 1

ต.นาจอมเทียน

อ.สัตหีบ

จ.ชลบุรี

20250

3,351 0205563011095 บจ.ทัวริสท์ เซอร์วสิ นัมเบอร์ วัน
จากัด

17/3/2563

2,000,000

79120

ตัวแทนธุรกิจการท่องเที่ยวและผู้จัดนาเที่ยว 28/19-20 หมู่ที่ 2

ต.นาจอมเทียน

อ.สัตหีบ

จ.ชลบุรี

20250

3,352 0203563001764 หจ.รวมทรัพย์๙การโยธา

31/3/2563

1,500,000

41001

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารที่
พักอาศัยทุกประเภท เช่น บ้านเดี่ยว
อาคารสูง การปรับปรุงอาคารเดิม

10/111 หมู่ที่ 3

ต.บ้านสวน

อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี

20000

3,353 0205563012130 บจ.ชวาลย์ ออโตเมชั่นแอนด์ซัพ
พลาย จากัด

24/3/2563

1,500,000

46593

ประกอบกิจการขายส่งเครื่องจักรและ
อุปกรณ์เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม

52/1 หมู่ที่ 3

ต.หนองขยาด

อ.พนัสนิคม

จ.ชลบุรี

20140

3,354 0205563011478 บจ.สวีพ พร็อพเพอร์ตี้ส์ จากัด

19/3/2563

1,500,000

68102

ซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์
ทุกชนิด

369/26 หมู่ที่ 5

ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,355 0203563001730 หจ.ใสปิ๊ง คาร์ สปา แอนด์ ดีเทลลิ่ง 30/3/2563

1,350,000

45203

ประกอบกิจการบริการ ล้าง อัด ฉีด ดูดฝุ่น 44/12 หมู่ที่ 3
เคลือบ เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง ครบวงจร

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,344 0205563009791 บจ.ดี - เอ็นไวรอนเมนทอล อินดัส
เทรียล จากัด

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

3,356 0205563009996 บจ.หนองมน คอนวีเนียน สโตร์
จากัด

10/3/2563

1,100,000

47111

ประกอบกิจการซุปเปอร์มาร์เก็ต

2/1-2 ซอย14 (ลงหาดบางแสน) ถนนลง ต.แสนสุข
หาดบางแสน

อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี

20130

3,357 0203563001276 หจ.วีนา เรียลเอสเตท เอเจ้นท์

3/3/2563

1,000,000

47723

ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องสาอาง
กระเป๋า รองเท้า เครืุองแต่
่ งกาย เสื้อผ้า

57/2 หมู่ที่ 7

ต.เสม็ด

อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี

20000

3,358 0203563001314 หจ.แก้วมณี ทรานสปอร์ต

5/3/2563

1,000,000

49323

ประกอบกิจการบริการขนส่งสินค้าทุก
ประเภท

24/5 หมู่ที่ 14

ต.หนองรี

อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี

20000

3,359 0203563001322 หจ.เบญจมาศสยาม

6/3/2563

1,000,000

47733

ประกอบกิจการจาหน่ายปลีก และส่ง
จัดหารับซื้อ ออกแบบงาน ดอกไม้สด รับ
จัดช่อ กระเช้า พวงหรี

40 หมู่ที่ 2

ต.หนองไม้แดง

อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี

20000

3,360 0203563001608 หจ.ซีแอล โฟล์คลิฟท์

20/3/2563

1,000,000

33121

ประกอบกิจการซ่อมรถโฟล์คลิฟท์ จาน่าย 62 หมู่ที่ 1
รถโฟล์คลิฟท์ ทั้งใหม่ และเก่า รวมถึง
จาหน่าย อะไหล่ อุปกรณ์

ต.คลองตาหรุ

อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี

20000

3,361 0203563001616 หจ.กิตติ อลูมิเนียม

23/3/2563

1,000,000

43301

ประกอบกิจการให้บริการรับติดตั้งและ
ซ่อมแซม ประตู หน่าต่าง งานกระจา มุ้ง
ลวด อลูมิเนียมทุกประเภท

ต.นาป่า

อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี

20000

3,362 0205563008647 บจ.ชลบุรวี อเตอร์คลีน จากัด

2/3/2563

1,000,000

43221

ประกอบกิจการเกี่ยวกับระบบกรองน้าใน 918/15 ซอยโรงไม้ขีด ถนนสุขุมวิท
ครัวเรือน ทั้งติดตั้งและให้บริการระบบน้า
ดื่ม และอื่นๆ

ต.บางปลาสร้อย

อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี

20000

3,363 0205563008949 บจ.พันเครน จากัด

3/3/2563

1,000,000

49339

การขนส่งสินค้าอื่นๆทางถนนซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น

203/21 หมู่ที่ 2

ต.คลองตาหรุ

อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี

20000

3,364 0205563009066 บจ.ทีโอทีเอ็น คอร์เปอร์เรชั่น จากัด

4/3/2563

1,000,000

47190

ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่ง สินค้า
อุปโภค บริโภค

58/90 หมู่ที่ 5

ต.เสม็ด

อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี

20000

3,365 0205563009279 บจ.แสนสุขเนิรส์ ซิ่งโฮมชลบุรี จากัด

5/3/2563

1,000,000

87301

กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานที่ที่มีที่พัก
และมีคนดูแลประจา สาหรับผู้สูงอายุ

300/6 หมู่ที่ 3 ซอยนารถมนตเสวี 3
ถนนพระยาสัจจา

ต.เสม็ด

อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี

20000

3,366 0205563009449 บจ.คีย์แอคชีพเมนท์ซัคเซสเซอร์
จากัด

6/3/2563

1,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้าน
อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

1/60 หมู่ที่ 1

ต.บ้านสวน

อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี

20000

3,367 0205563009520 บจ.ไฮ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

6/3/2563

1,000,000

42909

ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้ง ซ่อมแซม 37/53 หมู่ที่ 6
ก่อสร้าง รวมทั้งรับทางานโยธาทุกประเภท

ต.สานักบก

อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี

20000

3,368 0205563009643 บจ.เอสที ทูลส์ แมนูแฟคเจอริ่ง
จากัด

6/3/2563

1,000,000

46695

ประกอบกิจการรับซื้อ ขาย เศษซากขยะ
ของเสียต่าง ๆ จากโรงงานอุสาหกรรม

ต.นาป่า

อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี

20000

35 หมู่ที่ 1

140/32 หมู่ที่ 4

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

3,369 0205563009678 บจ.ทรัพย์เพิ่มพูล ซัพพลาย จากัด

9/3/2563

1,000,000

45302

ประกอบกิจการค้าและติดตั้ง ซ่อมแซม
อะไหล่ วัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์
เครื่องจักร ทั้งใหม่และเก่าทุกชนิด

11/3 หมู่ที่ 1

ต.บ้านสวน

อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี

20000

3,370 0205563009856 บจ.เซอิ ออโตเมชั่น จากัด

9/3/2563

1,000,000

27103

ประกอบกิจการผลิตอุปกรณ์ควบคุมและ
จ่ายไฟฟ้า

1/46 หมู่ที่ 1

ต.หนองรี

อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี

20000

3,371 0205563010064 บจ.เรนิต้า พร็อพเพอตี้ จากัด

10/3/2563

1,000,000

68201

ประกอบธุรกิจให้คาปรึกษา จัดหา
อสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน ที่ดิน

800/81 ซอยโรงเจ

ต.บางปลาสร้อย

อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี

20000

3,372 0205563010269 บจ.วิลา ชูส์ จากัด

11/3/2563

1,000,000

46415

ประกอบกิจการจาหน่าย ผลิต ออกแบบ
รองเท้าทุกชนิด

17/117 หมู่ที่ 1 ซอยนพรัตน์

ต.บางปลาสร้อย

อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี

20000

3,373 0205563010455 บจ.มูเก็น 168 จากัด

12/3/2563

1,000,000

22292

ประกอบกิจการผลิต จาหน่าย วัสดุทาจาก 413/82 หมู่ที่ 5
ไฟเบอร์กลาส และ ตัวถังรถบบรทุก
รถยนต์ รวมถึงตู้คอนเทนเนอร์ทุกชนิด

ต.บ้านสวน

อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี

20000

3,374 0205563010668 บจ.เดอะ วัน กรุ๊ปทรานสปอร์ต
จากัด

13/3/2563

1,000,000

49323

กิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าทางบกทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ

ต.ดอนหัวฬ่อ

อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี

20000

3,375 0205563011052 บจ.มหาพร นคร จากัด

17/3/2563

1,000,000

78200

รับจ้างเหมาทั่วไป เช่น วางตู้ ซ่อมตู้ให้เช่า 167/196 หมู่ที่ 3
ตู้คอนเทนเนอร์

ต.เสม็ด

อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี

20000

3,376 0205563011061 บจ.ออเดอร์ดี จากัด

17/3/2563

1,000,000

46599

จาหน่ายเครื่องจักร อะไหล่ เครื่องมือ
20/2 หมู่ที่ 8
เครื่องใช้ วัสดุ และอุปกรณ์โรงงานทุกชนิด

ต.เสม็ด

อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี

20000

3,377 0205563011109 บจ.ธนทรัพย์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด

17/3/2563

1,000,000

41001

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 42/93 หมู่ที่ 2
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย อาคาร
ชุด คอนโดมิเนียม ทาวเฮ้าส์ เพื่อให้เช่า
หรือขายทั้งเงินสดและผ่อน

ต.เสม็ด

อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี

20000

3,378 0205563011117 บจ.ธนทรัพย์ คอนสตรัคชั่น 2020
จากัด

17/3/2563

1,000,000

41001

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 42/93 หมู่ที่ 2
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย อาคาร
ชุด คอนโดมิเนียม ทาวเฮ้าส์ เพื่อให้เช่า
หรือขายทั้งเงินสดและผ่อน

ต.เสม็ด

อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี

20000

3,379 0205563011311 บจ.ยิ่งเจริญค้าอะไหล่รถ จากัด
3,380 0205563011320 บจ.ยิ่งเจริญยนต์ ชลบุรี จากัด
3,381 0205563011389 บจ.ธนวัตการ จากัด

18/3/2563
18/3/2563
18/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000

45302
45302
86909

ประกอบกิจการขายอะไหล่รถยนต์
ประกอบกิจการขายอะไหล่รถบรรทุก
ประกอบกิจการทาการฝึกสอนและอบรม
ทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การ
อนามัย

ต.นาป่า
ต.นาป่า
ต.เสม็ด

อ.เมืองชลบุรี
อ.เมืองชลบุรี
อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี
จ.ชลบุรี
จ.ชลบุรี

20000
20000
20000

89/60 หมู่ที่ 5

33/42 หมู่ที่ 12
33/42 หมูท่ ี่ 12
170/5 หมูท่ ี่ 3

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

3,382 0205563011541 บจ.อิ๊นท์ทรานส์99 จากัด

19/3/2563

1,000,000

49339

ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทุกประเภท
ทางถนนโดยยานพาหนะ

3,383 0205563011770 บจ.พิธน ซัพพลาย จากัด
3,384 0205563012423 บจ.ดับบลิว พี เอ คอนสตรัคชั่น
จากัด

20/3/2563
26/3/2563

1,000,000
1,000,000

43222
47525

3,385 0205563012547 บจ.โปรทัช ออโต้ เซอร์วสิ ชลบุรี
(ไทยแลนด์) จากัด

26/3/2563

1,000,000

3,386 0205563012563 บจ.ณ.ชญาภา จากัด

26/3/2563

3,387 0205563012610 บจ.ชี อินเตอร์เทรด จากัด

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
77/42 หมู่ที่ 10

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

ต.นาป่า

อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี

20000

ประกอบกิจการติดตั้งระบบทาความร้อน 88/71 หมู่ที่ 4
ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้างอุปกรณ์ 32/61 หมู่ที่ 3
และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือ
ช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี รวมทั้ง
อะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้า

ต.บางทราย
ต.บ้านสวน

อ.เมืองชลบุรี
อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี
จ.ชลบุรี

20000
20000

45203

ประกอบกิจการบารุงรักษายานยนต์ทั่วไป 71/4 หมู่ที่ 5
เช่น การบริการล้างรถ การป้องกันสนิม
การขัดสีเคลือบเงา การล้าง การขัดเงา
เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง น้ามันเบรก น้ามัน
เกียร์ ทาความสะอาดเบาะ รวมถึงซ่อม
เบาะรถยนต์

ต.ดอนหัวฬ่อ

อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี

20000

1,000,000

46312

ประกอบกิจการค้าอาหารทะเลแห้ง
อาหารทะเลแปรรูป อาหารทะเลสด
อาหารทะเลแช่แข็ง และเครื่องปรุง
น้าพริก ทุกประเภท

95/65 หมู่ที่ 6

ต.เสม็ด

อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี

20000

27/3/2563

1,000,000

20232

การผลิตเครื่องหอม เครื่องสาอาง และ
ผลิตภัณฑ์ในห้องน้า

25/174 หมู่ที่ 2

ต.บ้านสวน

อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี

20000

3,388 0205563012644 บจ.ซิสซี่ สไตล์ จากัด

27/3/2563

1,000,000

14112

ประกอบกิจการรับผลิต เสื้อผ้า
161/1 หมู่ที่ 5
เครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนัง ชุดชั้นใน ทั้งบุรษุ
และสตรี

ต.บางทราย

อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี

20000

3,389 0205563012717 บจ.พี.อาร์.เอ็น โปรโมชั่น 1798
จากัด

27/3/2563

1,000,000

13922

ประกอบกิจการผลิต จาหน่ายเต้นท์ ผ้าใบ 19/34 หมู่ที่ 1
เต้นท์พับ และเต้นท์ชนิดอื่นๆ

ต.เสม็ด

อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี

20000

3,390 0205563012750 บจ.กรีนเทคโนโลยีส์วศิ วกรรม
เซอร์วสิ จากัด

27/3/2563

1,000,000

71102

ประกอบกิจการรับตรวจสอบ อาคาร
สานักงานโรงงานและสิ่งก่อสร้าง

515/20 หมู่ที่ 5

ต.บ้านสวน

อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี

20000

3,391 0205563012776 บจ.มิรา คอสเมติคส์ จากัด

30/3/2563

1,000,000

47723

ประกอบกิจการจาหน่ายปลีก-ส่ง เครื่อง
สาองาค์ อุปกรณ์ อาหารเสริม และ
ผลิตถัณฑ์บารุงผิวทุกประเภท

119/3 หมู่ที่ 6

ต.ดอนหัวฬ่อ

อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี

20000

3,392 0205563012962 บจ.อวตาร เทค เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

31/3/2563

1,000,000

45101

ประกอบกิจการขายส่งและการขายปลีกรถ 9/21 หมู่ที่ 1
ใหม่และรถใช้แล้ว

ต.นาป่า

อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี

20000

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

3,393 0203563001420 หจ.เอ็นแอนด์เอ็น รีเทล แมนเนจ
เม้นท์

12/3/2563

1,000,000

82110

ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงาน
เกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
การตลาด และการจัดจาหน่าย

351/77 หมู่ที่ 6

ต.สุรศักดิ์

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20110

3,394 0203563001438 หจ.อาร์ทีที ซัพพลาย แอนด์
เซอร์วสิ

12/3/2563

1,000,000

33141

ประกอบกิจการบริการรับซ่อม ปั๊ม
มอเตอร์ งานไฟฟ้า งานโครงสร้าง และ
เครื่องจักรทุกชนิด

443/3 หมู่ที่ 2

ต.หนองขาม

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20110

3,395 0203563001497 หจ.มาเนกิ ดี เอ็ม

18/3/2563

1,000,000

46434

ประกอบกิจการจาหน่าย โมเดล หุ่นยนต์
การ์ตูน ของเล่น ของสะสม ทุกชนิด ทั้ง
มือหนึ่งและมือสอง

34/247 หมู่ที่ 1

ต.สุรศักดิ์

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20110

3,396 0203563001578 หจ.ป.ประเสริฐ อลูมิเนียม
3,397 0205563008744 บจ.ตันเต็ง ส. คอนเทนเนอร์
เซอร์วสิ จากัด

19/3/2563
3/3/2563

1,000,000
1,000,000

46695
33121

ซื้อ ขาย ของเก่า ของรีไซเคิล
ประกอบกิจการรับซ่อมตู้คอนเทนเนอร์

311/11 หมู่ที่ 4
83/51 หมู่ที่ 10

ต.หนองขาม
ต.หนองขาม

อ.ศรีราชา
อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี
จ.ชลบุรี

20110
20110

3,398 0205563009198 บจ.ก. เจริญพาณิชย์การยาง จากัด

5/3/2563

1,000,000

45302

จาหน่ายยางรถยนต์ แบตเตอร์รี่
น้ามันเครื่อง บริการตั้งสูนย์ถ่วงล้อ

513/8 หมู่ที่ 3

ต.หนองขาม

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20110

3,399 0205563009660 บจ.ตะวันทรายทอง เทรดดิ้ง จากัด

6/3/2563

1,000,000

46109

ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวเเทน ใน 126/450 หมู่บ้าน อีสเทิรน์ เเลนด์เฮ้าส์ 2 ต.สุรศักดิ์
กิจการเเละธุรกิจทุกประเภท เว้นเเต่ใน
หมู่ที่ 7
ธุรกิจประกันภัย

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20110

3,400 0205563009724 บจ.เจียซิ่ง เทคโนโลยี (ไทยแลนด์)
จากัด

9/3/2563

1,000,000

46319

ส่งออกแป้งข้าวเจ้า ข้าวสาร

ต.หนองขาม

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20110

3,401 0205563009732 บจ.สมานมิตร บูรพา การก่อสร้าง
จากัด

9/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 35/157 หมู่ที่ 3
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่
ทาการ ถนน สะพานและงานก่อสร้าง
อย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทางานโยธา
ทุกประเภท

ต.สุรศักดิ์

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20110

3,402 0205563010129 บจ.ซีซีเค โลจิสติกส์ จากัด

11/3/2563

1,000,000

49323

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้า ทาง
อากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ

ต.สุรศักดิ์

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20110

3,403 0205563010137 บจ.เจริญคืน เจริญวัน จากัด
3,404 0205563010218 บจ.โดวอนเทค (ไทยแลนด์) จากัด
3,405 0205563010277 บจ.โลมา 168 จากัด

11/3/2563
11/3/2563
11/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000

82301
28230
46900

ประกอบกิจการให้บริการจัดอบรม สัมนา 8/20 หมู่ที่ 4
กิจการผลิตและจาหน่ายแม่พิมพ์
154/13 หมู่ที่ 7
ประกอบกิจการค้าสินค้าอุปโภคบริโภค 99/89 หมู่ที่ 10

ต.ศรีราชา
ต.สุรศักดิ์
ต.หนองขาม

อ.ศรีราชา
อ.ศรีราชา
อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี
จ.ชลบุรี
จ.ชลบุรี

20110
20110
20110

8/83 หมู่ที่ 10

26 หมู่ที่ 4

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

3,406 0205563010510 บจ.จีเอส พัฒนา จากัด

12/3/2563

1,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า เป็น
นายหน้า ตัวแทนค้า ดาเนินการเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์

3,407 0205563010722 บจ.คิง อาร์ค จากัด
3,408 0205563010919 บจ.ไอ.เอ็น.เอ็น เซอร์วสิ แอนด์
ซัพพลาย จากัด

13/3/2563
16/3/2563

1,000,000
1,000,000

41001
47411

3,409 0205563010994 บจ.เซ็นทรัล ริช เอสเตทส์ จากัด

17/3/2563

1,000,000

3,410 0205563011401 บจ.เอสเอสเค คอนสตรัคชั่น
(2020) จากัด

18/3/2563

3,411 0205563011559 บจ.นครชล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
ดีไซน์ จากัด

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
378 หมู่ที่ 2

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

ต.สุรศักดิ์

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20110

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 212/81 หมู่ที่ 5
ประกอบกิจการร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์ 198/54 หมู่บ้าน ไอลีน หมู่ที่ 1 ถนน
และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์
สุขุมวิท

ต.สุรศักดิ์
ต.สุรศักดิ์

อ.ศรีราชา
อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี
จ.ชลบุรี

20110
20110

68201

ประกอบกิจการให้บริการรับบริหารจัด
งานการขายและการตลาดของโครงการ
อสังหาริมทรัพย์กิจการที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย

560/4 หมู่ที่ 3

ต.หนองขาม

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20110

1,000,000

25129

ประกอบกิจการรับจ้างทาถังน้า ถังน้ามัน
ถังลม

134/256 หมู่ที่ 2

ต.สุรศักดิ์

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20110

19/3/2563

1,000,000

41002

รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด ออกแบบ ต่อเติม 198/138 หมู่ที่ 3
อาคาร ตกแต่ง บ้าน คอนโด สิ่งปลูกสร้าง

ต.สุรศักดิ์

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20110

3,412 0205563011672 บจ.ลัคกี้ ซูโม่ จากัด

20/3/2563

1,000,000

47413

ประกอบกิจการจาหนายโทรศัพท์ สมาร์ท 9/302 หมู่ที่ 3
โฟน แท็บเล็ต อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์ไอที

ต.สุรศักดิ์

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20110

3,413 0205563011958 บจ.ซีพีเอส เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วสิ
จากัด

23/3/2563

1,000,000

25939

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายอุปกรณ์ 118/4 หมู่ที่ 7
เครื่องมือช่าง เครื่อจักร เครื่องกล
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด

ต.สุรศักดิ์

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20110

3,414 0205563012300 บจ.ดีทูทูไนน์ จากัด

25/3/2563

1,000,000

70209

ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาและให้
คาแนะนาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน
วิศวกรรม งานพาณิชยกรรม

128/105 หมู่ที่ 1

ต.หนองขาม

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20110

3,415 0205563012725 บจ.ทองก้าวเจริญ จากัด

27/3/2563

1,000,000

41002

รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด ออกแบบ ต่อเติม 341/193 หมู่ที่ 3
อาคาร ตกแต่ง บ้าน คอนโด สิ่งปลูกสร้าง

ต.หนองขาม

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20110

3,416 0205563012814 บจ.แอล.เอ.ไซน์ 2014 จากัด

30/3/2563

1,000,000

73101

ประกอบกิจการบริการออกแบบ ผลิต
4/16 หมู่ที่ 1
สือโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์และป้ายโฆษณาทุก
ประเภท

ต.หนองขาม

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20110

3,417 0205563012865 บจ.สมาร์ท คอนสตรัคชั่น 88 จากัด 31/3/2563
3,418 0203563001454 หจ.พรเพิ่มพูน ทรานสปอร์ต
13/3/2563

1,000,000
1,000,000

41002
49323

การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
ขนส่งสินค้าทั่วราชอาณาจักร

ต.หนองขาม
ต.ห้วยกะปิ

อ.ศรีราชา
อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี
จ.ชลบุรี

20110
20130

527/55 หมู่ที่ 3
114/142 หมู่ที่ 4

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

3,419 0203563001713 หจ.อาภัสรา ฟู้ดส์

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

27/3/2563

1,000,000

46102

ประกอบกิจการนาเข้า และส่งออก ขาย
ปลีก ขายส่ง ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ่งสินค้าประเภทผลไม้แปร
รูป อาหารทุกชนิด อาหารทะเล กุ้ง หอย
ปู ปลา เนื้อปลา แช่แข็ง

55 ถนนบางแสน-อ่างศิลา

ต.แสนสุข

อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี

20130

3,420 0205563008752 บจ.สวีต โฮมเมด จากัด

3/3/2563

1,000,000

46322

ประกอบกิจการจาหน่ายชานมไข่มุก ชา
กาแฟ นม น้าผลไม้ และเครื่องดื่มอื่นทุก
ชนิด

185 ถนนลงหาดบางแสน

ต.แสนสุข

อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี

20130

3,421 0205563009881 บจ.หมูพารวย จากัด

9/3/2563

1,000,000

47211

ประกอบกิจการจาหน่ายเนื้อหมูสด แช่แข็ง 99/156 หมู่ที่ 6
เนื้อหมูสไลด์ และชิ้นส่วนอะไหล่หมู ทั้ง
ปลีกและส่ง

ต.บ้านปึก

อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี

20130

3,422 0205563010196 บจ.แวร์เอเวอร์ จากัด

11/3/2563

1,000,000

47712

ประกอบกิจการ ขายรองเท้ามือหนึ่ง มือ
สอง

33/1 ถนนเปรมใจราษฎร์

ต.แสนสุข

อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี

20130

3,423 0205563010421 บจ.มีทติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เท
รดดิ้ง จากัด

12/3/2563

1,000,000

47599

ประกอบกิจการจาหน่ายอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล (PPE) และอุปกรณ์
เซฟตี้

178/130 หมู่บ้าน บางแสนวัลเลย์ หมู่ที่ 5 ต.ห้วยกะปิ

อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี

20130

3,424 0205563010463 บจ.ออล เฟม อินเตอร์กรุ๊ป จากัด

12/3/2563

1,000,000

46105

ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออก ผลิต
จาหน่าย เครื่องไฮดรอลิค

1/7 ถนนบางแสนสาย 4 เหนือ

ต.แสนสุข

อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี

20130

3,425 0205563010561 บจ.ปอปาวี จากัด

13/3/2563

1,000,000

47721

ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออก จาหน่าย
ผลิตภัณฑ์เกลือสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สปา

89/121 หมู่ที่ 1

ต.เหมือง

อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี

20130

3,426 0205563010595 บจ.อาไพรินค้าวัสดุ จากัด

13/3/2563

1,000,000

46631

ประกอบกิจการ ขายอิฐบล็อก หิน ดิน
ทราย ทุกชนิด

35/4 หมู่ที่ 2

ต.ห้วยกะปิ

อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี

20130

3,427 0205563010811 บจ.น้าอร่อยดี จากัด

16/3/2563

1,000,000

11049

ประกอบกิจการผลิต แปรรูป และจาหน่าย 35/1 หมู่ที่ 4
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องดื่ม น้าผลไม้
ขนม และเบเกอรี่

ต.ห้วยกะปิ

อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี

20130

3,428 0205563011494 บจ.พีเอส29 จากัด

19/3/2563

1,000,000

73101

ประกอบกิจการออกแบบสื่อโฆษณาทุก
ประเภท

ต.แสนสุข

อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี

20130

3,429 0205563011508 บจ.อีทูอี โกลบอล ไลน์ (ไทยแลนด์) 19/3/2563
จากัด

1,000,000

46109

ประกอบกิจการนาเข้ามาจาหน่ายใน
97/12 ถนนแสนสุข
ประเทศและส่งออกไปจาหน่ายยัง
ต่างประเทศตามรายการสั่งซื้อทุกประเภท

ต.แสนสุข

อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี

20130

46/186 ถนนบางแสนสาย 4 เหนือ

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

3,430 0205563011583 บจ.ทีดีเอช 2020 (ไทยแลนด์) จากัด 19/3/2563

1,000,000

46622

ประกอบกิจการซื้อมา ขายไป ผลิตภัณฑ์ 146/1 หมู่ที่ 4
เหล็กทุกชนิดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ต.ห้วยกะปิ

อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี

20130

3,431 0205563012920 บจ.อีโคสตีม จากัด

31/3/2563

1,000,000

81210

ประกอบกิจการ บริการรับจ้างทาความ
สะอาด ทุกประเภท

ต.แสนสุข

อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี

20130

3,432 0203563001641 หจ.เอคซิท ซิสเท็ม แอนด์ ไลทิง

24/3/2563

1,000,000

46521

ประกอบกิจการซื้อขาย อุปกรณ์ไฟฟ้าและ 43/24 หมู่ที่ 2
อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องเสียง

ต.นามะตูม

อ.พนัสนิคม

จ.ชลบุรี

20140

3,433 0205563008663 บจ.ไทยเซฟวิ่งเซอร์วสิ จากัด

2/3/2563

1,000,000

43909

ประกอบกิจการ รับเหมางานโครงสร้าง
เหล็กทุกชนิด

ต.หมอนนาง

อ.พนัสนิคม

จ.ชลบุรี

20140

3,434 0205563009589 บจ.เดอะ แกรนด์ ดีไซน์ จากัด

6/3/2563

1,000,000

43301

ประกอบกิจการบริการตกแต่งภายในและ 83/1 หมู่ที่ 2
ภายนอก บ้าน อาคาร สานักงาน

ต.วัดหลวง

อ.พนัสนิคม

จ.ชลบุรี

20140

3,435 0205563009627 บจ.มาสเซอร์แอร์เซอร์วสิ แอนด์
ซัพพลาย จากัด

6/3/2563

1,000,000

47595

ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องปรับอากาศ 34 หมู่ที่ 5
อุปกรณ์ระบบปรับอากาศทุกชนิด และ
อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าทุกชนิด

ต.หมอนนาง

อ.พนัสนิคม

จ.ชลบุรี

20140

3,436 0203563001250 หจ.จึงเจริญ 1987

2/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการออกแบบและก่อสร้าง
68/11 หมู่ที่ 13
อาคาร โกดัง โรงงานอุตสาหกรรม บ่อน้า
ระบบท่อ ระบบไฟฟ้า

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,437 0203563001331 หจ.ถังเงินถังทอง เอ็กซ์เชนจ์

9/3/2563

1,000,000

66123

แลกเปลี่ยนเงินตราทุกประเภท เมื่อได้รบั
อนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

367 หน้าอาคาร ล็อคเอ หมู่ที่ 10 ซอย13 ต.หนองปรือ
ถนนพัทยาสายสอง

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,438 0203563001501 หจ.จิรายุ ทราเวลแอนด์เซอร์วสิ

18/3/2563

1,000,000

79120

ประกอบกิจการบริการด้านการเดินทาง
ท่องเที่ยว การจัดหาพาหนะและที่พักาม
ให้แก่นักท่องเที่ยว

79/88 หมู่ที่ 2

ต.ห้วยใหญ่

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,439 0203563001543 หจ.มีทรัพย์ 2020

18/3/2563

1,000,000

66123

ประกอบกิจการแลกเปลี่ยนตราทุก
ประเภท เมื่อได้รบั อนุญาตจากน่วยงานที่
เกี่ยวข้องแล้ว

210/18 หมู่ที่ 9

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,440 0203563001659 หจ.รัฐลิล เวิลด์กรุ๊ป

25/3/2563

1,000,000

46692

ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีกปุ๋ย
16/239 หมู่ที่ 6
เคมีภัณฑ์และสินค้าทางการเกษตรทุกชนิด

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

2/3/2563

1,000,000

68201

ประกอบกิจการนายหน้า เป็นตัวแทน เช่า 305/22 หมู่ที่ 12
ให้เช่า ซื้อ ขาย อสังหาริมทรัพย์และ
สังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,441 0205563008710 บจ.โฟร์ ลักกี้ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด

700/204 ถนนสุขุมวิท

328/19 หมู่ที่ 4

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

3,442 0205563008809 บจ.ธารงกุล โบรกเกอร์ จากัด

3/3/2563

1,000,000

68201

ประกอบกิจการ ตัวแทน นายหน้า
เกี่ยวกับการ ซื้อ ขาย ขายฝาก จานอง
อสังหาริมาทรัพย์ ทุกชนิด

3,443 0205563008981 บจ.ก้าวหน้า วิศวกรรม (2020)
จากัด

4/3/2563

1,000,000

41002

3,444 0205563008990 บจ.ทรอปปิคอล 503 บี จากัด

4/3/2563

1,000,000

3,445 0205563009040 บจ.เต๋า เซฟตี้การ์ด กรุ๊ป จากัด

4/3/2563

3,446 0205563009147 บจ.ไทย แม็กซ์ พาวเวอร์ จากัด

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
20/44 หมู่ที่ 4

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

ต.ห้วยใหญ่

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

ประกอบธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง
129/1 หมู่ที่ 7
ประมูลงานก่อสร้าง คอนโดมิเนียม อาคาร
ชุด โรงแรม

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

68102

ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้าน
อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

267/683 หมู่ที่ 12

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

1,000,000

80100

ประกอบกิจการให้บริการรักษาความ
ปลอดภัย

40/21 หมู่ที่ 9

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

4/3/2563

1,000,000

68201

ประกอบกิจการซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ 45/49 หมู่ที่ 10
ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุงใช้
และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,447 0205563009155 บจ.รักษาความปลอดภัย ที.เอ็น.ซี.
การ์ด กรุ๊ป จากัด

5/3/2563

1,000,000

80100

กิจการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล

43/117 หมู่ที่ 1

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,448 0205563009201 บจ.เอสพีเคเค พาวเวอร์ ทีม เอ็นจิ
เนียริ่ง จากัด

5/3/2563

1,000,000

41002

รับเหมาก่อสร้าง และติดตั้งซ่อมบารุง
ระบบสาธารณูปโภค แอร์ ไฟฟ้า ประปา
ดับเพลิง

58/4 หมู่ที่ 6

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,449 0205563009261 บจ.เลียบทวี ดีไซน์ แอนด์ เดคคอร์
จากัด

5/3/2563

1,000,000

74101

บริการออกแบบและตกแต่งบ้าน และ
อาคาร

2/24 หมู่ที่ 10

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,450 0205563009287 บจ.เมค อิด แฮพเพน สตูดิโอ จากัด

5/3/2563

1,000,000

41002

รับจ้างออกแบบ ตกแต่ง เหมาก่อสร้าง
ให้บริการปรับพื้นที่

571/32 หมู่ที่ 5

ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,451 0205563009309 บจ.แซนโคเคมีภัณฑ์ แอนด์ เอ็นจิ
เนียริ่ง จากัด

5/3/2563

1,000,000

46691

ประกอบกิจการจาหน่ายเคมีภัณฑ์

15/12 หมู่ที่ 4

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,452 0205563009350 บจ.ยะยากู๊ดฟู้ด จากัด
3,453 0205563009376 บจ.ทรอปปิคอล 211 ซี จากัด

5/3/2563
5/3/2563

1,000,000
1,000,000

46319
68102

ซื้อ ขาย อาหารทุกประเภท
ซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์
ทุกชนิด

20/5 หมู่ที่ 5
267/772 หมู่ที่ 12

ต.หนองปรือ
ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง
อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี
จ.ชลบุรี

20150
20150

3,454 0205563009457 บจ.แอร์โรว์ ดีไซน์ จากัด

6/3/2563

1,000,000

66199

ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้จัดการและดูแล
146/12 หมู่ที่ 6
ผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการ
ทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

3,455 0205563009511 บจ.วิบวับ วิบวับ จากัด

6/3/2563

1,000,000

68201

ประกอบกิจการนายหน้า เป็นตัวแทน เช่า 141/453 หมู่ที่ 11
ให้เช่า ซื้อ ขาย อสังหาริมทรัพย์และ
สังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,456 0205563009651 บจ.5 จี บรรพต จากัด

6/3/2563

1,000,000

43120

ประกอบกิจการ รับขุด ขน ถม หิน ปูน
ทราย และรับ ซื้อขาย อิฐ หิน ปูน ทราย

41/6 หมู่ที่ 4

ต.ตะเคียนเตี้ย

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,457 0205563009821 บจ.แกรนด์ โช 104 จากัด

9/3/2563

1,000,000

68102

กิจการซื้อ ขาย ให้เช่า เป็นนายหน้า
ตัวแทนค้า ดาเนินการเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์

236/629 หมู่ที่ 9

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,458 0205563009899 บจ.ลีฟวิ่ง พลัส แอสเซท แมเนจ
เม้นท์ จากัด

9/3/2563

1,000,000

68102

การซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือ
กรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้และ
จัดการ

116/15 หมู่ที่ 8

ต.บางละมุง

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,459 0205563010021 บจ.สมอล บิ๊ก สโตร์ จากัด
3,460 0205563010072 บจ.ทเว้นตี้ทเว้นตี้ วัน สต๊อป
เซอร์วสิ จากัด

10/3/2563
10/3/2563

1,000,000
1,000,000

68102
47219

ประกอบกิจการซื้อขายทรัพย์สิน
ประกอบกิจการจาหน่ายรังนก ปลีก-ส่ง
จาหน่ายไปยังต่างประเทศ

315/429 หมู่ที่ 12
47/82 หมู่ที่ 9

ต.หนองปรือ
ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง
อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี
จ.ชลบุรี

20150
20150

3,461 0205563010340 บจ.เดอะ มาเดร่า ลอดจ์ พัทยา
จากัด

11/3/2563

1,000,000

56101

กิจการอาหารและเครี่องดื่ม

301/9 หมู่ที่ 12

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,462 0205563010366 บจ.ทีซีที 999 ทรานสปอร์ต จากัด

12/3/2563

1,000,000

49334

ประกอบกิจการขนส่งสินค้าที่บรรจุในตู้
คอนเทนเนอร์ทางถนน

198/51 หมู่ที่ 6

ต.บางละมุง

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,463 0205563010579 บจ.โบนี่ ดีไซน์ แอนด์ บิลด์ จากัด

13/3/2563

1,000,000

41001

รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด ออกแบบ ต่อเติม 386/22 หมู่ที่ 12
อาคาร ตกแต่ง บ้าน คอนโด สิ่งปลูกสร้าง
ตกแต่งภายใน ปรับปรุงบ้าน ดูแลสระ
ว่ายน้า

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,464 0205563010749 บจ.ยูเซฟวีเสิรฟ์ (9) จากัด

13/3/2563

1,000,000

66123

ประกอบกิจการแลกเปลี่ยนตราทุก
ประเภท เมื่อได้รบั อนุญาตจากน่วยงานที่
เกี่ยวข้องแล้ว

279/42 หมู่ที่ 5

ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,465 0205563010757 บจ.ดับเบิ้ลวาย โซลูชั่นส์ จากัด

16/3/2563

1,000,000

62011

ประกอบกิจการออกแบบ วางระบบด้าน
เว็บไวต์ ระบบออนไลน์ แอพพลิเคชั่น

90/12 หมู่ที่ 5

ต.หนองปลาไหล

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,466 0205563010951 บจ.เนล คลินิก จากัด

16/3/2563

1,000,000

96104

ประกอบกิจการเสริมความงามเล็บมือเล็บ 144/292 หมู่ที่ 12
เท้า

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,467 0205563010960 บจ.ทวินส์ 201 บี จากัด

16/3/2563

1,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า เป็น
นายหน้า ตัวแทนค้า ดาเนินการเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

267/79 หมู่ที่ 12

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

3,468 0205563011028 บจ.มิซนี่ เมดิคัล จากัด

17/3/2563

1,000,000

62012

ให้บริการซอฟต์แวร์ (ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์วนิ ิจฉัยภาพทางการแพทย์)

31/80 หมู่ที่ 2

ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,469 0205563011044 บจ.สไมล์ สยาม ทรานสปอร์ต
จากัด

17/3/2563

1,000,000

77101

ให้บริการเช่ารถ และบริการรับจ้างขับรถ

21/16 หมู่ที่ 9

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,470 0205563011231 บจ.พี เค พรอสเพอร์ จากัด

18/3/2563

1,000,000

46900

ประกอบกิจการจาหน่ายสินค้าอุปโภค
สินค้าบริโภค ทุกชนิด ทุกประเภท ตาม
วัตถุที่ประสงค์

366/19 หมู่ที่ 5

ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,471 0205563011257 บจ.ทีเอส คาร์ เร้นทัล แอนด์
เซอร์วสิ จากัด

18/3/2563

1,000,000

77101

ประกอบกิจการบริการรถยนต์และ
จักรยานยนต์ให้เช่า

108/10 หมู่ที่ 4

ต.ห้วยใหญ่

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,472 0205563011338 บจ.อพอลโล พัทยา จากัด

18/3/2563

1,000,000

68201

ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาด้านการ
บริหารสินทรัพย์ ซื้อขาย ให้เช่า เช่า
สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์

352/69 หมู่ที่ 12

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,473 0205563011354 บจ.สับปะรด 2020 จากัด

18/3/2563

1,000,000

68103

ประกอบกิจการห้องพักให้เช่า รายวัน ราย 58/8 หมู่ที่ 1
เดือน

ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,474 0205563011362 บจ.บีแอนด์เอส สยาม จากัด

18/3/2563

1,000,000

68201

ประกอบกิจการซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ 141/137 หมู่ที่ 11
ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุงใช้
และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,475 0205563011486 บจ.เอสพีจี ฟาซิลิตี้ เซอร์วสิ จากัด

19/3/2563

1,000,000

81300

รับจัดสวน ดูแลสวน ปรับปรุงภูมิทัศน์
รับเหมาทาความสะอาด แม่บ้าน

199/51 หมู่ที่ 4

ต.บางละมุง

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,476 0205563011613 บจ.ไอ แคร์ ยู พลัส จากัด

19/3/2563

1,000,000

46441

ประกอบธุรกิจซื้อ ขายส่ง ขายปลีก
ส่งออก เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์

407/433 หมู่ที่ 12

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,477 0205563011664 บจ.สวอน พลาสติก อินเตอร์เนชั่น
แนล จากัด

20/3/2563

1,000,000

46694

ประกอบกิจการขายส่งบรรจุภัณฑ์ชนิดใช้ 222/2 หมู่ที่ 3
ในทางอุตสาหกรรม

ต.ตะเคียนเตี้ย

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,478 0205563011681 บจ.อาฟเตอร์ยา กรุ๊ป จากัด

20/3/2563

1,000,000

56101

ประกอบกิจการจาหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม ทุกชนิดทุกประเภท

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,479 0205563011818 บจ.เอสอาร์วี 97 จากัด

20/3/2563

1,000,000

68201

ประกอบกิจการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 26/138 หมู่ที่ 4
เป็นนายหน้า ซื้อ ขาย ของตนเองเพื่อเป็น
ที่พักอาศัยหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็น
การพักอาศัย

ต.ห้วยใหญ่

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

144 หมู่ที่ 9

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

3,480 0205563011826 บจ.เอสอาร์วี 322 จากัด

20/3/2563

1,000,000

68201

ประกอบกิจการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 26/138 หมู่ที่ 4
เป็นนายหน้า ซื้อ ขาย ให้เช่า ของตนเอง
เพื่อเป็นที่พักอาศัยหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่
เพื่อเป็นที่พักอาศัย

ต.ห้วยใหญ่

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,481 0205563011869 บจ.เอสอาร์วี 51 จากัด

23/3/2563

1,000,000

68201

ประกอบกิจการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
เป็นนายหน้า ซื้อ ขาย ให้เช่า เพื่อเป็นที่
พักอาศัย

26/138 หมู่ที่ 4

ต.ห้วยใหญ่

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,482 0205563012113 บจ.สมาร์ท เดนทัล อาร์ต แล็บ
จากัด

24/3/2563

1,000,000

46441

ประกอบกิจการจาหน่ายและผลิต สินค้า
ประเภทเครื่องมือแพทย์ เครื่องเวชภัณฑ์
เคมีภัณฑ์ ผู้ผลิต จาหน่าย วัสดุเครื่องมือ
ทันตกรรม อุปกรณ์ทันตกรรม เครื่องมือ
แลปทันตกรรม

255/73 หมู่ที่ 5

ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,483 0205563012156 บจ.ซี.เจ.เค 2007 จากัด

24/3/2563

1,000,000

46599

ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องจักร
เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง
ทุกชนิด

77/131 หมู่ที่ 1

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,484 0205563012199 บจ.ชยกฤต เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
ซัพพลาย จากัด

25/3/2563

1,000,000

41002

รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด ออกแบบ ต่อเติม 99/432 หมู่ที่ 5
อาคาร ตกแต่ง บ้าน คอนโด สิ่งปลูกสร้าง

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,485 0205563012245 บจ.เดอะ โซลูชั่น 19 จากัด

25/3/2563

1,000,000

28199

ประกอบกิจการรับจ้างผลิต ซ่อมแซม
และดัดแปลงแก้ไขเครื่องจักร แม่พิมพ์
และชิ้นส่วนยานยนต์

72/29 หมู่ที่ 4

ต.บางละมุง

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,486 0205563012369 บจ.วีเอสเอส ซาวด์แอนด์ไลท์
พัทยา จากัด

25/3/2563

1,000,000

90002

บริการอุปกรณ์ แสง เสียง เครื่องกาเนิด
ไฟฟ้า ระบบภาพ เวทีและโครงสร้าง

118/20 หมู่ที่ 1

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,487 0205563012482 บจ.ไทย มากพอ จากัด

26/3/2563

1,000,000

62023

ประกอบกิจการให้บริการดูแล พัฒนา
ซอฟต์แวร์ ทั้งคอมพิวเตอร์และ
โทรศัพท์มือถือ

194/105 หมู่ที่ 9

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,488 0205563012491 บจ.ไทย ความสุข จากัด

26/3/2563

1,000,000

62023

ประกอบกิจการให้บริการดูแล พัฒนา
ซอฟต์แวร์ ระบบ คอมพิวเตอร์อและ
โทรศัพท์เคลื่อนที่

194/105 หมู่ที่ 9

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,489 0205563012504 บจ.ไทยบีเคเค จากัด

26/3/2563

1,000,000

62023

ประกอบกิจการให้บริการดูแล พัฒนา
ซอฟต์แวร์ ระบบ ทั้งคอมพิวเตอร์และ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกชนิด

194/105 หมู่ที่ 9

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

3,490 0205563012512 บจ.ไทยซอร์ด จากัด

26/3/2563

1,000,000

62023

ประกอบกิจการให้บริการดูแล พัฒนา
ซอฟต์แวร์ ระบบ ทั้งคอมพิวเตอร์และ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกชนิด

194/105 หมู่ที่ 9

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,491 0205563012521 บจ.ไทยแอปเปิ้ล จากัด

26/3/2563

1,000,000

62023

ประกอบกิจการให้บริการดูแล พัฒนา
ซอฟต์แวร์ ระบบ ทั้งคอมพิวเตอร์และ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกชนิด

194/105 หมู่ที่ 9

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,492 0205563012580 บจ.เกรซ พรีเมี่ยม (ประเทศไทย)
จากัด

26/3/2563

1,000,000

47190

ประกอบกิจการจาหน่ายกระดาษทิชชู่
น้ายาเคมีภัณฑ์ ผงซักฟอก อุปกรณ์
เครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก

178/9 หมู่ที่ 10

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,493 0205563012598 บจ.สามสาม สเตชั่น บิสสิเนส จากัด 26/3/2563

1,000,000

45102

ประกอบกิจการขาย เช่า ซ่อม นาเข้า
84/4 หมู่ที่ 2
รถยนต์ ชิ้นส่วนตกแต่ง เครื่องจักกลหนัก
และเบา เครื่องมือ ฯลฯ

ต.โป่ง

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,494 0205563012792 บจ.ธรี บอส เซอร์วสิ เซส จากัด

30/3/2563

1,000,000

69100

ประกอบกิจการบริการยื่นเอกสารจัดตั้ง 7/6 หมู่ที่ 5
บริษัท ใบอนุญาตทางาน ใบอนุญาตต่างๆ

ต.หนองปลาไหล

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,495 0205563012822 บจ.วาเลนไทน์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด 30/3/2563

1,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อขาย ให้เช่า ขายฝาก
จานอง ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและ
อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

356 หมู่ที่ 12

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

ั คอนสตรัคชั่น จากัด
3,496 0205563012849 บจ.ดีรญ
3,497 0205563012873 บจ.อาร์เอ็มเค โซลูชั่นส์ จากัด

30/3/2563
31/3/2563

1,000,000
1,000,000

47524
43210

ประกอบกิจการจาหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง
ประกอบกิจการรับจ้างติดตั้ง ซ่อมแซม
บารุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์และงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

407/166 หมู่ที่ 12
126/312 หมูท่ ี่ 4

ต.หนองปรือ
ต.บางละมุง

อ.บางละมุง
อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี
จ.ชลบุรี

20150
20150

3,498 0205563012997 บจ.โคตรถูกการพิมพ์-พัทยา จากัด

31/3/2563

1,000,000

18119

งานสื่อสิ่งพิมพ์ ป้าย ขายอุปกรณ์งานป้าย 166/1 หมู่ที่ 8
ทุกชนิด

ต.หนองปลาไหล

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,499 0205563013004 บจ.โชคมงคล ฟู๊ดแอนด์เบฟเวอร์
เรจ จากัด

31/3/2563

1,000,000

56101

ประกอบกิจการจาหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม

166/1 หมู่ที่ 8

ต.หนองปลาไหล

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,500 0203563001471 หจ.เอ็นพีเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดี 16/3/2563
เวลลอปเมนท์

1,000,000

47190

ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย วัสดุอุปกรณ์
โรงงานวัสดุสิ้นเปลือง เครื่องมือช่าง

8/4 หมู่ที่ 9

ต.บางนาง

อ.พานทอง

จ.ชลบุรี

20160

3,501 0203563001748 หจ.กิจเจริญ รุ่งเรืองซัพพลาย

30/3/2563

1,000,000

25922

ประกอบกิจการสร้างแบบ กัดขึ้นรูป
29/1 หมู่ที่ 6
(CNC) งานกลึง งานโมลด์ อุปกรณ์จับยึด
และกาหนดตาแหน่ง (JIG & FIXTURE)

ต.บ้านเก่า

อ.พานทอง

จ.ชลบุรี

20160

6/3/2563

1,000,000

25922

ประกอบกิจการ งานเชื่อม งานพาเลท
เหล็ก ชิ้นส่วนเหล็ก และเครื่องจักร

ต.มาบโป่ง

อ.พานทอง

จ.ชลบุรี

20160

3,502 0205563009601 บจ.ทีพีเอส789 เอ็นจิเนียริ่งแอนด์
ซัพพลาย จากัด

98/139 หมู่บ้าน แสนรัก 3 หมู่ที่ 7

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

3,503 0205563010447 บจ.วงษ์พาณิชย์ มาบโป่ง จากัด

12/3/2563

1,000,000

46695

ประกอบกิจการรับซื้อ ขาย และประมูล
เศษ ซาก เช่น เศษโลหะทุกชนิด เศษ
โลหะทองแดง เศษโลหะทองเหลือง
อลูมิเนียม สแตนเลส กระดาษ ขวด
พลาสติก เหล็ก และวัสดุเหลือใช้ทุก
ประเภท

3,504 0205563010480 บจ.นามิ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด
ดิ้ง จากัด

12/3/2563

1,000,000

46319

3,505 0205563010650 บจ.เอสดี ดีเวลลอป จากัด

13/3/2563

1,000,000

3,506 0205563011150 บจ.ยูนิตี้ เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วสิ
จากัด

17/3/2563

3,507 0203563001403 หจ.กรชวัลกิจรุ่งเรือง

3,508 0203563001721 หจ.พัทธ์ ออลล์ เซอร์วสิ

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
63/8 หมู่ที่ 1

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

ต.มาบโป่ง

อ.พานทอง

จ.ชลบุรี

20160

ประกอบกิจการนาเข้าเพื่อจาหน่ายสินค้า 160/45 หมู่ที่ 2
ผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็จรูปฯ

ต.หนองหงษ์

อ.พานทอง

จ.ชลบุรี

20160

46109

ประกอบกิจการเทรดดิ้ง (Trading) ซื้อมา 88/155 หมู่ที่ 8
ขายไปสินค้าอุปโภค บริโภคทุกประเภท

ต.บางนาง

อ.พานทอง

จ.ชลบุรี

20160

1,000,000

71102

ประกอบกิจการให้บริการรับเหมาช่วงงาน 96/18 หมู่ที่ 2
อุตสาหกรรม (outsourcing) รับเหมางาน
ตรวจสอบ (inspection)

ต.หนองกะขะ

อ.พานทอง

จ.ชลบุรี

20160

12/3/2563

1,000,000

82110

ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงาน
เกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
การตลาด และการจัดจาหน่าย

ต.บ้านบึง

อ.บ้านบึง

จ.ชลบุรี

20170

30/3/2563

1,000,000

43210

ประกอบกิจการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด 146/1 หมู่ที่ 2
ระบบความปลอดภัย สัญญาณความ
ปลอดภัย สายเลน (lan) สายสัญญาณทุก
ชนิด และงานไฟฟ้าทั้งระบบ ทั้งในอาคาร
และนอกอาคาร

ต.มาบไผ่

อ.บ้านบึง

จ.ชลบุรี

20170

3,509 0205563008825 บจ.นริศรา คอนเนคชั่น จากัด

3/3/2563

1,000,000

46695

ประกอบกิจการรับซื้อ ขาย ประมูล รี
ไซเคิล ของเก่าทุกชนิด

ต.หนองบอนแดง

อ.บ้านบึง

จ.ชลบุรี

20170

3,510 0205563008850 บจ.เอฟ 16 อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด

3/3/2563

1,000,000

68202

ประกอบกิจการรับบริหารโครงการ
55/18 หมู่ที่ 5
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ บริหารอาคารชุด
บัานจัดสรร

ต.หนองซ้าซาก

อ.บ้านบึง

จ.ชลบุรี

20170

3,511 0205563008868 บจ.บิ๊กบอส ทัวร์ จากัด

3/3/2563

1,000,000

79120

ประกอบกิจการนาเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการนาเที่ยวทุกชนิด

55/17 หมู่ที่ 5

ต.หนองซ้าซาก

อ.บ้านบึง

จ.ชลบุรี

20170

3,512 0205563009384 บจ.หย่ง เหริน (ไทยแลนด์) จากัด

5/3/2563

1,000,000

29309

ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
เครื่องจักรโรงงาน

204/3 หมู่ที่ 2

ต.หนองบอนแดง

อ.บ้านบึง

จ.ชลบุรี

20170

221/11 หมู่ที่ 3

111/42 หมู่ที่ 1

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

3,513 0205563009902 บจ.ตั้งเจริญไพศาล จากัด

10/3/2563

1,000,000

46611

ประกอบกิจการซื้อ ขาย เชื้อเพลิง ชีวมวล 95/26 ซอยวิฑูรย์ดาริ 1/1 ถนนวิฑูรย์ดาริ ต.บ้านบึง
ทุกชนิด เช่น ชีวมวลอัดเม็ด ชีวมวลอัด
แท่ง ขี้เลื่อย ขี้กบ ปีกไม้ ไม้บด ไม้สับ

อ.บ้านบึง

จ.ชลบุรี

20170

3,514 0205563010234 บจ.พี. ที. ไซเอนซ์ แล็บ จากัด

11/3/2563

1,000,000

46691

ประกอบกิจการค้า วัสดุอุปกรณ์ น้ายา
และสารเคมีที่ใช้ทางด้านวิทยาศาสตร์
ด้านการแพทย์ เครื่องมือแพทย์

111/11 หมู่ที่ 1

ต.หนองบอนแดง

อ.บ้านบึง

จ.ชลบุรี

20170

3,515 0205563010471 บจ.พีทีแอล อลูมิเนียม จากัด

12/3/2563

1,000,000

45202

ประกอบกิจการบารุงรักษาและการซ่อม
ตัวถังประตูหน้าต่างและอื่นๆที่คล้ายกัน

102/361 หมู่ที่ 1

ต.บ้านบึง

อ.บ้านบึง

จ.ชลบุรี

20170

3,516 0205563011648 บจ.พาโชค เจริญ ก่อสร้าง จากัด

19/3/2563

1,000,000

74101

ประกอบกิจการรับเหมาออกแบบ ตกแต่ง 448 ถนนเทศบาลพัฒนา
ภายใน ก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง บ้าน
อาคาร ทุกประเภท

ต.บ้านบึง

อ.บ้านบึง

จ.ชลบุรี

20170

3,517 0205563011915 บจ.เอ็น อาร์ เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จากัด 23/3/2563

1,000,000

25922

ประกอบกิจการโรงกลึง รับจ้างผลิต
ชิ้นส่วนงานตามสั่งของลูกค้า

ต.หนองซ้าซาก

อ.บ้านบึง

จ.ชลบุรี

20170

3,518 0205563013012 บจ.สยาม เอ.บี.เค.คอร์ปอเรชั่น
จากัด

31/3/2563

1,000,000

46695

ประกอบกิจการรับซื้อของเก่าทุกชนิด รับ 89/2 หมู่ที่ 4
กาจัด บาบัดและรีไซเคิลวัสดุที่ใช้แล้วจาก
ที่ต่างๆ

ต.หนองชาก

อ.บ้านบึง

จ.ชลบุรี

20170

3,519 0203563001527 หจ.วงศ์วรี ะ 2020

18/3/2563

1,000,000

56101

ประกอบกิจการร้านอาหารให้บริการด้าน 73/127 หมู่ที่ 5
อาหารในภัตตาคาร

ต.สัตหีบ

อ.สัตหีบ

จ.ชลบุรี

20180

3,520 0203563001535 หจ.ลิควิด คูล

18/3/2563

1,000,000

56101

ประกอบกิจการร้านอาหารให้บริการด้าน 73/127 หมู่ที่ 5
อาหารในภัตตาคาร

ต.สัตหีบ

อ.สัตหีบ

จ.ชลบุรี

20180

3,521 0203563001705 หจ.ฟาริดาการพยาบาล

27/3/2563

1,000,000

86909

ประกอบกิจการให้บริการทีมแพทย์และ 599/64 หมู่ที่ 5
พยาบาลในการรักษาผู้ป่วยเจ็บ ทั้งในและ
นอกสถานที่

ต.พลูตาหลวง

อ.สัตหีบ

จ.ชลบุรี

20180

3,522 0205563009210 บจ.อีสเทิรน์ เทรดดิ้ง จากัด

5/3/2563

1,000,000

47722

ประกอบกิจการจาหน่ายสังฆภัณฑ์ ธูป
เทียน เครื่องหอม ทุกประเภท

19/95 หมู่ที่ 7

ต.พลูตาหลวง

อ.สัตหีบ

จ.ชลบุรี

20180

3,523 0205563009911 บจ.ไปกันคาตามารันส์ จากัด

10/3/2563

1,000,000

30110

ประกอบกิจการต่อเรือใหญ่ และ
สิ่งก่อสร้างลอยน้า

131/41 อาคารอู่ต่อเรือไปกัน หมู่บ้าน
การ์เด้นท์วลิ ล่า หมู่ที่ 5 ซอยนาเกลือ 12
ถนนนาเกลือ

ต.แสมสาร

อ.สัตหีบ

จ.ชลบุรี

20180

3,524 0205563010382 บจ.นันศิญาภรณ์ ทัวร์ จากัด

12/3/2563

1,000,000

49323

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้า ทาง
อากาศ ทั้งภายในประเทศ

106/71 หมู่ที่ 5

ต.พลูตาหลวง

อ.สัตหีบ

จ.ชลบุรี

20180

103/5 หมู่ที่ 2

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

3,525 0205563011460 บจ.ภูวรา สิรวิ ลิ ล์ ดีเวลลอปเม้นท์
จากัด

19/3/2563

1,000,000

68102

ซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์
ทุกชนิด

43/4 หมู่ที่ 4

3,526 0205563012806 บจ.เอ็นวายที ซี เจอร์นี่ จากัด

30/3/2563

1,000,000

79120

ประกอบธุรกิจนาเที่ยว

2002/1 อาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่
ต.แสมสาร
ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ หมู่ที่ 2

3,527 0203563001586 หจ.บีเอ็น เซอร์วสิ แอนด์ ซัพพลาย 20/3/2563

1,000,000

46599

ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ 444/28 หมู่ที่ 1
เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ
เครื่องกาเนิดไฟฟ้า

3,528 0205563010889 บจ.วงษ์เจริญวัฒน์ 2020 จากัด

16/3/2563

1,000,000

49323

ประกอบกิจการให้บริการยานพาหนะทุก
ชนิด เพื่อการขนส่งสินค้าและบุคคล ทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ

3,529 0203563001284 หจ.เอเอ เอนเนอร์ยี่

3/3/2563

1,000,000

46693

3,530 0205563008671 บจ.ดี พลัส คอนสตรัคชั่น จากัด

2/3/2563

1,000,000

3,531 0205563009571 บจ.วันนามี่ ฟาร์ม (ไทยแลนด์)
จากัด

6/3/2563

3,532 0205563012407 บจ.สเกตช์เตอร์ จากัด

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

อ.สัตหีบ

จ.ชลบุรี

20180

อ.สัตหีบ

จ.ชลบุรี

20180

ต.ห้างสูง

อ.หนองใหญ่

จ.ชลบุรี

20190

88 หมู่ที่ 5

ต.หนองเสือช้าง

อ.หนองใหญ่

จ.ชลบุรี

20190

ประกอบกิจการค้า ยางเทียม สิ่งทาเทียม
วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธที าง
วิทยาศาสตร์

95/60 หมู่ที่ 6

ต.บางพระ

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20210

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร
ที่พักอาศัย งานโครงสร้าง งานไฟฟ้า
ประปา สี งานปูน ทุกประเภท

5/25 หมู่ที่ 9

ต.บางพระ

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20210

1,000,000

03222

ประกอบกิจการทาฟาร์มกุ้ง เพื่อจาหน่ายกุ้ 51/63 หมู่ที่ 6
งสด ลูกุง
ก้ ทั้งจาหน่ายในประเทศและ
ส่งออกต่างประเทศ

ต.บางพระ

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20210

25/3/2563

1,000,000

47412

ประกอบกิจการจาหน่ายและให้คาปรึกษา 333/84 หมู่ที่ 4
ประกอบกิจการจาหน่าย ติดตั้ง และให้
คาปรึกษาเกี่ยวกับซอฟแวร์

ต.บางพระ

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20210

3,533 0205563012474 บจ.คอสมอร์ติก จากัด

26/3/2563

1,000,000

20232

ประกอบกิจการผลิตเครื่องหอม
เครื่องสาอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้า

18/161 หมู่ที่ 10

ต.บางพระ

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20210

3,534 0205563012784 บจ.พระคุณ 2020 จากัด

30/3/2563

1,000,000

46319

ประกอบกิจการจาหน่ายอาหารปรุงสาเร็จ 333/113 หมู่ที่ 4
อาหารแห้ง อาหารสดและเครื่องดื่มใน
โรงงานอุตสาหกรรม

ต.บางพระ

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20210

3,535 0203563001411 หจ.ซี.เอช. อุดมทรัพย์2020

12/3/2563

1,000,000

82110

ประกอบกธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงาน
เกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
การตลาด และการจัดจาหน่าย

ต.คลองกิ่ว

อ.บ้านบึง

จ.ชลบุรี

20220

347/36 หมู่ที่ 1

ต.สัตหีบ

อำเภอ

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

3,536 0203563001691 หจ.เดอะ เลิฟ ทรานสปอร์ต

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

26/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด
ออกแบบ ต่อเติมอาคาร ตกแต่ง บ้าน
คอนโด สิ่งปลูกสร้าง

207/18 หมู่ที่ 8

ต.คลองกิ่ว

อ.บ้านบึง

จ.ชลบุรี

20220

5/3/2563

1,000,000

13999

ประกอบกิจการผลิตถุงมือผ้าทอ เพื่อ
จาหน่าย

40/16 หมู่ที่ 3

ต.หนองอิรณ
ุ

อ.บ้านบึง

จ.ชลบุรี

20220

3,538 0205563011273 บจ.ชาญเวช โลหะการ จากัด

18/3/2563

1,000,000

78200

ประกอบกิจการรับจ้างเหมางานทั่วไป
เพื่อดาเนินการต่างๆ เช่น งานช่างฝีมือ
งานช่างทั่วไป

505/7 หมู่ที่ 5

ต.หนองอิรณ
ุ

อ.บ้านบึง

จ.ชลบุรี

20220

3,539 0205563011630 บจ.เบลสเทอร์ จากัด

19/3/2563

1,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ 513/40 หมู่ที่ 1
ขายฝาก จานา จานองที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง
และอสังหาริมทรัพย์

ต.คลองกิ่ว

อ.บ้านบึง

จ.ชลบุรี

20220

2/3/2563

1,000,000

49334

ประกอบกิจการขนส่งสินค้าที่บรรจุในตู้
คอนเทนเนอร์ทางถนน

22/85 หมู่บ้าน เลควัลเล่ย์ หมู่ที่ 4 ซอย10 ต.บึง

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20230

3,541 0203563001349 หจ.ด้วงอาพร ซัพพลาย

10/3/2563

1,000,000

70209

ประกอบกิจการรับจ้างเหมางานและรับ
เป็นที่ปรึกษาและให้คาแนะนาปัญหา
เกี่ยวกับด้านการบริหารงาน

242/5 หมู่ที่ 8

ต.บึง

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20230

3,542 0203563001365 หจ.บินตัง ทรานสปอร์ต 2020
3,543 0203563001373 หจ.อินซาน ทรานสปอร์ต 2020
3,544 0203563001632 หจ.ดีทีอาร์ 2491

11/3/2563
11/3/2563
24/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000

49323
49323
25922

ขนส่ง
271/43 หมู่ที่ 5
ขนส่ง
271/43 หมู่ที่ 5
ประกอบกิจการรับทา รับเหมา ซ่อมบารุง 43/20 หมู่ท่ี 6
กลึง เชื่อม ดัด ตัดเหล็ก กลึงงานตามแบบ
เชื่อมประกอบชิ้นงาน

ต.บ่อวิน
ต.บ่อวิน
ต.บ่อวิน

อ.ศรีราชา
อ.ศรีราชา
อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี
จ.ชลบุรี
จ.ชลบุรี

20230
20230
20230

3,545 0203563001675 หจ.สตาร์คิง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
ซัพพลาย

25/3/2563

1,000,000

43223

ประกอบกิจการออกแบบ ติดตั้ง และ
202/2 หมู่ที่ 11
ซ่อมแซม ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบ
เครื่องกล และระบบระบายอากาศของห้อง
เล็บ ห้องปลอดเชื้อ ให้แก่ โรงงาน
โรงพยาบาล โรงเรียน ห้องแล็บ อาคาร
และบ้านที่พักอาศัย รวมทั้งจาหน่าย
อะไหล่ของสินค้าดังกล่าว

ต.ทุ่งสุขลา

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20230

4/3/2563
4/3/2563

1,000,000
1,000,000

25922
49323

ประกอบกิจการกลึงกัดไสโลหะ
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
และคนโดยสารทางบก

ต.บ่อวิน
ต.ทุ่งสุขลา

อ.ศรีราชา
อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี
จ.ชลบุรี

20230
20230

3,537 0205563009368 บจ.พีแอล อินเตอร์ โปรดักส์ จากัด

3,540 0203563001241 หจ.ทรัพย์นิมิตร ทรานสปอร์ต

3,546 0205563009074 บจ.อาร์ทีที พาร์ท อินดัสทรี้ จากัด
3,547 0205563009121 บจ.เคซีเอส เดโป จากัด

310/11 หมู่ที่ 6
43/1 หมู่ที่ 10

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

3,548 0205563009139 บจ.เอเอสอาร์ อินเตอร์กรุ๊ป
(ประเทศไทย) จากัด

4/3/2563

1,000,000

52291

ประกอบกิจการโลจิกติกส์เต็มรูปแบบ

43/1 หมู่ที่ 10

ต.ทุ่งสุขลา

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20230

3,549 0205563009392 บจ.เจ โอ บี เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

6/3/2563

1,000,000

28230

ประกอบกิจการจัดทาแม่พิมพ์ และขาย
อะไหล่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือสาหรับ
แม่พิมพ์

15/8 หมู่ที่ 7

ต.บึง

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20230

3,550 0205563009422 บจ.เมอร์ตั้น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
เซอร์วสิ เซส จากัด

6/3/2563

1,000,000

47190

ประกอบกิจการซื้อมาขายไป รอก
สารเคมี อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์
อิเล็คทรอนิกส์

35/49 หมู่ที่ 1

ต.บ่อวิน

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20230

3,551 0205563009783 บจ.เจพี พลัส ซัพพลาย แอนด์
เซอร์วสิ จากัด

9/3/2563

1,000,000

46593

ประกอบกิจการค้าวัสดุสิ้นเปลือง อะไหล่ 888/138 หมู่ที่ 3
อุปกรณ์ เครื่องจักร และเครื่องมือเครื่อใช้
ในงานอุตสหากรรม

ต.บ่อวิน

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20230

3,552 0205563009953 บจ.ออโต้บอทยูเอ จากัด

10/3/2563

1,000,000

73101

ประกอบกิจการให้บริการด้านการโฆษณา 279/81 หมู่ที่ 3
สินค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

ต.บ่อวิน

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20230

3,553 0205563009961 บจ.ทูพี โก สตรีม จากัด

10/3/2563

1,000,000

47912

ประกอบกิจการซื้อขายสินค้าอุปโภค
199/166 หมู่ที่ 6
บริโภค โดยการใช้สื่ออิเลคทรอนิกส์ ผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ต.ทุ่งสุขลา

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20230

3,554 0205563010188 บจ.ทูเก็ทเตอร์ สปอร์ท คลับ จากัด 11/3/2563

1,000,000

93111

ประกอบกิจการให้บริการสนามฟุตบอล
หญ้าเทียม สยามแบตมินตัน

ต.ทุ่งสุขลา

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20230

3,555 0205563010498 บจ.ฮาร์เวสท์ (ไทยแลนด์) จากัด

12/3/2563

1,000,000

17091

ประกอบกิจการผลิต นาเข้า ส่งออก
247/470 หมู่ที่ 5
ผ้าอ้อม แผ่นผ้าอ้อม ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์
รับจ้างบรรจุผ้าอ้อม

ต.บึง

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20230

3,556 0205563010927 บจ.ภูมิทรัพย์ รีไซเคิล จากัด

16/3/2563

1,000,000

46632

ประกอบกิจการซื้อ ขาย ไม้พาเลทและ
14/108 หมู่ที่ 6
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไม้พาเลทอื่นๆทุกชนิด

ต.บ่อวิน

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20230

3,557 0205563011265 บจ.โรงพยาบาลปิยะเวชช์ ปลวก
แดง จากัด

18/3/2563

1,000,000

86101

ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน
สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วย
เจ็บ

28/9 หมู่ที่ 8

ต.บ่อวิน

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20230

3,558 0205563011567 บจ.ก๋วยเตี๋ยวเรือแหลมฉบัง จากัด

19/3/2563

1,000,000

56101

ประกอบกิจการร้านก๋วยเตี๋ยว ร้าอาหาร
และเครื่องดื่ม

135/77-78 หมู่ที่ 9

ต.ทุ่งสุขลา

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20230

3,559 0205563011699 บจ.ทีไอเอ็ม พัฒนา พลังงาน จากัด 20/3/2563

1,000,000

47300

ประกอบกิจการค้าน้ามันเชื้อเพลิง
ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน
และสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง

286 หมู่ที่ 3

ต.บ่อวิน

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20230

272 หมู่ที่ 12

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

3,560 0205563011788 บจ.สิงหรา จากัด
3,561 0205563012016 บจ.เจ.ฮัทเทน จากัด

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

20/3/2563
24/3/2563

1,000,000
1,000,000

46102
49339

ประกอบกิจการนาเข้าและส่งออกเนื้อสัตว์ 57/113 หมู่ที่ 10
ประกอบกิจการเป็นตัวแทน ขนส่งรถยนต์ 88/509 หมู่ที่ 7
รถบรรทุก รถพ่วง รถกระเช้า รถโฟรลิฟท์
รถแบล็คโฮ รวมทั้งรถยกต่างๆ

ต.ทุ่งสุขลา
ต.บ่อวิน

อ.ศรีราชา
อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี
จ.ชลบุรี

20230
20230

3,562 0205563012440 บจ.เอ็มเคดับบลิว เทคโนโลยี จากัด 26/3/2563

1,000,000

28299

ประกอบกิจการให้บริการรับจ้างทา
ชิ้นส่วนอะไหล่ ชิ้นส่วนเครื่องมือ
เครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

ต.ทุ่งสุขลา

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20230

3,563 0205563012539 บจ.ศรีราชา ซี เซอร์วสิ จากัด

26/3/2563

1,000,000

50222

ประกอบกิจการบริการลากจูงหรือดัน เรือ 142/5 หมู่ที่ 1
ลาเลียงและสิ่งก่อสร้างลอยน้าที่
ดาเนินการทางน้าภายในประเทศ

ต.ทุ่งสุขลา

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20230

3,564 0205563012652 บจ.ดิโอเร่ มัลติ กรุ๊ป จากัด

27/3/2563

1,000,000

46599

ประกอบกิจการนาเข้า ซื้อ และ จาหน่าย
อุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ วัสดุสิ้นเปลืองทุกชนิด

891/150 หมู่ที่ 3

ต.บ่อวิน

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20230

3,565 0205563012661 บจ.บีเอ็มอาร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
ซัพพลาย จากัด

27/3/2563

1,000,000

46593

ประกอบกิจการจาหน่ายชิ้นงาน แม่พิมพ์
งานขึ้นรูปโลหะ ชิ้นส่วนเครื่องจักร
เครื่องยนต์ แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

234/155 หมู่ที่ 5

ต.บ่อวิน

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20230

3,566 0205563012679 บจ.พีดี 2020 เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

27/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมางานก่อสร้าง งาน 89/15 หมู่ที่ 7
กระจกอลูมิเนียม งานระบบไฟฟ้า ระบบ
ประปา สี ฯลฯ

ต.บ่อวิน

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20230

3,567 0205563012768 บจ.ร่ารวยกรุ๊ป เมดิคัล จากัด

30/3/2563

1,000,000

46441

ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย เช่า วัสดุอุปกรณ์ 165/234 หมู่ที่ 7
อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ทุกชนิด

ต.ทุ่งสุขลา

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20230

3,568 0205563012938 บจ.แอล วาย ซัพพลาย จากัด

31/3/2563

1,000,000

78200

รับจ้างเหมาแรงงานเพื่อทางานตาม
288/38 หมู่ที่ 3
วัตถุประสงค์ของนายจ้างทั้งในและนอกรา
อาณาจักร

ต.บ่อวิน

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20230

3,569 0205563008833 บจ.เวล็อกซ์ โลจีสติกส์ จากัด

3/3/2563

1,000,000

49323

ประกอบกิจการ ขนส่ง ขนถ่ายสินค้า
รวมถึงคนโดยสารทางบก ทางน้า ทาง
อากาศ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ

ต.ท่าบุญมี

อ.เกาะจันทร์

จ.ชลบุรี

20240

91/25 หมู่ที่ 10

15 หมู่ที่ 4 ถนนเทศบาลซอย 5

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

3,570 0205563012989 บจ.เจริญชัยก่อสร้าง 2020 จากัด

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

31/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบธุรกิจ รับเหมาก่อสร้าง บ้าน
462/1 หมู่ที่ 7
อาคาร อาคารโรงงาน สถานที่ราชการ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ต่อเติม ซ่อมแซม
ปรับปรุง รวมทั้งติดตั้ง ระบบไฟฟ้า ระบบ
ประปา ทุกประเภท

ต.ท่าบุญมี

อ.เกาะจันทร์

จ.ชลบุรี

20240

3/3/2563

1,000,000

01139

เกษตรกรรม ปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ และ 147/4 หมู่ที่ 9
ผัก ผลไม้ต่างๆ รวมถึงการจาหน่าย นาเข้า
ส่งออก

ต.บางเสร่

อ.สัตหีบ

จ.ชลบุรี

20250

3,572 0205563010935 บจ.เอเอ พลัส วอเตอร์ จากัด

16/3/2563

1,000,000

11041

ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจาหน่าย 38 หมู่ที่ 2
น้าดื่ม น้าอัดลม น้าผลไม้ รวมถึงเครื่องดื่ม
ชนิดอื่นๆ

ต.นาจอมเทียน

อ.สัตหีบ

จ.ชลบุรี

20250

3,573 0205563012377 บจ.ซีเจ ไฟเบอร์กลาส แอนด์ พูล
ซัพพลาย จากัด

25/3/2563

1,000,000

30120

ออกแบบ ผลิต จาหน่ายเรือที่ทาจากไฟ 190/43 หมู่บ้าน อิสตินี่พาร์ค 7 หมู่ที่ 8
เบอร์กลาสและเรืออื่นๆทุกชนิด ติดตั้งสระ
ว่ายน้าไฟเบอร์กลาส

ต.บางเสร่

อ.สัตหีบ

จ.ชลบุรี

20250

3,574 0205563012385 บจ.เอวี ฮอลิเดย์ ซีซั่น จากัด

25/3/2563

1,000,000

68102

ซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์
ทุกชนิดและสังหาริมทรัพย์

444/216 หมู่ที่ 2

ต.นาจอมเทียน

อ.สัตหีบ

จ.ชลบุรี

20250

3,575 0203563001756 หจ.ทองเอกเวชภัณฑ์

30/3/2563

1,000,000

46103

ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออกและ
จาหน่าย สมุนไพร ชนิดผง ชนิดแคปซูล
น้ามันสกัดจากจมูกข้าว

51 หมู่ที่ 7

ต.เกษตรสุวรรณ

อ.บ่อทอง

จ.ชลบุรี

20270

3,576 0205563012415 บจ.ยูมาสเตอรี่ จากัด

25/3/2563

1,000,000

20231

ประกอบกิจการผลิตภัณฑ์น้ายาทาความ
สะอาด น้ายาซักผ้า ผลิตภัณฑ์ทาความ
สะอาดร่างกาย

9 หมู่ที่ 1 ถนนสายหนองเสม็ด-บ่อทอง

ต.บ่อทอง

อ.บ่อทอง

จ.ชลบุรี

20270

3,577 0203563001306 หจ.หม่าหม่า 2020

3/3/2563

800,000

47219

ประกอบกิจการ จาหน่าย ขายปลีก ขายส่ง 144/188 หมู่ที่ 12
นาเข้า ส่งออก ผลิตภัณฑ์แต่งรสชาติ
อาหารของเด็ก ทุกชนิด

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,578 0203563001594 หจ.แสงแก้วแอร์ แอนด์ เซอร์วสิ

20/3/2563

600,000

47595

ประกอบกิจการขาย ซ่อม ติดตั้งและล้าง
ทาความสะอาด เครื่องปรับอากาศ

57/4 หมู่ที่ 1

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,579 0203563001381 หจ.ฤกษ์อนันต์ พลัส เทรดดิ้ง

11/3/2563

500,000

46900

ซื้อมา-ขายไปสินค้าและบริการ
ภายในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ
โฟม ยาง ผ้า ฟองน้า พลาสติก งาน
ประกบกาว และสินค้าอื่นๆ ตาม
วัตถุประสงค์

40/28 หมู่บ้าน พานาวิว5 หมู่ที่ 5

ต.สานักบก

อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี

20000

3,571 0205563008906 บจ.บ้านสวนบุญสิน จากัด

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

3,580 0203563001489 หจ.แพ็คกิ้ง เอ็กซ์เพิรท์
3,581 0203563001560 หจ.ซี.ที.เอ. อินเตอร์กรุ๊ป

17/3/2563
19/3/2563

500,000
500,000

52293
45101

บริการบรรจุหีบห่อสินค้า และบรรจุภัณฑ์ 71/110 หมู่ที่ 5
ประกอบกิจการจาหน่ายขาย จาหน่าย
40/30 หมู่ที่ 9
แลกเปลี่ยน จัดหา รับจานา รถยนต์
รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกล

ต.เสม็ด
ต.นาป่า

อ.เมืองชลบุรี
อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี
จ.ชลบุรี

20000
20000

3,582 0203563001683 หจ.ทรงพล เจริญรุ่งเรืองกิจการค้า

25/3/2563

500,000

45101

ประกอบกิจการจาหน่ายรถยนต์
รถจักรยานยนต์ และอะไหล่ของสินค้า
ดังกล่าวทุกชนิด

ต.สุรศักดิ์

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20110

3/3/2563

500,000

25922

ประกอบกิจการโรงกลึง รับกลึงงานทั่วไป 11/2 หมู่ที่ 7
ทุกประเภท

ต.หน้าพระธาตุ

อ.พนัสนิคม

จ.ชลบุรี

20140

3,584 0205563010331 บจ.ศิลา กังวาน จากัด
3,585 0205563011087 บจ.ชลสิริ เรดิเอเตอร์ จากัด

11/3/2563
17/3/2563

500,000
500,000

41002
45201

กิจการรับเหมาก่อสร้าง
152 หมู่ที่ 5
รับซ่อม ออกแบบ ผลิต จาหน่าย หม้อน้า 99/121 หมู่ที่ 1
ออยล์คูลเลอร์ รถทุกชนิด เครื่องจักรทุก
ประเภท

ต.บางละมุง
ต.หนองบอนแดง

อ.บางละมุง
อ.บ้านบึง

จ.ชลบุรี
จ.ชลบุรี

20150
20170

3,586 0203563001357 หจ.ต่อม หัส บริการ

11/3/2563

500,000

38219

ประกอบกิจการให้บริการดูดส้วม สูบส้วม 27/1 หมู่ที่ 8
สูบไขมัน สูบตะกอน สูบน้าเสีย และสูบ
สิ่งปฏิกูลทั่วไป

ต.บึง

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20230

3,587 0203563001519 หจ.เน็กซ์ แชพเตอร์ วิท โอวี่

18/3/2563

300,000

85491

ประกอบการสอนภาษาและการฝึกทักษะ 9/21 ซอย12(ถนนลงหาดบางแสน)
การพูด การเขียน การฟัง การอ่านใน
ภาษาต่างๆ

ต.แสนสุข

อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี

20130

3,588 0203563001390 หจ.วี.เค.เค. อารีหินอ่อน

11/3/2563

300,000

43302

ประกอบกิจการผลิต จาหน่าย หินอ่อน
และรับปูพื้นหรือบุผนังด้วยหินอ่อน

118/9 หมู่ที่ 4

ต.ห้วยใหญ่

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,589 0205563012831 บจ.เกรซ สกิน แคร์ จากัด

30/3/2563

300,000

46443

ประกอบกิจการค้า นาเข้า ส่งออก
ผลิตภัณฑ์ เครื่องสาอาง เวชสาอาง
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เสริมความงาม
เป็นต้น

72/116 หมู่ที่ 4

ต.บางละมุง

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3,590 0205563011575 บจ.ซันมาสเตอร์ เวลธ์กรุ๊ป จากัด

19/3/2563

250,000

70209

ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ 120/121 หมู่ที่ 3
และคาแนะนาด้านการขาย บริหารงาน
และพัฒนาคุณภาพบุคลากรขาย

ต.เหมือง

อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี

20130

3,591 0203563001446 หจ.ยู แอนด์ มี เลิฟ
13/3/2563
3,592 0203563001551 หจ.หม่วนละมุล โฟร์คลิฟท์ เซอร์วสิ 19/3/2563

200,000
200,000

96109
77305

กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพ
บริการให้เช่า ซ่อม รถโฟร์คลิฟ และ
จาหน่ายอุปกรณ์รถโฟร์คลิฟ

ต.สุรศักดิ์
ต.ตะเคียนเตี้ย

อ.ศรีราชา
อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี
จ.ชลบุรี

20110
20150

3,583 0203563001292 หจ.วิเชียร.ซีเอ็นซี.เมทัล

15/25 หมู่ที่ 4

191/16 หมู่ที่ 3
205/9 หมู่ที่ 4

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

3,593 0203563001624 หจ.ดี แอนด์ เจ อินฟินิตี้ อิน
สตรัคชั่น

24/3/2563

200,000

85491

ประกอบธุรกิจ สถาบันสอนภาษา กวดวิชา 18/140 หมู่ที่ 2
(เมื่อได้รบั อนุญาตจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องแล้ว)

ต.สัตหีบ

อ.สัตหีบ

จ.ชลบุรี

20180

3,594 0205563012105 บจ.24 มาร์ช ออดิทติ้ง จากัด

24/3/2563

100,000

69200

ประกอบกิจการบริการรับทาบัญชี ให้
106/63 หมู่ที่ 6
คาปรึกษา วางระบบเกี่ยวกับบัญชีและภาษี

ต.หนองไม้แดง

อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี

20000

3,595 0205563011222 บจ.สตีม เอ็กซ์เพรส จากัด

18/3/2563

100,000

45203

ประกอบกิจการบริการดูแล รักษาความ
สะอาด รถยนต์

74/293 หมู่ที่ 7

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

3/3/2563

100,000

46900

ประกอบกิจการค้าสินค้าอุปโภค บริโภค
และสินค้าเบ็ดเตล็ดทุกชนิด

265/61 หมู่ที่ 4

ต.บางพระ

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20210

19/3/2563

100,000

70209

ประกอบกิจการับเป็นที่ปรึกษาและรับทา
การตลาด

199/65 หมู่ที่ 6

ต.ทุ่งสุขลา

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี

20230

2/3/2563

20,000

49323

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้า ทาง
อากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ

107/30 หมู่ที่ 12

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

20150

23/3/2563
18/3/2563

1,000
30,000,000

82301
74109

การจัดการประชุม
20/5 หมู่ที่ 5 ถนนมิตรสัมพันธ์
ประกอบกิจการออกแบบ บรรจุภัณฑ์ที่ทา 888/11 หมู่ที่ 4
จากไม้ทุกชนิดทุกประเภท

ต.บ้านปึก
ต.มาบยางพร

อ.เมืองชลบุรี
อ.ปลวกแดง

จ.ชลบุรี
จ.ระยอง

20130
21140

3,601 0215563002967 บจ.หยวน เฟง นิว เอ็นเนอร์ยี จากัด 25/3/2563

15,000,000

46521

นาเข้าและผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์
ชิ้นส่วนอะไหล่ส่วนประกอบแผงเซลล์
แสงอาทิตย์

14/88 ถนนเจริญพัฒนา

ต.ห้วยโป่ง

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

21150

17/3/2563

5,000,000

96202

ประกอบกิจการและให้บริการ เครื่องซัก
ผ้าและอบผ้าหยอดเหรียญ

99/8 หมู่ที่ 5

ต.ทับมา

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

21000

3,603 0215563002908 บจ.แสนสุข 1718 เรสซิเด้นซ์ จากัด 24/3/2563

5,000,000

68103

ประกอบกิจการให้เช่าห้องพัก ประเภท
รายวัน รายเดือน รายปี เพื่อใช้เป็นที่พัก
อาศัย

99/9 หมู่ที่ 4

ต.ตะพง

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

21000

3,604 0215563002789 บจ.กลอเรีย แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
จากัด

5,000,000

68104

ประกอบกิจการให้เช่า ที่ดิน อาคาร
โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง สังหาริมทรัพย์
และอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ

888 หมู่ที่ 2

ต.สานักทอง

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

21100

3,596 0205563008795 บจ.ญามณี จากัด
3,597 0205563011621 บจ.ทีน่า โปรดัคชั่นส์ จากัด
3,598 0203563001268 หจ.วีอาร์.แอร์เอ็กซ์เพรส

3,599 0205563011842 บจ.เทรนนิ่งดีดี จากัด
3,600 0215563002649 บจ.หางโจว ไทยชุ่น แพคเกจ (ไทย
แลนด์) จากัด

3,602 0215563002592 บจ.ระยองเตชะบริหาร จากัด

20/3/2563

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

3,605 0215563002797 บจ.กลอเรีย โฮม จากัด

20/3/2563

5,000,000

68104

ประกอบกิจการให้เช่า ที่ดิน อาคาร
โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง สังหาริมทรัพย์
และอหังหาริมทรัพย์ต่างๆ

888 หมู่ที่ 2

ต.สานักทอง

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

21100

3,606 0213563000750 หจ.บิ๊กบูมแกลงคอนสตรัคชั่น
3,607 0215563002355 บจ.ดาราวู้ด เทรดดิ้ง จากัด

17/3/2563
10/3/2563

5,000,000
5,000,000

43120
46632

รับเหมาทั่วไป เช่น ถมดิน
ประกอบกิจการซื้อขาย จาหน่าย ไม้
ยางพารากลมเล็ก (ไม้พื้น)

289 หมู่ที่ 13
100/57 หมู่ที่ 3

ต.กระแสบน
ต.กระแสบน

อ.แกลง
อ.แกลง

จ.ระยอง
จ.ระยอง

21110
21110

3,608 0215563002428 บจ.คอมพาร์ท คอมเพรสเซอร์
เทคโนโลยี จากัด

11/3/2563

5,000,000

46599

จาหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับ คอมเพรสเซอร์
พร้อมบริการ

9/30 หมู่ที่ 1

ต.บ้านฉาง

อ.บ้านฉาง

จ.ระยอง

21130

5/3/2563

5,000,000

46695

ประกอบกิจการให้บริการ จัดหา ซื้อมา
ขายไป เศษวัสดุเหลือใช้ทุกชนิด

56/1 หมู่ที่ 4

ต.แม่น้าคู้

อ.ปลวกแดง

จ.ระยอง

21140

3,610 0215563002541 บจ.เฮง เฮง เฮง คอนสตรัคชั่น 999 17/3/2563
จากัด

5,000,000

43120

รับเหมา ถมขนดิน ทราย หิน ลูกรัง กรวด 16/46 ถนนสุขุมวิท
ทุกชนิดทุกประเภท รวมทั้งรับเหมาทา
การเครียริ่งพื้นที่

ต.เนินพระ

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

21150

3,611 0215563002720 บจ.มิสครีม โลจิสติกส์ จากัด

19/3/2563

5,000,000

49323

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้า ทาง
อากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ

ต.มาบตาพุด

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

21150

3,612 0215563002479 บจ.อีสเทิรน์ แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จากัด 16/3/2563

5,000,000

68101

ประกอบกิจการซื้อ ขาย จัดสรรที่ดินและ 1/100 หมู่ที่ 2
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน
พร้อมที่ดิน อาคารห้องชุด คอนโดมิเนียม
รวมถึงอสังหาริมทรัพยื เพื่อที่พักอาศัยและ
ไม่ใช่เพื่อการพักอาศัยทุกประเภท

ต.มาบข่า

อ.นิคมพัฒนา

จ.ระยอง

21180

3,613 0215563002517 บจ.บ้านยาง ออโตโมทีฟ จากัด

16/3/2563

5,000,000

45302

ประกอบกิจการขายปลีกชิ้นส่วนและ
อุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์

54/7 หมู่ที่ 5

ต.นิคมพัฒนา

อ.นิคมพัฒนา

จ.ระยอง

21180

3,614 0215563002657 บจ.เกษมพันธุ์ ไปป์ จากัด

18/3/2563

5,000,000

43221

ประกอบกิจการรับเหมางานติดตั้ง เดินท่อ 13/1 หมู่ที่ 6
พร้อมอุปกรณ์ท่อทุกชนิด

ต.นิคมพัฒนา

อ.นิคมพัฒนา

จ.ระยอง

21180

3,615 0215563002681 บจ.พาวมอเตอร์ จากัด

19/3/2563

4,000,000

27101

ประกอบกิจการผลิตมอเตอร์ และ
232/389 หมู่ที่ 7
จาหน่ายมอเตอร์ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ

ต.ตะพง

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

21000

3/3/2563

4,000,000

74909

บริการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 25/25 หมู่ที่ 4
ผลิตภัณฑ์ดิจิตอลและอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ

ต.มาบยางพร

อ.ปลวกแดง

จ.ระยอง

21140

3,609 0215563002231 บจ.ช้างสตีล รีไซเคิล จากัด

3,616 0215563002177 บจ.ไท ฮัว ทอง ซิน คีจิฟู วู จากัด

12 ถนนทางหลวงระยอง สาย 3191

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

3,617 0213563000831 หจ.ชัยภัทรโลจิสติกส์ (ไทยแลนด์)

20/3/2563

3,000,000

49323

ประกอบกิจการบริการขนส่งและขนถ่าย
สินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้า
ทางอากาศ ฯ

72 หมู่ที่ 1

ต.ตาสิทธิ์

อ.ปลวกแดง

จ.ระยอง

21140

3,618 0215563003131 บจ.ไทย ท็อปไลน์ รับเบอร์ แอนด์
พลาสติก จากัด

30/3/2563

3,000,000

22199

ประกอบกิจการผลิตยางตันรถโฟล์คลิฟต์
หล่อดอกยางตัน

55/25 หมู่ที่ 7

ต.มะขามคู่

อ.นิคมพัฒนา

จ.ระยอง

21180

3,619 0215563002142 บจ.สวนละไม จากัด

2/3/2563

3,000,000

55101

ประกอบกิจการให้บริการบ้านพัก รีสอร์ท 19/9 หมู่ที่ 1
โรงแรม โฮมสเตย์ ที่พักรถบ้าน ที่พักเต้นท์
รวมถึงที่พักในรุปแบบอื่น ๆ

ต.ป่ายุบใน

อ.วังจันทร์

จ.ระยอง

21210

3,620 0215563002151 บจ.ฮัวดง อิเลคทริค อินเทลลิเจนท์
เทคโนโลยี ดีเวลลอปเม้นท์
(ประเทศไทย) จากัด

3/3/2563

2,000,000

35101

ประกอบกิจการโรงงานผลิตประแสไฟฟ้า
เพื่อจาหน่าย

888 หมู่ที่ 2

ต.สานักทอง

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

21100

3,621 0215563002827 บจ.เอชยูเคเอส โฮม จากัด

20/3/2563

2,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์

16/90 หมู่ที่ 5

ต.บ้านฉาง

อ.บ้านฉาง

จ.ระยอง

21130

3,622 0215563003050 บจ.รอยัล เพลส บ้านฉาง จากัด

27/3/2563

2,000,000

68101

ประกอบกิจการซื้อขาย เช่าและให้เช่า
อพาร์เม้นท์ อาคารชุด ห้องชุด ห้องพัก
จัดสรรที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

177/7 บ้านโรยัลเพลสบ้านฉาง หมู่ที่ 5

ต.บ้านฉาง

อ.บ้านฉาง

จ.ระยอง

21130

3,623 0215563002631 บจ.วินเนีย เอไอดี (ไทยแลนด์)
จากัด

18/3/2563

2,000,000

64202

ประกอบกิจการบริษัทโฮลดิ้งที่ครอบครอง 500/69 หมู่ที่ 2
สินทรัพย์ของบริษัทในกลุ่มที่ดาเนินงานใน
ธุรกิจการเงินเป็นหลัก

ต.ตาสิทธิ์

อ.ปลวกแดง

จ.ระยอง

21140

3,624 0215563002258 บจ.ซี.บี.แอล เมทัล แอนด์ สตีล
สแครพ เทรดดิ้ง จากัด

6/3/2563

2,000,000

46695

ประกอบกิจการขายส่งของเสียและเศษ
วัสดุเพื่อนากลับมาใช้ใหม่เช่น เศษเล็ก
เศษทองเหลือง โลหะ พลาสติก

239/42 หมู่ที่ 6

ต.นิคมพัฒนา

อ.นิคมพัฒนา

จ.ระยอง

21180

3,625 0215563002282 บจ.พีพีเอ โซลูชั่น เซอร์วสิ ซัพ
พลาย จากัด

9/3/2563

2,000,000

43210

กิจการรับเหมา ออกแบบ ซ่อมบารุง
ติดตั้งงานเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด

26/2 หมู่ที่ 2

ต.มาบข่า

อ.นิคมพัฒนา

จ.ระยอง

21180

3,626 0215563002371 บจ.วังจันทร์ หลังคาเหล็ก จากัด

10/3/2563

2,000,000

46622

ประกอบกิจการค้าเหล็กแผ่น เหล็กเส้น
เหล็กตัวยู เหล็กตัวซี เหล็กตัวไอ เหล็ก
สี่เหลี่ยมตัน เหล็กข้ออ้อย

3/4 หมู่ที่ 5

ต.ชุมแสง

อ.วังจันทร์

จ.ระยอง

21210

3,627 0213563000610 หจ.จิราพรรณ ไฟฟ้า แอนด์ เซอร์วสิ 4/3/2563

1,000,000

43210

ประกอบกิจการให้บริการติดตั้งระบบ
30/2 หมู่ที่ 3
ไฟฟ้า ประปา แอร์ และสาธารณูปโภคทุก
ประเภท

ต.ตะพง

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

21000

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

3,628 0213563000695 หจ.นิค แอนด์ เนม ทรานสปอร์ต

13/3/2563

1,000,000

49323

การขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสาร 108/41 หมู่ที่ 1
ทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ ทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ

3,629 0213563000768 หจ.ปาริชชี่ กรุ๊ป

18/3/2563

1,000,000

47190

ประกอบกิจการจาหน่ายสินค้าประเภท
เสื้อผ้า เครื่องสาอางค์ เครื่องประดับ

3,630 0213563000890 หจ.ซูเปอร์ เซอร์วสิ แอนด์ ซัพพลาย 30/3/2563

1,000,000

74101

ประกอบกิจการออกแบบรับจ้างและติดตั้ง 69/3 หมู่ที่ 2
กั้นห้อง ทาประตู ทาหน้าต่าง บานเลื่อน
มุ่งลวด ด้วยกระจกและอลูมิเนียม

3,631 0215563002126 บจ.พีพีเอ็น บิลเลี่ยน ซัพพลาย
แอนด์ เซอร์วสิ จากัด

2/3/2563

1,000,000

46105

ประกอบกิจการขายส่งเครื่องจักร
อุตสาหกรรมโดยได้รบั ค่าตอบแทนหรือ
ตามสัญญาจ้าง

3,632 0215563002134 บจ.ทีแอนด์จี พาวเวอร์ จากัด

2/3/2563

1,000,000

43909

3,633 0215563002169 บจ.เอสเซ่ สปอร์ต จากัด

3/3/2563

1,000,000

3,634 0215563002185 บจ.พี เอส พี คอนสตรัคชั่น แอนด์
เซอร์วสิ จากัด

3/3/2563

3,635 0215563002223 บจ.เอ.ซี.เค.แอร์ เซอร์วสิ จากัด

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

21000

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

21000

ต.น้าคอก

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

21000

47 หมู่ที่ 4

ต.น้าคอก

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

21000

ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้ง รื้อถอน
ออกแบบ นั่งร้านมาตราฐาน BS EN
12811-1 British standard และNASC
Cods

108/28 หมู่ที่ 4

ต.ทับมา

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

21000

47630

การค้ารองเท้ากีฬา และอุปกรณ์กีฬาทุก
ประเภท

2/21 ถนนสมุทรคงคา

ต.ท่าประดู่

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

21000

1,000,000

41002

รับเหมาก่อสร้างโรงงาน โกดัง งานเดินท่อ 108/80 หมู่ที่ 7
ต่าง ๆ ในโรงงาน

ต.ทับมา

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

21000

5/3/2563

1,000,000

47595

ประกอบกิจการค้า จาหน่ายแอร์
เครื่องปรับอากาศและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุก
ชนิดรวมทั้งอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว

ต.เชิงเนิน

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

21000

3,636 0215563002304 บจ.เตียงเฮง (ประเทศไทย) จากัด
3,637 0215563002312 บจ.วันทูวนั ช็อป (ไทยแลนด์) จากัด

9/3/2563
9/3/2563

1,000,000
1,000,000

46319
47711

ประกอบกิจการค้า อาหารสด
9/9 หมู่ที่ 9
ประกอบกิจการขายเสื้อผ้าสาเร็จรูป
210/14 หมู่ที่ 7
เครื่องตกแต่งเสื้อผ้า สาหรับบุรษุ สตรี เช่น
เสื้อ กางเกง ชุดกีฬา และอื่นๆ

ต.ตะพง
ต.เชิงเนิน

อ.เมืองระยอง
อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง
จ.ระยอง

21000
21000

3,638 0215563002321 บจ.ซัคเซส ลอว์ แอนด์ แอคเคาท์
จากัด

9/3/2563

1,000,000

82990

ประกอบกิจการให้บริการบริหารหนี้
ติดตามเร่งรัดหนี้สิน ทรัพย์สิน นา
เจ้าหน้าที่ยึดทรัพย์ บังคับคดี

26/8 หมู่ที่ 3

ต.ทับมา

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

21000

11/3/2563

1,000,000

52291

ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์

100/7 หมู่ที่ 2

ต.ทับมา

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

21000

3,639 0215563002401 บจ.บีเอ็นอี โกลบอล จากัด

ต.เชิงเนิน

อำเภอ

39/37 ซอยอุดมสุข ถนนวัดโขดหิน-เขาไผ่ ต.ทับมา

214/2 หมู่ที่ 7

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

3,640 0215563002410 บจ.เอส โอ คอมเมิรซ์ เซ็นเตอร์
จากัด

11/3/2563

1,000,000

38300

การค้า บริการคัดแยกขยะ ขยะรีไซเคิ้ล
รับซื้อขาย ขยะทุกประเภท เหล็ก เศษ
เหล็ก ขี้เลื่อยไม้

3,641 0215563002487 บจ.เอ็นทีพี ครีเอท จากัด

16/3/2563

1,000,000

46599

3,642 0215563002622 บจ.บัวสิริ โกลบอล จากัด

18/3/2563

1,000,000

3,643 0215563002703 บจ.จิรศักดิ์ เซอร์วสิ แอร์ จากัด

19/3/2563

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
53/19 ถนนทางไผ่ 3

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

ต.เชิงเนิน

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

21000

ประกอบกิจการค้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ 99/188 หมู่ที่ 1
เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ
เครื่องกาเนิดไฟฟ้า

ต.ทับมา

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

21000

46319

ประกอบกิจการเป็นตัวแทน นายหน้าขาย 111/140 หมู่ที่ 6
อาหารเสริมทุกประเภท

ต.ทับมา

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

21000

1,000,000

46421

ประกอบธุรกิจซื้อ ขายส่ง ขายปลีก แอร์
รวมทั้งการติดตั้ง

10/63 หมู่ที่ 3

ต.เชิงเนิน

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

21000

3,644 0215563002738 บจ.นพคุณศิรกิ าร ออโต้เพนท์ จากัด 19/3/2563

1,000,000

45202

ประกอบกิจการซ่อมบารุงยานยนต์ การ
เคาะ การปะผุ การพ่นสี

12 ถนนสัมฤทธิ์

ต.ปากน้า

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

21000

3,645 0215563002959 บจ.แม็กนั่ม เทรดดิ้ง จากัด

25/3/2563

1,000,000

46204

ซื้อมา-ขายไป ค้าสัตว์มีชีวติ เนื้อสัตว์แช่ 126/1 ถนนหลังวัดป่าประดู่
แข็ง และเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง อาหารสด
อาหารแห้ง เครื่องปรุงรส

ต.ท่าประดู่

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

21000

3,646 0215563002991 บจ.ทาซา 168 จากัด

25/3/2563

1,000,000

46103

นาเข้าส่งออกและจัดจาหน่ายสินค้า
เครื่องสาอาง เวชภัณฑ์ เสริมอาหาร
สินค้าอุปโภค บริโภค

ต.ทับมา

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

21000

3,647 0215563003025 บจ.ศักดา แอนด์ กระต่าย คาร์
ออดิโอ ซาวด์ ซิสเต็ม โปรดักส์ 3
จากัด

26/3/2563

1,000,000

45302

ประกอบกิจการจาหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ 85/12 ถนนจันทอุดม
เครื่องเสียงรถยนต์และอุปกรณ์ประกับ
ยนต์ทุกชนิด

ต.เชิงเนิน

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

21000

3,648 0215563003041 บจ.ช้อนทอง เทรดดิ้ง จากัด

27/3/2563

1,000,000

46441

ประกอบกิจการซื้อเครื่องมือแพทย์และ
เวชภัณฑ์ให้กับโรงพยาบาลของรัฐและ
เอกชน

67/1 หมู่ที่ 5

ต.บ้านแลง

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

21000

3,649 0215563003084 บจ.อาร์ที แอสเซ็ท ดีเวลล้อปเม้นท์ 27/3/2563
จากัด

1,000,000

68102

ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ให้
เช่าแบบลิสซิ่ง เช่าช่วง ให้เช่า ถือ
กรรมสิทธิ ครอบครอง

126/149 หมู่ที่ 2

ต.ทับมา

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

21000

3,650 0215563003173 บจ.วอช เมท ระยอง ระยองวิทย์
จากัด

1,000,000

96201

ประกอบกิจการให้บริการซักอบรีดเสื้อผ้า 64/48 ถนนตากสินมหาราช
ร้านสะดวกซักโดยเครื่องซักผ้าชนิดหยอด
เหรียญอัตโนมัติทุกชนิด ทุกประเภท

ต.ท่าประดู่

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

21000

31/3/2563

1/144 หมู่ที่ 3

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

3,651 0215563002533 บจ.ขยันดี เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

17/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 40/10 หมู่ที่ 1
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่
ทาการ ถนน สะพาน และงานก่อสร้าง
อย่างอื่นทุกชนิด ให้แก่คณะบุคคล นิติ
บุคคล ส่วนราชการและองค์กรของรัฐ

ต.กะเฉด

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

21100

3,652 0213563000636 หจ.ชาติชาย คอนสตรัคชั่น
3,653 0213563000792 หจ.ชัยยนต์กาญจน์

5/3/2563
19/3/2563

1,000,000
1,000,000

41001
45401

รับเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
ประกอบกิจการจาหน่ายอะไหล่ อุปกรณ์
รถจักรยานยนต์ ทุกชนิด

10 หมู่ที่ 2
401/11 หมู่ที่ 3

ต.สองสลึง
ต.วังหว้า

อ.แกลง
อ.แกลง

จ.ระยอง
จ.ระยอง

21110
21110

3,654 0215563002339 บจ.เวอร์จิเนีย คอร์ปอเรชั่น จากัด

10/3/2563

1,000,000

46494

ประกอบกิจการซื้อขาย ประกอบ ติดตั้ง
เฟอร์นิเจอร์ ทุกประเภท

31/3 หมู่ที่ 1

ต.วังหว้า

อ.แกลง

จ.ระยอง

21110

3,655 0215563002916 บจ.เอสดี แลนด์ แอนด์ พรอป
เพอร์ตี้ จากัด

24/3/2563

1,000,000

68101

ประกอบกิจการซื้อและการขาย
12/39 ถนนเจริญสุข
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการ
พักอาศัย

ต.วังหว้า

อ.แกลง

จ.ระยอง

21110

3,656 0215563002941 บจ.ยางงาม ทรายสวย จากัด

25/3/2563

1,000,000

47524

ประกอบกิจการซื้อและจาหน่ายทรายทุก 199/9 หมู่ที่ 5
ชนิด ตลอดจนรับดูดทราย ล้างทราย และ
รับถมปรับพื้นที่ต่าง ๆ

ต.กระแสบน

อ.แกลง

จ.ระยอง

21110

3,657 0215563003092 บจ.เคซีเอ็น คอมเมิรซ์ จากัด

30/3/2563

1,000,000

47912

ประกอบกิจการขายสินค้สออนไลน์ สินค้า 238 หมู่ที่ 8
อุปโภค บริโภค เช่น อาหารแห้ง อาหารสุ
นัก อาหารแมว เป้นต้น

ต.กระแสบน

อ.แกลง

จ.ระยอง

21110

3,658 0215563002461 บจ.เอ็นโอพี เทรดดิ้ง แอนด์
เซอร์วสิ จากัด

16/3/2563

1,000,000

46599

ประกอบกิจการค้าเครื่องมือและอุปกรณ์
ความปลอดภัยเช่น หมวกนิรภัย แว่นตา
นิรภัย ถุงมือนิรภัย รองเท้านิรภัย รวมถึง
อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองในโรงงาน
อุตสาหกรรม

ต.หนองตะพาน

อ.บ้านค่าย

จ.ระยอง

21120

3,659 0215563002801 บจ.เอสพี โซไลท์ จากัด

20/3/2563

1,000,000

68102

ประกอบกิจการค้าที่ดิน จัดสรรที่ดิน โดย 19 หมู่ที่ 1
นาที่ดินแปลงใหญ่มาแบ่งเป็นแปลงย่อย
เพื่อขาย ให้เช่า หรือ จาหน่าย ซื้อ-ขาย
อสังหาริมทรัพย์ ทุกชนิด

ต.หนองละลอก

อ.บ้านค่าย

จ.ระยอง

21120

3,660 0213563000725 หจ.วิไลทรัพย์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ 13/3/2563
ซัพพลาย

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 46/144 หมู่ที่ 5
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่
ทาการ ถนน สะพาน เขื่อน

ต.สานักท้อน

อ.บ้านฉาง

จ.ระยอง

21130

3,661 0213563000849 หจ.ชรัณ เซอร์วสิ แอนด์ ซัพพลาย

1,000,000

43210

ติดตั้ง ปรับปรุง แก้ไข ระบบไฟฟ้า

ต.บ้านฉาง

อ.บ้านฉาง

จ.ระยอง

21130

23/3/2563

39/4 หมู่ที่ 2

136/59 หมู่ที่ 2

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

3,662 0213563000873 หจ.เดอะค็อปคอมโพสิต (โคราช)

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

24/3/2563

1,000,000

43309

ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้งแผ่น
อลูมิเนียมคอมโพสิต ทั้งภายในและ
ภายนอก

5/91 หมู่บ้าน โครงการบ้านเอื้ออาทร
หมู่ที่ 5

ต.พลา

อ.บ้านฉาง

จ.ระยอง

21130

3,663 0215563002193 บจ.ไอเดีย อิเล็คทริคคอล ซัพพลาย
แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

4/3/2563

1,000,000

43210

ประกอบกิจการติดตั้งและซ่อมบารุง ตู้
คอลโทรลไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าทุก
ประเภท

192/38 หมู่ที่ 6

ต.บ้านฉาง

อ.บ้านฉาง

จ.ระยอง

21130

3,664 0215563002207 บจ.ฟีนิกซ์ 2020 จากัด
3,665 0215563002274 บจ.เพาเวอร์ คอนทินิว เมคานิกส์
แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

4/3/2563
9/3/2563

1,000,000
1,000,000

41001
46592

ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 176/7 หมู่ที่ 7
ประกอบกิจการค้า เครื่องมือและ
128/4 หมู่ที่ 6
ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการวิศวกรรมทุก
ประเภท โยธา ไฟฟ้า เครื่องมือกล เคมี

ต.พลา
ต.บ้านฉาง

อ.บ้านฉาง
อ.บ้านฉาง

จ.ระยอง
จ.ระยอง

21130
21130

3,666 0215563002347 บจ.บีทูบี แบรนด์ กรุ๊ป จากัด

10/3/2563

1,000,000

46109

ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออก และ
จาหน่ายสินค้าสาหรับอุปโภคและบริโภค
ทุกประเภท

99/88 หมู่ที่ 3

ต.พลา

อ.บ้านฉาง

จ.ระยอง

21130

3,667 0215563002495 บจ.ซิกซ์ทีไนน์ เดคอร์ จากัด

16/3/2563

1,000,000

46900

ประกอบกิจการบริการนาเข้า และ
จาหน่ายสินค้าสาหรับอุปโภคและบริโภค
ภายในบ้าน ที่พักอาศัย ทุกประเภท

52/6 หมู่ที่ 6

ต.สานักท้อน

อ.บ้านฉาง

จ.ระยอง

21130

3,668 0215563002525 บจ.ฮิลโก้ เอเชีย จากัด

16/3/2563

1,000,000

46599

ประกอบกิจการค้าเครื่องยนต์ เครื่อง
กาเนิดไฟฟ้า เครื่องมือช่าง

90/18 หมู่ที่ 3

ต.พลา

อ.บ้านฉาง

จ.ระยอง

21130

3,669 0215563002576 บจ.มิส พี ทราเวล จากัด

17/3/2563

1,000,000

79120

ประกอบกิจการให้บริการนาเที่ยวทั้ง
ภายในและต่างประเทศ รวมทั้งธุรกิจที่
เกี่ยวข้องทุกประเภท

57 หมู่ที่ 6

ต.บ้านฉาง

อ.บ้านฉาง

จ.ระยอง

21130

3,670 0215563002584 บจ.คันธทรัพย์ โค๊ตติ้ง จากัด

17/3/2563

1,000,000

25119

ผลิต ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีโครงสร้างเป็น
โลหะ

61/67 หมู่ที่ 4

ต.สานักท้อน

อ.บ้านฉาง

จ.ระยอง

21130

3,671 0215563002606 บจ.มิส พี กรุ๊ป จากัด

17/3/2563

1,000,000

47190

จาหน่ายเสื้อผ้าสาเร็จรูป เครื่องนุ่งห่ม
รองเท้า นาฬิกา เครื่องประทับ กระเป๋า
น้าหอม สินค้าอุปโภค ปลัก ส่ง นาเข้า
และส่งออก รวมทั้งภายในและภายนอก
ประเทศที่เกี่ยวข้อง

57 หมู่ที่ 6

ต.บ้านฉาง

อ.บ้านฉาง

จ.ระยอง

21130

3,672 0215563002614 บจ.นายช่างวิศวกรรม จากัด

18/3/2563

1,000,000

71102

ประกอบกิจการบริการทางวิศวกรรม
135/11 หมู่ที่ 1
ออกแบบ คาณวร และตรวจสอบงาน
ก่อสร้างทาการตลาดผ่านสื่อต่าง ๆ สื่ออน
ไลน์ เว็ปไวต์โซเชียวมีเดียต่าง ๆ

ต.บ้านฉาง

อ.บ้านฉาง

จ.ระยอง

21130

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

3,673 0215563002746 บจ.ไลก้า เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
3,674 0215563002924 บจ.โปร เนิรส์ คอร์ปอเรชั่น จากัด

19/3/2563
24/3/2563

1,000,000
1,000,000

41002
86901

รับเหมางานทุกชนิด
ประกอบกิจการ ให้บริการทีมพยาบาล
ประจาโรงงาน สถานพยาบาล และงาน
กิจการรมต่างๆ

9/61 หมู่ที่ 6
129/28 หมู่ที่ 4

ต.บ้านฉาง
ต.บ้านฉาง

อ.บ้านฉาง
อ.บ้านฉาง

จ.ระยอง
จ.ระยอง

21130
21130

3,675 0215563003068 บจ.บ.ธรรมเสถียร 2020 จากัด

27/3/2563

1,000,000

77109

ประกอบกิจการให้เช่ารถสิบล้อ รถหกล้อ
แม็คโค รถบด รถตักหน้าขุดหลัง และ
เครื่องจักรหนักทุกชนิด

9/10 หมู่ที่ 2

ต.บ้านฉาง

อ.บ้านฉาง

จ.ระยอง

21130

3,676 0213563000717 หจ.ฟอร์สอัปเดต

13/3/2563

1,000,000

46522

ประกอบกิจการจาหน่ายอุปกรณ์และ
615/5 หมู่ที่ 1
ชิ้นส่วนอิเล็ทรอกนิกส์และเครื่อมือสื่อสาร

ต.ปลวกแดง

อ.ปลวกแดง

จ.ระยอง

21140

3,677 0213563000814 หจ.ทองวิเชียร ธุรกิจ

19/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด
รวมทั้งรับงานโยธาทุกประเภท

ต.มาบยางพร

อ.ปลวกแดง

จ.ระยอง

21140

3,678 0213563000881 หจ.ภูวดินทร์ ทรานสปอร์ต

27/3/2563

1,000,000

49323

ขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสาร 999/203 หมู่ที่ 3
ทั้งทาบกและทางน้า ทางอากาศ ทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศและระหว่าง
ประเทศ

ต.ปลวกแดง

อ.ปลวกแดง

จ.ระยอง

21140

3,679 0215563002118 บจ.ปลวกแดง การาจ จากัด

2/3/2563

1,000,000

45103

ประกอบกิจการซื้อ ขาย รถยนต์เก่าใหม่ 144 หมู่ที่ 6
พร้อมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่รถยนต์ทุกชนิด

ต.ปลวกแดง

อ.ปลวกแดง

จ.ระยอง

21140

3,680 0215563002436 บจ.ณฐพร เซอร์วสิ แอนด์ ซัพ
พลาย จากัด

13/3/2563

1,000,000

46691

ประกอบกิจการจาหน่าย เครื่องมือ
166/96 หมู่ที่ 5
เครื่องใช้ อุปกรณ์ อะไหล่ เคมีภัณฑ์ที่ใช้ใน
โรงงานอุตสาหกรรม

ต.ปลวกแดง

อ.ปลวกแดง

จ.ระยอง

21140

3,681 0215563002509 บจ.เควายเอส โปรดักส์ จากัด

16/3/2563

1,000,000

46319

ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจาหน่ายสินค้า 83/167 หมู่ที่ 2
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม บารุงร่างกาย
ผลิตภัณฑ์บารุงผิว และดูแลผิว

ต.มาบยางพร

อ.ปลวกแดง

จ.ระยอง

21140

3,682 0215563002568 บจ.เอพีพีพี พลัส จากัด

17/3/2563

1,000,000

49323

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้า ทาง
อากาศ รถรับจ้างขนส่งฯลฯ

ต.มาบยางพร

อ.ปลวกแดง

จ.ระยอง

21140

3,683 0215563002690 บจ.เอ็นชัวร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
ซัพพลาย จากัด

19/3/2563

1,000,000

41002

รับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์/พักอาศัย 88/618 หมู่ที่ 4
สถานที่ทาการ-งานก่อสร้าง

ต.มาบยางพร

อ.ปลวกแดง

จ.ระยอง

21140

3,684 0215563002860 บจ.เภสัชวิทยา จากัด

23/3/2563

1,000,000

47721

ประกอบกิจการร้านขายยาแผนปัจจุบัน 23/5 หมู่ที่ 4
ยารักษาโรค ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัช
ภัณฑ์และทางการแพทย์

ต.มาบยางพร

อ.ปลวกแดง

จ.ระยอง

21140

681/15 หมู่ที่ 4

99/12 หมู่ที่ 4

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

3,685 0215563002878 บจ.เจริญศิริ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
เซอร์วสิ จากัด

24/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทั่วไปทุก 13/171 หมู่ที่ 4
ประเภท

ต.ปลวกแดง

อ.ปลวกแดง

จ.ระยอง

21140

3,686 0215563002932 บจ.ที.ซี. พาร์ทเนอร์ กรุ๊ป จากัด

25/3/2563

1,000,000

46599

ประกอบกิจการจาหน่ายวัสดุ อุปกรณ์
อะไหล่ เครื่องมือ เครื่องจักรเครื่องวัด
ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร
เครื่องจักรกล เครื่องมือช่าง

ต.มาบยางพร

อ.ปลวกแดง

จ.ระยอง

21140

3,687 0215563003076 บจ.เคฟู้ดส์8789 จากัด

27/3/2563

1,000,000

46102

เป็นตัวแทน จัดจาหน่ายอาหารแช่แข็งทุก 999/152 หมู่ที่ 3
ประเภท รวมถึงบริการจัดทาพร้อมบริโภค
เช่น ลูกชิ้น ปลีก-ส่ง

ต.ปลวกแดง

อ.ปลวกแดง

จ.ระยอง

21140

3,688 0215563003114 บจ.เอ็นที เซส เซอร์วสิ จากัด

30/3/2563

1,000,000

46521

ประกอบกิจการจาหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าทุก 888/2 หมู่ที่ 1
ชนิด

ต.ปลวกแดง

อ.ปลวกแดง

จ.ระยอง

21140

3,689 0215563003122 บจ.เบสท์พ้อยท์ แมชชีน แอนด์
เซอร์วสิ จากัด

30/3/2563

1,000,000

25922

ประกอบกิจการกลึง กัดเชื่อม ผลิต
ชิ้นส่วนอะไหล่ทุกประเภท

939/142 หมู่ที่ 4

ต.ปลวกแดง

อ.ปลวกแดง

จ.ระยอง

21140

3,690 0215563003157 บจ.๙ รับสร้างบ้าน จากัด
3,691 0215563003181 บจ.วอช เมท ระยอง สะพานสี่
จากัด

31/3/2563
31/3/2563

1,000,000
1,000,000

41001
96201

การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
ให้บริการซักอบรีดเสื้อผ้า ร้านสะดวกซัก
โดยเครื่องซักผ้าชนิดหยอดเหรียญ
อัตโนมัติทุกชนิด ทุกประเภท

555/7 หมู่ที่ 3
60/86 หมูท่ ี่ 3

ต.ปลวกแดง
ต.มาบยางพร

อ.ปลวกแดง
อ.ปลวกแดง

จ.ระยอง
จ.ระยอง

21140
21140

3,692 0213563000644 หจ.ทูบี แอร์ แอนด์ อิเลคทริค เอ็น
จิเนียริ่ง

6/3/2563

1,000,000

43223

ประกอบกิจการบริการ ติดตั้งล้าง ซ่อม
ระบบเครื่องปรับอากาส แอร์บ้านอละ
อุตสหกรรม

3/3 ซอย15 (ถนนราษฎร์บารุง)

ต.เนินพระ

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

21150

3,693 0213563000661 หจ.ลัคกี้ซี เซอร์วสิ

9/3/2563

1,000,000

38110

ประกอบกิจการให้บริการขนถ่าย จัดเก็บ 34/7 ถนนหัวน้าตก
บาบัด คัดแยก กาจัด ขยะทุกประเภทบน
เรือทุกชนิด

ต.มาบตาพุด

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

21150

3,694 0215563002240 บจ.ปิโตรอินเตอร์เทค จากัด

6/3/2563

1,000,000

81292

ประกอบกิจการบริการทาความสะอาด
ภายใน ของอุปกรณ์การผลิต ปิโตรเคมี
และปิโตรเลียมด้วยเคมีชีวภาพ

491/7 ถนนสุขุมวิท

ต.ห้วยโป่ง

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

21150

3,695 0215563002266 บจ.เอสพี เทรดดิ้ง 2465 จากัด

6/3/2563

1,000,000

82110

ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงาน
เกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรท
การตลาด และการจัดจาหน่าย

101/86 หมู่ที่ 7

ต.เนินพระ

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

21150

3,696 0215563002291 บจ.ดูดี 1977 จากัด

9/3/2563

1,000,000

14120

ประกอบกิจการรับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้า
เครื่องแต่งกาย ทุกชนิด

19/15 หมู่ที่ 1

ต.เนินพระ

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

21150

205/277 หมู่ที่ 4

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

3,697 0215563002363 บจ.วีค้า แฟชั่น จากัด

10/3/2563

1,000,000

46414

ประกอบกิจการขายส่งเสื้อผ้า

3,698 0215563002380 บจ.วอช เมท เทรดดิ้ง จากัด

10/3/2563

1,000,000

96201

3,699 0215563002754 บจ.นิธศิ ธนาตย์ จากัด
3,700 0215563002762 บจ.กฤษชญา จากัด

19/3/2563
20/3/2563

1,000,000
1,000,000

3,701 0215563002771 บจ.อัญญ์ชิสา 15 จากัด

20/3/2563

3,702 0215563002843 บจ.กวาง คอร์เปอเรชั่น จากัด

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
18/35 หมู่บ้าน ฉัตรพงษ์เพลส ถนน
คลองน้าหู

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

ต.เนินพระ

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

21150

ประกอบกิจการให้บริการซักอบรีดเสื้อผ้า 88/26 หมู่ที่ 1
ร้านสะดวกซื้อ ดดยใช้เครื่องซักผ้าชนิด
หยอดเหรียญอัตโนมัติ

ต.เนินพระ

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

21150

86201
46599

คลีนิคเวชกรรม
1/4 ซอย12 ถนนราษฎร์บารุง
ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องมือ
6/40 หมู่ที่ 1
เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานและงาน
ก่อสร้าง

ต.เนินพระ
ต.เนินพระ

อ.เมืองระยอง
อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง
จ.ระยอง

21150
21150

1,000,000

45302

ประกอบกิจการจาหน่ายแบตเตอรี่ น้ากลั่น 6/40 หมู่ที่ 1
น้ามันเครื่อง และอะไหล่รถยนต์ทุก
ประเภท

ต.เนินพระ

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

21150

23/3/2563

1,000,000

29102

ประกอบกิจการผลิต และจาหน่าย
แบบจาลอง Model ยานพาหนะและสิ่ง
ปลูกสร้างทุกประเภท

ต.เนินพระ

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

21150

3,703 0215563002851 บจ.สามสิบเอ็ดเซอร์วสิ แอนด์คอน
สตรัคชั่น จากัด

23/3/2563

1,000,000

82990

ประกอบกิจการรับจ้างทั่วไป รับจ้างทา
31/110 ถนนหนองหว้า
ของ และรับเหมาค่าแรง ตามวัตถุประสงค์
ของบริษัทและผู้วา่ จ้า โดยมิใช่กิจการ
จัดหางาน

ต.ห้วยโป่ง

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

21150

3,704 0215563002886 บจ.ทีเอ็ม ออโต้ช็อป2020 จากัด

24/3/2563

1,000,000

45302

ประกอบกิจการจาหน่ายอุปกรณ์ตกแต่ง 9/88 ซอยแหลมพยอม ถนนสุขุมวิท
รถยนต์ ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ทุกชนิด เช่น
ล้อ ยาง เบาะ เครื่องเสียง

ต.เนินพระ

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

21150

3,705 0215563002894 บจ.เซอร์เทค โซลูชั่น จากัด

24/3/2563

1,000,000

33122

ประกอบกิจการซ่อมแซม บารุงรักษา
เครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรม

7/137 หมู่ที่ 3

ต.เนินพระ

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

21150

3,706 0215563002983 บจ.แอม แอนด์ เอเธนส์ เน็ตเวิรค์
จากัด

25/3/2563

1,000,000

46103

กิจการ ตัวแทน จาหน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภค เช่น อาหารเสริม เครื่องสาอาง
ผลตภัณฑ์ทาความสะอาด

8/24 ถนนท่าบรรทุก

ต.เนินพระ

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

21150

3,707 0215563003009 บจ.ทองมา ทวีทรัพย์ จากัด

26/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร 9/42 ซอยมิตรประชา ถนนชากกลางพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทาการ มิตรประชา
ถนน สะพาน เขื่อน อุโมค์

ต.ห้วยโป่ง

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

21150

5/1 ซอยหลังวัด ถนนวัดโขดหิน-เขาไผ่

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

3,708 0215563003017 บจ.พรพลอยระพีร์ เซอร์วสิ จากัด

26/3/2563

1,000,000

33122

ประกอบกิจการรับซ่อมบารุงรักษา คลีนนิ่ง 9/84 ซอยประชาชื่น ถนนเนินพยอม
เคมีคอล ในโรงงานอุตสาหกรรม

ต.มาบตาพุด

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

21150

3,709 0215563003106 บจ.คลีน ดี เซอร์วสิ จากัด

30/3/2563

1,000,000

81210

ประกอบกิจการให้บริการทาความสะอาด 188/97 ถนนสุขุมวิท
และจัดจาหน่ายอุปกรณ์อุตสาหกรรม ใน
งานอุตสาหกรรมทุกประเภท

ต.มาบตาพุด

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

21150

3,710 0215563003149 บจ.ทรัพย์รุ่งเรือง เทค แอนด์ คอน
สตรัคชั่น จากัด

31/3/2563

1,000,000

41002

รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม โรงงาน
55/8 ถนนวัดมาบตาพุด
อุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์ อาคารที่พัก
อาสัย สถานที่ทางาน สะพาน

ต.มาบตาพุด

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

21150

3,711 0215563003165 บจ.วอช เมท ระยอง ตลาดหมอ
ดิษฐ์ จากัด

31/3/2563

1,000,000

96201

การให้บริการซักรีดเสื้อผ้า ร้านสะดวกซื้อ 4/195 หมู่ที่ 3
โดยเครืองซักผ้าชนิดหยอดเหรียญ
อัตโนมัติทุกชนิด ทุกประเภท

ต.เนินพระ

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

21150

3,712 0215563003190 บจ.เอสซีพี เซอร์วสิ แอนด์ ซัพ
พลาย จากัด

31/3/2563

1,000,000

42201

การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภค
เกี่ยวกับน้าน้ามันและก๊าซ

147/7 ซอยคีรี ถนนสุขุมวิท

ต.ห้วยโป่ง

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

21150

3,713 0213563000601 หจ.บุญยินดี978 ซัพพลาย เอ็นจิ
เนียริ่ง

4/3/2563

1,000,000

43909

ประกอบกิจการงานรับเหมาโครงสร้าง
เหล็กและจัดหาแรงงานโดยมิใช่กิจการ
จัดหางาน

79/29 หมู่ที่ 3

ต.นิคมพัฒนา

อ.นิคมพัฒนา

จ.ระยอง

21180

3,714 0213563000628 หจ.ผลิตทรัพย์ร่ารวย

5/3/2563

1,000,000

41002

รับเหมาก่อสร้าง อาคาร อาคารพาณิชย์
ที่พักอาศัย สถานที่ทาการ สะพาน เขื่อน

63/4 หมู่ที่ 6

ต.นิคมพัฒนา

อ.นิคมพัฒนา

จ.ระยอง

21180

3,715 0215563002398 บจ.ดี - เด่น - ดีเวลลอปเปอร์ จากัด 11/3/2563

1,000,000

43210

ประกอบกิจการ ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อม
บารุง ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบ
บาบัดน้าเสีย ระบบเครื่องปรับอากาศ
ระบบออโตเมชั่น ระบบดับเพลิง

50 หมู่ที่ 3

ต.มะขามคู่

อ.นิคมพัฒนา

จ.ระยอง

21180

3,716 0215563002452 บจ.รักษาความปลอดภัย เพ็ชร
รัตน์การ์ด จากัด

16/3/2563

1,000,000

80100

ประกอบกิจการบริการรักษาความปลอดภัย 244/21 หมู่ที่ 1

ต.พนานิคม

อ.นิคมพัฒนา

จ.ระยอง

21180

3,717 0215563002550 บจ.ไฮเจีย แอนด์ ลาโซ่ โคออพเปอ 17/3/2563
เรชั่น จากัด

1,000,000

35101

ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจาหน่าย 88/88 หมู่ที่ 2
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ต.มะขามคู่

อ.นิคมพัฒนา

จ.ระยอง

21180

3,718 0215563002665 บจ.บุญชัย 2020 จากัด

18/3/2563

1,000,000

77109

ประกอบกิจการ ให้บริการและเช่า รถ
ขนส่ง รถบรรทุก รถเฮียบ รถยนต์นั่ง รถ
เครน รถแบคโฮ รถโฟร์คลิฟ

99/3 หมู่ที่ 3

ต.มาบข่า

อ.นิคมพัฒนา

จ.ระยอง

21180

3,719 0215563002673 บจ.ศรีธาราวนิช พร๊อพเพอร์ตี้
จากัด

19/3/2563

1,000,000

41001

ประกอบธุรกิจปลูกสร้าง อาคาร บ้านพัก
อาศัย จาหน่ายพร้อมที่ดิน

148/1 หมู่ที่ 7

ต.นิคมพัฒนา

อ.นิคมพัฒนา

จ.ระยอง

21180

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

3,720 0215563002711 บจ.ถิ่นฐาน คอนสตรัคชั่น จากัด

19/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ 58 หมู่ที่ 5
ตกแต่ง อาคาร ที่พักอาศัย ทุกประเภท
รวมทั้ง ถนน ฯลฯ

ต.มะขามคู่

อ.นิคมพัฒนา

จ.ระยอง

21180

3,721 0215563002819 บจ.เอ.อาร์.ดี.ซัพพลาย แอนด์ ดี
วีล็อปเม้นท์ จากัด

20/3/2563

1,000,000

43210

ประกอบกิจการรับติดตั้งเกี่ยวกับระบบ
ไฟฟ้า ประปา ระบบปรับอากาศสื่อสาร

ต.นิคมพัฒนา

อ.นิคมพัฒนา

จ.ระยอง

21180

3,722 0215563002975 บจ.เมน คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพ
พลาย จากัด

25/3/2563

1,000,000

41002

รับเหมาก่อสร้าง และตรวจสอบโครงสร้าง 8/17 หมู่ที่ 8
เหล็กทั่วไป งานระบบท่อ งานถัง งาน
ซ่อมบารุง

ต.มาบข่า

อ.นิคมพัฒนา

จ.ระยอง

21180

5/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 191 หมู่ที่ 7
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่
ทาการ ถนน สะพาน เขื่อน

ต.ชากพง

อ.แกลง

จ.ระยอง

21190

3,724 0215563002444 บจ.แอปเปิลออฟฟิเชียลสโตร์ จากัด 13/3/2563

1,000,000

46522

ประกอบกิจการขายส่งโทรศัพท์และ
อุปกรณ์การสื่อสาร โทรคมนาคม

160 หมู่ที่ 4

ต.ชากพง

อ.แกลง

จ.ระยอง

21190

3,725 0213563000806 หจ.สัตยาพร

19/3/2563

1,000,000

82990

ประกอบกิจการให้บริการงานรับเหมาทุก 93/3 หมู่ที่ 2
ประเภท เช่นงานก่อสร้าง งานต่อท่อ และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ต.ชุมแสง

อ.วังจันทร์

จ.ระยอง

21210

3,726 0215563002835 บจ.ระยอง แอคเซส โซลูชั่น จากัด

23/3/2563

600,000

71102

ประกอบกิจการคานวณออกแบบ งาน
เขียนแบบ งานตรวจสอบและรับรองการ
ติดตั้งนั่งร้านทุกชนิด ด้านวิศวกรรมโยธา

ต.บ้านแลง

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

21000

3,727 0213563000857 หจ.กันเอง โฟน

24/3/2563

500,000

46522

ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่อง
1/6 หมู่ที่ 3
โทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสาร
อะไหล่ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งส่งและปลีก

ต.กะเฉด

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

21100

3,728 0213563000865 หจ.ช๊อปโมบายล์ 19

24/3/2563

500,000

47912

ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่อง
โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ต่าง ๆ กล้อง
ถ่ายรูปและอุปกรณ์ต่าง ๆทั้งส่งและปลีก
ทางออนไลน์

1/7 หมู่ที่ 3

ต.กะเฉด

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

21100

3,729 0213563000652 หจ.เอส.ที.กระจ่างศรี

6/3/2563

500,000

46695

ประกอบกิจการรับซื้อและจาหน่ายวัสดุใช้ 5/2 หมู่ที่ 5
แล้วจากโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท
เศษวัสดุเหลือใช้

ต.ตาขัน

อ.บ้านค่าย

จ.ระยอง

21120

3,730 0213563000679 หจ.เอ็มเคเอสแอนด์อี เอ็นจิเนียริ่ง

9/3/2563

500,000

43210

ประกอบกิจการ รับเหมาติดตั้ง ซ่อมบารุง 34/5 ถนนราษฎร์บารุง
ระบบไฟฟ้า และงานด้านวิศวกรรม ทุก
ชนิด

ต.ห้วยโป่ง

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

21150

3,723 0215563002215 บจ.เค.พี. 999 ก่อสร้าง จากัด

5/14 หมู่ที่ 4

52/9 หมู่ที่ 4

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

3,731 0213563000741 หจ.หอมปากหอมคอ

16/3/2563

500,000

46318

ประกอบกิจการการค้า ชา กาแฟ เมล็ด
กาแฟ เครื่องดื่มอื่น ๆ ทุกชนิด และ
จาหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้รา้ น
กาแฟ ทุกชนิด

363 ถนนสุขุมวิท

ต.เนินพระ

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

21150

3,732 0213563000784 หจ.พรภัชชา เซอร์วสิ แอนด์ ซัพ
พลาย

19/3/2563

500,000

46599

การค้า อุปกรณ์เซฟตี้ทุกชนิด

55/269 หมู่ที่ 2

ต.นิคมพัฒนา

อ.นิคมพัฒนา

จ.ระยอง

21180

3,733 0213563000598 หจ.สุดที่รกั นัมเบอร์วนั บิซิเนส

3/3/2563

400,000

69100

ให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคล บุคคล
ธรรมดา ร้านค้าทั่วไป ที่เกี่ยวข้องในการ
จดทะเบียนทุกประเภท

135/29 หมู่ที่ 5

ต.บ้านฉาง

อ.บ้านฉาง

จ.ระยอง

21130

3,734 0213563000776 หจ.ดีทูเอฟ เอ็นจิเนียริ่ง

18/3/2563

300,000

43210

ประกอบกิจการ รับเหมาติดตั้งวางระบบ
ไฟฟ้า ระบบควบคุมในกระบวนการผลิต
ระบบควบคุมความปลอดภัย

8/10 ซอยเกาะพรวด ถนนจันทอุดม

ต.เชิงเนิน

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

21000

3,735 0213563000709 หจ.ชาวสวน ออร์แกนิค
3,736 0213563000687 หจ.ลิตเติ้ลนารา คอนสตรัคชั่น
3,737 0225563000409 บจ.หง ก่วง ไท่ จากัด

13/3/2563
10/3/2563
3/3/2563

200,000
200,000
5,000,000

46209
43909
47213

จาหน่ายสินค้าเกษตรกรรม พืชผัก ผลไม้
ประกอบกิจการรับจ้างสร้างสระว่ายน้า
ประกอบกิจการจาหน่ายผักและผลไม้ทุก
ชนิด

34/2 หมู่ที่ 6
189/9 หมู่ที่ 5
519 หมู่ที่ 1

ต.ทับมา
ต.มาบข่า
ต.ทรายขาว

อ.เมืองระยอง
อ.นิคมพัฒนา
อ.สอยดาว

จ.ระยอง
จ.ระยอง
จ.จันทบุรี

21000
21180
22180

3,738 0225563000484 บจ.ไทยซิ่งยู่น จากัด

18/3/2563

4,000,000

46209

ประกอบกิจการส่งออกพืชผลทางการ
เกษตรทุกชนิด

45/15 หมู่ที่ 5

ต.เขาวัว

อ.ท่าใหม่

จ.จันทบุรี

22120

3,739 0225563000441 บจ.ไทย ซิง ฟา จากัด

11/3/2563

2,000,000

46313

ประกอบกิจการ ส่งออก ขายส่ง ขายปลีก 80 หมู่ที่ 12
จัดหา แปรรูป ทุเรียน ทุกชนิดทุกสายพันธุ์
ผลไม้ทุกชนิดทุกประเภท รวมถึง รับ
บรรจุแพ็คทุเรียน ตามออร์เดอร์ของลูกค้า
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ต.สองพี่น้อง

อ.ท่าใหม่

จ.จันทบุรี

22120

3,740 0223563000270 หจ.เอกศักดิ์เจริญยนต์จันทบุรี
3,741 0225563000395 บจ.ดีอาร์เคพร็อพเพอร์ตี้ จากัด

27/3/2563
2/3/2563

1,000,000
1,000,000

45401
41002

ซื้อมาขายไปรถจักรยานยนต์มือสอง
30/194 หมู่ที่ 7
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 34/9 หมูท่ ี่ 3
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่
ทางาน ก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด

ต.จันทนิมิต
ต.ท่าช้าง

อ.เมืองจันทบุรี
อ.เมืองจันทบุรี

จ.จันทบุรี
จ.จันทบุรี

22000
22000

3,742 0225563000417 บจ.ลายไทย เอ็กซ์พอร์ท จากัด

4/3/2563

1,000,000

46494

ประกอบกิจการ จาหน่าย-ส่งออก วัสดุ
79/65 หมู่ที่ 13
อุปกรณ์ ของตกแต่งบ้าน ของตกแต่งร้าน
ทุกชนิด

ต.พลับพลา

อ.เมืองจันทบุรี

จ.จันทบุรี

22000

12/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง รวมทั้ง
รับงานโยธาทุกประเภท

ต.ท่าช้าง

อ.เมืองจันทบุรี

จ.จันทบุรี

22000

3,743 0225563000450 บจ.ก่อสร้างเทวดา จากัด

79/63 หมู่ที่ 8

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

3,744 0225563000492 บจ.มิวร่า เนเชอรัลไทย จากัด

20/3/2563

1,000,000

10619

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

3,745 0225563000425 บจ.เจริญรัตน์ อินเตอร์ฟรุ๊ต จากัด
3,746 0225563000506 บจ.ภูมิ เนเชอรัล แอนด์ โค จากัด

4/3/2563
25/3/2563

1,000,000
1,000,000

46313
47721

3,747 0225563000433 บจ.เดอะเพียร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

9/3/2563

1,000,000

3,748 0223563000237 หจ.ตัวดี 168

12/3/2563

3,749 0225563000522 บจ.อลินดา ซัพพลาย จากัด

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
1071 ถนนท่าแฉลบ

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

ต.ตลาด

อ.เมืองจันทบุรี

จ.จันทบุรี

22000

ประกอบกิจการขายส่งผักและผลไม้
1/4 หมู่ที่ 9
ประกอบกิจการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทามา 94 ถนนเทศบาลสาย 2
จากธรรมชาติและสมุนไพร

ต.ซึ้ง
ต.ขลุง

อ.ขลุง
อ.ขลุง

จ.จันทบุรี
จ.จันทบุรี

22110
22110

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย

9/9 หมู่ที่ 7

ต.คลองขุด

อ.ท่าใหม่

จ.จันทบุรี

22120

1,000,000

20232

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่าย
เครื่องสาอาง

ห้อง D.00 เลขที่ 131 หมู่ที่ 4

ต.เทพนิมิต

อ.โป่งน้าร้อน

จ.จันทบุรี

22140

31/3/2563

1,000,000

47723

ประกอบกิจการค้า จัดหาวัตถุดิบเพื่อผลิต 43/17 หมู่ที่ 3
เครื่องสาอาง และขายเครื่องสาอาง

ต.ปัถวี

อ.มะขาม

จ.จันทบุรี

22150

2/3/2563

1,000,000

46499

ประกอบกิจการจาหน่ายหญ้าเทียมทุกชนิด 69/2 หมู่ที่ 7
พร้อมบริการติดตั้ง

ต.นายายอาม

อ.นายายอาม

จ.จันทบุรี

22160

3,751 0213563000822 หจ.วสันต์ อิเล็คทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง 20/3/2563

1,000,000

43210

ประกอบกิจการรับติดตั้งระบบไฟฟ้า
67/2 หมู่ที่ 2
ภายในอาคารและนอกอาคาร บ้าน อาคาร
โรงงาน อื่นๆ พร้อมทั้งรับให้คาปรึกษา
ออกแบบระบบไฟฟ้าครบวงจร

ต.กองดิน

อ.แกลง

จ.ระยอง

22160

3,752 0215563003033 บจ.ทองศิริ พาราวู๊ด จากัด

26/3/2563

1,000,000

46632

ประกอบกิจการจาหน่าย ไม้แปรรูป จาก
ไม้ยางพาราและไม้เบญจพรรณ ทุกชนิด

17/2 หมู่ที่ 7

ต.กองดิน

อ.แกลง

จ.ระยอง

22160

3,753 0225563000476 บจ.เบสท์ เอ็กซ์เพรส จันทบุรี จากัด 18/3/2563

1,000,000

49323

ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง
และขนถ่าย รวมถึงการให้บริการระวาง
ขนส่งและบริการขนส่งด่วนพิเศษของ
บุคคลและสินค้า

257/7 หมู่ที่ 3

ต.ทุ่งเบญจา

อ.ท่าใหม่

จ.จันทบุรี

22170

3,754 0225563000468 บจ.ที.เอส.บี. รุ่งเรือง จากัด

17/3/2563

1,000,000

46530

ประกอบกิจการจาหน่าย ขายปลีก ขายส่ง 271/1 หมู่ที่ 1
อุปกรณ์และเครื่องจักรทางการเกษตร

ต.ปะตง

อ.สอยดาว

จ.จันทบุรี

22180

3,755 0225563000514 บจ.ประสงค์ผลไม้ จากัด
3,756 0223563000245 หจ.ป คลีนนิ่ง

26/3/2563
16/3/2563

1,000,000
500,000

46313
81100

ประกอบกิจการขายส่งผลไม้
54/5 หมู่ที่ 4
ประกอบธุรกิจในด้านการรักษาควม
2/2 หมู่ที่ 9
สะอาดและจาหน่ายวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ต.พลวง
ต.จันทนิมิต

อ.เขาคิชฌกูฏ
อ.เมืองจันทบุรี

จ.จันทบุรี
จ.จันทบุรี

22210
22000

3,757 0223563000288 หจ.นราธิป 2020

27/3/2563

400,000

56101

ประกอบกิจการขายอาหารและเครื่องดื่ม
ชา กาแฟ

ต.ท่าใหม่

อ.ท่าใหม่

จ.จันทบุรี

22120

3,758 0223563000253 หจ.เดอะยูเอสเอ.สตูดิโอ

18/3/2563

100,000

47912

ประกอบกิจการขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต 71/1 หมู่ที่ 2

ต.แสลง

อ.เมืองจันทบุรี

จ.จันทบุรี

22000

3,750 0225563000387 บจ.เอ.เอ็ม. บารมี ซัพพลาย จากัด

9/20 ถนนเทศบาลสาย 9

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

3,759 0223563000261 หจ.เดอะยูเอสเอ.ฟาร์ม
3,760 0235563000255 บจ.แจ่มซีฟู้ด คาเฟ่ จากัด

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

18/3/2563
6/3/2563

100,000
4,000,000

47912
56101

ประกอบกิจการขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต 71/1 หมู่ที่ 2
ประกอบกิจการจาหน่ายอาหาร และ
314/10 หมู่ที่ 7
เครื่องดื่ม

ต.แสลง
ต.หนองเสม็ด

อ.เมืองจันทบุรี
อ.เมืองตราด

จ.จันทบุรี
จ.ตราด

22000
23000

3,761 0233563000083 หจ.เค.มอเตอร์ไบค์ (หนองเสม็ด)

9/3/2563

3,000,000

45401

ประกอบกิจการจาหน่ายรถจักรยานยนต์
มือหนึ่ง และมือสอง

323/19,323/20,154/6 หมู่ที่ 5

ต.หนองเสม็ด

อ.เมืองตราด

จ.ตราด

23000

3,762 0235563000271 บจ.สิบตะวันมอเตอร์(ตราด) จากัด

9/3/2563

3,000,000

45401

ประกอบกิจการจาหน่ายรถจักรยานยนต์
มือหนึ่งและมือสอง

124/1 หมู่ที่ 5

ต.หนองเสม็ด

อ.เมืองตราด

จ.ตราด

23000

3,763 0233563000091 หจ.เค.มอเตอร์ แสนตุ้ง

9/3/2563

3,000,000

45401

ประกอบกิจการจาหน่ายรถจักรยานยนต์
มือหนึ่ง และมือสอง

394/3-4 หมู่ที่ 1

ต.แสนตุ้ง

อ.เขาสมิง

จ.ตราด

23150

3,764 0235563000263 บจ.พี.ดี ตราด ฟู๊ด จากัด

9/3/2563

2,000,000

47213

ประกอบกิจการจาหน่าย ปลีก ส่ง นาเข้า 52 หมู่ที่ 10
ส่งออก สินค้าสดและสินค้าแปรรูป ผัก
ผลไม้ ทุกประเภท

ต.ห้วยแร้ง

อ.เมืองตราด

จ.ตราด

23000

3,765 0235563000247 บจ.โรโดส อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

6/3/2563

2,000,000

55101

ประกอบกิจการโรงแรม ที่พักตากอากาศ
และดาเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

31/1/1 หมู่ที่ 4

ต.เกาะช้าง

อ.เกาะช้าง

จ.ตราด

23120

3,766 0235563000336 บจ.ไลท์เฮ้าส์ คลับ จากัด

27/3/2563

2,000,000

47221

ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ทุกชนิด

38/4/13 หมู่ที่ 4

ต.เกาะช้าง

อ.เกาะช้าง

จ.ตราด

23120

3,767 0235563000328 บจ.ประจวบศรีเจริญฟาร์ม จากัด

26/3/2563

1,500,000

03211

ประกอบกิจการเลี้ยงปลาเก๋า ส่งออก
ประเทศกัมพูชา

128 หมู่ที่ 1

ต.ห้วงน้าขาว

อ.เมืองตราด

จ.ตราด

23000

3,768 0233563000105 หจ.วิสุทธิแพทย์ ออยล์
3,769 0235563000280 บจ.ซี ซัน ลอนดรี้ จากัด

13/3/2563
12/3/2563

1,000,000
1,000,000

47300
96201

ประกอบกิจการค้าน้ามันเชื้อเพลิง
370 หมู่ที่ 1
ประกอบกิจการ ให้บริการรับซักรีดผ้า ทุก 9/15 หมู่ที่ 4
ชนิด

ต.วังกระแจะ
ต.เกาะช้าง

อ.เมืองตราด
อ.เกาะช้าง

จ.ตราด
จ.ตราด

23000
23120

3,770 0235563000301 บจ.เกษตรไทยรุ่งเรือง จากัด

18/3/2563

1,000,000

46692

ประกอบกิจการค้า ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยน้า ปุ๋ยเกร็ด 62/1 หมู่ที่ 1
ยารักษาและยาป้องกันโรคพืช

ต.แสนตุ้ง

อ.เขาสมิง

จ.ตราด

23150

3,771 0235563000298 บจ.ตราดเบิกบาน จากัด

13/3/2563

200,000

79909

ประกอบกิจการให้บริการรับจอง ห้องพัก 175 หมู่ที่ 7
เรือโดยสาร แพคเกจท่องเที่ยวและกิจการ
รมนันทนาการ

ต.เขาสมิง

อ.เขาสมิง

จ.ตราด

23130

3,772 0235563000310 บจ.ออร์แกนิคตราด วิสาหกิจเพื่อ
สังคม จากัด

20/3/2563

187,000

46209

ประกอบกิจการรับซื้อและจาหน่ายผลผลิต 93/56 หมู่ที่ 9
เกษตรอินทรีย์ และสินค้าแปรรูป
อาหารแห้ง อาหารแช่แข็ง

ต.แสนตุ้ง

อ.เขาสมิง

จ.ตราด

23150

3,773 0233563000113 หจ.ทะเลตราด

30/3/2563

100,000

10299

ประกอบกิจการผลิตสินค้าอาหารทะเล
แปรรูป

ต.บางพระ

อ.เมืองตราด

จ.ตราด

23000

1 หมู่ที่ 2 ซอยยุติธรรม

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

3,774 0245563001073 บจ.บางกอกไดอิเล็ค จากัด

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

19/3/2563

20,000,000

71209

รับจ้างทดสอบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า 39/1 หมู่ที่ 1 ถนนบางปะกง-ฉะเชิงเทรา ต.แสนภูดาษ

อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา

24140

2/3/2563

10,000,000

45103

ประกอบกิจการซื้อ ขาย รถยนต์เก่า
89 หมู่ที่ 6
ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถเพื่อการ
พาณิชย์ รถขนาดเล็กที่คล้ายกันทุกชนิด

ต.เมืองเก่า

อ.พนมสารคาม

จ.ฉะเชิงเทรา

24120

12/3/2563

5,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

15/47 หมู่ที่ 13

ต.บางตีนเป็ด

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา

24000

3,777 0245563001162 บจ.อนาวินทร์ อิเลคทริค 984 จากัด 27/3/2563

5,000,000

47595

ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอุปกรณ์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

25/1 หมู่ที่ 12

ต.บางเตย

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา

24000

3,778 0245563000972 บจ.เจริญชัยโภคภัณฑ์ จากัด

6/3/2563

5,000,000

46206

ประกอบกิจการจาหน่ายอาหารสัตว์
จาหน่ายเวชภัณฑ์

79/20 ซอย7 (ถนนราษฎรอุทิศ)

ต.บางคล้า

อ.บางคล้า

จ.ฉะเชิงเทรา

24110

3,779 0245563001103 บจ.สไมล์ โปร ดั๊ค จากัด

24/3/2563

5,000,000

01463

ประกอบธุรกิจเลี้ยงและรับจ้างเลี้ยง สัตว์
ปีกประเภท เป็ด ไก่

88 หมู่ที่ 6

ต.วังเย็น

อ.แปลงยาว

จ.ฉะเชิงเทรา

24190

3,780 0245563001111 บจ.เอช วาย แพ็คเกจจิ้ง จากัด

25/3/2563

4,000,000

22220

ประกอบกิจการบริการผลิต ออกแบบ
48/4 หมู่ที่ 9
จาหน่าย บรรจุภัณฑ์ กล่องกระดาษ แก้ว
รวมถึงบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์จากแก้ว

ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา

24000

3,781 0245563001154 บจ.กู๊ด ดีล ฟู๊ดส์ จากัด

27/3/2563

2,000,000

47211

ประกอบกิจการค้าชิ้นส่วนหมู ชาแหละ 21/21 หมู่ที่ 3
ไก่ชาแหละ เป็ดชาแหละ รวมทั้งเครื่องใน

ต.วังตะเคียน

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา

24000

3,782 0245563001057 บจ.ภุมรินทร์ คอนสทรัคท์ แอนด์
เซอร์วสิ จากัด

18/3/2563

2,000,000

43120

ประกอบกิจการรับจ้างปรับที่ดิน ถมที่ดิน
ด้วยหิน ดิน ทราย และลูกรัง

ต.พิมพา

อ.บางปะกง

จ.ฉะเชิงเทรา

24130

5/3/2563

2,000,000

82301

ประกอบกิจการรับจัดฝึกอบรม ให้แก่
62 หมู่ที่ 10
บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ
และองค์การของรัฐ

ต.แปลงยาว

อ.แปลงยาว

จ.ฉะเชิงเทรา

24190

27/3/2563

1,500,000

33121

ประกอบกิจการซ่อมบารุงรักษา
เครื่องยนต์ เครื่องจักรอื่นๆ ที่ไม่ใช่
เครื่องยนต์ของยานยนต์

48/6 หมู่ที่ 7

ต.หนองแหน

อ.พนมสารคาม

จ.ฉะเชิงเทรา

24120

4/3/2563

1,000,000

23951

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่าย
คอนกรีต ผสมเสร็จ ผลิตภัณฑ์จาก
คอนกรีต ปูนซีเมนต์และอื่นๆ เพื่อใช้ใน
งานก่อสร้าง

6/5 หมู่ที่ 1

ต.คลองอุดมชลจร

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา

24000

3,786 0243563000393 หจ.เนตรนาคราช คอนสตรัคชั่น
23/3/2563
3,787 0245563000905 บจ.โรเซ็ตต้า คอฟฟี่ โรสเตอร์ จากัด 3/3/2563

1,000,000
1,000,000

41002
46318

ประกอบกิจการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง 80 หมู่ที่ 13
ธุรกิจกาแฟครบวงจร
30/42-43 หมู่ที่ 5

ต.คลองหลวงแพ่ง
ต.บางพระ

อ.เมืองฉะเชิงเทรา
อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา
จ.ฉะเชิงเทรา

24000
24000

3,775 0245563000883 บจ.สายพิณทูคาร์ จากัด

3,776 0245563000981 บจ.พีทีเอส.คอนสตรัคชั่น1966
จากัด

3,783 0245563000948 บจ.เอพีดี เวลธี 56 จากัด

3,784 0245563001146 บจ.ประสานเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดี
เวลลอปเม้นท์ จากัด
3,785 0243563000334 หจ.จิรโชติ คอนกรีต

1/1 หมู่ที่ 3

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

3,788 0245563000999 บจ.เค เอ็ม จี โกลเบิล จากัด

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

12/3/2563

1,000,000

47190

ประกอบกิจการจาหน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภค เป็นตัวแทนจาหน่าย ขายปลีก
ขายส่ง สินค้าผ่านตัวแทน

3,789 0245563001006 บจ.เอ็มอี เซอร์วสิ แอนด์ ซัพพลาย 12/3/2563
จากัด

1,000,000

43210

3,790 0245563001031 บจ.เอ็ม พลัส แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วสิ 17/3/2563
จากัด

1,000,000

3,791 0245563001049 บจ.อีซีดีเอ็ม จากัด

18/3/2563

3,792 0245563001138 บจ.นิติบดี เนอร์สซิ่งแคร์ จากัด
3,793 0245563001189 บจ.2020 พลัส จากัด

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
20 หมู่ที่ 13

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

ต.บางเตย

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา

24000

ประกอบกิจการ ออกแบบและติดตั้ง ซ่อม 99/251 หมู่ที่ 1
บารุง จัดหาและจาหน่ายระบบไฟฟ้าและ
เครื่องกล

ต.คลองหลวงแพ่ง

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา

24000

69100

ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย
ทางบัญชีทางวิศวกรรม

ต.คลองหลวงแพ่ง

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา

24000

1,000,000

72101

ประกอบกิจการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลอง 22 หมู่ที่ 5
ด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ต.บางตีนเป็ด

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา

24000

26/3/2563

1,000,000

35101

ประกอบกิจการผลิตหรือขาย ผลิตภัณฑ์ที่ 1108 ถนนศุขประยูร
ใช้พลังงานทดแทนอื่นๆ

ต.หน้าเมือง

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา

24000

31/3/2563

1,000,000

47711

ประกอบกิจการขายปลีกเสื้อผ้า เครื่อง
24 หมู่ที่ 20 ถนนสุวนิ ทวงศ์
แต่งกาย และส่วนประกอบของเครื่องแต่ง
กาย

ต.ศาลาแดง

อ.บางน้าเปรี้ยว

จ.ฉะเชิงเทรา

24000

5/3/2563

1,000,000

45302

ประกอบกิจการจาหน่ายล้อแม็กซ ยาง
65/4 หมู่ที่ 5
รถยนต์ ทุกชนิด รับตั้งศูนย์ถ่วงล้อ เปลียน
ยาง ปะยาง รถยนต์ทุกชนิด

ต.ท่าทองหลาง

อ.บางคล้า

จ.ฉะเชิงเทรา

24110

17/3/2563

1,000,000

68101

ประกอบกิจการจัดสรรที่ดินเปล่าเพื่อ
97/6 หมู่ที่ 6
จาหน่าย จัดสรรบ้านเดี่ยว บ้านแฝด หรือ
ทาวน์เฮาส์ พร้อมที่ดิน

ต.หัวไทร

อ.บางคล้า

จ.ฉะเชิงเทรา

24110

5/3/2563

1,000,000

08999

ประกอบกิจการทาเหมืองแร่ และเหมืองหิน 37 หมู่ที่ 6

ต.บ้านซ่อง

อ.พนมสารคาม

จ.ฉะเชิงเทรา

24120

31/3/2563

1,000,000

43210

ประกอบกิจการบริการรับเหมา ออกแบบ 222/85 หมู่ที่ 1
ติดตั้ง ซ่อมบารุง ระบบไฟฟ้า ทั้งในและ
นอกอาคาร สานักงาน หรือโรงงาน
อุตสาหกรรม

ต.พนมสารคาม

อ.พนมสารคาม

จ.ฉะเชิงเทรา

24120

3,798 0245563000930 บจ.กนกทรัพย์ (2020) จากัด

4/3/2563

1,000,000

14112

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายเสื้อผ้า
สาเร็จรูป ชุดกีฬา และสิ่งพิมพ์ทุกชนิด

149/5 หมู่ที่ 3

ต.บางสมัคร

อ.บางปะกง

จ.ฉะเชิงเทรา

24130

3,799 0245563001014 บจ.รุ่งเรือง ซัพพลาย จากัด

13/3/2563

1,000,000

10615

ประกอบกิจการโรงงานแป้ง โรงงาน
น้าตาล โรงงานผลิตอาหาร

40/3 หมู่ที่ 3

ต.เขาดิน

อ.บางปะกง

จ.ฉะเชิงเทรา

24130

3,794 0245563000956 บจ.พัฒนกิจ การยาง จากัด

3,795 0245563001022 บจ.ภัสสร เรียลเอสเตท (ประเทศ
ไทย) จากัด
3,796 0245563000964 บจ.เอ็น.เอส.2020 จากัด
3,797 0245563001171 บจ.เวอร์เท็กซ์ คอนสตรัคชั่น พลัส
จากัด

4/49 หมู่ที่ 2

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

3,800 0245563001081 บจ.แฟงเมือง เซอร์วสิ จากัด

20/3/2563

1,000,000

45201

ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม
บารุงรักษา ตรวจสอบ ติดตั้ง สาหรับ
ยานพาหนะทุกประเภท

3,801 0245563001090 บจ.เอ็น.พี.ที. โฮม แอนด์ การ์เด้น
จากัด

20/3/2563

1,000,000

81300

3,802 0243563000377 หจ.ส.สกุลเจริญสตีล

19/3/2563

1,000,000

3,803 0245563000921 บจ.บ้านโพธิ์ แล็บ จากัด

4/3/2563

3,804 0243563000369 หจ.บุญยอด 2020

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
80/7 หมู่ที่ 2

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

ต.สองคลอง

อ.บางปะกง

จ.ฉะเชิงเทรา

24130

ประกอบกิจการบริการดูแลและรักษาภูมิ 9/1 หมู่ที่ 7
ทัศน์ ตกแต่ง จัดสวน บ้าน อาคาร โรงงาน
และการนิคมอุตสาหกรรม

ต.หนองจอก

อ.บางปะกง

จ.ฉะเชิงเทรา

24130

47525

ประกอบกิจการจาหน่ายวัสดุ อุปกรณ์
ก่อสร้าง ทุกชนิด

ต.หนองตีนนก

อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา

24140

1,000,000

46103

ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออก จัดจาหน่าย 2 หมู่ที่ 3
เครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ ทุกประเภท ตามวัตถุประสงค์ของ
ลูกค้า

ต.คลองบ้านโพธิ์

อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา

24140

9/3/2563

1,000,000

81210

การบริการทาความสะอาดทั่วไปของตัว
อาคาร

136 หมู่ที่ 3

ต.ทุ่งพระยา

อ.สนามชัยเขต

จ.ฉะเชิงเทรา

24160

18/3/2563

1,000,000

41001

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม
บ้านเรือน โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร
สานักงาน

273/8 หมู่ที่ 2

ต.คลองตะเกรา

อ.ท่าตะเกียบ

จ.ฉะเชิงเทรา

24160

3,806 0243563000342 หจ.บีเอส บิสซิเนส โซลูชั่น

5/3/2563

1,000,000

46593

การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้
ในงานอุตสาหกรรม

97/11 หมู่ที่ 12

ต.หัวสาโรง

อ.แปลงยาว

จ.ฉะเชิงเทรา

24190

3,807 0245563001120 บจ.ดับบลิวเอที แอคเคาน์ติ้ง
แอนด์ คอนซัลแตนท์ จากัด

25/3/2563

500,000

69200

ประกอบกิจการทางด้านบัญชี การ
11/19 หมู่ที่ 4
ตรวจสอบบัญชี การให้คาปรึกาาด้านภาษี

ต.โสธร

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา

24000

3,808 0243563000385 หจ.รุ่งเรือง พีเค เอ็นจิเนียริ่ง

20/3/2563

500,000

46599

ประกอบกิจการซื้อ ขาย ออกแบบ ติดตั้ง 62 หมู่ที่ 5
ระบบกล้องวงจรปิด ระบบสัญญานไฟ
จราจร อุปกรณ์แอลอีดี โซลาเซลล์ กระจก
โค้ง การ์ดเรลและป้ายสัญญานจราจร

ต.บางตลาด

อ.คลองเขื่อน

จ.ฉะเชิงเทรา

24110

3,809 0245563000891 บจ.โปรเฟซเซอร์ ฟาร์มาซูติคอล
อินดัสทรี จากัด

2/3/2563

500,000

46441

ประกอบกิจการซื้อขาย ผลิต นาเข้า
83/35 หมู่ที่ 2
ส่งออก ยารักษาโรค ยาบารุง อาหารเสริม
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์

ต.หมอนทอง

อ.บางน้าเปรี้ยว

จ.ฉะเชิงเทรา

24150

3,810 0243563000351 หจ.ทองกรบ้านและสวน

9/3/2563

100,000

81300

ประกอบกิจการจัดทาสวนไม้ประดับ

ต.บางเตย

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา

24000

3,805 0245563001065 บจ.พีเอสเจ เอนจิเนียริ่ง แอนด์
เซอร์วสิ จากัด

40 หมู่ที่ 5

15 หมู่ที่ 6

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

3,811 0245563000913 บจ.สุขสวัสดิ์ ออโต้ พาร์ท จากัด

3/3/2563

100,000

25922

ประกอบกิจการรับจ้างกลึง เชื่อมใส โลหะ 60/4 หมู่ที่ 4
ทุกชนิด ซ่อมอะไหล่ เครื่องจักร และ
อุปกรณ์ต่างๆ

3,812 0242563000015 หส.ไพน์แอปเปิ้ล ดีวลี อปเมนท์

19/3/2563

30,000

58202

การจัดทาซอฟต์แวร์สาเร็จรูป (ยกเว้น
ซอฟต์แวร์เกมสาเร็จรูป )

3,813 0255563000611 บจ.เอสพีพี681 สตีล จากัด

20/3/2563

5,000,000

46622

การขายส่งเหล็กเหล็กกล้าและโลหะที่นอก 118,119 หมู่ที่ 10
กลุ่มเหล็กขั้นมูลฐาน

3,814 0255563000671 บจ.เอ เคลม 42 จากัด

30/3/2563

5,000,000

66210

3,815 0255563000450 บจ.ทรัพย์ไพศาล แลนด์ แอนด์
เฮ้าส์ จากัด

11/3/2563

5,000,000

3,816 0255563000522 บจ.กิตตินันท์ สตีล จากัด

16/3/2563

3,817 0255563000603 บจ.2446 เฮ้าส์ จากัด
3,818 0255563000531 บจ.เจ.เอส.ดี พลาส 1995 จากัด

ต.คลองจุกกระเฌอ

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา

24000

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา

24000

ต.โนนห้อม

อ.เมืองปราจีนบุรี

จ.ปราจีนบุรี

25000

ประกอบกิจการประเมินความเสี่ยงภัยและ 42/9 หมู่ที่ 6
มูลค่าความเสียหาย

ต.ดงพระราม

อ.เมืองปราจีนบุรี

จ.ปราจีนบุรี

25000

45101

ซื้อขายรถยนต์ ที่ดิน บ้าน ที่พักอาศัย
อาคารชุด

274/9 หมู่ที่ 7

ต.ท่าตูม

อ.ศรีมหาโพธิ

จ.ปราจีนบุรี

25140

5,000,000

46695

ประกอบกิจการรับซื้อของเก่าและรับซื้อ
ของเก่าทุกชนิด

789 หมู่ที่ 7

ต.ท่าตูม

อ.ศรีมหาโพธิ

จ.ปราจีนบุรี

25140

19/3/2563
16/3/2563

5,000,000
4,000,000

68102
38300

ประกอบกิจการซื้อ ขาย อสังหาริมทรัพย์
ประกอบกิจการฉีดขึ้นรูปพลาสติก ฉีด
ชิ้นส่วนพลาสติก แปรรูปเม็ดพลาสติกรี
ไซเคิลเม็ดพลาสติก

218/12 หมู่ที่ 4
353/51 หมู่บ้านสวนพฤกษา ซิตี้ พาร์ค
หมู่ที่ 7

ต.ท่าตูม
ต.ท่าตูม

อ.ศรีมหาโพธิ
อ.ศรีมหาโพธิ

จ.ปราจีนบุรี
จ.ปราจีนบุรี

25140
25140

3,819 0255563000468 บจ.ไอโอเอส เฮลท์แคร์ จากัด
11/3/2563
3,820 0255563000654 บจ.ทรัพย์สุวรรณ อาร์คิเทคท์ จากัด 27/3/2563

3,000,000
3,000,000

86202
68102

ประกอบกิจการให้บริการด้านการแพทย์ 62/16 ถนนปราจีนตคาม
การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น 509/1 หมู่ที่ 7
ของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย

ต.หน้าเมือง
ต.ท่าตูม

อ.เมืองปราจีนบุรี
อ.ศรีมหาโพธิ

จ.ปราจีนบุรี
จ.ปราจีนบุรี

25000
25140

3,821 0255563000557 บจ.เอ็กซ์ สแควร์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด 17/3/2563

2,000,000

43210

การติดตั้งไฟฟ้า

93/1 หมู่ที่ 17

ต.โพธิ์งาม

อ.ประจันตคาม

จ.ปราจีนบุรี

25130

3,822 0253563000334 หจ.เจเออี เอ็นจิเนียริ่ง 2020

17/3/2563

2,000,000

71102

ออกแบบ เขียนแบบงานโครงสร้างเหล็ก
แบบบ้าน แบบอาคาร

127/182 หมู่ที่ 4

ต.กรอกสมบูรณ์

อ.ศรีมหาโพธิ

จ.ปราจีนบุรี

25140

3,823 0255563000646 บจ.กชมล เรียลเอสเตท จากัด

27/3/2563

2,000,000

68201

ประกอบกิจการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
คนกลางในการซื้อ การขายและให้เช่า
อสังหาริมพทรัพย์

161/1 หมู่ที่ 3

ต.หนองโพรง

อ.ศรีมหาโพธิ

จ.ปราจีนบุรี

25140

3,824 0253563000377 หจ.ดาราพาณิชย์ 2020
30/3/2563
3,825 0255563000662 บจ.โฮม แอนด์ เฮ้าส์ เอสเซท จากัด 30/3/2563

2,000,000
1,000,000

41001
47190

ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 91 หมู่ที่ 3
ประกอบกิจการขายเครื่องแต่งกาย เสื้อ 222/4 หมู่ที่ 8
รองเท้า เครื่องสาอาง ทั้งหน้าร้านและ
ออนไลน์

ต.ไม้เค็ด
ต.รอบเมือง

อ.เมืองปราจีนบุรี
อ.เมืองปราจีนบุรี

จ.ปราจีนบุรี
จ.ปราจีนบุรี

25230
25000

20 หมู่ที่ 2 ซอยฉะเชิงเทราบางปะกง28 ต.โสธร

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

3,826 0253563000296 หจ.นนทรีการไฟฟ้า

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

9/3/2563

1,000,000

42202

การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภค
เกี่ยวกับสายส่งไฟฟ้ากาลังและ
สายสัญญาณสื่อสาร

3,827 0253563000300 หจ.เอ็มวิช ชัวร์
9/3/2563
3,828 0253563000369 หจ.ซีเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง 2020
30/3/2563
3,829 0255563000387 บจ.อินสไปร์ มาสเตอร์มายด์ จากัด 2/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000

41001
41001
73101

3,830 0255563000409 บจ.พีออร่า บาย แสงอรุณ จากัด
3,831 0255563000417 บจ.ดับบลิวเอเอฟ ฟาร์มมิ่ง จากัด
3,832 0255563000506 บจ.พิมพ์คูณเพิ่มทรัพย์ จากัด

3/3/2563
4/3/2563
13/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000

3,833 0255563000492 บจ.เกียวหวานการก่อสร้าง จากัด

13/3/2563

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
102 หมู่ที่ 9

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

ต.นนทรี

อ.กบินทร์บุรี

จ.ปราจีนบุรี

25110

การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
94 หมู่ที่ 10
ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 77/1 หมู่ที่ 1
ประกอบกิจการออกแบบ ผลิต รวมทั้ง
7 หมู่ที่ 4
เผยแพร่สื่อและให้บริการทางสื่อออนไลน์

ต.บ้านนา
ต.บ้านนา
ต.วังดาล

อ.กบินทร์บุรี
อ.กบินทร์บุรี
อ.กบินทร์บุรี

จ.ปราจีนบุรี
จ.ปราจีนบุรี
จ.ปราจีนบุรี

25110
25110
25110

47723
01500
46695

ร้านขายปลีกเครื่องสาอาง
ประกอบกิจการทาฟาร์มผสมผสาน
ประกิบกิจการค้าของเสีย และเศษวัสดุ
เพื่อนากลับมาใช้ใหม่

ต.กบินทร์
ต.หาดนางแก้ว
ต.บ่อทอง

อ.กบินทร์บุรี
อ.กบินทร์บุรี
อ.กบินทร์บุรี

จ.ปราจีนบุรี
จ.ปราจีนบุรี
จ.ปราจีนบุรี

25110
25110
25110

1,000,000

41001

รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคาร 40 หมู่ที่ 6
พาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย และงาน
ก่อสร้างทุกชนิด

ต.หนองแก้ว

อ.ประจันตคาม

จ.ปราจีนบุรี

25130

5/3/2563
9/3/2563

1,000,000
1,000,000

41001
33200

การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
การติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรมและ
อุปกรณ์

ต.ท่าตูม
ต.ศรีมหาโพธิ

อ.ศรีมหาโพธิ
อ.ศรีมหาโพธิ

จ.ปราจีนบุรี
จ.ปราจีนบุรี

25140
25140

25/3/2563

1,000,000

42901

การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคสิ่ง
180 หมู่ที่ 3
อานวยความสะดวก (ยกเว้นตัวอาคารของ
โรงงานอุตสาหกรรม) และโครงการ
วิศวกรรมโยธาอื่นๆที่เกี่ยวข้องในน้า

ต.ท่าตูม

อ.ศรีมหาโพธิ

จ.ปราจีนบุรี

25140

3,837 0255563000395 บจ.304วีไอพี แอร์ แอนด์ เซอร์วสิ
จากัด

2/3/2563

1,000,000

43223

ประกอบธุรกิจการติดตั้งระบบระบาย
อากาศ

123/9 หมู่ที่ 4

ต.กรอกสมบูรณ์

อ.ศรีมหาโพธิ

จ.ปราจีนบุรี

25140

3,838 0255563000433 บจ.นิวทริไรซ์ จากัด
3,839 0255563000441 บจ.ภัทรพน 2020 จากัด

9/3/2563
9/3/2563

1,000,000
1,000,000

46209
46593

ขายปลีก และส่งสินค้าเกษตรแปรรูป
ประกอบกิจการจัดหาวัสดุอุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์สาหรับโรงงานอุตสาหกรรม

88 หมู่ที่ 4
337 หมู่ที่ 8

ต.หาดยาง
ต.ท่าตูม

อ.ศรีมหาโพธิ
อ.ศรีมหาโพธิ

จ.ปราจีนบุรี
จ.ปราจีนบุรี

25140
25140

3,840 0255563000476 บจ.โกรว์ อัพ กรีน จากัด

12/3/2563

1,000,000

46205

ประกอบกิจการขายส่งดอกไม้ต้นไม้และ
เมล็ดพันธุ์พืช

48/1 หมู่ที่ 1

ต.กรอกสมบูรณ์

อ.ศรีมหาโพธิ

จ.ปราจีนบุรี

25140

3,841 0255563000484 บจ.แก้วทวี จากัด

12/3/2563

1,000,000

49323

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
รวมถึงคนโดยสาร

352/1 หมู่ที่ 7

ต.ท่าตูม

อ.ศรีมหาโพธิ

จ.ปราจีนบุรี

25140

3,842 0255563000514 บจ.มิลินอินดัสทรี จากัด

13/3/2563

1,000,000

46594

การขายส่งเครื่องจักรอุปกรณ์และ
เฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในสานักงาน

525/235 หมู่ที่ 7

ต.ท่าตูม

อ.ศรีมหาโพธิ

จ.ปราจีนบุรี

25140

3,834 0253563000261 หจ.มากล้น การช่าง
3,835 0253563000318 หจ.สมยศ เอ็นจิเนียริ่ง 2020
3,836 0253563000351 หจ.ศิรโิ ชค เซอร์วสิ 999

2ข/78 ถนนอนุกูล
289 หมู่ที่ 7
54/1 หมู่ที่ 10

579 หมู่ที่ 2
11 หมู่ที่ 10

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

3,843 0255563000549 บจ.สยาม ดีดี มาร์เก็ตติ้ง แอนด์
เทรดดิ้ง จากัด

16/3/2563

1,000,000

47411

ประกอบกิจการจาหน่ายวัสดุสิ้นเปลือง
62 หมู่ที่ 4
อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง เกี่ยวกับสานักงาน
ต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กล้อง
วงจรปิด

ต.บ้านทาม

อ.ศรีมหาโพธิ

จ.ปราจีนบุรี

25140

3,844 0255563000581 บจ.ซีเอส-เทค คอร์ปอเรชั่น จากัด

18/3/2563

1,000,000

46593

ประกอบกิจการขายส่งเครื่องจักรและ
อุปกรณ์เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม

71/13 หมู่ที่ 6

ต.หนองโพรง

อ.ศรีมหาโพธิ

จ.ปราจีนบุรี

25140

3,845 0255563000590 บจ.ซีแอนด์เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล
เซอร์วสิ จากัด

19/3/2563

1,000,000

33200

การติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรมและ
อุปกรณ์

169/533 หมู่ที่ 8

ต.ท่าตูม

อ.ศรีมหาโพธิ

จ.ปราจีนบุรี

25140

3,846 0255563000620 บจ.สามารถ โฮลดิ้ง จากัด
3,847 0255563000638 บจ.โกลเด้น อีเกิ้ล วู๊ด โปรดักส์
จากัด

25/3/2563
25/3/2563

1,000,000
1,000,000

24320
46632

การหล่อโลหะที่ไม่ใช่เหล็กและเหล็กกล้า 3/1 หมู่ที่ 5
การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูป 293 หมู่ที่ 12
ขั้นต้น

ต.โคกไทย
ต.หัวหว้า

อ.ศรีมโหสถ
อ.ศรีมหาโพธิ

จ.ปราจีนบุรี
จ.ปราจีนบุรี

25140
25140

3,848 0253563000253 หจ.ว.เวนิช งานตีเส้นจราจร
3,849 0255563000425 บจ.ส.สมชาย การก่อสร้าง จากัด

4/3/2563
5/3/2563

1,000,000
1,000,000

41001
41002

ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 10 หมู่ที่ 5
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 112 หมู่ที่ 3
อาคารพาณิชย์

ต.บุพราหมณ์
ต.นาดี

อ.นาดี
อ.นาดี

จ.ปราจีนบุรี
จ.ปราจีนบุรี

25220
25220

3,850 0253563000245 หจ.เอ็น พี เจ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
คอนสตรัคชั่น 2020

2/3/2563

1,000,000

41001

ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 539/1 หมู่ที่ 8

ต.เมืองเก่า

อ.กบินทร์บุรี

จ.ปราจีนบุรี

25240

3,851 0255563000565 บจ.เจเอเชียอินเตอร์เทรด จากัด
3,852 0253563000288 หจ.เชาวนะ 2020

18/3/2563
9/3/2563

999,999
500,000

46443
77101

ประกอบกิจการขายส่งเครื่องสาอาง
การให้เช่าและให้เช่าแบบลิสซิ่งยานยนต์
ชนิดนั่งส่วนบุคคล รถกระบะรถตู้และรถ
ขนาดเล็กที่คล้ายกัน

134/82 หมู่ที่ 7
23 หมู่ที่ 1

ต.บ้านพระ
ต.วัดโบสถ์

อ.เมืองปราจีนบุรี
อ.เมืองปราจีนบุรี

จ.ปราจีนบุรี
จ.ปราจีนบุรี

25230
25000

3,853 0253563000326 หจ.โคลเวอร์ เวลท์

17/3/2563

500,000

49339

ประกอบธุรกิจรับขนส่งเครื่องมือทางการ
แพทย์

208/108 หมู่ที่ 8

ต.ท่าตูม

อ.ศรีมหาโพธิ

จ.ปราจีนบุรี

25140

6/3/2563

400,000

66210

ประกอบกิจการประเมินความเสี่ยงภัยและ 266 หมู่ที่ 11
มูลค่าความเสียหาย

ต.วังดาล

อ.กบินทร์บุรี

จ.ปราจีนบุรี

25110

3,855 0253563000342 หจ.สุคนธ์ (2020) ทรานสปอร์ต

18/3/2563

350,000

49339

ประกอบกิจการขนส่งสินค้าอื่นๆทางถนน 234/1 หมู่ที่ 1
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ต.หนองกี่

อ.กบินทร์บุรี

จ.ปราจีนบุรี

25110

3,856 0253563000237 หจ.กรชุดา ยูคา ซัพพลาย
3,857 0255563000573 บจ.เอ ทู บิซ โซลูชั่น จากัด

2/3/2563
18/3/2563

200,000
100,000

01301
70209

ประกอบกิจการทาสวนไม้ประดับ
กิจกรรมให้คาปรึกษาด้านการบริหาร
จัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น

ต.วังท่าช้าง
ต.หัวหว้า

อ.กบินทร์บุรี
อ.ศรีมหาโพธิ

จ.ปราจีนบุรี
จ.ปราจีนบุรี

25110
25140

6/3/2563

2,000,000

47300

ประกอบกิจการสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง 202 หมู่ที่ 3

ต.องครักษ์

อ.องครักษ์

จ.นครนายก

26120

3,854 0253563000270 หจ.เซอร์วสิ มายด์ 888

3,858 0263563000083 หจ.พงษ์ศกรองครักษ์ปิโตรเลียม

44 หมู่ที่ 11
235 หมู่ที่ 12

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

3,859 0263563000091 หจ.เอ 3 พี โลจีสติกส์

10/3/2563

1,000,000

49329

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้า ทาง
อากาศ

3,860 0265563000247 บจ.โกโก้ กรีน เทค จากัด

12/3/2563

1,000,000

81300

3,861 0265563000255 บจ.ชนาพร เทรดดิ้ง 2019 จากัด
3,862 0265563000239 บจ.รัชชประภา การบัญชี จากัด

16/3/2563
4/3/2563

1,000,000
1,000,000

3,863 0263563000113 หจ.สวรรยา การค้าเหล็ก

20/3/2563

3,864 0263563000105 หจ.เคพีแอล โปรดักซ์ ลีดเดอร์ชิพ

3,865 0265563000221 บจ.ณัฏฐ์ชาญกริชการบัญชี จากัด

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
86 หมู่ที่ 4

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

ต.ศรีจุฬา

อ.เมืองนครนายก

จ.นครนายก

26000

ประกอบกิจการให้บริการออกแบบจัดสวน 411/1 หมู่ที่ 7
และดูแลสวนครบวงจร รวมทั้งจัด
จาหน่ายอุปกรณ์การจัดสวน

ต.บ้านพริก

อ.บ้านนา

จ.นครนายก

26110

01139
69200

ประกอบกิจการเกษตรกรรม
192 หมู่ที่ 8
ประกอบกิจการรับทาบัญชี รับตรวจสอบ 103/66 หมู่บ้าน องค์การสงเคราะห์
บัญชีและให้คาปรึกษาด้านบัญชี ด้านภาษี ทหารผ่านศึก หมู่ที่ 5
อากร

ต.บ้านนา
ต.คลองใหญ่

อ.บ้านนา
อ.องครักษ์

จ.นครนายก
จ.นครนายก

26110
26120

1,000,000

46622

ประกอบกิจการขายส่งเหล็กเหล็กกล้าและ 164 หมู่ที่ 1
โลหะที่นอกกลุ่มเหล็กขั้นมูลฐาน

ต.ปากพลี

อ.ปากพลี

จ.นครนายก

26130

12/3/2563

100,000

46443

ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องสาอางค์
ผลิตภณฑ์เสริมความงาม อาหารเสริม
เวชภัณฑ์ทุกชนิดทั้งปลีกและส่ง

ต.สาริกา

อ.เมืองนครนายก

จ.นครนายก

26000

3/3/2563

100,000

69200

กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทาบัญชีและ
4/5 หมู่ที่ 5
การตรวจสอบบัญชี การให้คาปรึกษาด้าน
ภาษี

ต.บ้านใหญ่

อ.เมืองนครนายก

จ.นครนายก

26000

20/3/2563

3,000,000

68101

ประกอบกิจการ สร้างตึกแถว อพาร์
ทเมนท์ เช่า หรือ ขาย

ต.โคกสูง

อ.โคกสูง

จ.สระแก้ว

27120

9/3/2563

3,000,000

47593

ประกอบกิจการจาหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าทุก 52/1 หมู่ที่ 7
ประเภท

ต.วังสมบูรณ์

อ.วังสมบูรณ์

จ.สระแก้ว

27250

3,868 0275563000352 บจ.ก้านอินทร์ 2020 จากัด

31/3/2563

2,000,000

46205

ประกอบกิจการนาเข้าและส่งออก ได้แก่ 335 หมู่ที่ 3
กล้วยไม้ เฟื่องฟ้า กุหลาบ ชวนชม ลีลาวดี
ดอกไม้ และไม้ประดับ

ต.บ้านด่าน

อ.อรัญประเทศ

จ.สระแก้ว

27120

3,869 0273563000270 หจ.ส.สิรยิ าภรณ์

11/3/2563

1,000,000

82110

ประกอบกิจการรับเป็นผู้บริหารงาน
เกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
การตลาด และการจัดจาหน่าย

2/2 ซอย6 ถนนเทศบาล 6

ต.สระแก้ว

อ.เมืองสระแก้ว

จ.สระแก้ว

27000

3,870 0273563000326 หจ.ยู-จิน โมบายล์คอมมิวนิเคชั่น

19/3/2563

1,000,000

47411

ประกอบกิจการจาหน่ายอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

137/1 ถนนสุวรรณศร

ต.สระแก้ว

อ.เมืองสระแก้ว

จ.สระแก้ว

27000

3/3/2563

1,000,000

46900

นาเข้าและจัดจาหน่ายสินค้าประเภทบารุง 90 หมู่ที่ 12
ร่างกาย

ต.หนองบอน

อ.เมืองสระแก้ว

จ.สระแก้ว

27000

3,866 0275563000336 บจ.โคกสูงพัฒนา จากัด
3,867 0273563000261 หจ.รุ่งเรืองสารทิศ เอ็นจิเนียริ่ง

3,871 0275563000271 บจ.ภูคาเฮิรบ์ จากัด

75/1 หมู่ที่ 2 ถนนนครนายก-นางรอง

345 หมู่ที่ 8

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

3,872 0275563000301 บจ.ศักดิ์เจริญ แอนด์ คอนสตรัคชั่น 13/3/2563
จากัด

1,000,000

43221

ประกอบกิจการรับเหมา ต่อเติม ซ่อมแซม 226 หมู่ที่ 16
ประปา ไฟฟ้า ถนน อาคาร โรงงาน และ
สาธารณูปโภค ทุกชนิด

ต.สระขวัญ

อ.เมืองสระแก้ว

จ.สระแก้ว

27000

3,873 0275563000328 บจ.เซอร์ติราน รีไซคลิ้ง จากัด
3,874 0273563000253 หจ.น้องเก้า โยธา
3,875 0273563000296 หจ.ชัยวัฒน์ ค้าเหล็ก 2019

17/3/2563
3/3/2563
11/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000

38300
45201
47525

การนาวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร
จาหน่ายวัสดุก่อสร้างเหล็กทุกชนิด
เครื่องมือก่อสร้าง ทุกชนิด

585 ถนนสุวรรณศร
216 หมู่ที่ 5
7 ถนนกม 5 ฝั่งขวาและคลองลึก

ต.ท่าเกษม
ต.ฟากห้วย
ต.อรัญประเทศ

อ.เมืองสระแก้ว
อ.อรัญประเทศ
อ.อรัญประเทศ

จ.สระแก้ว
จ.สระแก้ว
จ.สระแก้ว

27000
27120
27120

3,876 0273563000334 หจ.เทียนหอม 2020

23/3/2563

1,000,000

46900

ประกอบกิจการจาหน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภค ทุกประเภท

21/3,21/4/21/5 ถนนบูรพาภิรมย์

ต.อรัญประเทศ

อ.อรัญประเทศ

จ.สระแก้ว

27120

3,877 0273563000342 หจ.เอเวอเรสต์ สกาย 36

24/3/2563

1,000,000

46443

ประกอบกิจการค้าเครื่องสาอาง อุปกรณ์ 200/32 หมู่ที่ 5
เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมสวยเสริมความ
งาม

ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ

จ.สระแก้ว

27120

3,878 0273563000351 หจ.เมืองคอน การโยธา
3,879 0273563000385 หจ.ร่ารวย 1988
3,880 0275563000280 บจ.ทรัพย์กิตติพล จากัด

24/3/2563
31/3/2563
4/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000

41002
46443
49209

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
การขายส่งเครื่องสาอาง
ประกอบกิจการให้บริการผู้โดยสารทั้ง
ประจาทางและไม่ประจาทาง

555/141 หมู่ที่ 7
206/6 หมู่ที่ 5
270 หมู่ที่ 1

ต.ป่าไร่
อ.อรัญประเทศ
ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ
ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ

จ.สระแก้ว
จ.สระแก้ว
จ.สระแก้ว

27120
27120
27120

3,881 0275563000298 บจ.พาวเวอร์เวย์ซัพพลายแอนด์
เซอร์วสิ จากัด

9/3/2563

1,000,000

47612

ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใช้
สานักงาน

76 หมู่ที่ 7

ต.ผ่านศึก

อ.อรัญประเทศ

จ.สระแก้ว

27120

3,882 0275563000344 บจ.คัสตอม ที บอดี้ ชอป จากัด

23/3/2563

1,000,000

45201

ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม
88 ถนนบ้านวังปาตอง
บารุงรักษา ตรวจสอบ อัดฮีด พ่นน้ายากัน
สนิมสาหรับยานพาหนะ

ต.อรัญประเทศ

อ.อรัญประเทศ

จ.สระแก้ว

27120

3,883 0273563000288 หจ.เอวาพูล เวิลด์แลนด์
3,884 0275563000310 บจ.เจบีโอ จี กรุ๊ป จากัด

11/3/2563
17/3/2563

1,000,000
1,000,000

41002
47221

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
1109/1 หมู่ที่ 10
ประกอบกิจการค้าจัดจาหน่ายขายปลีก 1148/190 หมู่ที่ 10
ขายส่งและเป็นตัวแทนจาหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ทุกชนิด

ต.วัฒนานคร
ต.วัฒนานคร

อ.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร

จ.สระแก้ว
จ.สระแก้ว

27160
27160

3,885 0273563000369 หจ.รมิดารัตน์

25/3/2563

1,000,000

46209

ประกอบกิจการรับซื้อมันสาปะหลัง
ข้าวโพด และพืชไร่ทุกชนิด

ต.วังสมบูรณ์

อ.วังสมบูรณ์

จ.สระแก้ว

27250

3,886 0273563000300 หจ.แสงการรุ่งเรือง พืชผล

13/3/2563

500,000

46209

ประกอบกิจการขายสินค้าทางการเกษตร 73 หมู่ที่ 9
ทุกประเภท

ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร

จ.สระแก้ว

27160

3,887 0273563000318 หจ.ทิพยะกิจ 2020
3,888 0305563001749 บจ.โรงเหล้ามิตรภาพโคราช จากัด

17/3/2563
6/3/2563

50,000
5,000,000

46103
56301

เป็นตัวแทนจาหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่น ชุดกีฬา 139 หมู่ที่ 4
ประกอบกิจการสถานบันเทิงและ
3077/8 ถนนสืบศิริ
ร้านอาหารมีดนตรีแสดง

ต.ช่องกุ่ม
ต.ในเมือง

จ.สระแก้ว
จ.นครราชสีมา

27160
30000

221 หมู่ที่ 2

อ.วัฒนานคร
อ.เมืองนครราชสีมา

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

3,889 0305563001803 บจ.พชรมณธงชัย จากัด
11/3/2563
3,890 0305563001919 บจ.ไทยรูฟ พียู โฟม (นครราชสีมา) 18/3/2563
จากัด

5,000,000
5,000,000

01462
25111

ประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์
ประกอบกิจการโรงงานรีด ผลิตและ
จาหน่ายหลังคาเหล็ก

2365 ถนนสืบศิริ
1789 ถนนสุรนารายณ์

ต.ในเมือง
ต.ในเมือง

อ.เมืองนครราชสีมา
อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา
จ.นครราชสีมา

30000
30000

3,891 0305563001927 บจ.แกรนด์ วิชรัท ดีวลี อปเมนท์
จากัด

18/3/2563

5,000,000

68102

ประกอบกิจการ อสังริมทรัพย์เพื่อขาย

808 ถนนโพธิ์กลาง

ต.ในเมือง

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

30000

3,892 0305563002044 บจ.วิจิตรศิริ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

23/3/2563

5,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างและงาน
โยธาทุกประเภท

1081 ถนนมุขมนตรี

ต.ในเมือง

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

30000

3,893 0305563002087 บจ.เดอะ สเปเชียล ติง จากัด

24/3/2563

5,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม
ปรับปรุงซ่อมแซม งานไฟฟ้า งานประปา

333/266 หมู่ที่ 3

ต.ตลาด

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

30000

3,894 0305563001838 บจ.ศรีรตั นโชค จากัด

16/3/2563

5,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุก
ประเภทและงานโยธาทุกชนิด

301 หมู่ที่ 2

ต.ขนงพระ

อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา

30130

3,895 0305563002117 บจ.วชิราภรณ์ จากัด

26/3/2563

5,000,000

47300

ประกอบกิจการสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง 999 หมู่ที่ 4

ต.ปากช่อง

อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา

30130

3,896 0303563001577 หจ.เศรษฐีเจริญทรัพย์

9/3/2563

5,000,000

42901

ประกอบกิจการขุดลอก หนอง คลองบึง
แอ่งน้า บ่อน้า แม่น้า กาจัดพืชต่างๆและ
บริการจัดการน้า

14/1 หมู่ที่ 10

ต.คลองไผ่

อ.สีคิ้ว

จ.นครราชสีมา

30140

3,897 0303563001879 หจ.เอ.เอช.เค อัญชลีกร คอน
สตรัคชั่น

25/3/2563

5,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างต่างๆ

227 หมู่ที่ 18

ต.เมืองคง

อ.คง

จ.นครราชสีมา

30260

3,898 0305563001676 บจ.คิโอะ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด
3,899 0305563001668 บจ.หมู บ้าน จากัด

3/3/2563
3/3/2563

4,000,000
3,000,000

55101
56101

ประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ท
199 หมู่ที่ 4
ประกอบกิจการร้านอาหาร จาหน่าย
1139/4 ถนนสุรนารายณ์
อาหารแบบปรุงสาเร็จรูป กึ่งสาเร็จรูป และ
เครื่องดื่มทุกชนิด

ต.ปรุใหญ่
ต.ในเมือง

อ.เมืองนครราชสีมา
อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา
จ.นครราชสีมา

30000
30000

3,900 0305563001641 บจ.เอ็นจอย โฮม จากัด

2/3/2563

3,000,000

68101

ประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์ และ
อสังหาริมทรัพย์พร้อมสิ่งปลูกสร้าง
รวมทั้งจัดสรรที่ดินแบ่งขาย

ต.ในเมือง

อ.พิมาย

จ.นครราชสีมา

30110

3,901 0303563001631 หจ.พีเอสพี คอนสตรัคชั่น 2563
3,902 0303563001500 หจ.เฮอริเทจ อพาร์ทเมนท์

11/3/2563
4/3/2563

3,000,000
2,000,000

41001
68103

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างต่างๆ
6 หมู่ที่ 5
ประกอบกิจการให้เช่าห้องพัก อพาร์ท
1949/2 ถนนสืบศิริ
เม้นท์ รายวัน รายเดือน รวมทั้งให้บริการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้เช่าที่พักอาศัย

ต.ทองหลาง
ต.ในเมือง

อ.จักราช
อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา
จ.นครราชสีมา

30230
30000

3,903 0303563001771 หจ.เคเจเอ็ม ดีไซน์

18/3/2563

2,000,000

46414

ประกอบกิจการจาหน่ายเสื้อผ้าชุดกีฬา
ชุดฟอร์ม เครื่องแบบฟอร์มพนักงานทุก
ประเภท

ต.บ้านเกาะ

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

30000

279 หมู่ที่ 7

939/2-3 หมู่ที่ 1

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

3,904 0305563002141 บจ.เหล็กสหกิจ จากัด

27/3/2563

2,000,000

46622

ประกอบกิจการขายเหล็กแผ่น และเหล็ก
รูปพรรณ

356 หมู่ที่ 1

ต.หัวทะเล

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

30000

3,905 0305563002168 บจ.พงศ์พจน์ จากัด

27/3/2563

2,000,000

41001

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารที่
พักอาศัย

2594 ถนนเดชอุดม

ต.ในเมือง

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

30000

3,906 0305563002095 บจ.บูมพรไชย จากัด

24/3/2563

2,000,000

10802

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายอาหาร
และวัตถุดิบสาหรับสัตว์

198 , 198/1 หมู่ที่ 4

ต.จันทึก

อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา

30130

3,907 0303563001887 หจ.ด็อกเตอร์.คลีน -19

25/3/2563

2,000,000

01611

ประกอบกิจการบริการฉีด พ่น ยา
ปฏิชีวนะต่างๆ พร้อมบริการอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องทุกชนิด

61 หมู่ที่ 2

ต.ดอนมัน

อ.ประทาย

จ.นครราชสีมา

30180

3,908 0303563001402 หจ.ชูทรัพย์ถังเหล็ก
3,909 0303563001721 หจ.ทองพันชั่งทวี การค้า

2/3/2563
17/3/2563

2,000,000
1,500,000

25941
47300

ประกอบกิจการผลิตถังเหล็กทุกชนิด
ประกอบกิจการค้า สถานีน้ามันเชื้อเพลิง
ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน

1 หมู่ที่ 12
3 หมูท่ ี่ 4

ต.จอหอ
ต.ขามสะแกแสง

อ.เมืองนครราชสีมา
อ.ขามสะแกแสง

จ.นครราชสีมา
จ.นครราชสีมา

30310
30290

3,910 0303563001461 หจ.พีเอ็กซ์.เอ็นจิเนียริ่ง

3/3/2563

1,000,000

47190

ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องสาอาง
กระเป๋า รองเท้า เครื่องแต่งกาย เสื้อผ้า
เสื้อผ้าเด็ก

482/38 หมู่ที่ 4

ต.บ้านใหม่

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

30000

3,911 0303563001526 หจ.ฐิตาภรณ์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
เซอร์วสิ

4/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างต่างๆ

903/2 หมู่ที่ 5

ต.หนองจะบก

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

30000

3,912 0303563001542 หจ.ซ.เซอร์วสิ โคราช

4/3/2563

1,000,000

71202

ประกอบกิจการให้บริการตรวจสอบสภาพ 117 หมู่ที่ 7
รถ

ต.หนองไผ่ล้อม

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

30000

3,913 0303563001658 หจ.ไอบอทเอ็ดดูเคชั่น

11/3/2563

1,000,000

85499

บริการทางการศึกษาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศในหลักสูตรพัฒนาการเขียน
โปรแกรมและสร้างหุ่นยนต์

199/35 หมู่ที่ 5

ต.ปรุใหญ่

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

30000

3,914 0303563001666 หจ.เคทูเจ โปรดักส์แอนด์เซอร์วสิ

11/3/2563

1,000,000

47190

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายน้ายา
ล้างรถและผลิตภัณฑ์บารุงรักษารถยนต์

888/8 หมู่ที่ 5

ต.หัวทะเล

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

30000

3,915 0303563001682 หจ.ประภากร 4289

13/3/2563

1,000,000

14112

ประกอบกิจการผลิตเสื้อผ้าสาเร็จรูปทุก
ชนิด

495/6 หมู่ที่ 11

ต.หัวทะเล

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

30000

3,916 0303563001747 หจ.บี เอ เซอร์วสิ 789

18/3/2563

1,000,000

42901

ประกอบกิจการรับจ้างขุดลอก คู คลอง บึง 9 หมู่ที่ 6
งานแก้มลิง ขุดสระน้า ทุกชนิด งานปรับ
ภูมิทัศน์

ต.สุรนารี

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

30000

3,917 0303563001909 หจ.เอส.พี.บี. ยูทิลิตี้ กรุ๊ป

25/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทั่วไป

ต.หนองบัวศาลา

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

30000

100/10 หมู่ที่ 10

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

3,918 0303563001917 หจ.ธนาสากลกิจ

26/3/2563

1,000,000

46109

ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน
ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุก
ประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย

3,919 0303563002018 หจ.ไอซี อินเตอร์แคร์

30/3/2563

1,000,000

81293

3,920 0305563001650 บจ.วลารี เอ็น กรุ๊ป จากัด

2/3/2563

1,000,000

3,921 0305563001706 บจ.นิติกาญจน์ จากัด

3/3/2563

3,922 0305563001714 บจ.สกิน เบอร์รี่ จากัด
3,923 0305563001722 บจ.ต้นโพธิ์การบัญชีและกฎหมาย
จากัด

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
819 หมู่ที่ 4

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

ต.โพธิ์กลาง

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

30000

ประกอบกิจการให้บริการ ฉีดพ่น น้ายาฆ่า 333/63 หมู่ที่ 11
เชื้อโรคเข้มข้น เพื่อฆ่าเชื้อไวรัสโควิค-19
ทั้งภายในและภายนอกสถานที่

ต.บ้านใหม่

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

30000

47723

ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องสาอาง
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ครบวงจร โดยวิธกี ารใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

999/129 หมู่ที่ 3

ต.ตลาด

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

30000

1,000,000

86202

ให้บริการด้านเวชกรรม ทรีทเม้นท์ ความ
งาม

22/64 ซอยมิตรภาพ15

ต.ในเมือง

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

30000

3/3/2563
4/3/2563

1,000,000
1,000,000

47723
69100

ขายปลีกครีมบารุงหน้า
ประกอบกิจการกิจกรรมทางกฏหมาย

22/63 ซอยมิตรภาพ 15
33 หมู่ที่ 1

ต.ในเมือง
ต.ตลาด

อ.เมืองนครราชสีมา
อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา
จ.นครราชสีมา

30000
30000

3,924 0305563001790 บจ.ซัมเมอร์บาล์มเมอร์ จากัด

10/3/2563

1,000,000

47912

ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องสาอางค์
อุปกรณ์เสริมความงามทุกประเภท ทั้ง
ปลีก-ส่ง โดยวิธใี ช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทรอ์เน็ต

408/47 หมู่ที่ 3

ต.มะเริง

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

30000

3,925 0305563001820 บจ.ไทย ไดมอนด์ คอนกรีต จากัด

13/3/2563

1,000,000

23951

ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต
เสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง และ
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตทุกชนิด

179/1 ซอยมิตรภาพ 4

ต.ในเมือง

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

30000

3,926 0305563001862 บจ.สีมาวอเตอร์เทค จากัด

16/3/2563

1,000,000

47190

ประกอบกิจการจาหน่ายถังเก็บน้า ถังดัก 455 หมู่ที่ 2
ไขมัน ถังบาบัดน้าเสีย เรือท้องแบน
พลาสติก ห้องน้าสาเร็จรูป ปั๊มน้าอัตโนมัติ

ต.ปรุใหญ่

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

30000

3,927 0305563001935 บจ.เฮงมีชัยรุ่งเรือง จากัด

18/3/2563

1,000,000

49323

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้า ทาง
อากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ

ต.บ้านใหม่

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

30000

3,928 0305563001943 บจ.โกฟีดมิลล์ จากัด

19/3/2563

1,000,000

46206

ประกอบกิจการจาหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์ 2905/3 ถนนสืบศิริ

ต.ในเมือง

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

30000

999/36 หมู่ที่ 4

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

3,929 0305563001978 บจ.ภาวิณไี ทย จากัด

19/3/2563

1,000,000

49323

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
ทุกชนิด

3,930 0305563002010 บจ.อาร์พีพี ทูลส์ มาร์ท จากัด

23/3/2563

1,000,000

47521

3,931 0305563002052 บจ.ซี.ดับเบิ้ลยู. เซอร์วสิ แอนด์ซัพ
พลาย จากัด

23/3/2563

1,000,000

3,932 0305563002079 บจ.เทคออฟ จากัด

24/3/2563

3,933 0305563002125 บจ.ไนซ์การพยาบาล จากัด

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
230 หมู่ที่ 8

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

ต.หนองบัวศาลา

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

30000

ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่ง อุปกรณ์ 160 หมู่ที่ 6
เครื่องมือช่าง อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์
ไฟฟ้า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ต.บ้านเกาะ

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

30000

81210

ประกอบกิจการบริการทาความสะอาด
และพ่นน้ายาฆ่าเชื้อโรคทุกประเภท

2966/8 ถนนเดชอุดม

ต.ในเมือง

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

30000

1,000,000

56101

ประกอบกิจการจาหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม รวมถึงไอศกรีมและเค้ก

309/2 หมู่ที่ 3

ต.หนองจะบก

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

30000

26/3/2563

1,000,000

86909

ประกอบกิจกรรมอื่น ๆ ด้านสุขภาพของ
มนุษย์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

7/41 หมู่ที่ 1

ต.สุรนารี

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

30000

3,934 0305563002133 บจ.เอ็นเอส999 จากัด

26/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม
ปรับปรุงซ่อมแซม งานไฟฟ้า งานประปา

848 หมู่ที่ 4

ต.หัวทะเล

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

30000

3,935 0305563002176 บจ.มาลี ดูน่า จากัด

27/3/2563

1,000,000

32909

ประกอบกิจการผลิตสินค้าประเภท
เครื่องสาอางทุกชนิด มิใช่ธรุ กิจขายตรง
หรือธุรกิจตลาดขายตรง

246/4 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย

ต.ในเมือง

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

30000

3,936 0303563001836 หจ.แสงดาว โฮม
23/3/2563
3,937 0305563001811 บจ.พุทโธ โชคดีพรีเมี่ยม พลัส จากัด 12/3/2563

1,000,000
1,000,000

41001
15121

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างต่างๆ
ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภท
กระเป๋า

143 หมู่ที่ 13
128 หมูท่ ี่ 17

ต.ธารละหลอด
ต.นิคมสร้างตนเอง

อ.พิมาย
อ.พิมาย

จ.นครราชสีมา
จ.นครราชสีมา

30110
30110

3,938 0303563001704 หจ.อาร์มแพ็ค

16/3/2563

1,000,000

46694

ประกอบกิจการซื้อมาขายไปบรรจุภัณฑ์
แพ็คเกจจิ้ง (packaging) ทุกประเภท

32/7 ซอยชลชื่น 2 ถนนมิตรภาพ

ต.ปากช่อง

อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา

30130

3,939 0303563001941 หจ.อนนต์ คอนสตรัคชั่น

27/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย

25 หมู่ที่ 1

ต.ขนงพระ

อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา

30130

3,940 0305563001773 บจ.เจอาร์อาร์เอ็ม จากัด

9/3/2563

1,000,000

56101

ประกอบกิจการจาหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม บริการที่พัก

850 ถนนมิตรภาพ

ต.ปากช่อง

อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา

30130

3,941 0305563001994 บจ.จิตรภักดี 2020 จากัด
20/3/2563
3,942 0305563002001 บจ.พี.เอ็น.เอ็น.คัมพานี 2009 จากัด 20/3/2563
3,943 0305563002036 บจ.คลีนนิ่ง เซฟตี้ จากัด
23/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000

46443
47723
81210

ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องสาอางค์
ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องสาอางค์
ประกอบกิจการรับจ้างทาความสะอาด
ทั่วไป

994/1 หมู่ที่ 19
994/7 หมูท่ ี่ 19
588/1 ถนนมิตรภาพ

ต.ปากช่อง
ต.ปากช่อง
ต.ปากช่อง

อ.ปากช่อง
อ.ปากช่อง
อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา
จ.นครราชสีมา
จ.นครราชสีมา

30130
30130
30130

3,944 0305563002109 บจ.อวตาร-2516 กรุ๊ป จากัด

1,000,000

69100

ประกอบกิจการให้บริการด้านกฏหมาย

25/2 หมู่ที่ 3

ต.ขนงพระ

อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา

30130

25/3/2563

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

3,945 0305563002214 บจ.เอส เอ็น พี ซัพพลาย จากัด

31/3/2563

1,000,000

47219

ขาย แมลง แมลงทอด และแมลงปรุง
94 หมู่ที่ 15
สาเร็จรูป ทุกชนิด พร้อมทั้งนาเข้า ส่งออก
แมลงทุกชนิด

ต.หนองสาหร่าย

อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา

30130

3,946 0305563001986 บจ.มีทรัพย์ สตีล จากัด
3,947 0305563001901 บจ.พวิชญ์ สตีล จากัด
3,948 0303563002000 หจ.เอเอ็ม คอนสทรัคชั่น 2020

19/3/2563
18/3/2563
30/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000

24109
41002
43120

ผลิต จาหน่ายเหล็กขึ้นรูป
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างต่างๆ
ประกอบกิจการบริการเตรียมสถานที่
ก่อสร้าง รับเหมาถมดิน

ต.มิตรภาพ
ต.งิ้ว
ต.ด่านคล้า

อ.สีคิ้ว
อ.ปักธงชัย
อ.โนนสูง

จ.นครราชสีมา
จ.นครราชสีมา
จ.นครราชสีมา

30140
30150
30160

3,949 0305563002206 บจ.เอสพีคอมซิ่ง จากัด

31/3/2563

1,000,000

47612

ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน 78 หมู่ที่ 8
แบบเรียน แบบพิมพ์หนังสือ อุปกรณ์การ
เรียน การสอน อุปกรณ์การถ่ายภาพและ
ภาพยนตร์

ต.เมืองปราสาท

อ.โนนสูง

จ.นครราชสีมา

30160

3,950 0305563001854 บจ.วายทูเอ จากัด
3,951 0305563001871 บจ.ตั้งน่าเฮง สโตร์ จากัด

16/3/2563
17/3/2563

1,000,000
1,000,000

41002
82110

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างต่างๆ
ประกอบกิจการรับเป็นผู้บริหารงาน
เกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
การตลาด และการจัดจาหน่าย

ต.เสมา
ต.สูงเนิน

อ.สูงเนิน
อ.สูงเนิน

จ.นครราชสีมา
จ.นครราชสีมา

30170
30170

3,952 0305563002150 บจ.ซี-เชน-โฮม จากัด

27/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม 9 หมู่ที่ 5
ซ่อมแซมอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่
พักอาศัย สถานที่ทาการ

ต.บุ่งขี้เหล็ก

อ.สูงเนิน

จ.นครราชสีมา

30170

3,953 0305563002192 บจ.โกรเวอร์ ครีเอชัน จากัด

31/3/2563

1,000,000

82302

ประกอบกิจการให้บริการด้านการจัดงานอี 22 หมู่ที่ 2
เว้นท์

ต.โนนค่า

อ.สูงเนิน

จ.นครราชสีมา

30170

3,954 0303563001844 หจ.ทีเอ็น ซัพพลาย เซล แอนด์
เซอร์วสิ

24/3/2563

1,000,000

46599

ประกอบกิจการค้าและให้บริการ ดูแล
351/36 หมู่ที่ 10
ตรวจสอบ ซ่อมแซม บารุงรักษาเครื่อง
หยอดเหรียญทุกประเภท ได้แก่ เครื่องซัก
ผ้าชนิดหยอดเหรียญ เครื่องเติมเงินหยอด
เหรียญ เครื่องน้าดื่มหยอดเหรียญ

ต.โชคชัย

อ.โชคชัย

จ.นครราชสีมา

30190

3,955 0303563001976 หจ.ศิรกิ าเนิด โชคชัยเรซซิ่ง

27/3/2563

1,000,000

45401

ประกอบกิจการซื้อและจาหน่าย
รถจักรยานยนต์มือสอง

ต.โชคชัย

อ.โชคชัย

จ.นครราชสีมา

30190

ั น์ จากัด
3,956 0305563001692 บจ.พงษ์ภิวฒ
3,957 0303563001852 หจ.โปรคลีน88

3/3/2563
24/3/2563

1,000,000
1,000,000

41002
81210

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างต่างๆ
223 หมู่ที่ 15
ประกอบกิจการบริการรับทาความสะอาด 14/3 หมู่ที่ 6
ทุกชนิด

ต.ทุ่งอรุณ
ต.ด่านนอก

อ.โชคชัย
อ.ด่านขุนทด

จ.นครราชสีมา
จ.นครราชสีมา

30190
30210

3,958 0303563001429 หจ.เดอะกรีนแลนด์ สเตชั่น
3,959 0303563001780 หจ.ศิรภิ ูมิฐาน คอนสตรัคชั่น

2/3/2563
19/3/2563

1,000,000
1,000,000

47300
41002

ประกอบกิจการขายปลีกน้ามันเชื้อเพลิง
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างต่างๆ

ต.หนองยาง
ต.อรพิมพ์

อ.เฉลิมพระเกียรติ
อ.ครบุรี

จ.นครราชสีมา
จ.นครราชสีมา

30230
30250

219 หมู่ที่ 1
95 หมู่ที่ 12
149 หมู่ที่ 4

36/1 หมู่ที่ 2
42 หมู่ที่ 11

95/2 หมู่ที่ 6

91 หมู่ที่ 7
43 หมูท่ ี่ 8

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

3,960 0303563001950 หจ.โชคจงมา ทรานสปอร์ต
3,961 0303563002034 หจ.เอลเจี้ยน คอนสตรัคชั่น
3,962 0305563001889 บจ.ทรัพย์ฉิมพลี วู๊ดชิพ จากัด

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

254 หมู่ที่ 1
136 หมูท่ ี่ 9
299 หมูท่ ี่ 6

รหัส
ไปรษณีย์

อำเภอ

จังหวัด

ต.อรพิมพ์
ต.ชุมพวง
ต.ขุย

อ.ครบุรี
อ.ชุมพวง
อ.ลาทะเมนชัย

จ.นครราชสีมา
จ.นครราชสีมา
จ.นครราชสีมา

30250
30270
30270

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

27/3/2563
31/3/2563
17/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000

49323
41002
49339

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างต่างๆ
ประกอบกิจการขนส่งแร่ธาติ ดิน หิน
ทราย วัตถุ วัสดุก่อสร้างทุกชนิด และ
พืชผลทางการเกษตร

3,963 0305563001765 บจ.ก้าวนา เอ็นจิเนียริ่งกรุ๊ป จากัด

6/3/2563

1,000,000

71102

ประกอบกิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้ 463 หมู่ที่ 2
คาปรึกษาทางด้านเทคนิค ที่เกี่ยวข้อง

ต.ขามทะเลสอ

อ.ขามทะเลสอ

จ.นครราชสีมา

30280

3,964 0303563001453 หจ.พงษ์ณพิ ัฒน์ รับเหมาก่อสร้าง
3,965 0303563001615 หจ.วอเตอร์สโตร์ นครราชสีมา

3/3/2563
10/3/2563

1,000,000
1,000,000

41002
47190

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างต่างๆ
ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องกรองน้า
อะไหล่ สารกรองน้า สารเคมีบาบัดน้า

131 หมู่ที่ 7
874/1 หมู่ที่ 3

ต.พะงาด
ต.จอหอ

อ.ขามสะแกแสง
อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา
จ.นครราชสีมา

30290
30310

3,966 0303563001801 หจ.โฮม รีโนเวท
3,967 0305563001757 บจ.ยูนิคอร์น แบรนด์ จากัด

19/3/2563
6/3/2563

1,000,000
1,000,000

41001
47711

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด
ประกอบกิจการร้านค้าขายปลีกเสื้อผ้า
เครื่องแต่งกาย และส่วนประกอบของ
เครื่องแต่งกาย

161/28 หมู่ที่ 15
561 หมู่ที่ 3

ต.จอหอ
ต.จอหอ

อ.เมืองนครราชสีมา
อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา
จ.นครราชสีมา

30310
30310

3,968 0305563001781 บจ.อุ้มบุญเพิ่มพูลทรัพย์อนันต์
จากัด

9/3/2563

1,000,000

47190

ประกอบกิจการขายสินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไป 1410 หมู่ที่ 13

ต.จอหอ

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

30310

3,969 0305563001897 บจ.พี เมดิคอล อินเตอร์เทรดดิ้ง
จากัด

18/3/2563

1,000,000

46441

ประกอบกิจการขายส่งสินค้าทางเภสัช
ภัณฑ์และทางการแพทย์

172 หมู่ที่ 1 ถนนรัตจนจันทร์

ต.จอหอ

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

30310

3,970 0305563002028 บจ.โตเกียวนานาชาติ เทรดดิ้ง
(ประเทศไทย) จากัด

23/3/2563

1,000,000

46102

ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออกสินค้า
ประเภทเครื่องปรุงรสทุกชนิด

70 หมู่ที่ 14

ต.สระตะเคียน

อ.เสิงสาง

จ.นครราชสีมา

30330

3,971 0303563001992 หจ.สามชาย คาร์วอช

30/3/2563

1,000,000

45203

ประกอบกิจการทาความสะอาดและการ 30 หมู่ที่ 5
บริการบารุงรักษารถยนต์ เช่น การบริการ
ล้างรถ

ต.ดอนยาวใหญ่

อ.โนนแดง

จ.นครราชสีมา

30360

3,972 0303563001861 หจ.โรงคั่วกาแฟ

24/3/2563

1,000,000

46318

ประกอบกิจการซื้อ ขาย กาเเฟ ชา โกโก้
เเละวัตถุดิบต่างๆทางการเกษตร

185 หมู่ที่ 11

ต.ไทยสามัคคี

อ.วังน้าเขียว

จ.นครราชสีมา

30370

3,973 0303563001518 หจ.คุณยาวกรุ๊ป

4/3/2563

1,000,000

82920

ประกอบกิจการโรงงานเเพ็คเเละบรรจุ
ผลิตภัณฑ์อาหาร

179 หมู่ที่ 4 ถนนมิตรภาพ

ต.นากลาง

อ.สูงเนิน

จ.นครราชสีมา

30380

3,974 0303563001496 หจ.เมธี 2020

4/3/2563

1,000,000

46314

ประกอบกิจการขาย ส่งออก ผลิตภัณฑ์
นมทุกประเภท รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีนม
เป็นส่วนประกอบหลัก

67 หมู่ที่ 6

ต.ไทยเจริญ

อ.หนองบุญมาก

จ.นครราชสีมา

30410

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

3,975 0305563001684 บจ.ทราส 168 (ประเทศไทย) จากัด

3/3/2563

1,000,000

46421

ประกอบกิจการจาหน่ายส่ง เครื่องล้างจาน 48/1 หมู่ที่ 2
เครื่องล้างแก้ว เครื่องล้างหลอดแก้ว
เครื่องตัดกาบหมาก

ต.หนองตะไก้

อ.หนองบุญมาก

จ.นครราชสีมา

30410

3,976 0303563001691 หจ.พรสาราญ
3,977 0303563001569 หจ.พีที. อิเล็คทริค แอนด์ เซอร์วสิ

16/3/2563
9/3/2563

1,000,000
900,000

41002
46494

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
212 หมู่บ้าน แก่งขาม หมู่ที่ 9
ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องเคหะภัณฑ์ 222/6 หมู่ที่ 1
เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแก้ว
เครื่องครัว เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า
รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้า
ดังกล่าว

ต.แก้งสนามนาง
ต.หนองบัวศาลา

อ.แก้งสนามนาง
อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา
จ.นครราชสีมา

30440
30000

3,978 0303563001411 หจ.ต้นน้า คอนเน็คท์

2/3/2563

700,000

47411

ประกอบกิจการจาหน่ายคอมพิวเตอร์
629/29 หมู่ที่ 1
รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ อุปกรณ์สื่อสาร
โทรศัพท์

ต.โพธิ์กลาง

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

30000

3,979 0305563002061 บจ.สริณาเวลตี้ จากัด

24/3/2563

700,000

47912

ประกอบกิจการจาหน่ายยาสีฟันทุกชนิด
โดยผ่านสื่อออนไลน์ทุกประเภท (ที่ไม่ใช่
ธุรกิจตลาดแบบตรงหรือธุรกิจขายตรง)

584 หมู่ที่ 10

ต.หัวทะเล

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

30000

3,980 0303563001828 หจ.เอ.เอ็น.เอส.เอนิซซา

23/3/2563

500,000

96309

ประกอบกิจการคลินิกเวชกรรม เสริม
ความงาม

1318/6 ถนนสุรนารายณ์

ต.ในเมือง

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

30000

3,981 0303563001933 หจ.เม็ท.จี(ไทยแลนด์)

26/3/2563

500,000

10799

ประกอบกิจการผลิตอาหารเสริมเพื่อ
สุขภาพทุกชนิด

637/17 หมู่ที่ 5 ซอยจารัส ถนนราช
สีมา-ปักธงชัย

ต.ปรุใหญ่

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

30000

3,982 0303563001968 หจ.เอส เค คุรภุ ัณฑ์

27/3/2563

500,000

46900

ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องอุปโภค
บริโภคทั่วไป

148 ถนนมหาชัย

ต.ในเมือง

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

30000

3,983 0303563001984 หจ.อินเตอร์คาร์รุ่งเรือง

27/3/2563

500,000

45201

ประกอบกิจการอู่ซ่อมรถแบบครบวงจร
รับซ่อมรถทุกชนิด

115 หมู่ที่ 1

ต.หนองจะบก

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

30000

5/3/2563

500,000

96309

ประกอบกิจการให้บริการติดตั้งเครื่องเสียง 1121/4 หมู่ที่ 5
รถยนต์และอุปกรณ์ทุกชนิดเกี่ยวกับงาน
ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์

ต.หนองจะบก

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

30000

3,985 0305563001846 บจ.ศิริ โกลบอล เอ็นเตอร์ไพรส์
จากัด

16/3/2563

500,000

46313

ประกอบกิจการส่งออก และจาหน่ายผัก
และผลไม้ออร์แกนิคทุกชนิด

149 หมู่ที่ 7

ต.หนองกระทุ่ม

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

30000

3,986 0305563002184 บจ.ทรัพย์มหาศาล ทรานสปอร์ต
2015 จากัด

30/3/2563

500,000

49323

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า

333/208 หมู่ที่ 4

ต.ไชยมงคล

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

30000

3,984 0305563001731 บจ.ซาวด์สปีด จากัด

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

3,987 0303563001470 หจ.เพิ่มทรัพย์ เกษตรภัณฑ์

3/3/2563

500,000

46692

ประกอบกิจการขายเวชภัณฑ์และ
197/2 หมู่ที่ 15
เคมีภัณฑ์ทางการเกษตร ขายเมล็กพันธุ์
พืชและอาหารสัตว์ทุกชนิด ขายเครื่องมือ
และอุปกรณ์ทางการเกษตรทุกชนิด

ต.ในเมือง

อ.พิมาย

จ.นครราชสีมา

30110

3,988 0303563001585 หจ.เอพีเอ็น คอนสตรัคชั่น 2020

9/3/2563

500,000

43210

ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้ง ซ่อมแซม
บารุงรักษา เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

117 หมู่ที่ 10

ต.บิง

อ.โนนสูง

จ.นครราชสีมา

30160

3,989 0303563001607 หจ.เอ็น.ที.คลังออนไลน์

10/3/2563

500,000

47912

ประกอบกิจการจาหน่ายรองเท้ามือสอง
กระเป๋ามือสอง เสื้อผ้ามือสอง และสินค้า
อื่นๆ ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต

206 หมู่ที่ 1

ต.โคกกลาง

อ.ประทาย

จ.นครราชสีมา

30180

3,990 0303563001810 หจ.กฤชณภัทร

20/3/2563

500,000

43120

ประกอบกิจการขุด เจาะ ตัก ดูด ขน
เคลื่อนย้าย ถ่ายเท อิฐหินปูนทรายกรวด
ดินลูกรังรวมถึงแร่ธาตุอื่นทุกชนิด

65 หมู่ที่ 1

ต.ท่าจะหลุง

อ.โชคชัย

จ.นครราชสีมา

30190

3,991 0303563001593 หจ.เจพี รุ่งเรือง คอนสตรัคชั่น
2020

10/3/2563

500,000

41002

ประกอบกิจการรับซ่อมแซมอาคารและ
ทรัพย์สินซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์
และเหตุที่เกิดจากภัยธรรมชาติ

13/1 หมู่ที่ 11

ต.ท่าช้าง

อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.นครราชสีมา

30230

3,992 0303563001925 หจ.แอนตลาดนัดหนองสรวง

26/3/2563

500,000

47190

ประกอบกิจการร้านค้าเพื่อจาหน่ายสินค้า 208 หมู่ที่ 1
อุปโภคบริโภคทุกชนิด ทั้งปลีกและส่ง

ต.หนองสรวง

อ.ขามทะเลสอ

จ.นครราชสีมา

30280

3,993 0303563001381 หจ.เจเคพีค้าวัสดุ
3,994 0303563001739 หจ.คอมพาส อินโซลูชั่น ซิสเทม

2/3/2563
17/3/2563

500,000
300,000

47524
33132

ประกอบกิจการจาหน่ายวัสดุก่อสร้าง
ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม
บารุงรักษา อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องมือ
การแพทย์ ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ดูแล
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบอินเทอร์เน็ต
โครงสร้างเครือข่าย

80/1 หมู่ที่ 10
1683 ถนนมุขมนตรี

ต.โคกสูง
ต.ในเมือง

อ.เมืองนครราชสีมา
อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา
จ.นครราชสีมา

30310
30000

3,995 0303563001763 หจ.พิสิทธิ์ สืบสอน
3,996 0303563001399 หจ.ริบบิ้น โกลด์

18/3/2563
2/3/2563

300,000
300,000

41002
47912

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด
ประกอบกิจการจาหน่ายสินค้าทุกชนิด
โดยวิธกี ารใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

275 หมู่ที่ 3
29 หมู่ที่ 14

ต.หนองหญ้าขาว
ต.ตูม

อ.สีคิ้ว
อ.ปักธงชัย

จ.นครราชสีมา
จ.นครราชสีมา

30140
30150

3,997 0303563001712 หจ.บราวน์เซอร์เคิล
3,998 0303563001640 หจ.บ้านสองผลไม้กรุ๊ป

16/3/2563
11/3/2563

201,000
200,000

46318
55901

ประกอบกิจการซื้อ ขายเมล็ดกาแฟ
การบริการห้องพักหรือที่พักอาศัยสาหรับ
นักเรียน/นักศึกษา

194/1 หมู่ที่ 21
850 ซอยมิตรภาพ15

ต.ในเมือง
ต.ในเมือง

อ.พิมาย
อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา
จ.นครราชสีมา

30110
30000

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

3,999 0303563001798 หจ.เอสเอส 1990 การตลาด

19/3/2563

200,000

73101

ประกอบกิจการรับทาสื่อโฆษณา
375/7 หมู่ที่ 4
การตลาด โดยวิธกี ารใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ต.ไชยมงคล

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

30000

4,000 0303563001674 หจ.เอสเอ็มที เซอร์วสิ โซลูชั่น

12/3/2563

200,000

47612

ประกอบกิจการขายปลีกเครื่องเขียน
เครื่องใช้สานักงาน

98/22 หมู่ที่ 4

ต.ปากช่อง

อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา

30130

4/3/2563

200,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุก
ประเภท

36 หมู่ที่ 7

ต.หนองหญ้าขาว

อ.สีคิ้ว

จ.นครราชสีมา

30140

30/3/2563
3/3/2563
5/3/2563

200,000
100,000
100,000

46311
85493
74101

ประกอบกิจการขายไข่ไก่ และชิ้นส่วนไก่
กิจกรรมกวดวิชาทั่วไป
ประกอบกิจการรับเหมาออกแบบและ
ติดตั้งงานกระจก งานอลูมิเนียมทุกชนิด
รับตกแต่งอาคาร สานักงาน ที่พักอาศัย
ต่อเติมอาคารทุกประเภท

108 หมู่ที่ 10
361/1 หมู่ที่ 6
1444/3 หมู่ที่ 4

ต.ลาดบัวขาว
ต.สุรนารี
ต.หนองจะบก

อ.สีคิ้ว
อ.เมืองนครราชสีมา
อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา
จ.นครราชสีมา
จ.นครราชสีมา

30140
30000
30000

4,005 0303563001895 หจ.เก็ต เฮลตี้ ไลฟ์เบทเทอร์ แอนด์ 25/3/2563
บี แฮปปี้

100,000

96104

ประกอบกิจการให้บริการให้คาปรึกษา
ด้านสุขภาพและความงามทุกชนิด

459 หมู่ที่ 4

ต.สูงเนิน

อ.สูงเนิน

จ.นครราชสีมา

30170

4,006 0303563001623 หจ.เอ็มเค เอนเทอร์พรีเนอร์ชิป

10/3/2563

100,000

46900

ประกอบกิจการจาหน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภคทุกชนิด ทั้งนาเข้ามาจาหน่ายใน
ประเทศและส่งออกไปจาหน่ายยัง
ต่างประเทศ

413 หมู่ที่ 1

ต.โชคชัย

อ.โชคชัย

จ.นครราชสีมา

30190

4,007 0303563001755 หจ.กาแตนิ ช็อป เสื้อผ้าราคาส่ง

18/3/2563

100,000

46414

ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องแต่งกาย
เสื้อผ้า บุรษุ สตรี เด็กและเด็กอ่อน ชุด
นอน แฟชั่น

89 หมู่ที่ 12

ต.ตาจั่น

อ.คง

จ.นครราชสีมา

30260

4,008 0303563001437 หจ.บ๊วย เบนซ์ แทงค์เกอร์

2/3/2563

100,000

49339

ประกอบกิจการขนส่งสินค้าอื่นๆ ทางถนน 406 หมู่ที่ 6
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ต.หนองหัวแรต

อ.หนองบุญมาก

จ.นครราชสีมา

30410

4,009 0305563001951 บจ.สตรอง ทูเกตเธอร์ จากัด

19/3/2563

90,000

69200

ประกอบกิจการทาบัญชี การตรวจสอบ
บัญชี และให้คาปรึกษาด้านภาษี

395 ถนนมหาดไทย

ต.ในเมือง

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

30000

4,010 0305563001960 บจ.คอนสแตนท์ แอนด์ สตรอง
จากัด

19/3/2563

90,000

69200

ประกอบกิจการทาบัญชี การตรวจสอบัญชี 395 ถนนมหาดไทย
และให้คาปรึกษาด้านภาษี

ต.ในเมือง

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

30000

3/3/2563

80,000

47721

ประกอบกิจการจาหน่ายยารักษาโรค ยา
สาหรับสัตว์เลี้ยง ทุกชนิดทุกประเภท

ต.ตะขบ

อ.ปักธงชัย

จ.นครราชสีมา

30150

4,001 0303563001534 หจ.ณิชา จินดามณี
4,002 0303563002026 หจ.ป.เชิดชู
4,003 0303563001488 หจ.สิรทิ รัพย์วณิก
4,004 0303563001551 หจ.ภูดิศ กระจก อลูมิเนียม

4,011 0303563001445 หจ.วัชรีธนา

31 หมู่ที่ 16

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

4,012 0315563000459 บจ.มงคลเกษตรโกลด์ จากัด

24/3/2563

5,000,000

47732

ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร
พลดย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัสุดทา
เทียมสิ่งดังกล่าว

4,013 0313563000716 หจ.โรงน้าแข็งธนวรรณ ทิพย์วารี

26/3/2563

5,000,000

11041

4,014 0315563000424 บจ.รักษาความปลอดภัย บรรหาร
อินเตอร์การ์ด จากัด

17/3/2563

5,000,000

4,015 0313563000732 หจ.บัวแสนการช่าง
4,016 0315563000491 บจ.สัตตวัฒต์ 925 จากัด

27/3/2563
27/3/2563

4,017 0315563000483 บจ.วิชญ์พล คอร์ปอเรชั่น ซิสเต็ม
จากัด

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
231 ถนนสุนทรเทพ

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

ต.ในเมือง

อ.เมืองบุรรี มั ย์

จ.บุรรี มั ย์

31000

ประกอบกิจการโรงงานผลิตน้าดื่ม
176/2 หมู่ที่ 6
จาหน่ายน้าดื่ม รวมถึงการให้บริการขนส่ง
น้าแข็งและน้าดื่ม

ต.บ้านจาน

อ.พุทไธสง

จ.บุรรี มั ย์

31120

80100

ประกอบกิจการรักษาความปลอดภัย(เมื่อ 185/7 หมู่ที่ 5
ได้รบั อนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

ต.ลาปลายมาศ

อ.ลาปลายมาศ

จ.บุรรี มั ย์

31130

5,000,000
5,000,000

41002
41001

รับเหมาก่อสร้างอาคาร
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร
พาณิชย์และที่พักอาศัย และงานก่อสร้าง
ทุกชนิด

ต.ส้มป่อย
ต.ละหานทราย

อ.โนนดินแดง
อ.ละหานทราย

จ.บุรรี มั ย์
จ.บุรรี มั ย์

31170
31170

26/3/2563

5,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 118 หมู่ที่ 5
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่
ทาการ ถนน สะพาน เขื่อน

ต.โคกขมิ้น

อ.พลับพลาชัย

จ.บุรรี มั ย์

31250

4,018 0313563000686 หจ.ส. พัชรินทร์ ก่อสร้าง

25/3/2563

4,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 39 หมู่ที่ 3
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่
ทาการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมง และ
งานก่อสร้างอื่นทุกชนิด รวมทั้งงานโยธา
ทุกชนิด

ต.บัวทอง

อ.เมืองบุรรี มั ย์

จ.บุรรี มั ย์

31000

4,019 0315563000416 บจ.ภู-ภา ละหานทราย จากัด
4,020 0315563000432 บจ.ดาร์นา อาเชอร์ จากัด

17/3/2563
18/3/2563

3,000,000
2,000,000

41001
56101

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ประกอบกิจการจาหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม ทุกชนิดทุกประะเภท

ต.ละหานทราย
ต.บ้านยาง

อ.ละหานทราย
อ.เมืองบุรรี มั ย์

จ.บุรรี มั ย์
จ.บุรรี มั ย์

31170
31000

4,021 0313563000601 หจ.บุรรี มั ย์ รถยก

12/3/2563

2,000,000

49339

ประกอบกิจการขนส่งสินค้าอื่น ๆ ทางถนน 29 หมู่ที่ 8
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น เช่น รถยนต์
รถจักยานยนต์

ต.หัวฝาย

อ.แคนดง

จ.บุรรี มั ย์

31150

4,022 0313563000627 หจ.ภูมิภัทร 99

19/3/2563

1,500,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 66 หมู่ที่ 18
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่
ทาการ ถนน สะพาน เขืุอน
่ อุโมงค์ และ
งานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งงาน
โยธาทุกประเภท

ต.สะแกโพรง

อ.เมืองบุรรี มั ย์

จ.บุรรี มั ย์

31000

195 หมู่ที่ 5
1 หมู่ที่ 6

181/3 หมู่ที่ 6
119/1 หมูท่ ี่ 9

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

4,023 0313563000562 หจ.มีไฮมีนา

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

6/3/2563

1,000,000

55101

ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์
ไนท์คลับ

4,024 0313563000678 หจ.เจริญทรัพย์ เอส แอนด์ บี
คอนสตรัคชั่น

23/3/2563

1,000,000

41002

4,025 0313563000724 หจ.ภาษีเจริญทรัพย์

27/3/2563

1,000,000

4,026 0313563000741 หจ.บุรพี ารา

30/3/2563

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
189 หมู่ที่ 14

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

ต.บ้านบัว

อ.เมืองบุรรี มั ย์

จ.บุรรี มั ย์

31000

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 58 หมู่ที่ 21
อาคารพาณิช์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่
ทาการ ถนนสะพาน เขื่อ อุโมงค์ และงาน
ก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด ร่วมทั้งทางาน
โยธาทุกประเภท

ต.หนองตาด

อ.เมืองบุรรี มั ย์

จ.บุรรี มั ย์

31000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร
งานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งงาน
โยธาทุกประเภท

ต.เมืองฝาง

อ.เมืองบุรรี มั ย์

จ.บุรรี มั ย์

31000

1,000,000

13921

ประกอบกิจการผลิตเครื่องนอนผ้าที่ใช้บน 140 หมู่ที่ 2
โต๊ะอาหารห้องน้าและห้องครัว ห้องนอน

ต.สะแกซา

อ.เมืองบุรรี มั ย์

จ.บุรรี มั ย์

31000

2/3/2563

1,000,000

47222

ประกอบกิจการร้านขายปลีกเครื่องดื่มที่
ไม่ใช่แอลกอฮอล์

42/11 ถนนอินจันทร์ณรงค์

ต.ในเมือง

อ.เมืองบุรรี มั ย์

จ.บุรรี มั ย์

31000

4,028 0315563000386 บจ.เอ็ม.โอ. วินโดว์ แอนด์ ดอร์
จากัด

11/3/2563

1,000,000

25113

การผลิตประตู หน้าต่าง กรอบประตู
หน้าต่าง ประตูใหญ่ และ ผลิตภัณฑ์ที่
คล้ายกันที่ทาจากโลหะ

654/50 หมู่ที่ 1

ต.อิสาณ

อ.เมืองบุรรี มั ย์

จ.บุรรี มั ย์

31000

4,029 0315563000394 บจ.เอ เอ็น รวมเจริญรุ่ง จากัด

12/3/2563

1,000,000

46599

ประกอบกิจการให้บริการ จาหน่ายพร้อม 40/8-9 ถนนธานี
ติดตั้งระบบประตูอัตโนมัติ เครื่องกั้นสาม
ขา ประตูม้วนทุกรุ่น

ต.ในเมือง

อ.เมืองบุรรี มั ย์

จ.บุรรี มั ย์

31000

4,030 0313563000651 หจ.มั่นคงดี 2020
4,031 0313563000759 หจ.ซูเลียน นางรอง นิว เอเยนซี่
4,032 0315563000441 บจ.ส.ทิพย์ทองคา จากัด

20/3/2563
31/3/2563
23/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000

41002
46900
47525

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ประกอบกิจการค้าสินค้าอุปโภค-บริโภค
ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้างและ
อุปกรณ์เกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมทุก
ประเภท

29/10 ถนนนางรอง-ปะคา
781/20 ถนนโชคชัย-เดชอุดม
54 หมู่ที่ 1

ต.นางรอง
ต.นางรอง
ต.ทุ่งแสงทอง

อ.นางรอง
อ.นางรอง
อ.นางรอง

จ.บุรรี มั ย์
จ.บุรรี มั ย์
จ.บุรรี มั ย์

31110
31110
31110

4,033 0315563000475 บจ.กบบาดาลแอนด์คอนสตรัคชั่น
จากัด

24/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

45 หมู่ที่ 8

ต.หนองโสน

อ.นางรอง

จ.บุรรี มั ย์

31110

4,034 0315563000505 บจ.วิจิตรภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ 1979
จากัด

30/3/2563

1,000,000

47591

ประกอบกิจการค้า เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่อง 151-155 ถนนประชาสันติสุข
เรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้สานักงาน

ต.นางรอง

อ.นางรอง

จ.บุรรี มั ย์

31110

4,035 0313563000554 หจ.เจ.เอ็น.ทรัพย์รุ่งโรจน์
5/3/2563
4,036 0313563000660 หจ.ห้องเย็นหมึกสยามลาปลายมาศ 20/3/2563

1,000,000
1,000,000

41002
46319

รับเหมาก่อสร้าง
44 หมู่ที่ 8
ประกอบกิจการค้าอาหารแช่แข็งการขาย 24 หมู่ที่ 6
ส่งและการขายปลีก

ต.พุทไธสง
ต.ลาปลายมาศ

อ.พุทไธสง
อ.ลาปลายมาศ

จ.บุรรี มั ย์
จ.บุรรี มั ย์

31120
31130

4,027 0315563000343 บจ.ต่อเติมเสริมกาแฟ จากัด

162 หมู่ที่ 11

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

4,037 0315563000351 บจ.168 มหาลาภ จากัด

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

6/3/2563

1,000,000

68102

ประกอบกิจการ ซื้อ ขายที่ดิน จัดสรรที่ดิน 185/1 หมู่ที่ 5
(ซึ่งมิใช้การจานอง)

ต.ลาปลายมาศ

อ.ลาปลายมาศ

จ.บุรรี มั ย์

31130

4,038 0313563000694 หจ.นพการไฟฟ้า

26/3/2563

1,000,000

43210

ประกอบกิจการติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบ
น้าปะปา และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

18 หมู่ที่ 2

ต.ประโคนชัย

อ.ประโคนชัย

จ.บุรรี มั ย์

31140

4,039 0313563000708 หจ.นวกิจรีไซเคิล 2020

26/3/2563

1,000,000

46695

ประกอบกิจการค้าของเก่า รับซื้อของเก่า
เศษวัสดุ เหล็ก กระดาษ ลวด ทองแดง
ขวด สายไฟ

504 หมู่ที่ 1

ต.ประโคนชัย

อ.ประโคนชัย

จ.บุรรี มั ย์

31140

4,040 0315563000467 บจ.เอ็นพีเอส โซลูชั่น (2020) จากัด 24/3/2563

1,000,000

33122

ประกอบธุรกิจซ่อมแซม บารุงรักษา
เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม

20-21/2 หมู่ที่ 7

ต.นิคม

อ.สตึก

จ.บุรรี มั ย์

31150

4,041 0315563000378 บจ.ไฮเทค เฮิรบ์ จากัด

10/3/2563

1,000,000

46101

ประกอบกิจการนาเข้าและส่งออกสมุนไพร 59 หมู่ที่ 1
และพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด

ต.กระสัง

อ.กระสัง

จ.บุรรี มั ย์

31160

4,042 0313563000619 หจ.ทรัพย์ไพศาล888 เนอร์สซิ่ง
แคร์

16/3/2563

1,000,000

86909

ประกอบกิจการให้บริการจัดส่งพนนักงาน 136 หมู่ที่ 14
ดูและผุ้ป่วย เฝ้าไข้ จัดส่งพี่เลี้ยงดูแลเด็ก
เล็กและเด็กโต ผู้สูงอายุ แม่บ้าน แม่ครัว
(เมื่อได้รบั อนุญาตจาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

ต.ลานางรอง

อ.โนนดินแดง

จ.บุรรี มั ย์

31170

6/3/2563

1,000,000

43223

ประกอบกิจการติดตั้งและบริการล้างทา
ความสะอาดระบบปรับอากาศ

8 หมู่ที่ 8

ต.ทุ่งกระเต็น

อ.หนองกี่

จ.บุรรี มั ย์

31210

4,044 0313563000643 หจ.บุญเฮียงทรัพย์ทวี 24
4,045 0315563000408 บจ.กุลญาดาการบัญชีและภาษี
อากร จากัด

19/3/2563
17/3/2563

1,000,000
1,000,000

41002
69200

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
รับจัดทาภาษีอากรทุกชนิด รับจัดทางบ
การเงิน

38 หมู่ที่ 12
55/1 หมู่ที่ 9

ต.ไทยเจริญ
ต.จันดุม

อ.ปะคา
อ.พลับพลาชัย

จ.บุรรี มั ย์
จ.บุรรี มั ย์

31220
31250

4,046 0313563000546 หจ.รุ่งเรืองเกียรติก่อสร้าง
ั นา
4,047 0313563000635 หจ.ธนบูรณ์วฒ
4,048 0315563000360 บจ.เคพี เมคไลฟ์เบทเทอร์บี จากัด

5/3/2563
19/3/2563
10/3/2563

990,000
500,000
500,000

41002
68103
46102

รับเหมาก่อสร้าง
184 หมู่ที่ 4
ประกอบกิจการใช้เช่าห้องพักอาศัย หอพัก 43/27 ถนนธานี
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนค้าอาหาร
4/25 ถนนศรีเพ็ชร
เสริมทุกชนิด ยกเว้นกิจการประกันภัย
การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้า
หลักทรัพย์

ต.อิสาณ
ต.ในเมือง
ต.ในเมือง

อ.เมืองบุรรี มั ย์
อ.เมืองบุรรี มั ย์
อ.เมืองบุรรี มั ย์

จ.บุรรี มั ย์
จ.บุรรี มั ย์
จ.บุรรี มั ย์

31000
31000
31000

9/3/2563

500,000

47190

ประกอบกิจการร้านค้าที่ดาเนินการขาย
ปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป

ต.กระสัง

อ.สตึก

จ.บุรรี มั ย์

31150

4,043 0313563000571 หจ.โชคชัชชญา เซอร์วสิ แอนด์ซัพ
พลาย

4,049 0313563000589 หจ.พลอย เพชรการค้า

132 หมู่ที่ 1

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

4,050 0313563000597 หจ.ช้างน้อยการสร้าง2020

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

9/3/2563

500,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร 218 หมู่ที่ 3
พาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทาการ
ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงาน
ก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทางาน
โยธาทุกประเภท

ต.กันทรารมย์

อ.กระสัง

จ.บุรรี มั ย์

31160

4,051 0323563000414 หจ.มุ่งทวี 2020
9/3/2563
4,052 0323563000520 หจ.ไร่นาอินทนิล
19/3/2563
4,053 0325563000343 บจ.เพชรทอง อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต 10/3/2563
จากัด

5,000,000
3,000,000
3,000,000

47190
46209
49339

ประกอบกิจการอุปโภค บริโภค
จาหน่ายสินค้าทางการเกษตร
ประกอบกิจการส่งออกสินค้าอุปโภค
บริโภค ทุกชนิด

46/1-2 ถนนภักดีชุมพล
12/2 ถนนหลักเมือง
3 หมู่ที่ 3

ต.ในเมือง
ต.ในเมือง
ต.คอโค

อ.เมืองสุรนิ ทร์
อ.เมืองสุรนิ ทร์
อ.เมืองสุรนิ ทร์

จ.สุรนิ ทร์
จ.สุรนิ ทร์
จ.สุรนิ ทร์

32000
32000
32000

4,054 0323563000457 หจ.ห้างทองเยาวราช ศีขรภูมิ

12/3/2563

3,000,000

47732

ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน พลอย
เพชร

26 หมู่ที่ 2

ต.ระแงง

อ.ศีขรภูมิ

จ.สุรนิ ทร์

32110

3/3/2563

2,000,000

43210

ประกอบกิจการรับเหมาระบบไฟฟ้า
3 หมู่ที่ 2
ติดตั้งข้อต่อและการเดินสายฟฟ้าแสงสว่าง

ต.ตระแสง

อ.เมืองสุรนิ ทร์

จ.สุรนิ ทร์

32000

4,056 0323563000601 หจ.เทพประทานพร การช่าง๒๐๒๐ 31/3/2563
4,057 0323563000481 หจ.พีพี แทรกเตอร์ (2017)
16/3/2563

2,000,000
2,000,000

41002
46530

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
111 หมู่ที่ 9
ประกอบกิจการจาหน่ายอะไหล่เครื่องยนต์ 555/35 หมู่ที่ 5
และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิด

ต.แก
ต.บ้านพลวง

อ.รัตนบุรี
อ.ปราสาท

จ.สุรนิ ทร์
จ.สุรนิ ทร์

32130
32140

4,058 0323563000465 หจ.ส.เทียนถวาย ธเนศศักดิ์ ขนส่ง 13/3/2563
4,059 0323563000473 หจ.ส.เอี่ยมสะอาด ขนส่ง
13/3/2563
4,060 0325563000408 บจ.ออเทกซ์ อินเตอร์ จากัด
26/3/2563

2,000,000
2,000,000
2,000,000

49323
49323
46421

ประกอบกิจการการขนส่งสินค้า
57 หมู่ที่ 8
การขนส่งและขนถ่ายสินค้า
86 หมู่ที่ 13
ประกอบกิจการขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและ 10 หมูท่ ี่ 5
อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน

ต.เทพรักษา
ต.เทพรักษา
ต.กระเทียม

อ.สังขะ
อ.สังขะ
อ.สังขะ

จ.สุรนิ ทร์
จ.สุรนิ ทร์
จ.สุรนิ ทร์

32150
32150
32150

4,061 0323563000449 หจ.พี ดับเบิลยู ที 1990

12/3/2563

1,000,000

47912

ประกอบกิจการจาหน่ายสินค้าทาง
ออนไลน์ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์บารุงผิว

ต.นาดี

อ.เมืองสุรนิ ทร์

จ.สุรนิ ทร์

32000

4,062 0323563000589 หจ.กวดวิชามานะติวเตอร์
4,063 0323563000597 หจ.กฤษวีณภ์ ัค
4,064 0325563000378 บจ.บี พี ซี 2020 จากัด

27/3/2563
27/3/2563
13/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000

85493
47723
46639

ประกอบกิจการกวดวิชาทั่วไป
118 ถนนเทศบาล 4
ขายปลีกสินค้าทั่วไป เช่น เครื่องสาอาง 218 หมู่ที่ 12
ประกอบกิจการซื้อมา ขายไป เป็นตัวแทน 22 หมู่ท่ี 4
จาหน่าย วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และ
เครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง

ต.ในเมือง
ต.นอกเมือง
ต.บุฤาษี

อ.เมืองสุรนิ ทร์
อ.เมืองสุรนิ ทร์
อ.เมืองสุรนิ ทร์

จ.สุรนิ ทร์
จ.สุรนิ ทร์
จ.สุรนิ ทร์

32000
32000
32000

4,065 0323563000571 หจ.โนนสวรรค์ค้าของเก่า
4,066 0325563000386 บจ.ลุงอิ ออโตคาร์ จากัด
4,067 0325563000335 บจ.เอ็มพี ช็อป ไลฟ์ จากัด

25/3/2563
20/3/2563
9/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000

46695
45103
47711

รับซื้อของเก่า
ประกอบกิจการจาหน่ายรถยนต์มือสอง
ประกอบกิจการขายเครื่องแต่งกาย เสื้อ
รองเท้า เครื่องสาอาง ทั้งหน้าร้านและ
ออนไลน์

ต.หนองขวาว
ต.จารพัต
ต.ท่าตูม

อ.ศีขรภูมิ
อ.ศีขรภูมิ
อ.ท่าตูม

จ.สุรนิ ทร์
จ.สุรนิ ทร์
จ.สุรนิ ทร์

32110
32110
32120

4,055 0323563000384 หจ.พี เค ไลท์ติ้ง พาวเวอร์

143 หมู่ที่ 6

76 หมู่ที่ 1
63 หมู่ที่ 9
131/1 หมู่ที่ 7

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

4,068 0323563000554 หจ.ตั้งอภิทรัพย์คอนสตรัคชั่น
4,069 0325563000394 บจ.อัปสรา คอสเมติก จากัด

20/3/2563
25/3/2563

1,000,000
1,000,000

41002
20232

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
การผลิตเครื่องหอม เครื่องสาอาง และ
ผลิตภัณฑ์ในห้องน้า

261 หมู่ที่ 9
322/4 หมู่ที่ 2

ต.ไผ่
ต.กังแอน

อ.รัตนบุรี
อ.ปราสาท

จ.สุรนิ ทร์
จ.สุรนิ ทร์

32130
32140

4,070 0325563000416 บจ.โบนิตา อ่าว จากัด
4,071 0323563000503 หจ.ซูเลียน นิวสังขะ เอเยนซี่

27/3/2563
17/3/2563

1,000,000
1,000,000

47599
46900

ร้านขายปลีกของใช้อื่นๆในครัวเรือน
ประกอบกิจการค้าสินค้าเพื่อการอุปโภค
บริโภค

457-459 หมู่ที่ 2
29/5 หมู่ที่ 1

ต.กังแอน
ต.บ้านชบ

อ.ปราสาท
อ.สังขะ

จ.สุรนิ ทร์
จ.สุรนิ ทร์

32140
32150

4,072 0325563000360 บจ.สังขะธนาค้าเหล็ก จากัด
4,073 0323563000546 หจ.ปาริชาติ ทรานสปอร์ต 2020

13/3/2563
20/3/2563

1,000,000
1,000,000

46622
49339

ขายเหล็กทุกชนิด
ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทุกประเภท
ทางถนนโดยยานพาหนะ

147 หมู่ที่ 11
45 หมู่ที่ 4

ต.สังขะ
ต.เมืองลีง

อ.สังขะ
อ.จอมพระ

จ.สุรนิ ทร์
จ.สุรนิ ทร์

32150
32180

4,074 0323563000431 หจ.สุพัตรา อินซูเลชั่น แอร์ เอ็นจิ
เนียริ่ง

11/3/2563

1,000,000

23992

ประกอบกิจการทาฉนวนกันความร้อน งาน 5 หมู่ที่ 3
เชื่อมเหล็ก และอุปกรณ์ต่าง ๆ

ต.คูตัน

อ.กาบเชิง

จ.สุรนิ ทร์

32210

19/3/2563
13/3/2563
19/3/2563
10/3/2563

1,000,000
1,000,000
900,000
500,000

41001
46622
41002
42202

ประกอบกิจการรับเหมาสร้างบ้าน
การขายเหล็กทุกชนิด
รับเหมาก่อสร้าง
ประกอบกิจการก่อสร้างโครงการ
สาธารณูปโภคเกี่ยวกับสายส่งไฟฟ้ากาลัง
และสายสัญญาณสื่อสาร

ต.ตราดม
ต.ลาดวน
ต.ดอนแรด
ต.สาโรง

อ.ลาดวน
อ.ลาดวน
อ.รัตนบุรี
อ.เมืองสุรนิ ทร์

จ.สุรนิ ทร์
จ.สุรนิ ทร์
จ.สุรนิ ทร์
จ.สุรนิ ทร์

32220
32220
32130
32000

4/3/2563

500,000

47190

ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องแต่งกาย 55 หมู่ที่ 2
เสื้อผ้า เครื่องสาอาง สินค้าอุปโภคบริโภค
ทั้งหน้าร้านและออนไลน์ ทั้งปลีกและส่ง

ต.กุดขาคีม

อ.รัตนบุรี

จ.สุรนิ ทร์

32130

4,080 0323563000562 หจ.หญิงซ่า ช๊อป

23/3/2563

500,000

47912

ค้าขายสินค้าบนสื่ออิเล็คทรอนิกส์อันมิใช่
ธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง อาทิ
เครื่องสาอาง อาหารเสริม

42/1 หมู่ที่ 11

ต.กุดขาคีม

อ.รัตนบุรี

จ.สุรนิ ทร์

32130

4,081 0323563000490 หจ.อัญรินทร์ รุ่งเรืองไพศาล

17/3/2563

150,000

82110

ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงาน
เกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
การตลาด และการจัดจาหน่าย

47 หมู่ที่ 8

ต.บักได

อ.พนมดงรัก

จ.สุรนิ ทร์

32140

4,082 0323563000406 หจ.ธมกรพาณิชย์
4,083 0335563000343 บจ.พีทูซี แอสเซท จากัด

5/3/2563
10/3/2563

100,000
5,000,000

46321
64991

การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ประกอบกิจการรับซื้อหนี้ รับบริหารหนี้
จากกิจการอื่น

81 หมู่ที่ 16
1506/1-2 ถนนขุขันธ์

ต.เมืองแก
ต.เมืองใต้

อ.ท่าตูม
อ.เมืองศรีสะเกษ

จ.สุรนิ ทร์
จ.ศรีสะเกษ

32120
33000

4,084 0333563000333 หจ.ไอ เอส พี เจริญ
4,085 0335563000360 บจ.แม็กกี้ซุปเปอร์สโตร์ จากัด

2/3/2563
12/3/2563

4,000,000
3,000,000

41002
47190

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ประกอบกิจการจาหน่ายสินค้าเบ็ตเตล็ด

101 หมู่ที่ 7
324 หมูท่ ี่ 7

ต.ศรีแก้ว
ต.ยางชุมน้อย

อ.ศรีรตั นะ
อ.ยางชุมน้อย

จ.ศรีสะเกษ
จ.ศรีสะเกษ

33240
33190

4,075
4,076
4,077
4,078

0323563000538
0325563000351
0323563000511
0323563000422

หจ.ประมินทร์ คอนสตรัคชั่น
บจ.ลาดวนธนาค้าเหล็ก จากัด
หจ.ดอนแรดชัยเจริญรุ่งเรือง
หจ.ศิรเิ ทเลคอม

4,079 0323563000392 หจ.อ้ายธูป คุณบี กระเป๋ามือสอง

29 หมู่ที่ 6
413 หมู่ที่ 3
91 หมู่ที่ 15
14 หมู่บ้าน บ้านตราด หมู่ที่ 5

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

4,086 0335563000416 บจ.เอส พีพี อลูมิเนียม แอนด์
กลาส โซลูชั่น จากัด

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

25/3/2563

2,000,000

46639

ประกอบกิจการค้า บานประตู หน้าต่าง 123/12 หมู่ที่ 9
อลูมิเนียม รางน้าฝนอลูมิเนียม อลูมิเนียม
ทุกชนิด พร้อมให้บริการติดตั้ง

ต.พยุห์

อ.พยุห์

จ.ศรีสะเกษ

33230

9/3/2563

1,100,000

43223

ประกอบกิจการบริการติดตั้ง ซ่อมแซม
บารุง เครื่องปรับอากาศและเครื่องทา
ความเย็นทุกชนิด

75 หมู่ที่ 15

ต.ไพรบึง

อ.ไพรบึง

จ.ศรีสะเกษ

33180

4,088 0335563000327 บจ.สเกล98 สตูดิโอ จากัด
4,089 0335563000394 บจ.อาร์ทิมิส 1986 จากัด

6/3/2563
13/3/2563

1,000,000
1,000,000

41002
47413

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ประกอบกิจการขายปลีกโทรศัพท์และ
อุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม

122 หมู่บ้าน โนนกอง หมู่ที่ 6
113/18 หมู่ที่ 9

ต.โพธิ์
ต.หนองครก

อ.เมืองศรีสะเกษ
อ.เมืองศรีสะเกษ

จ.ศรีสะเกษ
จ.ศรีสะเกษ

33000
33000

4,090 0335563000408 บจ.ยูคอนโฮม จากัด

16/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร
พาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย

1502/32-33 ถนนขุขันธ์

ต.เมืองใต้

อ.เมืองศรีสะเกษ

จ.ศรีสะเกษ

33000

4,091 0333563000376 หจ.ป.วารีกิจรุ่งเรือง

6/3/2563

1,000,000

49323

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้า และ
ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ

160/3 หมู่ที่ 15

ต.ทุ่งใหญ่

อ.กันทรลักษ์

จ.ศรีสะเกษ

33110

4,092 0335563000319 บจ.ช่างนัสบิลท์อิน คอร์เปอเรชั่น
จากัด

5/3/2563

1,000,000

31001

ประกอบกิจการผลิต ออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์ทุกประเภท และรับออกแบบ
ตกแต่งภายในของอาคารสานักงานที่พัก
อาศัยทุกประเภท

276 หมู่ที่ 4

ต.ภูเงิน

อ.กันทรลักษ์

จ.ศรีสะเกษ

33110

4,093 0335563000378 บจ.เอ็นอาร์ นเรนทร์ จากัด

12/3/2563

1,000,000

47912

ประกอบกิจการจาหน่ายปลีก
เครื่องสาอาง ผ่านระบบออนไลน์

118/2 หมู่ที่ 1

ต.ทุ่งใหญ่

อ.กันทรลักษ์

จ.ศรีสะเกษ

33110

4,094 0333563000406 หจ.ดีคืนดีวนั ดีเวลลอปเม้นท์

12/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง งาน
โครงสร้าง อาคารที่พักอาศัย

450 หมู่ที่ 7

ต.กาแพง

อ.อุทุมพรพิสัย

จ.ศรีสะเกษ

33120

4,095 0333563000449 หจ.สุภวัชการเกษตร

20/3/2563

1,000,000

46692

ประกอบกิจการค้า ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช 120/4 หมู่ที่ 7
ยาบารุงพืชและสัตว์ เครื่องมือการเกษตร
ทุกชนิด

ต.ดู่

อ.กันทรารมย์

จ.ศรีสะเกษ

33130

4,096 0333563000350 หจ.ดนัยปิโตรเลียม

4/3/2563

1,000,000

47300

ประกอบกิจการ ขายปลีกเชื้องเพลิงยาน
ยนต์ในร้านค้าเฉพาะ (สถานี ปั๊ม)

232 หมู่บ้าน กระเบา หมู่ที่ 4

ต.โนนสูง

อ.ขุนหาญ

จ.ศรีสะเกษ

33150

27/3/2563
4/3/2563
5/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000

47114
41002
49330

ค้าเครื่องใช้เด็ก ของใช้เด็ก
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทุกประเภท
ทางถนน โดยยานพาหนะ

248/6 หมู่ที่ 1
28 หมู่ที่ 8
80 หมู่ที่ 4

ต.สิ
ต.สร้างปี่
ต.พิมาย

อ.ขุนหาญ
อ.ราษีไศล
อ.ปรางค์กู่

จ.ศรีสะเกษ
จ.ศรีสะเกษ
จ.ศรีสะเกษ

33150
33160
33170

4,087 0333563000384 หจ.ธนดล เครื่องเย็น

4,097 0333563000457 หจ.เจ เอ็น บี 2017
4,098 0333563000341 หจ.ว.วัชรพลการโยธา 2020
4,099 0333563000368 หจ.กิตติยา 1990 ทรานสปอร์ต

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

4,100 0333563000392 หจ.ส.สมพงษ์ ก่อสร้าง
4,101 0333563000414 หจ.นนทชัยปิโตรเลียม

11/3/2563
18/3/2563

1,000,000
1,000,000

41002
47300

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ประกอบกิจการค้า น้ามันเชื้อเพลิง
ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน
และสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง

107 หมู่ที่ 8
7/1 หมู่ท่ี 4

ต.พิมาย
ต.โนนปูน

อ.ปรางค์กู่
อ.ไพรบึง

จ.ศรีสะเกษ
จ.ศรีสะเกษ

33170
33180

4,102 0335563000386 บจ.สมทรัพย์เทรดดิ้ง 119 จากัด

12/3/2563

1,000,000

82990

ประกอบกิจการ ประมูลเพื่อรับจ้างทาของ 119 หมู่ที่ 2
ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด

ต.บึงบูรพ์

อ.บึงบูรพ์

จ.ศรีสะเกษ

33220

4,103 0335563000351 บจ.ฟิน อินเตอร์เน็ทเวิรค์ จากัด
4,104 0335563000335 บจ.ฮ้วงลี๋ จากัด

11/3/2563
9/3/2563

1,000,000
574,449

47222
21002

ร้านขายปลีกเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 9 หมู่บ้าน หนองขะโย หมู่ที่ 9
ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่าย ยา
176 หมู่บ้าน บ้านหนองสิม หมู่ที่ 7
สมุนไพร ทางการเกษตรทั้งสดและแห้ง
ยาสมุนไพรผง สาหรับชงเป็นเครื่องดื่ม
สารสกัดสมุนไพรและอาหารเสริม ยาแผน
โบราณ และแผนปัจจุบัน

ต.ตาแย
ต.หมากเขียบ

อ.พยุห์
อ.เมืองศรีสะเกษ

จ.ศรีสะเกษ
จ.ศรีสะเกษ

33230
33000

4,105 0333563000431 หจ.สวนสกาย ออร์คิด

18/3/2563

100,000

47733

ประกอบกิจการร้านขายปลีกดอกไม้ต้นไม้ 102/1 อาคารสกาย ออร์คิด หมู่ที่ 8
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ถนนศรีสะเกษ-ขุขันธ์

ต.หนองครก

อ.เมืองศรีสะเกษ

จ.ศรีสะเกษ

33000

4,106 0333563000422 หจ.เคทีแอล-เอสจี มาร์เก็ตติ้ง

18/3/2563

100,000

70209

ประกอบกิจการให้บริการเป็นที่ปรึกษาให้ 55/1 หมู่ที่ 15
คาแนะนาทางด้านการตลาด การบริหาร
และการจัดการ

ต.น้าอ้อม

อ.กันทรลักษ์

จ.ศรีสะเกษ

33110

4,107 0345563000637 บจ.เพื่อนแท้ เงินด่วน
(อุบลราชธานี) จากัด

12/3/2563

10,000,000

64929

ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย ระดับ
198 หมู่ที่ 8
จังหวัดภายใต้การกากับ(ธุรกิจสินเชื่อพิโก
ไฟแนนซ์ POGO FINANCE)

ต.สาโรง

อ.สาโรง

จ.อุบลราชธานี

34360

4,108 0343563001020 หจ.โคโนมิแลนด์
4,109 0345563000823 บจ.ศศินาไบโอเอ็นเนอร์จี้พลัส
จากัด

24/3/2563
30/3/2563

5,000,000
5,000,000

68102
19202

ประกอบกิจการจัดสรรที่ดินเพื่อจาหน่าย 54 ถนนเทพโยธี
ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายก๊าซ
313 หมู่บ้าน บ้านกุดลาดใต้ หมู่ที่ 9
ชีวภาพเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า การขนส่ง
คมนาคม และอุตสาหกรรมทั่วไป

ต.ในเมือง
ต.กุดลาด

อ.เมืองอุบลราชธานี
อ.เมืองอุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี

34000
34000

4,110 0345563000831 บจ.สินทรัพย์ไทย รีไซเคิล จากัด

31/3/2563

5,000,000

46695

ประกอบกิจการรับซื้อ ขาย และคัดแยก
วัสดุรไี ซเคิล ทุกชนิด

191 หมู่ที่ 10

ต.ขามใหญ่

อ.เมืองอุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี

34000

4,111 0343563000945 หจ.ทองแท้ช่องเม็ก

16/3/2563

5,000,000

47732

ประกอบกิจการ จาหน่ายทองรูปพรรณ
ทอง เงิน นาก และอัญมณีอื่น

14/35 หมู่ที่ 13

ต.ช่องเม็ก

อ.สิรนิ ธร

จ.อุบลราชธานี

34110

4,112 0345563000653 บจ.ทูเกธเธอร์ 2563 กรุ๊ป จากัด

16/3/2563

5,000,000

46209

ประกอบกิจการค้าข้าว ข้าวโพด มัน
สาปะหลัง ทั้งสด และแบบแห้ง รวมทั้ง
สินค้าทางการเกษตรทุกชนิด

268 หมู่ที่ 13

ต.กุดชมภู

อ.พิบูลมังสาหาร

จ.อุบลราชธานี

34110

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

4,113 0343563001101 หจ.เอ็น.วาย.ที.สตีล

30/3/2563

5,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง รับติดตั้ง 167 หมู่บ้าน ศรีพรหม หมู่ที่ 10 ถนน
งานเหล็ก งานโครงสร้างเหล็ก
วิสูตรโยธาภิบาล 3

ต.นาจะหลวย

อ.นาจะหลวย

จ.อุบลราชธานี

34280

4,114 0345563000645 บจ.บั้น หมี่ ไทย เวียด จากัด
4,115 0345563000513 บจ.เรดโค้ดซอฟท์ จากัด

16/3/2563
2/3/2563

4,000,000
3,000,000

56101
47711

ประกอบกิจการจาหน่ายอาหารเวียดนาม 50 ถนนราษฎร์บารุง
ประกอบกิจการขายปลีก-ส่ง นาเข้า
95 หมู่บ้าน บ้านหนองบก หมู่ที่ 11
ส่งออก ผลิต เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

ต.ในเมือง
ต.ปทุม

อ.เมืองอุบลราชธานี
อ.เมืองอุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี

34000
34000

5/3/2563

2,500,000

86203

ประกอบกิจการให้บริการสถานพยาบาล
ทางด้านทันตกรรม ทุกประเภท

ต.ในเมือง

อ.เมืองอุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี

34000

4,117 0343563001003 หจ.เจ-วัน ปริ้นติ้ง

23/3/2563

2,000,000

18119

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายสื่อ
71 หมู่บ้าน บ้านนิคมพัฒนา หมู่ที่ 18
สิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ไวนิล
สติ๊กเกอร์ ตู้ไฟงานที่เกี่ยวข้อง

ต.ไร่น้อย

อ.เมืองอุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี

34000

4,118 0343563001054 หจ.พีค เอ็กซิบิชั่น

26/3/2563

2,000,000

82302

ประกอบกิจการรับจัดงานอีเว้นท์ งาน
แสดงสินค้า งานประชุม งานสัมมนา
ออกแบบบรรจุภัณฑ์

90/169 หมู่ที่ 25

ต.ขามใหญ่

อ.เมืองอุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี

34000

4,119 0345563000726 บจ.พาราเมเรีย จากัด

19/3/2563

2,000,000

68101

ซื้อ ขาย ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์และ
สังหาริมทรัพย์ ตลอดจนให้บริการ
เกี่ยวกับกิจการดังกล่าว

222/6 หมู่ที่ 2

ต.ไร่น้อย

อ.เมืองอุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี

34000

4,120 0343563000961 หจ.รัตติยา โฮม แอนด์ คอน
สตรัคชั่น

17/3/2563

2,000,000

41001

การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย

301/1 หมู่ที่ 5

ต.เขื่องใน

อ.เขื่องใน

จ.อุบลราชธานี

34150

4,121 0343563001062 หจ.เขื่องในโยธารุ่งเรือง2020
4,122 0343563000872 หจ.ตั้งใจเจริญ เรียลเอสเตท

26/3/2563
6/3/2563

2,000,000
1,000,000

41002
41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร
อาคารพาณิชย์ สถานที่ทาการ รวมทั้งรับ
ทางานโยธาทุกประเภท

5/1 หมู่ที่ 5
77/4 ซอยชยางกูร 2.1 ถนนชยางกูร

ต.โนนรัง
ต.ในเมือง

อ.เขื่องใน
อ.เมืองอุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี

34320
34000

4,123 0343563000911 หจ.ลิโล่ วัน เอ็ดดูเคชั่น
4,124 0343563000937 หจ.เนรมิตรการช่าง ขามใหญ่

10/3/2563
16/3/2563

1,000,000
1,000,000

85491
45201

ประกอบกิจการการเรียนการสอนภาษา 208/3,208/4 หมู่บ้าน นาเมือง หมู่ที่ 2
ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บารุง 204 หมู่ที่ 10
ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ายากันสนิมสาหรับ
ยานพาหนะทุกประเภท

ต.ไร่น้อย
ต.ขามใหญ่

อ.เมืองอุบลราชธานี
อ.เมืองอุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี

34000
34000

4,125 0343563000970 หจ.ส.สุเทพ ก่อสร้าง 2020

19/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 2/4 ถนนนพคุณ
อาคารพาณิชย์ อาคารที่ พักอาศัย สถานที่
ทาการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และ
งานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับ
ทางานโยธาทุกประเภท

ต.ในเมือง

อ.เมืองอุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี

34000

4,116 0345563000572 บจ.เอส เอส เด็นท์ จากัด

434/1 ถนนแจ้งสนิท

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ั น์ เอ็นจิเนียริ่ง
4,126 0343563000988 หจ.วิศณุวฒ

20/3/2563

1,000,000

47910

ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องแต่งกาย
เสื้อผ้า เครื่องสาอางค์ สินค้าอุปโภค
บริโภค ทั้งหน้าร้านและออนไลน์

4,127 0343563001071 หจ.ภัสรุต 2020

26/3/2563

1,000,000

79909

4,128 0343563001127 หจ.จีรณาเฮ้าส์

31/3/2563

1,000,000

4,129 0345563000505 บจ.ชิล บิลดิ้ง ดีไซน์ จากัด

2/3/2563

4,130 0345563000530 บจ.อีวี ไบค์ จากัด

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
52 หมู่ที่ 8

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

ต.คาไฮใหญ่

อ.ดอนมดแดง

จ.อุบลราชธานี

34000

ประกอบกิจการให้บริการเช่ายานพาหนะ 7 หมู่ที่ 10
ทุกชนิดทุกประเภท

ต.ปทุม

อ.เมืองอุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี

34000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 35/2 หมู่ที่ 9
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่
ทาการ ถนน สะพาน เขื่อน

ต.ขามใหญ่

อ.เมืองอุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี

34000

1,000,000

41002

ประกอบธุรกิจการรับเหมาก่อสร้าง
349/1 หมู่ที่ 7
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่
ทาการ

ต.ปทุม

อ.เมืองอุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี

34000

3/3/2563

1,000,000

45101

ประกอบกิจการศูนย์บริการขาย ให้เช่า
ซ่อมแซม รถยนต์/รถจักรยานยนต์

11/8 ซอยเลี่ยงเมือง 1 ถนนเลี่ยงเมือง

ต.ในเมือง

อ.เมืองอุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี

34000

4,131 0345563000611 บจ.ปัญญาแผ่นดิน จากัด

11/3/2563

1,000,000

45402

ประกอบธุรกิจให้บริการจาหน่ายสินค้า
นวัตกรรม เทคโนโลยี เครื่องมือและ
อุปกรณ์ด้านการสารวจ และเก็บข้อมูล
ด้านธรณีศาสตร์และอุทกธรณี

191/1 หมู่บ้าน บ้านหนองบก หมู่ที่ 11

ต.ปทุม

อ.เมืองอุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี

34000

4,132 0345563000629 บจ.เยปิด้า จากัด

11/3/2563

1,000,000

20231

การผลิตสบู่และสารซักฟอกผลิตภัณฑ์ที่ใช้ 75 หมู่บ้าน กระบูน หมู่ที่ 3
ในการทาความสะอาด และขัดเงา

ต.เหล่าแดง

อ.ดอนมดแดง

จ.อุบลราชธานี

34000

4,133 0345563000688 บจ.เอส.เอ็น.เอฟ ฟู้ด ฟาร์ม จากัด

18/3/2563

1,000,000

10802

ประกอบกิจการผลิตอาหารสาเร็จรูป
สาหรับเลี้ยงปศุสัตว์ในฟาร์ม

ต.เหล่าเสือโก้ก

อ.เหล่าเสือโก้ก

จ.อุบลราชธานี

34000

4,134 0345563000700 บจ.มั่นคงดีดีไซน์ จากัด

19/3/2563

1,000,000

58202

บริการออกแบบเว็บไซต์ สร้างเว็บ ทาเว็บ 602/3 หมู่ที่ 12
และพัฒนาระบบ เว็บไซต์สาเร็จรูป
เว็บไซต์ ให้คาแนะนา

ต.ไร่น้อย

อ.เมืองอุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี

34000

4,135 0345563000734 บจ.เดอะ ชนารักษ์ เทรด จากัด

20/3/2563

1,000,000

47114

ประกอบกิจการจาหน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภค พร้อมทั้งขายปลีกและขายส่งทุก
ชนิด

ต.ขามใหญ่

อ.เมืองอุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี

34000

4,136 0345563000751 บจ.เอ็กโซติค คาร์ ดีเทลลิ่ง จากัด

23/3/2563

1,000,000

45201

ประกอบกิจการบริการซ่อมแซม
258 ถนนศรีณรงค์
บารุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ายากัน
สนิมสาหรับยานพาหนะทุกประเภท

ต.ในเมือง

อ.เมืองอุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี

34000

4,137 0345563000785 บจ.เอ.ดับบลิว.กรุ๊ป ลอว์แอนด์บิส
ซิเนส จากัด

24/3/2563

1,000,000

69100

ประกอบกิจการให้คาปรึกษาและบริการ
ทางวิชาชีพด้านกฎหมาย

ต.ขามใหญ่

อ.เมืองอุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี

34000

162 หมู่บ้าน นาไผ่ หมู่ที่ 3

9 หมู่ที่ 4

344 หมู่ที่ 10

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

4,138 0345563000793 บจ.พิทักษ์รกั ษ์ไต จากัด
4,139 0345563000815 บจ.เอ็มที โลจิสติกส์ คอนสตรัคชั่น
จากัด

24/3/2563
30/3/2563

1,000,000
1,000,000

86202
49323

ประกอบกิจกรรมคลินิกโรคเฉพาะทาง
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้า ทาง
อากาศ ทั้งภายในประเทศ

58/5 ถนนเขื่อนธานี
169/9 หมู่บ้าน ปลาดุกทอง หมู่ที่ 19

ต.ในเมือง
ต.ไร่น้อย

อ.เมืองอุบลราชธานี
อ.เมืองอุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี

34000
34000

4,140 0343563000929 หจ.บีเอชทีทรานสปอร์ต74

16/3/2563

1,000,000

49339

ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทุกประเภท
ทางถนนโดยยานพาหนะ

74 หมู่ที่ 4

ต.โนนกาหลง

อ.พิบูลมังสาหาร

จ.อุบลราชธานี

34110

4,141 0343563000848 หจ.ทรัพย์มงคลวัสดุ999
4,142 0343563000856 หจ.ส.เสาว์ศรี คอนสตรัคชั่น
4,143 0345563000602 บจ.เซมเทคมาริไทม์ จากัด

4/3/2563
5/3/2563
10/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000

41002
41002
46599

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
25 หมู่ที่ 3
รับเหมาก่อสร้าง
19 หมู่บ้าน นาคา หมู่ที่ 3
ประกอบกิจการนาเข้า ติดตั้งและจาหน่าย 318/1 หมู่ที่ 3
อะไหล่เครื่องกาเนิดไฟฟ้า และอุปกรณ์
ไฟฟ้าอื่นๆ ทั้งหมด

ต.สะพือ
ต.คอนสาย
ต.ขุหลุ

อ.ตระการพืชผล
อ.ตระการพืชผล
อ.ตระการพืชผล

จ.อุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี

34130
34130
34130

4,144 0343563001038 หจ.มหาเทพ พญายอ

24/3/2563

1,000,000

56301

ประกอบกิจการให้บริการด้านเครื่องดื่มที่
มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน

ต.เขื่องใน

อ.เขื่องใน

จ.อุบลราชธานี

34150

4,145 0343563001089 หจ.ทรัพย์ศรีเมืองพาณิชย์
4,146 0345563000599 บจ.ไอเดีย รีววิ จากัด
4,147 0343563000830 หจ.999โชคทวี

27/3/2563
10/3/2563
3/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000

47114
73101
46692

ร้านขายของชา
469/1-5 หมู่ที่ 4
ประกอบกิจการโฆษณาทุกรูปแบบ
40 หมู่ท่ี 6
ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัช 138 หมู่บ้าน นาห่อม หมู่ที่ 11
ภัณฑ์เคมีภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบ
ศัตรูพืช ยาบารุงพืชและสัตว์ทุกชนิด

ต.เขื่องใน
ต.ศรีสุข
ต.นาห่อม

อ.เขื่องใน
อ.เขื่องใน
อ.ทุ่งศรีอุดม

จ.อุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี

34150
34150
34160

4,148 0343563001011 หจ.โชคณพล รุ่งเรืองทรัพย์

23/3/2563

1,000,000

43909

ประกอบกิจการบริการขุดเจาะบ่น้า บ่อ
น้าบาดาล บ่อน้าสาหรับโรงงาน
อุตสาหกรรม และขุดสระ คลอง

55 หมู่ที่ 9

ต.โคกชาแระ

อ.ทุ่งศรีอุดม

จ.อุบลราชธานี

34160

9/3/2563
2/3/2563

1,000,000
1,000,000

47524
49339

ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง
ประกอบกิจการขนส่งสินค้าอุตสาหกรรม
อาหารทะเลและสินค้าเกษตรทุกชนิด

174 หมู่บ้าน บ้านนากลาง หมู่ที่ 5
102 หมูท่ ี่ 5

ต.นาตาล
ต.เขมราฐ

อ.นาตาล
อ.เขมราฐ

จ.อุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี

34170
34170

4,151 0345563000696 บจ.เหล่าส.สังฆภัณฑ์ จากัด

19/3/2563

1,000,000

56210

บริการรับจัดงานต่างๆงานเลี้ยง งาน
แต่งงาน งานบวช งานคอนเสิรต์ งาน
อบรม งานจัดแสดงสินค้า

1 หมู่ที่ 20

ต.เขมราฐ

อ.เขมราฐ

จ.อุบลราชธานี

34170

4,152 0343563000821 หจ.อุบลราชธานีดิสทริบิวชั่น

2/3/2563

1,000,000

46900

ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีกสินค้า
ทั่วไป

90 หมู่ที่ 3

ต.สระสมิง

อ.วารินชาราบ

จ.อุบลราชธานี

34190

4,149 0343563000899 หจ.พิเชียรโฮม
4,150 0345563000521 บจ.โชคศิรภิ า ทรานสปอร์ต จากัด

137 หมู่ที่ 1

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

4,153 0343563000864 หจ.อุบลชัยศิรกิ ารเกษตร 6395

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

5/3/2563

1,000,000

46692

ประกอบกิจการจาหน่ายปุ๋ย ยาปราบ
ศัตรูพืช วัสดุอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรทุกชนิดทุกประเภท

174 หมู่บ้าน บ้านน้าคา หมู่ที่ 6

ต.แสนสุข

อ.วารินชาราบ

จ.อุบลราชธานี

34190

4,154 0343563001119 หจ.ธนพล อุบลการโยธา

30/3/2563

1,000,000

49323

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้า ทาง
อากาศ ทั้งภายในประเทศ

323 หมู่บ้าน ก่อนอก หมู่ที่ 8

ต.แสนสุข

อ.วารินชาราบ

จ.อุบลราชธานี

34190

4,155 0345563000556 บจ.เดอะ ธันย์ณฐั จากัด

3/3/2563

1,000,000

01136

ประกอบกิจการโรงเรือนเพาะเห็ด และ
ผลิตทางการเกษตรทุกชนิด เพื่อผลิต
จาหน่าย

43 ถนนเทศบาล 14

ต.วารินชาราบ

อ.วารินชาราบ

จ.อุบลราชธานี

34190

4,156 0345563000564 บจ.วารินทร์อินเตอร์ จากัด
4,157 0345563000661 บจ.ธนวัฒน์ ฟาร์ม 2019 จากัด

4/3/2563
16/3/2563

1,000,000
1,000,000

86101
46530

ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน
จาหน่ายสินค้า อุปกรณ์ เครื่องมือ ทาง
การเกษตร ทุกชนิด

102/10 ถนนสถลมาร์ค
241 หมู่ที่ 1

ต.วารินชาราบ
ต.คาน้าแซบ

อ.วารินชาราบ
อ.วารินชาราบ

จ.อุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี

34190
34190

4,158 0345563000718 บจ.ส.สมชายพืชผล จากัด

19/3/2563

1,000,000

46102

การขายส่งอาหาร ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์
เครื่องเทศ

77 หมู่ที่ 10

ต.เมืองศรีไค

อ.วารินชาราบ

จ.อุบลราชธานี

34190

4,159 0345563000742 บจ.เจบี มาร์เก็ต จากัด

20/3/2563

1,000,000

47111

ประกอบกิจการประเภทร้านค้าปลีกขนาด 245 หมู่ที่ 9
เล็ก ร้านโซห่วย ร้านมินิมาร์ เพื่อจาหน่าย
สินค้าอุปโภคบริโภค และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ทุกชนิด

ต.คาขวาง

อ.วารินชาราบ

จ.อุบลราชธานี

34190

4,160 0345563000807 บจ.นีโอ อินโนเวชั่นไทย จากัด

26/3/2563

1,000,000

20231

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่าย
399/2 หมู่บ้าน บ้านแสนสุข หมู่ที่ 2
ผลิตภัณฑ์น้าแร่ดับกลิ่น ไม่พึงประสงค์ ไม่
มีเคมี ใช้ในบ้าน และสัตวเลี้ยง ใช้ในฟาร์ม
บ่อบาบัดขยะ และโรงงานอุตสาหกรรม

ต.แสนสุข

อ.วารินชาราบ

จ.อุบลราชธานี

34190

4,161 0345563000777 บจ.โชคทินกร โลจิสติกส์ จากัด

24/3/2563

1,000,000

49323

ประกอบกิจการ การขนส่งและขนถ่าย
สินค้า

151 หมู่ที่ 5

ต.คาเขื่อนแก้ว

อ.สิรนิ ธร

จ.อุบลราชธานี

34220

4,162 0343563000902 หจ.วิไลพาณิชย์ วัสดุก่อสร้าง
4,163 0343563001135 หจ.นาโพธิ์รุ่งเรืองทรัพย์
4,164 0343563000953 หจ.ส.ไสว ขนส่ง

9/3/2563
31/3/2563
16/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000

47524
41002
49323

ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง
กิจการรับเหมาก่อสร้าง
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
รวมถึงคนโดยสาร

12 หมู่ที่ 8
156 หมู่ที่ 8
132 หมู่ที่ 6

ต.บัวงาม
ต.นาโพธิ์
ต.ยางใหญ่

อ.บุณฑริก
อ.บุณฑริก
อ.น้ายืน

จ.อุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี

34230
34230
34280

4,165 0345563000548 บจ.สาธรพันธ์ กรุ๊ป จากัด
4,166 0345563000670 บจ.ออลเดอร์ คอร์เปอเรชั่น จากัด

3/3/2563
17/3/2563

1,000,000
1,000,000

46206
62011

ประกอบกิจการขายอาหารสัตว์สาเร็จรูป
กิจกรรมการจัดทาโปรแกรมเว็บเพจและ
เครือข่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

291 หมู่บ้าน กลางเมือง หมู่ที่ 11
43 หมู่ที่ 15

ต.นาจะหลวย
ต.สีวเิ ชียร

อ.นาจะหลวย
อ.น้ายืน

จ.อุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี

34280
34280

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

4,167 0343563001046 หจ.ต่อลาภเจริญทรัพย์วสั ดุ

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

24/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่
พักอาศัย

74 หมู่ที่ 3

ต.บ้านกอก

อ.เขื่องใน

จ.อุบลราชธานี

34320

4,168 0343563000881 หจ.โตเฮงเฮง 2020

6/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้างอาคาร
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย และ
งานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด

231 หมู่บ้าน จิกลุ่ม หมู่ที่ 2

ต.จิกเทิง

อ.ตาลสุม

จ.อุบลราชธานี

34330

4,169 0345563000581 บจ.ทรัพย์อนันต์โลจิสติกส์ 1994
จากัด

9/3/2563

1,000,000

49323

ประกอบกิจการ การขนส่งและขนถ่าย
สินค้า

13 หมู่ที่ 9

ต.ขามป้อม

อ.สาโรง

จ.อุบลราชธานี

34360

4,170 0343563001097 หจ.วาย วิษณุเทพ

27/3/2563

500,000

71202

ประกอบกิจการให้บริการ ตรวจสภาพรถ
ตรวจสอบอุบัติเหตุ

73 หมู่ที่ 9

ต.บุ่งมะแลง

อ.สว่างวีระวงศ์

จ.อุบลราชธานี

34190

4,171 0345563000769 บจ.พี.ยู. อินเตอร์พลัส จากัด

24/3/2563

500,000

11049

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายเครื่องดื่ม 99/16 หมู่ที่ 2
ทุกชนิด ทุกประเภท

ต.คาน้าแซบ

อ.วารินชาราบ

จ.อุบลราชธานี

34190

4,172 0343563000996 หจ.กิ่งทอง

20/3/2563

100,000

58202

ประกอบกิจการจัดทาซอฟต์แวร์สาเร็จรูป 273 หมู่ที่ 15
(ยกเว้นซอฟต์แวร์เกมสาเร็จรูป )

ต.แสนสุข

อ.วารินชาราบ

จ.อุบลราชธานี

34190

4,173 0355563000254 บจ.ทรัพย์นานา ออโต้ เซ็นเตอร์
จากัด

26/3/2563

5,000,000

45401

ประกอบกิจการขายรถจักรยานยนต์ที่ใช้
แล้ว

ต.ในเมือง

อ.เมืองยโสธร

จ.ยโสธร

35000

4,174 0353563000309 หจ.ไชยศรี ก่อสร้าง1993

12/3/2563

5,000,000

42101

ประกอบกิจการก่อสร้างถนน สะพานและ 251 หมู่ที่ 11
อุโมงค์

ต.กุดแห่

อ.เลิงนกทา

จ.ยโสธร

35120

4,175 0355563000190 บจ.สงวนกรุ๊ป 2019 จากัด

2/3/2563

5,000,000

41001

ประกอบธุรกิจการก่อสร้างอาคารที่พัก
อาศัย

50 หมู่ที่ 4

ต.กุดชุม

อ.กุดชุม

จ.ยโสธร

35140

4,176 0353563000287 หจ.ณัฐณกรณ์ อาหารสัตว์

4/3/2563

3,000,000

46206

ประกอบกิจการ การขายส่งและขายปลีก
อาหารสัตว์

121 หมู่บ้าน บ้านกระจาย หมู่ที่ 13

ต.กระจาย

อ.ป่าติ้ว

จ.ยโสธร

35150

4,177 0355563000220 บจ.เอ.เอ็น.วี. วู๊ดชิพอินดัสทรี จากัด

6/3/2563

2,000,000

49323

การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคน
โดยสาร

264 หมู่บ้าน คึมชาด หมู่ที่ 8

ต.สามแยก

อ.เลิงนกทา

จ.ยโสธร

35120

16/3/2563

1,200,000

41001

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม 121 หมู่บ้าน คึมชาด หมู่ที่ 8
ตัวอาคาร บ้าน เรือน อาคารพาณิชย์ ตึก
คอนโด

ต.สามแยก

อ.เลิงนกทา

จ.ยโสธร

35120

4,179 0355563000203 บจ.เอส.ที.หลังคาเหล็ก จากัด

2/3/2563

1,000,000

25111

ประกอบกิจการโรงงานผลิตแผ่นหลังคา 320 หมู่ที่ 12
เหล็ก รวมทั้งจาหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์
ของสินค้าดังกล่าว

ต.น้าคาใหญ่

อ.เมืองยโสธร

จ.ยโสธร

35000

4,180 0355563000238 บจ.พี แอนด์ เอ บาย เอส จากัด
4,181 0355563000211 บจ.ฑารินการโยธา จากัด
4,182 0353563000295 หจ.สมจิตต์การยาง

11/3/2563
5/3/2563
10/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000

47114
42101
45302

ร้านขายของชา
การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์
ประกอบกิจการจาหน่ายยางรถยนต์

ต.ในเมือง
ต.สวาท
ต.ฟ้าหยาด

อ.เมืองยโสธร
อ.เลิงนกทา
อ.มหาชนะชัย

จ.ยโสธร
จ.ยโสธร
จ.ยโสธร

35000
35120
35130

4,178 0355563000246 บจ.กล้าบารุง จากัด

62/3 ถนนแจ้งสนิท

40,42,44 ซอยนานาภัณฑ์
101 หมู่ที่ 14
313 หมู่ที่ 4

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

4,183 0353563000317 หจ.รักษ์ดีการช่าง1982
4,184 0353563000325 หจ.นิติรตั น์ รุ่งกิจ

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

13/3/2563
17/3/2563

1,000,000
1,000,000

41002
41002

รับเหมาก่อสร้างอาคาร
รับเหมาก่อสร้างเฉพาะด้าน อาคารที่พัก
อาศัย อาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย ถนน
สะพานและอุโมงค์

101 หมู่ที่ 10
123 หมูท่ ี่ 7

ต.บึงแก
ต.กระจาย

อ.มหาชนะชัย
อ.ป่าติ้ว

จ.ยโสธร
จ.ยโสธร

35130
35150

2/3/2563

500,000

43901

ประกอบธุรกิจการรับเหมาตอกเสาเข็ม
(ปั้นจั่น)

89 หมู่ที่ 11

ต.สวาท

อ.เลิงนกทา

จ.ยโสธร

35120

4,186 0365563000343 บจ.สินทรัพย์ทวีเพิ่มพูน จากัด
4,187 0363563000414 หจ.สหไพบูลย์ ชัยภูมิ พิโก้

20/3/2563
11/3/2563

5,000,000
5,000,000

61900
64929

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการสื่องสารทุกชนิด 379/148ก ถนนโนนม่วง
ประกอบกิจการให้กู้ยืมเงิน รับจานา
1126/3 หมูท่ ี่ 1
ทรัพย์สิน รับจานองทรัพย์สิน

ต.ในเมือง
ต.ผักปัง

อ.เมืองชัยภูมิ
อ.ภูเขียว

จ.ชัยภูมิ
จ.ชัยภูมิ

36000
36110

4,188 0363563000422 หจ.ชัยภูมิ มันนี่เด้อ พิโก้

11/3/2563

5,000,000

64929

ประกอบกิจการให้กู้ยืมเงิน รับจานา
ทรัพย์สิน รับจานองทรัพย์สิน

1126/3 หมู่ที่ 1

ต.ผักปัง

อ.ภูเขียว

จ.ชัยภูมิ

36110

4,189 0363563000431 หจ.ชัยภูมิ แคชเด้อ พิโก้

11/3/2563

5,000,000

64929

ประกอบกิจการให้กู้ยืมเงิน รับจานา
ทรัพย์สิน รับจานองทรัพย์สิน

1126/3 หมู่ที่ 1

ต.ผักปัง

อ.ภูเขียว

จ.ชัยภูมิ

36110

4,190 0363563000449 หจ.ชัยภูมิ กู้เด้อ พิโก้

11/3/2563

5,000,000

64929

ประกอบกิจการให้กู้ยืมเงิน รับจานา
ทรัพย์สิน รับจานองทรัพย์สิน

1126/3 หมู่ที่ 1

ต.ผักปัง

อ.ภูเขียว

จ.ชัยภูมิ

36110

4,191 0363563000376 หจ.เจริญสุข ออยล์
4,192 0363563000503 หจ.ส.สวรรค์ 888

3/3/2563
25/3/2563

5,000,000
5,000,000

47300
41000

สถานีการน้ามันเชื้อเพลิง
70/5 หมู่ที่ 7
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 136 หมู่ที่ 7
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่
ทาการ ถนน สะพาน เขื่อน

ต.หนองบัวใหญ่
ต.นาหนองทุ่ม

อ.จัตุรสั
อ.แก้งคร้อ

จ.ชัยภูมิ
จ.ชัยภูมิ

36130
36150

4,193 0363563000350 หจ.บีเค คอนสตรัคชั่น แอนด์ รีโน
เวท

3/3/2563

4,000,000

41001

การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย

75 หมู่ที่ 6

ต.กะฮาด

อ.เนินสง่า

จ.ชัยภูมิ

36130

4,194 0363563000368 หจ.สุวทิ ย์ปิโตรเลียม
4,195 0363563000384 หจ.กิตติภูมิ เจริญทรัพย์

3/3/2563
4/3/2563

3,000,000
3,000,000

47300
41002

ประกอบกิจการจาหน่ายน้ามันเชื้อเพลิง
ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง อาคาร
บ้านพักอาศัย

139 หมู่ที่ 2
341/1 หมู่ที่ 14

ต.นาฝาย
ต.หนองแวง

อ.เมืองชัยภูมิ
อ.หนองบัวแดง

จ.ชัยภูมิ
จ.ชัยภูมิ

36000
36210

26/3/2563

1,500,000

46209

ประกอบกิจการ ซื้อ-ขายสินค้าทาง
การเกษตรทุกชนิด

131 หมู่ที่ 7

ต.ลุ่มลาชี

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

36170

5/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างและงาน
โยธาทุกประเภท

99/8 หมู่ที่ 14

ต.ในเมือง

อ.เมืองชัยภูมิ

จ.ชัยภูมิ

36000

12/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการบริการรับเหมาก่อสร้าง
งานโยธา

348 หมู่บ้าน โสกตลับ หมู่ที่ 2

ต.โคกสูง

อ.เมืองชัยภูมิ

จ.ชัยภูมิ

36000

4,199 0363563000490 หจ.พี.เทรดดิ้ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น 25/3/2563

1,000,000

42202

ประกอบกิจการรับเหมาดันท่อลอดถนน 4 หมู่ที่ 1
,ท่อไฟฟ้า,ท่อสื่อสาร,เจาะท่อ,เจาะอุโมงค์

ต.บุ่งคล้า

อ.เมืองชัยภูมิ

จ.ชัยภูมิ

36000

4,185 0353563000279 หจ.แสงทองปั้นจั่น

ั พัฒนกิจ
4,196 0363563000511 หจ.หิรญ
4,197 0363563000392 หจ.จินดาวรรณ ก่อสร้าง 63
4,198 0363563000457 หจ.จักพรสิริ เอนจิเนียริ่ง

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

4,200 0365563000319 บจ.นิรามิต วิศวการ จากัด

5/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 43/3 หมู่ที่ 10
อาคารพาณิชย์ อาคารที่ พักอาศัย สถานที่
ทาการ ถนนสะพาน เขื่อน อุโมงค์ และ
งานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด

ต.ในเมือง

อ.เมืองชัยภูมิ

จ.ชัยภูมิ

36000

4,201 0365563000360 บจ.พญาแล 2020 จากัด

30/3/2563

1,000,000

38222

ประกอบกิจการบริการขนส่งและจัดเก็บ
กาจัด ขยะติดเชื้อ

202 หมู่ที่ 6

ต.โพนทอง

อ.เมืองชัยภูมิ

จ.ชัยภูมิ

36000

4,202 0365563000335 บจ.เลคโก้ - ไทย คอนสตรัคชั่น
จากัด

18/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างและงาน
โยธาทุประเภท และให้เช่าวัสดุอุปกรณ์
สาหรับงานก่อสร้าง

152 หมู่ที่ 6

ต.บ้านแก้ง

อ.ภูเขียว

จ.ชัยภูมิ

36110

4,203 0363563000481 หจ.กาไรดีก่อสร้าง
4,204 0363563000473 หจ.วัชระพลก่อสร้าง 2020

20/3/2563
19/3/2563

1,000,000
1,000,000

41002
41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างต่างๆ
418 หมู่ที่ 5
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 83 หมู่ที่ 8
พาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทาการ
ถนน สะพาน สระ คูคลอง

ต.บ้านยาง
ต.หนองคู

อ.เกษตรสมบูรณ์
อ.บ้านแท่น

จ.ชัยภูมิ
จ.ชัยภูมิ

36120
36190

4,205 0363563000465 หจ.ไทมิวสิค พลัส

18/3/2563

1,000,000

46421

ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องเสียง
เครื่องดนตรี และอุปกรณ์เครื่องเสียงทุก
ชนิด

ต.ห้วยยายจิ๋ว

อ.เทพสถิต

จ.ชัยภูมิ

36230

4,206 0365563000327 บจ.บัญญัติ แก๊ส แอนด์ ออยล์
จากัด

10/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 2 หมู่ที่ 12
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่
ทางาน ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ สถานี
บริการน้ามัน

ต.บ้านไร่

อ.เทพสถิต

จ.ชัยภูมิ

36230

4,207 0365563000351 บจ.หนองไผ่ จากัด

23/3/2563

1,000,000

96309

ประกอบกิจการให้บริการงานจดทะเบียน 239 หมู่ที่ 4
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถเทรคเตอร์ รพ
ตู้ รถใช้ในการเกษตร

ต.หนองไผ่

อ.เมืองชัยภูมิ

จ.ชัยภูมิ

36240

4,208 0363563000406 หจ.ชามา 2020

6/3/2563

100,000

47524

ประกอบกิจการค้าขายวัสดุก่อสร้าง วัสดุ
การเกษตร

378 หมู่บ้าน หนองแสง หมู่ที่ 2

ต.ช่องสามหมอ

อ.แก้งคร้อ

จ.ชัยภูมิ

36150

4,209 0375563000076 บจ.วอวิศว์วสั ดุ จากัด

4/3/2563

2,400,000

47525

ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์
และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง
เครื่องมือช่างทุกประเภท สี

48/2 หมู่ที่ 8 ถนนชยางกูร

ต.บุ่ง

อ.เมืองอานาจเจริญ

จ.อานาจเจริญ

37000

4,210 0373563000163 หจ.คล่องประเสริฐรุ่งเรือง

3/3/2563

1,500,000

47723

ประกอบกิจการจาหน่ายสินค้าอุปโภค517 หมู่ที่ 19
บริโภค ทั้งปลีกและส่ง ทุกชนิด ได้แก่ สบู่
ผงซักฟอก

ต.บุ่ง

อ.เมืองอานาจเจริญ

จ.อานาจเจริญ

37000

72 หมู่ที่ 7

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

4,211 0373563000171 หจ.ทริปเปิ้ลที ทรานสปอร์ต 2020

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

5/3/2563

1,000,000

49339

การขนส่งสินค้าอื่นๆทางถนนซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น

27/3/2563

1,000,000

46109

9/3/2563

1,000,000

4,214 0375563000092 บจ.ทริปเปิล เอท อินเตอร์แล็บ
จากัด

26/3/2563

4,215 0385563000106 บจ.แองเจิ้ลวู๊ด(ไทยแลนด์) จากัด

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
764 หมู่ที่ 16

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

ต.บุ่ง

อ.เมืองอานาจเจริญ

จ.อานาจเจริญ

37000

ตัวแทน นายหน้า จาหน่ายสินค้า อุปโภค 296 หมู่ที่ 5
บริโภค

ต.ไก่คา

อ.เมืองอานาจเจริญ

จ.อานาจเจริญ

37000

41001

การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย

366/1 หมู่ที่ 4

ต.บุ่ง

อ.เมืองอานาจเจริญ

จ.อานาจเจริญ

37000

500,000

46441

ประกอบกิจการขายส่งสินค้าทางเภสัช
ภัณฑ์และทางการแพทย์

173/2 หมู่ที่ 15

ต.บุ่ง

อ.เมืองอานาจเจริญ

จ.อานาจเจริญ

37000

5/3/2563

5,000,000

16210

ประกอบกิจการซื้อขาย แลกเลี่ยน นาเข้า 254 หมู่บ้าน บ้านวิศิษฐ์ หมู่ที่ 7
ส่งออก แปรรูปไม้ยางพารา และไม้วเี นียร์
ไม่แผ่นทุกชนิด

ต.วิศิษฐ์

อ.เมืองบึงกาฬ

จ.บึงกาฬ

38000

4,216 0385563000114 บจ.เดชาเจริญปาล์มออยล์ จากัด

11/3/2563

5,000,000

10419

ประกอบกิจการโรงงานสกัดน้ามันปาล์ม
และน้ามันพืช

327 หมู่ที่ 1

ต.นาแสง

อ.ศรีวไิ ล

จ.บึงกาฬ

38000

4,217 0385563000131 บจ.ฐาญาดาพิทักษ์ (2020) จากัด
4,218 0383563000155 หจ.ธงชัยรุ่งเรือง 88
4,219 0383563000180 หจ.สาพันชมิตร

23/3/2563
3/3/2563
26/3/2563

5,000,000
1,000,000
1,000,000

49323
41002
46693

ประกอบกิจการขนส่งและถ่ายสินค้า
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด
ประกอบกิจการซื้อขายยางพารา และ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

333 หมู่บ้าน ไร่สุขสันต์ หมู่ที่ 9
171 หมูท่ ี่ 2
151 หมูท่ ี่ 4

ต.โคกก่อง
ต.ชัยพร
ต.โป่งเปือย

อ.เมืองบึงกาฬ
อ.เมืองบึงกาฬ
อ.เมืองบึงกาฬ

จ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ

38000
38000
38000

4,220 0385563000149 บจ.รุ่งเจริญ ศรีวไิ ล 789 จากัด

25/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร
และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้ง
ทางานโยธาทุกประเภท

94 หมู่ที่ 6

ต.หอคา

อ.เมืองบึงกาฬ

จ.บึงกาฬ

38000

4,221 0385563000157 บจ.นิวส์แอนด์บิวส์ เซอร์วสิ จากัด

25/3/2563

1,000,000

47525

ประกอบกิจการจาหน่ายวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 104 หมู่ที่ 4
หิน กรวด ทราย และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
ทุกชนิด

ต.บึงโขงหลง

อ.บึงโขงหลง

จ.บึงกาฬ

38000

4,222 0383563000163 หจ.บึงกาฬชัชชฎาภรณ์

4/3/2563

1,000,000

47524

ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้างทุกชนิด อิฐ 309 หมู่ที่ 2
หิน ดิน ทราย

ต.บ้านต้อง

อ.เซกา

จ.บึงกาฬ

38150

4,223 0385563000122 บจ.มั่นคงธนา 888 จากัด

13/3/2563

1,000,000

46693

ประกอบกิจการซื้อ-ขาย น้ายางพารา
ยางพาราดิบ ยางพาราแผ่น และสินค้า
ทางการเกษตรทุกชนิต

234 หมู่ที่ 2

ต.ป่าแฝก

อ.พรเจริญ

จ.บึงกาฬ

38180

4,224 0383563000171 หจ.จิณณพัดขนส่ง

13/3/2563

900,000

49339

ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทุกประเภท
ทางถนนโดยยานพาหนะ

100 หมู่ที่ 5

ต.วิศิษฐ์

อ.เมืองบึงกาฬ

จ.บึงกาฬ

38000

9/3/2563

2,000,000

41002

ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้าง งาน
ระบบ ต่อเติม ทุกชนิด

133 หมู่บ้าน ห้วยเดื่อเหนือ หมู่ที่ 9

ต.โนนทัน

อ.เมืองหนองบัวลาภู

จ.หนองบัวลาภู

39000

4,212 0373563000180 หจ.ลอฟควิสท์ เวลเนส
4,213 0375563000084 บจ.กรีน บิลดิ้ง คอนสตรัคชั่น
แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

4,225 0395563000076 บจ.ทิพมาตย์ คอนสตรัคชั่น จากัด

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

4,226 0393563000210 หจ.เอ็ม เฮ้าส์ คอนสตรัคชั่น
4,227 0393563000228 หจ.อ.เจริญทรัพย์รุ่งเรืองขนส่ง

17/3/2563
25/3/2563

1,000,000
1,000,000

41001
41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
รับเหมาก่อสร้างจาหน่ายวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้างทุกชนิด

81/1 หมู่ที่ 14 บ้านทานตะวัน
134 หมู่ที่ 1

ต.หนองบัว
ต.โพธิ์ชัย

อ.เมืองหนองบัวลาภู
อ.เมืองหนองบัวลาภู

จ.หนองบัวลาภู
จ.หนองบัวลาภู

39000
39000

4,228 0395563000084 บจ.เน็ตเวิรค์ ชูส์ จากัด
4,229 0393563000201 หจ.ภูพระโฮมมาร์ท
4,230 0393563000180 หจ.หมากแอปเปิ้ลโปรดักชั่น

13/3/2563
17/3/2563
9/3/2563

1,000,000
1,000,000
500,000

47742
41002
59112

ประกอบกิจการจาหน่ายรองเท้ามือสอง
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ประกอบกิจการผลิตสื่อความบันเทิงสื่อ
โฆษณา

149 หมู่ที่ 5
312 หมู่ที่ 12
383/1 หมู่ที่ 7

ต.นาเหล่า
ต.โนนม่วง
ต.เมืองใหม่

อ.นาวัง
อ.ศรีบุญเรือง
อ.ศรีบุญเรือง

จ.หนองบัวลาภู
จ.หนองบัวลาภู
จ.หนองบัวลาภู

39170
39180
39180

4,231 0393563000198 หจ.รวิภาฟาร์ม
4,232 0405563001365 บจ.เอ็มทีพี โกลด์ จากัด

10/3/2563
23/3/2563

100,000
55,000,000

01450
46492

ประกอบกิจการเลี้ยงสุกร
ขายส่งเครื่องประดับเช่นอัญมณี
ทองรูปพรรณ ทองแท่งและของใช้อื่นๆ

105 หมู่ที่ 1
45-47 ถนนรื่นรมย์

ต.ด่านช้าง
ต.ในเมือง

อ.นากลาง
อ.เมืองขอนแก่น

จ.หนองบัวลาภู
จ.ขอนแก่น

39170
40000

4,233 0403563000979 หจ.ก่อสร้างสุข91
4,234 0405563001071 บจ.2พีเค พร็อพเพอร์ตี้ จากัด

2/3/2563
4/3/2563

5,000,000
5,000,000

41002
68102

ประกอบธุรกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อจาหน่ายได้แก่ โครงการที่ดินจัดสรร
บ้านจัดสรร คอนโด

728/2 ซอยวีรวรรณ ถนนหน้าเมือง
445 หมู่ที่ 13

ต.ในเมือง
ต.สาราญ

อ.เมืองขอนแก่น
อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น
จ.ขอนแก่น

40000
40000

4,235 0405563001306 บจ.ริช เอ็นด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป
จากัด

17/3/2563

5,000,000

47721

ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องมือทางการ 345/299 หมู่บ้าน สายฝน 1 หมู่ที่ 1
แพทย์ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ตลอดจน
อุปกรณ์และอะไหล่ของเครื่องมือแพทย์

ต.สาราญ

อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น

40000

4,236 0405563001331 บจ.ครัวร่มเย็น กรุ๊ป จากัด

18/3/2563

5,000,000

47219

ประกอบกิจการร้านขายปลีกอาหารอื่นๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ต.บ้านเป็ด

อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น

40000

4,237 0405563001411 บจ.ขอนแก่นค้าเหล็ก จากัด

25/3/2563

5,000,000

47525

ค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ 888/179 หมู่ที่ 5 ถนนมะลิวลั ย์
ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท

ต.บ้านเป็ด

อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น

40000

4,238 0405563001021 บจ.พงษ์ทิพคอนสตรัคชั่น แอนด์
ดีไซน์ จากัด

2/3/2563

5,000,000

41001

ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 251 หมู่บ้าน โนนศิลา หมู่ที่ 1

ต.โนนศิลา

อ.โนนศิลา

จ.ขอนแก่น

40110

4,239 0403563001347 หจ.ก.ทรัพย์เจริญคอนสตรัคชั่น

20/3/2563

5,000,000

41002

ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่
พักอาศัย

149 หมู่บ้าน มูลนาค หมู่ที่ 7

ต.โพธิ์ไชย

อ.โคกโพธิ์ไชย

จ.ขอนแก่น

40160

4,240 0405563001489 บจ.เค.จี.บี.เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
4,241 0405563001063 บจ.ซีโอที โฮลดิ้ง กรุ๊ป จากัด

31/3/2563
4/3/2563

5,000,000
4,000,000

41002
68102

รับเหมาก่อสร้าง
ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
และรับเป็นที่ปรึกษาการลงทุนเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์

369 หมู่ที่ 8
257/76 หมู่ที่ 4

ต.ท่าพระ
ต.ในเมือง

อ.เมืองขอนแก่น
อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น
จ.ขอนแก่น

40260
40000

4,242 0403563001304 หจ.โอเอส มอเตอร์

19/3/2563

3,000,000

45401

การขายจักรยานยนต์

933/4 หมู่ที่ 12

ต.ศิลา

อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น

40000

121/1 หมู่ที่ 11

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

4,243 0405563001039 บจ.ห้างทองสหไพศาล จากัด

3/3/2563

2,500,000

47732

จาหน่ายทองคา ทองคาแท่ง ทองคา
รูปพรรณ

4,244 0405563001098 บจ.เอ็น ที คอนสตรัคชั่น2020
จากัด

4/3/2563

2,000,000

41001

4,245 0405563001144 บจ.นันทวัฒน์ กู๊ดคาร์ จากัด

6/3/2563

2,000,000

4,246 0405563001497 บจ.ไทย อีเอสเจ ชาพร จากัด
4,247 0403563001207 หจ.โกลเดนเกรนเทคโนโลยี

31/3/2563
13/3/2563

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
317 หมู่ที่ 11

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

ต.หนองโก

อ.กระนวน

จ.ขอนแก่น

40170

ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่เป็นที่พัก 59/300 หมู่ที่ 9
อาศัยทุกประเภท บ้านเดี่ยว อาคารอยู่
อาศัย

ต.เมืองเก่า

อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น

40000

45103

ประกอบกิจการจาหน่ายรถยนต์เก่า
รถยนต์ใช้แล้วทุกชนิด

178/53 หมู่ที่ 4

ต.ในเมือง

อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น

40000

2,000,000
2,000,000

47723
41002

ร้านขายปลีกเครื่องสาอาง
รับออกแบบ ซ่อมแซม บารุงรักษาและ
ก่อสร้าง โรงสีข้าว โรงอบข้าวเปลือกและ
ไซโล

379 หมู่ที่ 7
28 ถนนสมานมิตร

ต.แดงใหญ่
ต.เมืองพล

อ.เมืองขอนแก่น
อ.พล

จ.ขอนแก่น
จ.ขอนแก่น

40000
40120

4,248 0405563001349 บจ.โชคอนันต์ คอนสตรัคชั่น 2016 18/3/2563
จากัด

2,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทั่วไป
และบริการซ่อมบารุงงานโยธา ไฟฟ้า
เครื่องมือวัด เครื่องกล

222 หมู่ที่ 11

ต.วังชัย

อ.น้าพอง

จ.ขอนแก่น

40140

4,249 0403563001037 หจ.กลุ่มเกษตรกร พี แอนด์ เอ

4/3/2563

2,000,000

20232

ประกอบกิจการผลิตจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ตะไคร้หอม

379 หมู่ที่ 8

ต.เขาสวนกวาง

อ.เขาสวนกวาง

จ.ขอนแก่น

40280

10/3/2563
12/3/2563

1,500,000
1,500,000

49323
47721

ประกอบกิจการรับขนส่งสินค้า
390 หมู่ที่ 10
ประกอบกิจการร้านค้า บ.มิ่งเพิ่มพูลขาย 200/13 หมู่ที่ 7
อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์
เครื่องสาอางเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอาหาร
เสิรม การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนค้าต่าง

ต.ศิลา
ต.บ้านเป็ด

อ.เมืองขอนแก่น
อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น
จ.ขอนแก่น

40000
40000

23/3/2563
2/3/2563
3/3/2563
4/3/2563

1,500,000
1,500,000
1,000,000
1,000,000

41001
41002
41001
62023

รับเหมาก่อสร้าง
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
ประกอบกิจการรับจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

59 หมู่ที่ 14
18 หมู่บ้าน มาลา หมู่ที่ 3
198/1 หมู่ที่ 13 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง
212/88 หมู่ที่ 2

ต.บ้านทุ่ม
ต.ชุมแพ
ต.ในเมือง
ต.ในเมือง

อ.เมืองขอนแก่น
อ.ชุมแพ
อ.เมืองขอนแก่น
อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
จ.ขอนแก่น

40000
40130
40000
40000

6/3/2563

1,000,000

47525

ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์
และเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้าง

223/1 หมู่ที่ 15

ต.ศิลา

อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น

40000

16/3/2563
18/3/2563

1,000,000
1,000,000

41002
46443

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
87 หมู่ที่ 6
ประกอบกิจการค้าเครื่องสาอาง เครื่องใช้ 232/228 หมู่ที่ 6
เสริมความงาม อาหารเสริมทุกชนิด

ต.สาวะถี
ต.ในเมือง

อ.เมืองขอนแก่น
อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น
จ.ขอนแก่น

40000
40000

4,250 0403563001134 หจ.3มิตรเอสเอสซี ทรานสปอร์ต
4,251 0403563001169 หจ.ยูเคที เอ็นจิเนียริ่งและบริการ

4,252
4,253
4,254
4,255

0403563001363
0403563000952
0403563001011
0403563001053

หจ.เรืองเรือง ก่อสร้าง
หจ.ธ. ธนัท คอนสตรัคชั่น
หจ.คักอีหลี
หจ.ซีสเต็มขอนแก่น

4,256 0403563001088 หจ.พชร คอนสตรัคชั่น (2551)
4,257 0403563001223 หจ.ธนาธิป ก่อสร้าง
4,258 0403563001258 หจ.ช้างดาวเกตุ

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

4,259 0403563001266 หจ.63 มั่งมี

19/3/2563

1,000,000

47723

จาหน่าย ปลีก ส่ง อาหารเสริม
11/208 หมู่ที่ 14
เครื่องสาอาง ครีมบารุงผิว โลชั่น ยาสีฟัน
สบู่และผลิตภัณฑ์

ต.บ้านเป็ด

อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น

40000

4,260 0403563001282 หจ.อินคัม โอเชี่ยนฟู้ด
4,261 0403563001321 หจ.ล่าซา เอ็กซ์เพรส

19/3/2563
19/3/2563

1,000,000
1,000,000

56101
53200

ขายอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด
888/163 หมู่ที่ 14 ถนนมะลิวลั ย์
ประกอบกิจการการรับส่งเอกสารและ
224/39 หมู่ที่ 6 ถนนประชาสโมสร
สิ่งของ รวมถึงการรับฝากและส่งพัสดุภัณฑ์

ต.บ้านเป็ด
ต.ในเมือง

อ.เมืองขอนแก่น
อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น
จ.ขอนแก่น

40000
40000

4,262 0403563001428 หจ.มหาเฮง 181
4,263 0403563001444 หจ.วุฒพิ งศ์อลูมิเนียม

27/3/2563
27/3/2563

1,000,000
1,000,000

47219
24202

จาหน่ายทั้งปลีกและส่งอาหารทุกประเภท 999/181 หมู่ที่ 12
ขาย ติดตั้ง กระจกอลูมิเนียม สแตนเลส 899 หมู่ท่ี 21 ถนนศรีจันทร์
เหล็ก บานเลื่อน-สวิง เทมเปอร์ ตู้โชว์
เหล็กดัด

ต.เมืองเก่า
ต.บ้านเป็ด

อ.เมืองขอนแก่น
อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น
จ.ขอนแก่น

40000
40000

4,264 0403563001461 หจ.เอ็นทีเอสซี 6636
4,265 0403563001479 หจ.ธัญญทรัพย์กิจการค้า

27/3/2563
31/3/2563

1,000,000
1,000,000

43909
47711

ให้บริการจ้างทาของตามวัตถุประสงค์
จาหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องสาอาง
อาหารเสริม

384 หมู่ที่ 15
155 หมูท่ ี่ 1

ต.บ้านเป็ด
ต.เมืองเก่า

อ.เมืองขอนแก่น
อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น
จ.ขอนแก่น

40000
40000

4,266 0403563001487 หจ.วีรชิต คอนกรีต 2020

31/3/2563

1,000,000

41001

รับเหมาก่อสร้าง จาหน่ายวัสดุก่อสร้าง
และงานโยธาทุกประเภท

192 หมู่บ้าน พระคือ หมู่ที่ 3

ต.พระลับ

อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น

40000

4,267 0405563001012 บจ.เอเจ เมดิคอล จากัด

2/3/2563

1,000,000

86903

ประกอบกิจกรรมในห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์

327/25 หมู่ที่ 22

ต.บ้านเป็ด

อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น

40000

4,268 0405563001055 บจ.ชานาญ คอนสตรัคชั่น 2020
จากัด

3/3/2563

1,000,000

81210

การบริการทาความสะอาดทั่วไปของตัว
อาคาร

777/37 หมู่ที่ 21

ต.บ้านเป็ด

อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น

40000

4,269 0405563001101 บจ.พี7 (ประเทศไทย) จากัด

5/3/2563

1,000,000

47723

นายหน้า ตัวแทน ขายเครื่องสาอาง กาแฟ 78/34 หมู่ที่ 21
และอาหารเสริมส่งออกทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

ต.บ้านเป็ด

อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น

40000

4,270 0405563001110 บจ.ไอดีลอว์ จากัด

5/3/2563

1,000,000

69100

การให้คาปรึกษาและการเป็นทนายความ
ในคดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงานและคดี
อื่นๆ

ต.ในเมือง

อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น

40000

4,271 0405563001128 บจ.บ้านบัญชี 2563 จากัด

5/3/2563

1,000,000

69200

กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทาบัญชีและ
243/83 หมู่ที่ 14
การตรวจสอบบัญชี การให้คาปรึกษาด้าน
ภาษี

ต.ในเมือง

อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น

40000

4,272 0405563001136 บจ.เทอร์รา ทัวร์ แอนด์ ทราเวล
จากัด

5/3/2563

1,000,000

79909

กิจกรรมบริการสารองอื่นๆและกิจกรรมที่ 922/8 หมู่ที่ 14
เกี่ยวข้องซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ต.ศิลา

อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น

40000

4,273 0405563001152 บจ.ออโตเมชั่น เทคโนโลยี โนเลดจ์
จากัด

6/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ต.บ้านเป็ด

อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น

40000

139/18 หมู่ที่ 4

162/6 หมู่ที่ 22

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

4,274 0405563001179 บจ.ไอเซอร์วสิ แมค จากัด

6/3/2563

1,000,000

46522

ประกอบกิจการค้าโทรศัพท์มือถือแท็บ
แล็ตอุปกรณ์มือถือแท็บแล็ตซิมการ์ด
อะไหล่มือถือ แท็บแล็ต

4,275 0405563001187 บจ.99 กรุ๊ป 2020 จากัด
4,276 0405563001209 บจ.เอ็มจี แอคเซส 2020 จากัด

9/3/2563
9/3/2563

1,000,000
1,000,000

56101
15201

4,277 0405563001217 บจ.เอ็มไพร์ แลนด์ จากัด
4,278 0405563001225 บจ.เดอะ ทูธ คลับ จากัด
4,279 0405563001268 บจ.วินเทจแกลเลอรี่ จากัด

10/3/2563
11/3/2563
13/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000

4,280 0405563001276 บจ.พาธเวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด

13/3/2563

4,281 0405563001284 บจ.ดาร์วนิ คอร์ปอเรชั่น จากัด
4,282 0405563001292 บจ.คิดส์ซิโอ้ จากัด

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
555/64 หมู่ที่ 6

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

ต.พระลับ

อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น

40000

ร้านอาหารและสถานบันเทิง
192/8 ถนนประชาสาราญ
รับผลิตเครื่องหนัง ผ้า รองเท้า เข็มขัด ทั้ง 999/27 หมู่ที่ 12
บุรษุ และสตรี

ต.ในเมือง
ต.บ้านเป็ด

อ.เมืองขอนแก่น
อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น
จ.ขอนแก่น

40000
40000

68103
86203
47742

ประกอบกิจการห้องพัก ให้เช่า
กิจกรรมทางทันตกรรม
จาหน่ายสินค้าเครื่องใช้และเครื่องแต่ง
กายทั้งใหม่และเก่าทุกประเภท

ต.ในเมือง
ต.ในเมือง
ต.บ้านเป็ด

อ.เมืองขอนแก่น
อ.เมืองขอนแก่น
อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
จ.ขอนแก่น

40000
40000
40000

1,000,000

85601

การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสาหรับ 222/1 หมู่ที่ 14 ซอยรุ่งโรจน์ ถนน
เด็กปกติ
มิตรภาพ

ต.ศิลา

อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น

40000

16/3/2563

1,000,000

47912

ประกอบกิจการขายสินค้าอุปโภค บริโภค 456/473 หมู่ที่ 12
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ขายสินค้าออนไลน์

ต.เมืองเก่า

อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น

40000

16/3/2563

1,000,000

58132

ประกอบกิจการจัดทานิตยสารวาง
จาหน่ายที่ซีเอ้ดบุ๊ค นิตยสารเกี่ยวกับแม่
และเด็ก แฟชั่นเด็ก

ต.ในเมือง

อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น

40000

4,283 0405563001314 บจ.บูลพลัส เมดิคอล สมาร์ท จากัด 17/3/2563

1,000,000

47721

ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องมือทางการ 345/297 หมู่บ้าน สายฝน1 หมู่ที่ 1
แพทย์ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ตลอดจน
อุปกรณ์และอะไหล่ของเครื่องมือแพทย์นั้น

ต.สาราญ

อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น

40000

4,284 0405563001357 บจ.เอ.เอ็ม.ดี. พลัส กรุ๊ป จากัด

20/3/2563

1,000,000

47723

ประกอบกิจการขาย จาหน่าย นาเข้าเพื่อ 555/70 หมู่ที่ 8
ค้าปลีก ค้าส่ง ส่งออก วางจาหน่าย เป็น
ศูนย์กลางค้าออนไลน์ซึ่งสินค้าเพื่อสุขภาพ
และความงาม

ต.เมืองเก่า

อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น

40000

4,285 0405563001373 บจ.เคพลัส โฮม จากัด

24/3/2563

1,000,000

71102

ประกอบกิจการออกแบบบ้าน สร้างบ้าน
อาคาร

ต.ศิลา

อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น

40000

4,286 0405563001381 บจ.โค้ดเอ็กซ์ อินโนเวชั่น แอนด์ ครี 24/3/2563
เอทีวติ ี้ จากัด

1,000,000

58202

ประกอบกิจการจัดทาซอฟต์แวร์สาเร็จรูป 17/15 หมู่ที่ 17
(ยกเว้นซอฟต์แวร์เกมสาเร็จรูป )

ต.ในเมือง

อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น

40000

4,287 0405563001403 บจ.วิชิรตา ลอว์เยอร์ จากัด

1,000,000

69100

ประกอบกิจกรรมทางกฎหมาย

ต.เมืองเก่า

อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น

40000

24/3/2563

140/444 หมู่ที่ 14
114/60-61 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ
222/1 หมู่บ้าน ไทรทอง หมู่ที่ 23

188/88 หมู่ที่ 2

333/1 หมู่ที่ 13

444/76 หมู่ที่ 9

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

4,288 0405563001420 บจ.สิรนิ าโน (965) จากัด

26/3/2563

1,000,000

49209

ประกอบกิจการเดินรถประจาทางและไม่
ประจาทาง รถแท็กซี่ รถตู้โดยสาร รับส่ง
ของและสินค้าต่างๆ

194/28 หมู่ที่ 6

ต.ในเมือง

อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น

40000

4,289 0405563001438 บจ.เมธาธนาดิฐ จากัด
4,290 0405563001454 บจ.เพื่อนโฟน จากัด

26/3/2563
27/3/2563

1,000,000
1,000,000

41001
46522

ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 345/5 หมู่ที่ 11
ประกอบกิจการขายส่งโทรศัพท์และ
555/68 หมู่ที่ 7
อุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม

ต.เมืองเก่า
ต.บ้านเป็ด

อ.เมืองขอนแก่น
อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น
จ.ขอนแก่น

40000
40000

4,291 0405563001462 บจ.บุญญรัตน์ รีสอร์ท จากัด
4,292 0405563001519 บจ.ยิ่งให้ยิ่งได้รบั จากัด

27/3/2563
31/3/2563

1,000,000
1,000,000

55101
10769

ที่พักแรม รีสอร์ท ทั้งรายวันและรายเดือน 199 หมู่ที่ 10
แปรรูปพืชสมุนไพรเป็นเครื่องสมุนไพรชง 423/199 หมู่ที่ 2
ดื่มรวมถึงการแปรรูปผลิตลทางการเกษตร
ทุกชนิด

ต.บ้านเป็ด
ต.ศิลา

อ.เมืองขอนแก่น
อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น
จ.ขอนแก่น

40000
40000

4,293 0405563001527 บจ.ฟอร์ซ พลัส จากัด

31/3/2563

1,000,000

41002

รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์
อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทาการ ถนน
สะพาน เขื่อน อุโมงค์

178/230 หมู่ที่ 4

ต.ในเมือง

อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น

40000

4,294 0403563001401 หจ.ที.เอ็ม.การช่าง 2020

26/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร
อาารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่
ทาการ ถนน สะพาน เขื่อน

86 หมู่ที่ 8

ต.บ้านแฮด

อ.บ้านแฮด

จ.ขอนแก่น

40110

4,295 0405563001233 บจ.มาดเมืองพล จากัด
4,296 0405563001322 บจ.แสงแก้ว โมเดิรน์ เฮ้าส์ จากัด
4,297 0403563001495 หจ.ศรีเทพผ้าไทย

12/3/2563
17/3/2563
31/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000

47524
41002
20232

ประกอบกิจการจาหน่ายวัสดุก่อสร้าง
รับเหมาก่อสร้าง
ขายเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าไทย ผ้า
พื้นเมืองทุกชนิด

97 หมู่ที่ 2
42 หมูท่ ี่ 14
20 หมูท่ ี่ 6

ต.ลอมคอม
อ.พล
ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล
ต.ขัวเรียง
อ.ชุมแพ

จ.ขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
จ.ขอนแก่น

40120
40120
40130

4,298 0403563001231 หจ.น้าพอง ป. พลาสติก

17/3/2563

1,000,000

46695

รับซื้อกระสอบใช้แล้วและพลาสติกอื่นๆ
แล้วนากลับมารีไซเคิล

147 หมู่ที่ 5

ต.หนองกุง

อ.น้าพอง

จ.ขอนแก่น

40140

4,299 0403563001380 หจ.อุเทนพาณิชย์ 2020

24/3/2563

1,000,000

47114

ประกอบกิจการจาหน่ายสินค้าอุปโภค
และบริโภคทั่วไป

195 หมู่ที่ 12

ต.บ้านขาม

อ.น้าพอง

จ.ขอนแก่น

40140

4,300 0405563001195 บจ.มายพราวด์กรุ๊ป จากัด

9/3/2563

1,000,000

41002

การก่อสร้างอาคารพาณิชย์ อาคารที่พัก 123 หมู่ที่ 2
อาศัยเพื่อขาย พัฒนาที่ดินเพื่อทาการขาย

ต.วังชัย

อ.น้าพอง

จ.ขอนแก่น

40140

4,301 0403563001185 หจ.เวียงชมพู

13/3/2563

1,000,000

41002

รับเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติม 77 หมู่ที่ 4
อาคารรวมทั้งงานก่อสร้างอื่นทุกชนิด

ต.ทุ่งชมพู

อ.ภูเวียง

จ.ขอนแก่น

40150

4,302 0405563001241 บจ.ยูไนเต็ด ดาต้า เน็ตเวิรก์ จากัด

12/3/2563

1,000,000

43210

รับจ้างติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต เน็ตเวิรก์
ทุกประเภท

135 หมู่ที่ 6

ต.กุดเค้า

อ.มัญจาคีรี

จ.ขอนแก่น

40160

9/3/2563

1,000,000

45302

ค้าอะไหล่ยนต์ทุกชนิด น้ามันเครื่องทุก
ชนิดและวัสดุเครื่องมือช่างทุกประเภท

284 หมู่ที่ 19

ต.หนองโก

อ.กระนวน

จ.ขอนแก่น

40170

4,303 0403563001100 หจ.เทคนิคกลการ

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

4,304 0403563001118 หจ.สวัสดิ์อลูมินั่ม 2525

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

9/3/2563

1,000,000

47524

ขายปลีก ส่ง ติดตั้ง กระจก อลูมิเนี่ยม
377/1 หมู่ที่ 1
แผ่นฝ้า แผ่นยิปซั่มและอุปกณ์ที่เกี่ยวข้อง

ต.หนองเรือ

อ.หนองเรือ

จ.ขอนแก่น

40210

4,305 0403563001142 หจ.พี พี เฮาส์ 2020

12/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 329 หมู่ที่ 1
อาคารพาณิชย์ ที่พักอาศัย สถานที่ทาการ
และงานโยธานทุกประเภท

ต.หนองเรือ

อ.หนองเรือ

จ.ขอนแก่น

40210

4,306 0403563001240 หจ.คุณดิเรกทราเวล
4,307 0403563001339 หจ.พรพรหมอนันตทรัพย์

17/3/2563
20/3/2563

1,000,000
1,000,000

79120
70209

การท่องเที่ยว
ประกอบกิจการรับบริการจัดเก็บ จัดทา
เผยแพร่ข่าวสาร ฝึกสอนและอบรมด้าน
เศรษฐกิจ การค้า การเงิน

133 หมู่ที่ 9
180 หมูท่ ี่ 2

ต.บ้านฝาง
ต.เขาสวนกวาง

อ.บ้านฝาง
อ.เขาสวนกวาง

จ.ขอนแก่น
จ.ขอนแก่น

40270
40280

4,308 0405563001471 บจ.บ้านไม้อินเตอร์ขอนแก่น จากัด 31/3/2563
4,309 0403563001371 หจ.ฉัตรชัย อินเตอร์ ฟู๊ด
23/3/2563

1,000,000
1,000,000

41001
10772

การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
การผลิตและจาหน่าย น้าจิ้มทุกชนิด น้า
ซอส เครื่องปรุงรสอาหาร รวมถึงสินค้า
บริโภคทุกชนิด

68 หมู่ที่ 11
261 หมู่ที่ 2

ต.สะอาด
ต.พระบุ

อ.น้าพอง
อ.พระยืน

จ.ขอนแก่น
จ.ขอนแก่น

40310
40320

4,310 0405563001446 บจ.ปิยะค้าเหล็ก ผ้าใบ เต็นท์ จากัด 26/3/2563

1,000,000

46622

ประกอบกิจการขายปลีกและขายส่ง
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเหล็กทุกชนิด

355 หมู่ที่ 17

ต.พระยืน

อ.พระยืน

จ.ขอนแก่น

40320

67/4 หมู่ที่ 2

ต.ในเมือง

อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น

40000

4,311 0403563001274 หจ.น็อทธิงทูเซย์ ดีเวลล็อพ

19/3/2563

988,000

58202

การจัดทาซอฟต์แวร์สาเร็จรูป (ยกเว้น
ซอฟต์แวร์เกมสาเร็จรูป )

4,312 0403563000987 หจ.พ.รวมช่าง เอ็นจิเนียริ่ง
4,313 0403563001355 หจ.ไทยสมบูรณ์ทรัพย์ทวี

2/3/2563
20/3/2563

900,000
800,000

47524
46443

ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง
76 หมู่ที่ 17
ประกอบกิจการขายยาสีฟัน สินค้าอุปโภค 48/53 หมู่ที่ 14
อื่น

ต.น้าพอง
ต.ในเมือง

อ.น้าพอง
อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น
จ.ขอนแก่น

40140
40000

6/3/2563

800,000

70209

ประกอบกิจกรรมให้คาปรึกษาด้านการ
บริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้
ในที่อื่น

84 หมู่ที่ 6

ต.กุดน้าใส

อ.น้าพอง

จ.ขอนแก่น

40310

4,315 0403563001410 หจ.สกุณาซิลค์

26/3/2563

700,000

20232

ประกอบกิจการผลิตเครื่องหอม
เครื่องสาอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้า

60/1 หมู่บ้าน บึงแก หมู่ที่ 4

ต.โนนท่อน

อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น

40000

4,316 0403563001436 หจ.ขอนแก่น เพาเวอร์ เซอร์วสิ
4,317 0403563001452 หจ.เจริญรุ่งสหกิจ
4,318 0403563001029 หจ.บิลด์ ทูดี ธรีดี คอนสตรัคชั่น

27/3/2563
27/3/2563
3/3/2563

700,000
700,000
700,000

73102
71202
47595

ผลิตสื่อโฆษณา
95/39 หมู่ที่ 13
การตรวจสภาพยานยนต์ทางเทคนิค
143/3 หมู่ที่ 18
ประกอบกิจการขายอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า 130 หมู่ที่ 19
เครื่องปรับอากาศ ประปา

ต.บ้านเป็ด
ต.หนองไผ่
ต.หนองโก

อ.เมืองขอนแก่น
อ.ชุมแพ
อ.กระนวน

จ.ขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
จ.ขอนแก่น

40000
40130
40170

4,319 0403563001002 หจ.เคพีเอส ซีสเต็ม แอนด์ เอ็นจิ
เนียริ่ง

3/3/2563

500,000

45203

รับเหมาก่อสร้างทุกประเภท

ต.ศิลา

อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น

40000

4,314 0405563001161 บจ.อีซี่ สแตนดาร์ด คอนซัลติ้ง
จากัด

529/15 หมู่ที่ 3

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

4,320 0403563001061 หจ.อะตอมแฟชั่น

4/3/2563

500,000

46414

ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีกเสื้อผ้า
เครื่องนุ่งห่มเครื่องแต่งกายและ
ส่วนประกอบของร่างกาย

999/128 หมู่ที่ 2

ต.บ้านเป็ด

อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น

40000

4,321 0403563001070 หจ.ร้านแพรวขายส่งประตูน้า
ขอนแก่น

5/3/2563

500,000

46414

ขายส่งขายปลีกเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเครื่อง
แต่งกายและส่วนประกอบของร่างกาย

999/128 หมู่ที่ 2

ต.บ้านเป็ด

อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น

40000

4,322 0403563001151 หจ.ชัยพฤกษ์ เรียลเอสเตท

12/3/2563

500,000

41001

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารที่
พักอาศัย

555/75 หมู่ที่ 10

ต.ศิลา

อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น

40000

4,323 0403563001291 หจ.อ.น้าดื่ม
4,324 0403563001398 หจ.ต้นคา ฟู้ด
4,325 0405563001250 บจ.เฮลท์ทูเซอร์วสิ จากัด

19/3/2563
25/3/2563
13/3/2563

500,000
500,000
500,000

10795
46311
62011

โรงงานผลิตน้าดื่ม โรงน้าแข็ง
250 หมู่บ้าน บ้านเป็ด หมู่ที่ 3
ต.บ้านเป็ด
การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 345/89 หมู่ที่ 2
ต.ศิลา
กิจกรรมการจัดทาโปรแกรมเว็บเพจและ 666/355 ซอยกลางเมือง1 ถนนกลางเมือง ต.ในเมือง
เครือข่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

อ.เมืองขอนแก่น
อ.เมืองขอนแก่น
อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
จ.ขอนแก่น

40000
40000
40000

4,326 0403563001045 หจ.เอ็นซีด.ี คอนสตรัคชั่น

4/3/2563

500,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด
และงานโยธาทุกประเภท

10/2 หมู่ที่ 3

ต.ไชยสอ

อ.ชุมแพ

จ.ขอนแก่น

40130

4,327 0403563001215 หจ.บี เค โฟร์ค ลิฟท์ เซอร์วสิ
แอนด์ พาร์ท

16/3/2563

500,000

46599

ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องจักรกลหนัก 367 หมู่ที่ 4
เครื่องจักรที่ขับเคลื่อนด้วยมือหรือ
ขับเคลื่อนด้วยกาลังไฟฟ้า

ต.ชนบท

อ.ชนบท

จ.ขอนแก่น

40180

4,328 0403563000995 หจ.คัพ แอนด์ คาร์พ ฟาร์ม
4,329 0403563001193 หจ.เอที ซอฟท์เทค

3/3/2563
13/3/2563

400,000
300,000

03225
47412

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดสวยงาม
471 หมู่ที่ 1
ประกอบธุรกิจจาหน่ายโปรแกรมสาเร็จรูป 710/54 หมู่ที่ 26
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ต.หนองเรือ
ต.ศิลา

อ.หนองเรือ
อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น
จ.ขอนแก่น

40210
40000

4,330 0405563001080 บจ.ฟินนรี จากัด

4/3/2563

300,000

47912

ประกอบกิจการ จาหน่ายสินค้าตามวัตถุที่ 555/29 หมู่ที่ 8
ประสงค์ ผ่านระบบพาณิชย์อิเลคทรอนิค
หรือ E-commerce

ต.เมืองเก่า

อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น

40000

4,331 0403563000961 หจ.พิทยาการช่าง รับเหมาก่อสร้าง

2/3/2563

200,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 96 หมู่ที่ 17
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่
ทาการ ถนน สะพาน เขื่อน

ต.บ้านค้อ

อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น

40000

4,332 0405563001501 บจ.ลาฟิลเล กรุ๊ป จากัด

31/3/2563

200,000

47742

ร้านขายปลีกเครื่องแต่งกายรองเท้าและ
เครื่องหนังที่ใช้แล้ว

123/67 หมู่ที่ 7

ต.บ้านเป็ด

อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น

40000

4,333 0403563001096 หจ.พีอาร์พีเอ็ม เซอร์วสิ

6/3/2563

200,000

78200

ประกอบกิจการแรงงานทั่วไปและบริการ
รับจ้างทาความสะอาด

143 หมู่ที่ 8

ต.ทุ่งโป่ง

อ.อุบลรัตน์

จ.ขอนแก่น

40250

10/3/2563
3/3/2563

150,000
100,000

41001
49209

ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 199/277 ถนนมิตรภาพ
ขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสารทั้ง 265 หมู่ท่ี 4 ถนนกลางเมือง
ทางบก ทางน้า ทางอากาศ

ต.ในเมือง
ต.เมืองเก่า

อ.เมืองขอนแก่น
อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น
จ.ขอนแก่น

40000
40000

4,334 0403563001126 หจ.สิรพิ ัฒน์วณิช
4,335 0405563001047 บจ.โมบิลิตี้ แอสอะ เซอร์วสิ จากัด

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

4,336 0405563001390 บจ.ไอดี ไดรเวอร์ จากัด

24/3/2563

100,000

46101

ประกอบกิจการขายส่งวัตถุดิบทางการ
เกษตรและสัตว์มีชีวติ โดยได้รบั
ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

2 หมู่ที่ 20

ต.บ้านเป็ด

อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น

40000

4,337 0403563001312 หจ.พีแอนด์ที เมคคานิค

19/3/2563

100,000

25111

บริการรับเหมาทาเกี่ยวกับงานเหล็กทุก
ชนิด งานเชื่อม งานโครงสร้างและอื่นๆที่
เกี่ยวข้องทุกประเภท

138 หมู่ที่ 7

ต.เพ็กใหญ่

อ.พล

จ.ขอนแก่น

40120

4,338 0403563001177 หจ.ธิรารัตน์ ฟาร์ม
4,339 0413563000740 หจ.บุญยาวัฒนาการก่อสร้าง
4,340 0415563000601 บจ.ฟิงค์เกิ้ล แมธิแมททิคอล จากัด

13/3/2563
10/3/2563
5/3/2563

100,000
5,000,000
5,000,000

01461
41002
41002

เลี้ยงสัตว์ ไก่
168 หมู่ที่ 1
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
289/34 หมู่ที่ 4
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร 732/51 หมู่ที่ 1
พาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทาการ
ถนน สะพาน เขื่อน

ต.ม่วงหวาน
ต.หนองบัว
ต.บ้านเลื่อม

อ.น้าพอง
อ.เมืองอุดรธานี
อ.เมืองอุดรธานี

จ.ขอนแก่น
จ.อุดรธานี
จ.อุดรธานี

40310
41000
41000

4,341 0415563000733 บจ.ซีบีเอ็น ปิโตรเลียม กรุ๊ป
(2020) จากัด

24/3/2563

5,000,000

47300

ประกอบกิจการให้บริการและจาหน่าย
100 หมู่ที่ 2
น้ามันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่าง
อื่นที่ก่อให้เกิดพลังงานและสถานที่บริการ
น้ามันเชื้อเพลิง

ต.หนองไผ่

อ.เมืองอุดรธานี

จ.อุดรธานี

41000

4/3/2563

5,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 136 หมู่ที่ 6
ตกแต่งภายใน รวมทั้งติดตั้งระบบประปา

ต.หนองหาน

อ.หนองหาน

จ.อุดรธานี

41130

18/3/2563

5,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อ จัดหา พัฒนา และ
23 หมู่ที่ 1
ปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการขายและ
ให้เช่า

ต.โนนสะอาด

อ.โนนสะอาด

จ.อุดรธานี

41240

4,344 0415563000610 บจ.โฟตอน อุดรธานี จากัด

6/3/2563

4,000,000

29109

ประกอบกิจการรับจ้างผลิต ตัดแปลง ต่อ 955 หมู่ที่ 4
เติม และค้ารถบรรทุกขนาดใหญ่ รถพ่วง
รถกึ่งพ่วง รถเทเลอร์

ต.บ้านจั่น

อ.เมืองอุดรธานี

จ.อุดรธานี

41000

4,345 0413563000723 หจ.เอส.พี. ทรัพย์รุ่งเรืองการช่าง

9/3/2563

4,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อส้างอาคารทุก 90 หมู่ที่ 3
ประเภท

ต.สร้างก่อ

อ.กุดจับ

จ.อุดรธานี

41250

4,346 0413563000774 หจ.เมธา คาร์เร้นท์

16/3/2563

3,000,000

79509

ประกอบธุรกิจให้บริหารรถเช่า ทั้งรถยนต์ 209 หมู่ที่ 12
นั่งส่วนบุคคล และรถยนต์ตู้ ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ

ต.หนองนาคา

อ.เมืองอุดรธานี

จ.อุดรธานี

41000

4,347 0413563000839 หจ.เฟรชชี่ นิว

19/3/2563

3,000,000

77101

ประกอบธุรกิจให้บริการรถเช่า ทั้งรถยนต์ 48 หมู่ที่ 8
นั่งส่วนบุคคล และรถยนต์ตู้ ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ

ต.หนองขอนกว้าง

อ.เมืองอุดรธานี

จ.อุดรธานี

41000

9/3/2563

2,500,000

47524

ขายปลีกวัสดุก่อสร้าง

ต.โคกกลาง

อ.เพ็ญ

จ.อุดรธานี

41150

4,342 0413563000693 หจ.เครือวัฒนา การช่าง
4,343 0415563000679 บจ.ยูโร สปอร์ต แอนด์ มิตรภาพ
กรุ๊ป จากัด

4,348 0413563000731 หจ.เพ็ญบุรี เมทัลชีท

220 หมู่ที่ 5

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

4,349 0413563000758 หจ.ทีเอ็นพี บิสซิเนส

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

11/3/2563

2,000,000

77109

ประกอบกิจการให้เช่ารถยนต์ รถเก๋ง รถ
กะบะ รถตู้ รถเอสยูวี

4/3/2563

2,000,000

70209

4,351 0415563000687 บจ.เคไอที คอนสตรัคชั่น 2019
จากัด

18/3/2563

2,000,000

4,352 0413563000804 หจ.ช.เจริญพานิช (3)

17/3/2563

4,353 0415563000768 บจ.มหาชัยเอเชียซีฟู้ด จากัด

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
64/1 หมู่ที่ 3 ซอยบ้านช้าง

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

ต.หมากแข้ง

อ.เมืองอุดรธานี

จ.อุดรธานี

41000

ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับ 199/21 หมู่ที่ 5
การทาธุรกิจ แนวการทางานและวางแผน
การตลาด

ต.หมูม่น

อ.เมืองอุดรธานี

จ.อุดรธานี

41000

47524

ประกอบกิจการซื้อ ขาย ติดตั้ง กระจก
อลูมิเนียมเส้น ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม และ
แผ่นยิปซั่มทุกชนิด

34/1-3 ถนนตารวจ

ต.หมากแข้ง

อ.เมืองอุดรธานี

จ.อุดรธานี

41000

2,000,000

46900

ประกอบกิจการจาหน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภคทุกชนิด

59 หมู่ที่ 6 ซอยราชพัสประดู่ ถนนสุทธิ
สาร

ต.ศรีสุทโธ

อ.บ้านดุง

จ.อุดรธานี

41190

26/3/2563

2,000,000

47212

ประกอบกิจการจาหน่ายอาหารทะเลสด
และแห้ง อาหารแช่แข็งทุหชนิด

12 หมู่ที่ 1 ตรอกดงคา 1 ถนนศรีจันทร์

ต.ศรีสุทโธ

อ.บ้านดุง

จ.อุดรธานี

41190

4,354 0413563000766 หจ.สวามิสทรัพย์อนันต์

12/3/2563

1,000,000

47525

ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ 9 หมู่ที่ 2
และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง
เครื่องมือช่างทุกประเภท

ต.โคกสะอาด

อ.เมืองอุดรธานี

จ.อุดรธานี

41000

4,355 0413563000791 หจ.โชควัชระการช่าง

16/3/2563

1,000,000

43909

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง โครง
เหล็กและงานเชื่อมประกอบ

156 หมู่ที่ 14

ต.เชียงยืน

อ.เมืองอุดรธานี

จ.อุดรธานี

41000

4,356 0413563000812 หจ.โควิด-19

17/3/2563

1,000,000

46441

ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์และเครื่องมือ
เครื่องใช้ทางการแพทย์

228 ถนนถนนรอบเมือง(โครงการสิทธา
รมย์)

ต.หมากแข้ง

อ.เมืองอุดรธานี

จ.อุดรธานี

41000

4,357 0413563000821 หจ.สุพรรณ คอนสตรัคชั่น 2563

19/3/2563

1,000,000

41002

รับเหมาก่อสร้าง อาคาร ที่พักอาศัย
อาคารพาณิชย์ ถนน อุโมงค์ ระบบ
น้าประปา และงานก่อสร้างอื่นๆ ทุกชนิด

635/9 หมู่ที่ 14 ซอยบ้านเก่าจาน

ต.หมากแข้ง

อ.เมืองอุดรธานี

จ.อุดรธานี

41000

4,358 0413563000863 หจ.วีทูเค คอนสตรัคชั่น
4,359 0413563000880 หจ.เจแอนด์อาร์ บิลดิ้ง

24/3/2563
25/3/2563

1,000,000
1,000,000

41002
41001

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย และ
งานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด

299/1 หมู่ที่ 5
296/42 ถนนประจักษ์ศิลปาคม

ต.เชียงพิณ
ต.หมากแข้ง

อ.เมืองอุดรธานี
อ.เมืองอุดรธานี

จ.อุดรธานี
จ.อุดรธานี

41000
41000

4,360 0413563000898 หจ.ศิรมิ งคล 2020 กรุ๊ป

27/3/2563

1,000,000

70209

ประกอบกิจการ บริการให้คาปรึกษา ฝึก
อบรมพนังานขายและการขยายตลาด

199/205 หมู่ที่ 5

ต.หมูม่น

อ.เมืองอุดรธานี

จ.อุดรธานี

41000

4/3/2563
4/3/2563

1,000,000
1,000,000

47723
33122

ประกอบกิจการร้านขายปลีกเครื่องสาอาง 286/43-44 ถนนอาเภอ
ประกอบกิจการซ่อมเครื่องจักรที่ใช้งาน 651/190 หมูท่ ี่ 1
เฉพาะอย่าง

ต.หมากแข้ง
ต.บ้านจั่น

อ.เมืองอุดรธานี
อ.เมืองอุดรธานี

จ.อุดรธานี
จ.อุดรธานี

41000
41000

4,350 0415563000571 บจ.ยู.ดี. คอนซัลติ้ง จากัด

4,361 0415563000555 บจ.คาฟร่าคอร์ปอเรชั่น จากัด
4,362 0415563000580 บจ.ดี คอป เน็ตเวิรค์ เอ็นจิเนียริ่ง
จากัด

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

4,363 0415563000598 บจ.ณัฐกฤตา ปังปัง จากัด

5/3/2563

1,000,000

46103

การขายส่งสิ่งทอเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องหนัง 151/32 หมู่ที่ 5 ซอยบ้านหนองเตาเหล็ก ต.หมากแข้ง
และของใช้ในครัวเรือนโดยได้รบั
ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

อ.เมืองอุดรธานี

จ.อุดรธานี

41000

4,364 0415563000644 บจ.เดอะเมจิค อินโนเวชั่น จากัด

9/3/2563

1,000,000

70209

ประกอบกิจการให้คาปรึกษาด้านการ
บริหารจัดการ

288 หมู่ที่ 7 ซอยบ้านดอนอุดม

ต.หมากแข้ง

อ.เมืองอุดรธานี

จ.อุดรธานี

41000

4,365 0415563000652 บจ.ที พลัส อิมพอร์ท เอ็กพอร์ท
จากัด

16/3/2563

1,000,000

46109

ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออก สินค้า
อุปโภค บริโภค ทุกประเภท

567 หมู่ที่ 3

ต.หนองขอนกว้าง

อ.เมืองอุดรธานี

จ.อุดรธานี

41000

4,366 0415563000661 บจ.ที แอนด์ บี (2020) จากัด
4,367 0415563000695 บจ.เลิศพัฒนาปิโตรเลียม จากัด
4,368 0415563000741 บจ.อิงฟ้า ผ้าไทย จากัด

16/3/2563
19/3/2563
25/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000

41002
46612
47511

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ขายน้ามันเชื้อเพลิง
ประกอบกิจการซื้อมาขายไป ผ้าไหม ผ้า
ฝ้าย ทั้งแปรรูปแล้วและยังไม่ได้แปรรูป

458/1 หมู่บ้าน บ้านเลื่อม หมู่ที่ 1
654/14 หมู่ที่ 4 ถนนอุดร-ขอนแก่น
128 หมู่ที่ 6

ต.บ้านเลื่อม
ต.บ้านจั่น
ต.บ้านเลื่อม

อ.เมืองอุดรธานี
อ.เมืองอุดรธานี
อ.เมืองอุดรธานี

จ.อุดรธานี
จ.อุดรธานี
จ.อุดรธานี

41000
41000
41000

4,369 0415563000750 บจ.เจพี. กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์
จากัด

25/3/2563

1,000,000

68101

ประกอบกิจการค้า ซื้อ ขาย เช่าและการ
ดาเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น
ของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่น

328/4 หมู่ที่ 1 ซอยบ้านหนองขอนกว้าง ต.หมากแข้ง

อ.เมืองอุดรธานี

จ.อุดรธานี

41000

4,370 0413563000901 หจ.บ้านชัยโชคไพศาล
4,371 0415563000636 บจ.ลีเจ้นดารี แพลนเนอร์ กรุ๊ป
จากัด

30/3/2563
9/3/2563

1,000,000
1,000,000

41001
47912

ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 205/1 หมู่บ้าน นาส่อน หมู่ที่ 3
เป็ยนายหน้า เพื่อซื้อขายสินค้า การ
399 หมูท่ ี่ 15
ให้บริการ และการแลกเปลี่ยนบริการ ทาง
อินเตอร์เน็ต ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนอ
ของบริษัท

ต.เพ็ญ
ต.นาพู่

อ.เพ็ญ
อ.เพ็ญ

จ.อุดรธานี
จ.อุดรธานี

41150
41150

4,372 0415563000717 บจ.เมฆเภสัช จากัด
4,373 0413563000847 หจ.ศิรวิ จั น์ รุ่งเรืองขนส่ง
4,374 0415563000547 บจ.แก้วพาณิชย์ 2019 จากัด

23/3/2563
19/3/2563
2/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000

47721
49323
47114

ขายยารักษาโรค
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
ประกอบกิจการจาหน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภค สินค้าสาเร็จรูป สินค้าทาง
การเกษตรสินค้าเบ็ดเตล็ดอิ่นๆทุกชนิด

ต.เพ็ญ
ต.ศรีสุทโธ
ต.ศรีสุทโธ

อ.เพ็ญ
อ.บ้านดุง
อ.บ้านดุง

จ.อุดรธานี
จ.อุดรธานี
จ.อุดรธานี

41150
41190
41190

4,375 0413563000715 หจ.พี.ดี.พี. แก๊ส 2020

5/3/2563

1,000,000

47735

ร้านขายปลีกก๊าซและเชื้อเพลิงอื่นๆสาหรับ 184 หมู่ที่ 3
ใช้ในครัวเรือน

ต.นางัว

อ.น้าโสม

จ.อุดรธานี

41210

4,376 0415563000776 บจ.แรบบิทซอฟต์ จากัด

27/3/2563

1,000,000

58202

ประกอบกิจการบริการสร้างและเก็บรักษา 34 หมู่ที่ 13
ฐานข้อมูลรับทาเว็บไซต์ออกแบบเว็บไซต์
พัฒนาเว็บไซต์

ต.ปะโค

อ.กุดจับ

จ.อุดรธานี

41250

4,377 0415563000628 บจ.สามสุข 2020 จากัด

9/3/2563

600,000

47721

ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค

ต.หมากแข้ง

อ.เมืองอุดรธานี

จ.อุดรธานี

41000

37 หมู่ที่ 1 ถนนวุฒาธิคุณ
111/3 หมู่ที่ 1
135 หมู่ที่ 6 ซอยประดู่ ถนนสุทธิสาร

8/4 ถนนมุขมนตรี

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

4,378 0413563000782 หจ.โกรว์ อัพ ครีเอชั่น แอนด์
ดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง

16/3/2563

500,000

62011

ประกอบกิจการรับออกแบบการตลาด
ออนไลน์ ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง ดูแล
ออกแบบเว็ปไซต์ สร้างเว็ปไซต์

490 หมู่ที่ 5 ซอยบ้านหนองเดาเหล็ก

ต.หมากแข้ง

อ.เมืองอุดรธานี

จ.อุดรธานี

41000

4,379 0413563000871 หจ.เกียรติกุลเจริญ คอนสตรัคชั่น

24/3/2563

500,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย

182 หมู่ที่ 1

ต.นากว้าง

อ.เมืองอุดรธานี

จ.อุดรธานี

41000

4,380 0415563000709 บจ.รี ไวท์ บิวตี้ จากัด
4,381 0415563000563 บจ.ปราชญ์ปุญญพัฒนา จากัด
4,382 0413563000707 หจ.อนันต์ชลาลัย เจริญการค้า

20/3/2563
4/3/2563
4/3/2563

500,000
400,000
300,000

46443
43210
46499

ประกอบกิจการขายส่งเครื่องสาอาง
ประกอบกิจการติดตั้งไฟฟ้า
ประกอบกิจการ ขายส่ง สินค้าเบ็ดเตล็ด
สินค้าอุปกโภคบริโภค ทุกชนิด

77/194 หมู่บ้าน ดงอุุดม หมู่ที่ 5
212 หมู่ที่ 6
457/76 ซอยในโครงการ พี.เค.5 ถนน
รอบเมือง

ต.หนองบัว
ต.หมูม่น
ต.หมากแข้ง

อ.เมืองอุดรธานี
อ.เมืองอุดรธานี
อ.เมืองอุดรธานี

จ.อุดรธานี
จ.อุดรธานี
จ.อุดรธานี

41000
41000
41000

2/3/2563

200,000

47219

ประกอบกิจการจาหน่ายไข่สดทุกชนิด ทั้ง 109 หมู่ที่ 6
ปลีกและส่ง

ต.ศรีสุทโธ

อ.บ้านดุง

จ.อุดรธานี

41190

4,384 0413563000855 หจ.เอ็นดี อินทีเรีย ดีไซน์ 213
20/3/2563
4,385 0423563000219 หจ.ห้างทองเจริญทวีทรัพย์ เยาวราช 5/3/2563

100,000
5,000,000

41002
47732

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน
ทองคา

ต.เมืองเพีย
ต.ด่านซ้าย

อ.กุดจับ
อ.ด่านซ้าย

จ.อุดรธานี
จ.เลย

41250
42120

4,386 0425563000237 บจ.ยูแอนด์ไอ แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้
จากัด

31/3/2563

2,500,000

41002

ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้าง และงาน 325 หมู่ที่ 11
โยธาทุกประเภท

ต.นาอาน

อ.เมืองเลย

จ.เลย

42000

4,387 0425563000202 บจ.หลงเฟย พาราวูด จากัด
4,388 0423563000201 หจ.พรรณระวี

19/3/2563
4/3/2563

2,000,000
1,000,000

16101
71202

การเลื่อยไม้
ประกอบกิจการตรวจสภาพยานยนต์ทาง
เทคนิค

242 หมู่ที่ 7
142/1 ถนนเลย-ด่านซ้าย

ต.หนองผือ
ต.กุดป่อง

อ.ท่าลี่
อ.เมืองเลย

จ.เลย
จ.เลย

42140
42000

4,389 0423563000235 หจ.นาโป่ง การไฟฟ้า

13/3/2563

1,000,000

42202

ประกอบกิจการบริการ รับเหมาก่อสร้าง
โครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับสายส่ง
ไฟฟ้ากาลัง ไฟฟ้าแรงสูง ไฟฟ้าแรงต่า
และสายสัญญาณสื่อสาร

43 หมู่ที่ 2

ต.นาโป่ง

อ.เมืองเลย

จ.เลย

42000

4,390 0423563000243 หจ.มูฟออนเลยเทคโนโลยี

16/3/2563

1,000,000

35101

ประกอบธุรกิจพลังงานทดแทนในรูปแบบ 7 หมู่ที่ 2
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม

ต.นาแขม

อ.เมืองเลย

จ.เลย

42000

4,391 0423563000251 หจ.อ โชคทรัพย์เจริญ

16/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้าง และงาน 308 หมู่ที่ 13
โยธาอื่นทุกประเภท

ต.เมือง

อ.เมืองเลย

จ.เลย

42000

4/3/2563

1,000,000

49323

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้า ทาง
อากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ

ต.นาโป่ง

อ.เมืองเลย

จ.เลย

42000

4,383 0413563000685 หจ.อานันท์ไข่สด

4,392 0425563000181 บจ.ธนาทอง โลจิสติกส์ จากัด

86 หมู่ที่ 2
85 หมูท่ ี่ 1

333 หมู่ที่ 8

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

4,393 0425563000211 บจ.ศวิตา (ไทยแลนด์) จากัด

20/3/2563

1,000,000

10619

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายอาหาร
เสริม

5 หมู่ที่ 6

ต.นาแขม

อ.เมืองเลย

จ.เลย

42000

4,394 0425563000199 บจ.อ๋องเจริญ จากัด

17/3/2563

1,000,000

46209

การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆทางการเกษตรซึ่ง
มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

19/3 หมู่ที่ 8

ต.ปากตม

อ.เชียงคาน

จ.เลย

42110

4,395 0423563000227 หจ.วังสะพุงล้อแม็กซ์

12/3/2563

1,000,000

45302

ประกอบกิจการจาหน่ายยางรถยนต์และ 118 หมู่ที่ 11
อะไหล่รถยนต์ทุกชนิด ศูนย์บริการรถยนต์
เช่น จาหน่ายแบตเตอรี่ ผ้าเบรค โช๊คอัฟ
น้ามันหล่อลื่นและน้ามันเครื่อง

ต.ศรีสงคราม

อ.วังสะพุง

จ.เลย

42130

4,396 0425563000172 บจ.นิศา รุ่งเรืองทรัพย์ จากัด

3/3/2563

1,000,000

66191

ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา รับ
จัดการธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารงานขาย
และการขยายตลาด

145 หมู่ที่ 1

ต.ปากปวน

อ.วังสะพุง

จ.เลย

42130

4,397 0425563000229 บจ.ไอทีออนไลน์ 1968 จากัด

20/3/2563

1,000,000

47411

ประกอบกิจการจาหน่ายอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ สินค้าไอที มือถือ อุปกรณ์
ต่อพ่วง และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

567/12 หมู่ที่ 11

ต.วังสะพุง

อ.วังสะพุง

จ.เลย

42130

4,398 0423563000286 หจ.พาวรรธน์ก่อสร้าง
4,399 0423563000278 หจ.พี ที เฮิรบ์

27/3/2563
24/3/2563

1,000,000
500,000

42101
46443

การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์
ประกอบกิจการจาหน่ายผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพร เช่น สบู่ ยาสีฟัน อาหารเสริม
เพื่อสุขภาพ

47/1 หมู่ที่ 5
435 หมู่ที่ 5

ต.นาด้วง
ต.เมือง

อ.นาด้วง
อ.เมืองเลย

จ.เลย
จ.เลย

42210
42000

4,400 0423563000260 หจ.เอ.บี.บุ๊คส์

20/3/2563

150,000

47612

ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน 62 หมู่ที่ 10
แบบเรียน แบบพิมพ์หนังสือ วัสดุสานักงาน

ต.นาอาน

อ.เมืองเลย

จ.เลย

42000

4,401 0435563000296 บจ.นาคา การท่องเที่ยว จากัด
4,402 0435563000270 บจ.อร เบเกอรี่ จากัด
4,403 0435563000334 บจ.ตรีชฎา อินเตอร์เอ็กซ์พอร์ท
จากัด

12/3/2563
6/3/2563
27/3/2563

3,000,000
2,000,000
1,500,000

79120
47215
46107

ประกอบธุรกิจนาเที่ยว
409 หมู่ที่ 6 ถนนห้าธันวา
ประกอบกิจการจาหน่ายขนมปัง เบอเกอรี่ 357/11 หมู่ที่ 4
นาเข้าและส่งออกวัสดุก่อสร้างทุกชนิด
555/5 หมู่ที่ 4

ต.ท่าบ่อ
ต.โพธิ์ชัย
ต.โพธิ์ชัย

อ.ท่าบ่อ
อ.เมืองหนองคาย
อ.เมืองหนองคาย

จ.หนองคาย
จ.หนองคาย
จ.หนองคาย

43110
43000
43000

4,404 0433563000219 หจ.วีวา่ สเตชั่น
4,405 0435563000300 บจ.เอเอ็นบี อินโนเวชั่น จากัด

5/3/2563
12/3/2563

1,000,000
1,000,000

46614
47411

ค้าน้ามันเครื่อง รถยยนต์ รถจักรยานยนต์ 234/287 หมู่ที่ 12
ประกอบกิจการจาหน่ายอุปกรณ์
409/307 หมู่ที่ 11
คอมพิวเตอร์

ต.โพธิ์ชัย
ต.หาดคา

อ.เมืองหนองคาย
อ.เมืองหนองคาย

จ.หนองคาย
จ.หนองคาย

43000
43000

4,406 0435563000326 บจ.เอ.เอ.แฟชั่น นิว จากัด

25/3/2563

1,000,000

47711

ประกอบกิจการจาหน่ายปลีกและส่ง
เสื้อผ้าและสินค้าแฟชั่นทุกประเภทผ่าน
ระบบออนไลน์

269 หมู่ที่ 4

ต.สระใคร

อ.สระใคร

จ.หนองคาย

43100

4,407 0433563000227 หจ.สีหมนตรี เทคโนโลยี ซัพพลาย

12/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

599 หมู่ที่ 2

ต.ท่าบ่อ

อ.ท่าบ่อ

จ.หนองคาย

43110

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

4,408 0435563000288 บจ.ท่าบ่อ เอ็นเนอร์ยี่ จากัด
4,409 0433563000235 หจ.อานาจ เอ็นจิเนียริ่ง
4,410 0435563000318 บจ.วรชัยเทเลคอม จากัด

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

9/3/2563
19/3/2563
20/3/2563

1,000,000
1,000,000
500,000

47735
41002
42202

จาหน่ายก๊าซหุงต้ม
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ประกอบกิจการรับเหมาบริการสร้าง
เครื่อข่ายโทรศัพท์

4,411 0433563000243 หจ.ฮักแพง (2020)
23/3/2563
4,412 0107563000045 บมจ.ดีเฮ้าส์พัฒนา จากัด (มหาชน) 18/3/2563

300,000
420,000,000

46102
68102

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
144 หมู่ที่ 7
57 หมู่ที่ 9
60 หมู่ที่ 1

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

ต.ท่าบ่อ
ต.หนองปลาปาก
ต.หนองกอมเกาะ

อ.ท่าบ่อ
อ.ศรีเชียงใหม่
อ.เมืองหนองคาย

จ.หนองคาย
จ.หนองคาย
จ.หนองคาย

43110
43130
43000

สั่งเข้าและส่งออก ข้าวสาร
790 หมู่ที่ 9
ประกอบกิจการซื้อ-ขาย ที่ดินและสิ่งปลูก 99 ถนนสารคาม-วาปีปทุม
สร้าง

ต.โพธิ์ชัย
ต.ตลาด

อ.เมืองหนองคาย
อ.เมืองมหาสารคาม

จ.หนองคาย
จ.มหาสารคาม

43000
44000

4,413 0445563000261 บจ.วินเซอร์ ซอฟต์ จากัด

3/3/2563

5,000,000

62011

ประกอบกิจการรับออกแบบและเขียน
เว็บไซต์ตลอดจนกิจการอื่นๆอันเกี่ยวกับ
เว็บไซต์

132 ถนนผดุงวิถี

ต.ตลาด

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

44000

4,414 0445563000270 บจ.คาร์ แท๊ก อีซี่ เดลิเวอรี่
ออนไลน์ จากัด

9/3/2563

5,000,000

96309

ประกอบกิจการบริการชาระภาษีรถยนต์
ทุกประเภท ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ผ่าน
ทางออนไลน์ ทุกประเภท

136/1 หมู่ที่ 11

ต.แวงน่าง

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

44000

4,415 0445563000300 บจ.สารคามไลท์ติ้ง จากัด

10/3/2563

5,000,000

46422

ประกอบกิจการการขายส่งอุปกรณ์สาหรับ 199 หมู่ที่ 6
ให้แสงสว่าง

ต.แก่งเลิงจาน

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

44000

4,416 0443563000511 หจ.ห้างทอง ปิยวรรณ 2020

26/3/2563

5,000,000

47732

ประกอบกิจการจาหน่ายทองรูปพรรณ
และทองแท่ง

237 หมู่ที่ 19

ต.เชียงยืน

อ.เชียงยืน

จ.มหาสารคาม

44160

4,417 0443563000430 หจ.ยุทธนา เจริญการก่อสร้าง
4,418 0443563000448 หจ.โกสุม ทัวร์
4,419 0443563000375 หจ.สารคาม 999

18/3/2563
20/3/2563
13/3/2563

3,000,000
3,000,000
1,000,000

41002
79120
41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ประกอบกิจการนาเที่ยว
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร
พาณิชย์ที่พักอาศัยถนนสะพานเขื่อน
อุโมงค์และงานก่อสร้างทุกชนิด

13 หมู่ที่ 9
509 หมู่ที่ 3
82/5 ถนนนครสวรรค์

ต.หนองเหล็ก
ต.หัวขวาง
ต.ตลาด

อ.โกสุมพิสัย
อ.โกสุมพิสัย
อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม
จ.มหาสารคาม
จ.มหาสารคาม

44140
44140
44000

4,420 0443563000383 หจ.ตักศิลา 111

13/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร
พาณิชย์ที่พักอาศัย ถนน สะพาน เขื่อน
อุโมงค์และงานก่อสร้างทุกชนิด

86 หมู่ที่ 6

ต.แก่งเลิงจาน

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

44000

4,421 0443563000413 หจ.เดอะ ไฟเตอร์636

17/3/2563

1,000,000

47190

ประกอบกิจการซื้อขายปลีกเป็นแทนขาย
ตรงสินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิด

63 หมู่ที่ 16

ต.เขวา

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

44000

4,422 0443563000421 หจ.บีที บิ๊ก เซอร์วสิ
4,423 0443563000456 หจ.เพชรมงคลฟาร์ม

17/3/2563
23/3/2563

1,000,000
1,000,000

47190
01499

ขายปลีก ขายส่ง สินค้าอุปโภค บริโภค
52 หมู่ที่ 2
เลี้ยงสัตว์ ค่าสัตย์มีชีวติ เนื้อสัตว์ชาแหละ 129 หมู่บ้าน หนองบัว หมู่ที่ 4
เนื้อสัตว์แช่แข็ง

ต.เกิ้ง
ต.บัวค้อ

อ.เมืองมหาสารคาม
อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม
จ.มหาสารคาม

44000
44000

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

4,424 0443563000464 หจ.วัฒนาฟาร์ม มหาสารคาม

24/3/2563

1,000,000

47734

ประกอบกิจการ ร้าน วัฒนาฟาร์ม
29 ถนนมหาชัยดาริห์
จาหน่ายอาหารสัตว์ ยารักษาโรค และยา
บารุงสัตว์ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์
ปุ๋ยเคมี

ต.ตลาด

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

44000

4,425 0445563000334 บจ.ดีไซนิคอล สตูดิโอ จากัด

16/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุก
ประเภท

532 ถนนนครสวรรค์

ต.ตลาด

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

44000

4,426 0445563000351 บจ.เจ.เอ. พาวเวอร์ แอนด์
คอนโทรล จากัด

23/3/2563

1,000,000

33200

ประกอบกิจการให้บริการรับเหมาติดตั้ง
เครื่องจักรอุตสาหกรรมงานก่อสร้างงาน
ควบคุมและระบบไฟฟ้า

263 หมู่ที่ 8

ต.เกิ้ง

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

44000

4,427 0445563000369 บจ.ปังโป้ง จากัด

30/3/2563

1,000,000

47190

ประกอบกิจการร้านค้าปลีก ซื้อ ขาย
สินค้าอุปโภคบริโภค ร้านขาย กาแฟ ชา

177/10 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9

ต.ตลาด

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

44000

4,428 0443563000502 หจ.ศรีประภาทรัพย์สมบูรณ์
4,429 0445563000288 บจ.บ้านลิโป้ จากัด

26/3/2563
9/3/2563

1,000,000
1,000,000

41002
10619

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
249 หมู่ที่ 9
ผลิตจาหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป 10 หมู่ที่ 2
เนื้อสัตว์ ทั้งส่งและปลีกในและต่างประเทศ

ต.หนองแสง
ต.หนองแสง

อ.วาปีปทุม
อ.วาปีปทุม

จ.มหาสารคาม
จ.มหาสารคาม

44120
44120

4,430 0443563000529 หจ.มงคลชัยกิจเจริญ

27/3/2563

1,000,000

41002

รับเหมาก่อสร้างและงานก่อสร้างอย่างอื่น 26 หมู่ที่ 3
ทุกชนิด รวมทั้งรับทางานโยธาทุกประเภท

ต.วังยาว

อ.โกสุมพิสัย

จ.มหาสารคาม

44140

4,431 0445563000342 บจ.วี ทรานสปอร์ต 63 จากัด
4,432 0443563000499 หจ.วงศ์สุภักดิ์

18/3/2563
25/3/2563

1,000,000
1,000,000

49323
41002

ประกอบกิจการขนส่งขนถ่านสินค้า
104 หมู่ที่ 5
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 91 หมู่ที่ 2
อาคารพาณิชย์ อาคารที่ พักอาศัย สถานที่
ทาการถนน สะพาน เขื่อนอุโมงค์ และ
งานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับ
ทางานโยธาทุกประเภท

ต.เขวาไร่
ต.ขามเฒ่าพัฒนา

อ.โกสุมพิสัย
อ.กันทรวิชัย

จ.มหาสารคาม
จ.มหาสารคาม

44140
44150

4,433 0445563000318 บจ.เดอะเฟิรส์ ยูนิคอร์น จากัด

11/3/2563

1,000,000

62012

ประกอบกิจการบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยี 89 หมู่ที่ 3
สารสนเทศการให้บริการทางด้านไอที (IT)
พัฒนาระบบตามความต้องการ

ต.ศรีสุข

อ.กันทรวิชัย

จ.มหาสารคาม

44150

4,434 0445563000326 บจ.ไข่มุก ซิสซี่ จากัด

16/3/2563

1,000,000

15201

ประกอบกิจการ รับผลิต เครื่องหนัง ผ้า
รองเท้า เข็มขัด เสื้อผ้า ชุดชั้นใน ทั้งบุรษุ
และสตรี

ต.ท่าขอนยาง

อ.กันทรวิชัย

จ.มหาสารคาม

44150

4,435 0443563000341 หจ.ส.รุ่งเรืองการขนส่ง

3/3/2563

1,000,000

79909

กิจกรรมบริการสารองอื่นๆและกิจกรรมที่ 165 หมู่ที่ 10
เกี่ยวข้องซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ต.โพนทอง

อ.เชียงยืน

จ.มหาสารคาม

44160

4,436 0443563000367 หจ.โชคพีรพัฒน์ การค้า

6/3/2563

1,000,000

47512

ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่งเครื่องนอน 23 หมู่ที่ 2

ต.กุดปลาดุก

อ.ชื่นชม

จ.มหาสารคาม

44160

240/7 หมู่ที่ 1

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

4,437 0445563000296 บจ.ต.กมลภัณฑ์ จากัด

9/3/2563

1,000,000

47525

ค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ 461 หมู่ที่ 5
ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี

ต.เชียงยืน

อ.เชียงยืน

จ.มหาสารคาม

44160

4,438 0443563000405 หจ.ไฟร์เดย์ ครีเอทีฟ

16/3/2563

500,000

45203

ประกอบกิจการร้านล้างรถแบบหยอด
เหรียญล้างเอง

77/29 ถนนนครสวรรค์

ต.ตลาด

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

44000

4,439 0443563000472 หจ.ทรีไพเพอร์ส

24/3/2563

300,000

62012

ประกอบกิจการบริการการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ และการตลาด

178/2 ถนนถีนานนท์

ต.ตลาด

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

44000

6/3/2563
16/3/2563
24/3/2563
13/3/2563

300,000
200,000
50,000
5,000,000

47524
41002
41002
46315

ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทั่วไป
การส่งออก ขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่
ผลิตจากข้าว

2 หมู่ที่ 10
289 หมู่ที่ 11
9 หมู่ที่ 3
68 หมู่ที่ 5

ต.หัวขวาง
ต.เขวา
ต.บัวค้อ
ต.เหนือเมือง

อ.โกสุมพิสัย
อ.เมืองมหาสารคาม
อ.เมืองมหาสารคาม
อ.เมืองร้อยเอ็ด

จ.มหาสารคาม
จ.มหาสารคาม
จ.มหาสารคาม
จ.ร้อยเอ็ด

44140
44000
44000
45000

4,444 0453563000511 หจ.ดีซีโฮม

6/3/2563

5,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร
สร้างบ้าน และรับเหมาทั่วไป

653 หมู่ที่ 3

ต.แวง

อ.โพนทอง

จ.ร้อยเอ็ด

45110

4,445 0455563000288 บจ.ณัชดาพร็อพเพอร์ตี้ จากัด

2/3/2563

5,000,000

68102

ประกอบกิจการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
ขายที่ดิน ขายบ้านพร้อมที่ดิน และรับ
สร้างบ้าน

249 หมู่ที่ 6

ต.พนมไพร

อ.พนมไพร

จ.ร้อยเอ็ด

45140

4,446 0453563000570 หจ.พอกพูนค้าเหล็ก

17/3/2563

5,000,000

46622

ประกอบกิจการค้าขายปลีก ขายส่ง เหล็ก 204 หมู่ที่ 3
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ

ต.รอบเมือง

อ.หนองพอก

จ.ร้อยเอ็ด

45210

4,447 0455563000369 บจ.เอส อาร์ ดับเบิ้ลยู อินเตอร์
จากัด

19/3/2563

5,000,000

46632

ซื้อ จาหน่าย ไม้ท่อน ไม้สับยูคาลิปตัส
และไม้แปรรูป ทุกประเภท นาเข้าและ
ส่งออกระหว่างประเทศ

ต.กกโพธิ์

อ.หนองพอก

จ.ร้อยเอ็ด

45210

4,448 0455563000393 บจ.มั่งมี ออโต้ เซอร์วสิ จากัด

30/3/2563

3,000,000

45201

ประกอบกิจการให้บริการอู่ซ่อมแซม
195 หมู่ที่ 3
บารุงรักษา ตรวจสอบอัดฉีด บริการติดตั้ง
ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์

ต.ยางใหญ่

อ.จังหาร

จ.ร้อยเอ็ด

45000

4,449 0453563000600 หจ.จุฬารัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง

23/3/2563

2,000,000

41002

รับเหมาก่อสร้างทุกประเภท จาหน่ายวัสดุ 111 หมู่ที่ 3
อุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด

ต.หินกอง

อ.สุวรรณภูมิ

จ.ร้อยเอ็ด

45130

4,450 0455563000385 บจ.สาเกตุ หลังคาเหล็ก จากัด

25/3/2563

2,000,000

25111

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายหลังคา
เหล็ก

248 หมู่ที่ 8

ต.มะอึ

อ.ธวัชบุรี

จ.ร้อยเอ็ด

45170

4,451 0455563000342 บจ.รีเจ้นท์ 28 เมนเนจเม้นท์ จากัด 18/3/2563

2,000,000

46441

ประกอบกิจการค้ายา ยารักษาโรค
เภสัชภัณ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์

332 หมู่ที่ 3

ต.หัวช้าง

อ.จตุรพักตรพิมาน

จ.ร้อยเอ็ด

45180

4,452 0455563000300 บจ.ร่วมรุ่งเรือง ซัพพลาย แอนด์
เซอร์วสิ จากัด

2,000,000

41002

รับเหมาก่อสร้างที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย

2 หมู่ที่ 19

ต.ขามเปี้ย

อ.โพธิ์ชัย

จ.ร้อยเอ็ด

45230

4,440
4,441
4,442
4,443

0443563000359
0443563000391
0443563000481
0455563000334

หจ.อานวยการช่างและบริการ
หจ.มีชัยชนะ ก่อสร้าง
หจ.ว.การก่อสร้างโยธา
บจ.เคเอ็มพี พาวเวอร์ จากัด

5/3/2563

18 หมู่ที่ 9

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

4,453 0453563000537 หจ.แอล.เอ.โปรเกรส พลัส9

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

9/3/2563

1,000,000

82990

ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา รับ
400 หมู่ที่ 6
ติดตามเร่งรัดหนี้สินและสิทธิเรียกร้องใดๆ
ให้แก่บุคคลหรือคณะบุคคล

ต.รอบเมือง

อ.เมืองร้อยเอ็ด

จ.ร้อยเอ็ด

45000

4,454 0453563000642 หจ.เอาท์เล็ท ฟลาวเวอร์

30/3/2563

1,000,000

47912

ประกอบกิจการซื้อ-ขายสินค้าผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต

71/13 หมู่ที่ 11

ต.ในเมือง

อ.เมืองร้อยเอ็ด

จ.ร้อยเอ็ด

45000

4,455 0453563000651 หจ.สาเพ็งร้อยเอ็ด

30/3/2563

1,000,000

47912

ประกอบกิจการซื้อ-ขายสินค้าผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต

402 หมู่ที่ 11

ต.เหนือเมือง

อ.เมืองร้อยเอ็ด

จ.ร้อยเอ็ด

45000

4,456 0453563000669 หจ.ไอสกาย คลีนิค

30/3/2563

1,000,000

86202

ประกอบกิจการคลีนิคเสริมความงาม ดูแล 68/8 ถนนเพลินจิต
ผิวหน้า ผลิตภัณฑ์ความงามและอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับความงาม

ต.ในเมือง

อ.เมืองร้อยเอ็ด

จ.ร้อยเอ็ด

45000

4,457 0455563000326 บจ.ไทยลอนดอน-เอ็กซ์พอร์ท จากัด 10/3/2563
4,458 0455563000377 บจ.โกลด์ อินดัสทรี่ อินเตอร์ จากัด 20/3/2563
4,459 0453563000561 หจ.วิชาญการช่าง 2556
16/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000

46443
63113
41002

ประกอบกิจการขายส่งเครื่องสาอาง
381 หมู่ที่ 6
ประกอบกิจการตลาดอิเล็กทรอนิกส์
10 ถนนบ้านท่านคร
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 201 หมู่ที่ 16
อาคารพาณิชย์ อาคารทีพักอาศัย สถานที่
ทาการ ถนน สะพาน เขื่อน

ต.เหนือเมือง
ต.ในเมือง
ต.ภูเงิน

อ.เมืองร้อยเอ็ด
อ.เมืองร้อยเอ็ด
อ.เสลภูมิ

จ.ร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด

45000
45000
45120

4,460 0455563000318 บจ.สานักกฎหมายสมเกียรติ จากัด 9/3/2563
4,461 0453563000626 หจ.วี.เอส.คอม
24/3/2563

1,000,000
1,000,000

69100
47411

กิจกรรมทางกฎหมาย
111 หมู่ที่ 3
ประกอบกิจการจาหน่ายคอมพิวเตอร์และ 385 หมู่ที่ 1
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิด

ต.ช้างเผือก
ต.เกษตรวิสัย

อ.สุวรรณภูมิ
อ.เกษตรวิสัย

จ.ร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด

45130
45150

4,462 0453563000529 หจ.พีทีแอลเฮ้าส์เอ็นจิเนียริ่ง

9/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างและ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ต.นิเวศน์

อ.ธวัชบุรี

จ.ร้อยเอ็ด

45170

4,463 0453563000588 หจ.ศรีบุญวัสดุภัณฑ์

17/3/2563

1,000,000

46209

ประกอบกิจการ จาหน่ายสินค้า พืชผล
229 หมู่ที่ 17
ทางการเกษตร วัสดุทางการเกษตรทุกชนิด

ต.นิเวศน์

อ.ธวัชบุรี

จ.ร้อยเอ็ด

45170

4,464 0455563000351 บจ.ที.ที.เอ็ม. โอเน่ (ไทยแลนด์)
จากัด

19/3/2563

1,000,000

47711

ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องแต่งกาย
เสื้อผ้า รองเท้าฯ

ต.ขี้เหล็ก

อ.ปทุมรัตต์

จ.ร้อยเอ็ด

45190

4,465 0453563000545 หจ.วรากรคอนกรีต
12/3/2563
4,466 0455563000296 บจ.เอเซีย อินเตอร์ เน็ตเวิรค์ จากัด 3/3/2563
4,467 0453563000596 หจ.ภูมิรพีรอ้ ยเอ็ดก่อสร้าง
18/3/2563

1,000,000
600,000
500,000

47524
61101
41002

ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง
71 หมู่ที่ 1
ประกอบกิจการให้บริการระบบสื่อสาร
86 หมู่ที่ 8
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร 210 หมูท่ ี่ 2
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่
ทาการ

ต.ชุมพร
ต.ขวาว
ต.โพธิ์ทอง

อ.เมยวดี
อ.เสลภูมิ
อ.โพนทอง

จ.ร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด

45250
45120
45110

500,000

47612

ประกอบกิจการแบบเรียน กระดาษ แบบ 251 หมู่ที่ 7
พิมพ์หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน

ต.หมูม้น

อ.เชียงขวัญ

จ.ร้อยเอ็ด

45170

4,468 0453563000553 หจ.วีรชิ อินเตอร์พลัส

16/3/2563

85 หมู่ที่ 16

35 หมู่ที่ 5

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

4,469 0453563000618 หจ.เทสล่า โซล่าร์ ร้อยเอ็ด

24/3/2563

400,000

46421

ประกอบกิจการขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและ 14 หมู่ที่ 9
อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน

ต.นาโพธิ์

อ.เมืองร้อยเอ็ด

จ.ร้อยเอ็ด

45000

4,470 0453563000634 หจ.ชนะดี มีทรัพย์

25/3/2563

100,000

46102

ประกอบกิจการตัวแทนจาหน่ายอาหาร
เสริม

ต.เกษตรวิสัย

อ.เกษตรวิสัย

จ.ร้อยเอ็ด

45150

4,471 0465563000237 บจ.เพื่อนแท้ เงินด่วน (กาฬสินธุ)์
จากัด

13/3/2563

10,000,000

64929

ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย ระดับ
181/22 หมู่ที่ 9
จังหวัดภายใต้การกับกับ (ธุรกิจสินเชื่อพิโก
ไฟแนนซ์ PICO FINANCE)

ต.ยางตลาด

อ.ยางตลาด

จ.กาฬสินธุ์

46120

4,472 0465563000229 บจ.เคเอส ธนสินทรัพย์ จากัด

12/3/2563

5,000,000

66199

ประกอบกิจการซื้อ จัดหา รับ เช่าซื้อ ถือ
กรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และ
จัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ
ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น

152/13 ถนนซอยน้าทิพย์

ต.กาฬสินธุ์

อ.เมืองกาฬสินธุ์

จ.กาฬสินธุ์

46000

4,473 0465563000270 บจ.สหไทย โลจิสติกส์ จากัด
4,474 0465563000211 บจ.เอเจแอนด์เอ็น เซอร์วสิ ไลน์
จากัด

30/3/2563
12/3/2563

5,000,000
5,000,000

49323
41002

ประกอบกิจการด้านการขนส่ง
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร
สร้างบ้านและรับเหมาทั่วไปทุกชนิด

44/4 ถนนอรรถเปศล
624/1 หมู่ที่ 12

ต.กาฬสินธุ์
ต.บัวขาว

อ.เมืองกาฬสินธุ์
อ.กุฉินารายณ์

จ.กาฬสินธุ์
จ.กาฬสินธุ์

46000
46110

4,475 0465563000199 บจ.บ้านตูมการเกษตร จากัด

4/3/2563

5,000,000

46201

ประกอบกิจจการรับซื้อ จาหน่าย
235 หมู่ที่ 1
ข้าวเปลือก ข้าวสาร พืชผลทางการเกษตร

ต.เหล่ากลาง

อ.ฆ้องชัย

จ.กาฬสินธุ์

46130

4,476 0465563000202 บจ.เครือนอนนา จากัด

9/3/2563

5,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 263 หมู่ที่ 5
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่
ทาการ ถนน เขื่อน

ต.กุดสิมคุ้มใหม่

อ.เขาวง

จ.กาฬสินธุ์

46160

4,477 0463563000596 หจ.สีคอน 19 การก่อสร้าง

31/3/2563

4,000,000

41001

รับเหมาก่อสร้างอาคารพาณิชย์อาคารที่
พักอาศัยสถานที่ทางาน

197 หมู่ที่ 8

ต.คาบง

อ.ห้วยผึ้ง

จ.กาฬสินธุ์

46240

4,478 0465563000253 บจ.อังคาร เทรดดิ้ง จากัด

16/3/2563

3,000,000

13921

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์จากผ้า ผ้าห่ม ผ้าห่มราชการ
ผ้าปูที่นอน ผ้าม่าน ปลอกหมอน

152 หมู่ที่ 2

ต.หัวงัว

อ.ยางตลาด

จ.กาฬสินธุ์

46120

4,479 0463563000561 หจ.ป.รวมโชคก่อสร้าง
4,480 0463563000588 หจ.ภูมินทร์คอนสตรั๊กชั่น 2020
4,481 0463563000553 หจ.เรนโบว์ พาณิชย์ 2020

23/3/2563
25/3/2563
20/3/2563

3,000,000
1,500,000
1,500,000

47524
41001
41002

ค้าวัสดุก่อสร้างทุกชนิด
การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง รับ
ซ่อมแซม ตกแต่งภายใน งานไฟฟ้า งาน
น้าประปา งานปรับปรุงต่างๆ

201/1 หมู่บ้าน นาคู หมู่ที่ 10
300 หมู่บ้าน ไผ่ทอง หมู่ที่ 15
179 หมู่ที่ 19

ต.นาคู
ต.หลุบ
ต.คลองขาม

อ.นาคู
อ.เมืองกาฬสินธุ์
อ.ยางตลาด

จ.กาฬสินธุ์
จ.กาฬสินธุ์
จ.กาฬสินธุ์

46160
46000
46120

4,482 0463563000529 หจ.เฮง เฮง เฮง ทรัพย์อนันต์

13/3/2563

1,000,000

79120

ประกอบกิจการให้บริการการนาเที่ยวและ 69/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์
บริการอื่นๆ

ต.กาฬสินธุ์

อ.เมืองกาฬสินธุ์

จ.กาฬสินธุ์

46000

197 หมู่ที่ 14

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

4,483 0463563000545 หจ.ที.ทศ ทัวร์

20/3/2563

1,000,000

79909

ประกอบกิจกรรมบริการสารองอื่นๆและ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้
ในที่อื่น

229 หมู่บ้าน นาจารย์ หมู่ที่ 4 ถนนถีนา ต.นาจารย์
นนท์

อ.เมืองกาฬสินธุ์

จ.กาฬสินธุ์

46000

4,484 0465563000245 บจ.ทีพี ไทยพลาสท์ (ประเทศไทย)
จากัด

16/3/2563

1,000,000

22220

ประกอบกิจการโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์
พลาสติก

205 หมู่ที่ 8

ต.ไผ่

อ.เมืองกาฬสินธุ์

จ.กาฬสินธุ์

46000

4,485 0465563000288 บจ.กาฬสินุธุเอ็นเนอร์ยี จากัด
31/3/2563
4,486 0463563000537 หจ.แม่อ้อยกาฬสินธุ์ เกษตรแปรรูป 18/3/2563
อินเตอร์ฟู้ด

1,000,000
1,000,000

47300
10799

ประกอบกิจการค้าแก๊สและโรงบรรจุแก๊ส 95 หมู่ที่ 3
ประกอบกิจการโรงงานผลิตอาหารแปรรูป 168 หมู่ที่ 3
และโรงงานผลิตอาหารสด

ต.หนองกุง
ต.นาเชือก

อ.เมืองกาฬสินธุ์
อ.ยางตลาด

จ.กาฬสินธุ์
จ.กาฬสินธุ์

46000
46120

4,487 0463563000511 หจ.เฮงจริงเฮงจัง
4,488 0463563000481 หจ.พรหมประกาศิต89
4,489 0463563000499 หจ.ศรชัยทัวร์

9/3/2563
3/3/2563
3/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000

47222
41002
79110

ร้านขายปลีกเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 88 หมู่ที่ 1
รับเหมาก่อสร้าง
120 หมู่ที่ 6
ประกอบกิจการบริการด้านการเดินทาง 88 หมู่ท่ี 16
การท่องเที่ยว การจัดหาพาหนะและที่พัก
แรมให้แก่นักท่องเที่ยว

ต.กมลาไสย
ต.คุ้มเก่า
ต.นาทัน

อ.กมลาไสย
อ.เขาวง
อ.คาม่วง

จ.กาฬสินธุ์
จ.กาฬสินธุ์
จ.กาฬสินธุ์

46130
46160
46180

4,490 0465563000261 บจ.ดีแซดพี โปร ซิสเต็ม เทเลคอม
จากัด

17/3/2563

1,000,000

43210

ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้งอุปกรณ์
ระบบโทรคมนาคม ระบบอินเตอร์เน็ต
ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ต.หนองกุงศรี

อ.หนองกุงศรี

จ.กาฬสินธุ์

46220

4,491 0463563000570 หจ.รวมพลอุดมทรัพย์
4,492 0463563000502 หจ.ที บี เจ ซัพพลาย
4,493 0475563000385 บจ.ธนภัทร คาร์เซ็นเตอร์ จากัด

25/3/2563
3/3/2563
11/3/2563

550,000
200,000
5,000,000

41002
46414
45103

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
192 หมู่ที่ 9
ประกอบกิจการซื้อ-ขายเสื้อผ้าสาเร็จรูป 170 หมู่ที่ 15
ประกอบกิจการขายยานยนต์เก่าชนิด
402/1 ถนนสกลนคร-นาแก
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถกระบะรถตู้และรถ
ขนาดเล็กที่คล้ายกัน

ต.นิคมห้วยผึ้ง
ต.ห้วยเม็ก
ต.ธาตุเชิงชุม

อ.ห้วยผึ้ง
อ.ห้วยเม็ก
อ.เมืองสกลนคร

จ.กาฬสินธุ์
จ.กาฬสินธุ์
จ.สกลนคร

46240
46170
47000

4,494 0475563000393 บจ.อารยะ เอ็กซ์เพรส จากัด
4,495 0475563000423 บจ.ดิ วัน เซนเตอร์ จากัด

13/3/2563
31/3/2563

5,000,000
5,000,000

53200
45210

ประกอบกิจการขนส่งพัสดุสิ่งของ
1432/10 ถนนกาจัดภัย
ประกอบกิจการรับติดตั้ง ซ่อมแซม ระบบ 239/2 หมูท่ ี่ 8
ไฟฟ้าทั้งภายในและนอกอาคาร

ต.ธาตุเชิงชุม
ต.พรรณา

อ.เมืองสกลนคร
อ.พรรณานิคม

จ.สกลนคร
จ.สกลนคร

47000
47130

4,496 0475563000351 บจ.ภูพานเบสท์ จากัด
4,497 0473563000456 หจ.ภูฟ้าเจริญพืชผลการเกษตร
(โคกศรีสุพรรณ)

5/3/2563
9/3/2563

5,000,000
5,000,000

47113
46201

ประกอบกิจการร้านสะดวกซื้อ
146 หมู่ที่ 7
ประกอบกิจการรับซื้อ จาหน่าย ข้าวเปลือก 235 หมู่ที่ 5

ต.โคกภู
ต.ด่านม่วงคา

อ.ภูพาน
อ.โคกศรีสุพรรณ

จ.สกลนคร
จ.สกลนคร

47180
47280

4,498 0473563000553 หจ.ศ. ศรีสกล คอนสทรัคชั่น

20/3/2563

4,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร
พาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย และงาน
ก่อสร้างทุกประเภท

202 หมู่ที่ 9

ต.ตองโขบ

อ.โคกศรีสุพรรณ

จ.สกลนคร

47280

4,499 0473563000481 หจ.นิว ฟักทองเครื่องนอน 2020

12/3/2563

3,000,000

47591

ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องนอนทุก
ประเภท เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า

221 หมู่ที่ 7

ต.นาแก้ว

อ.โพนนาแก้ว

จ.สกลนคร

47000

116 บ้านสะอาดนาดี หมู่ที่ 13

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

4,500 0473563000570 หจ.วีวอี าร์ก่อสร้าง ณ สกลนคร

25/3/2563

3,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร
พาณิชย์ รับทางานโยธาทุกรูปแบบ

82 หมู่ที่ 1

ต.ท่าก้อน

อ.อากาศอานวย

จ.สกลนคร

47170

4,501 0473563000561 หจ.ธนกาญจนสิทธิ์ (แซบ สโตร์)
2020

24/3/2563

3,000,000

47219

ประกอบกิจการจาหน่ายอาหารเพื่อ
สุขภาพและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

511 หมู่ที่ 6

ต.ท่าแร่

อ.เมืองสกลนคร

จ.สกลนคร

47230

4,502 0473563000448 หจ.สินทรัพย์พูลทวี โลจิสติกส์

9/3/2563

2,000,000

49323

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าทั้ง 742/7 ถนนสกลนคร-นาแก
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ

ต.ธาตุเชิงชุม

อ.เมืองสกลนคร

จ.สกลนคร

47000

4,503 0475563000415 บจ.ครีเอทีฟ อินทีเรีย ดีไซน์ จากัด

25/3/2563

2,000,000

74101

การออกแบบและตกแต่งภายในและให้
คาปรึกษาด้านสถาปัตยกรรม งานภูมิ
สถาปัตยกรรม และงานก่อสร้าง

314 หมู่ที่ 13

ต.พรรณา

อ.พรรณานิคม

จ.สกลนคร

47130

4,504 0473563000502 หจ.พิสิษฐ์ กรุ๊ป (2020)
4,505 0473563000430 หจ.ฟิกซ์คลับ

17/3/2563
2/3/2563

1,500,000
1,000,000

47524
46321

ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
ประกอบกิจการขายส่งเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์

278 ซอยฉิมพลี ถนนไอ.ที.ยู.
272/88 ถนนนิตโย

ต.ธาตุเชิงชุม
ต.ธาตุเชิงชุม

อ.เมืองสกลนคร
อ.เมืองสกลนคร

จ.สกลนคร
จ.สกลนคร

47000
47000

4,506 0473563000464 หจ.ธนกรการ์เม้นท์ แอนด์ พรีเมี่ยม

9/3/2563

1,000,000

47511

ประกอบกิจการค้าผ้า ผ้าทอจากใย
30 หมู่ที่ 14
สังเคราะห์ ด้วย ด้ายยางยืด เส้นใยไนล่อน
เสื้อผ้าสาเร็จรูป

ต.งิ้วด่อน

อ.เมืองสกลนคร

จ.สกลนคร

47000

4,507 0475563000326 บจ.จิรชาญเจริญ จากัด

2/3/2563

1,000,000

70209

ประกอบธุรกิจการฝึกอบรมทางด้านการ
ขาย

117/15 ถนนสกลนคร-กาฬสินธุ์

ต.ธาตุเชิงชุม

อ.เมืองสกลนคร

จ.สกลนคร

47000

4,508 0475563000334 บจ.เจวีเอส ดิจิตอล โซลูชั่นส์ จากัด

2/3/2563

1,000,000

47411

ประกอบธุรกิจการขายปลีกคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์

1773/92-94 ถนนต.พัฒนา

ต.ธาตุเชิงชุม

อ.เมืองสกลนคร

จ.สกลนคร

47000

4,509 0475563000342 บจ.สมาร์ท ดีไซน์ อาคิเท็คท์ จากัด 2/3/2563
4,510 0473563000537 หจ.เจริญชัยการค้า 1999
18/3/2563

1,000,000
1,000,000

41002
47190

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ประกอบกิจการจาหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด
สินค้าอุปโภค บริโภคทุกชนิด

1446/39 ถนนเปรมปรีดา
239 หมู่ที่ 10

ต.ธาตุเชิงชุม
ต.หนองหลวง

อ.เมืองสกลนคร
อ.สว่างแดนดิน

จ.สกลนคร
จ.สกลนคร

47000
47110

4,511 0473563000596 หจ.สีบู ทรานสปอร์ต

27/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่
พักอาศัย

2 หมู่ที่ 8

ต.โคกสี

อ.สว่างแดนดิน

จ.สกลนคร

47110

4,512 0473563000588 หจ.ป.ถูก ซุปเปอร์มาร์เก็ต

25/3/2563

1,000,000

47111

ร้านค้าที่ดาเนินการขายปลีกสินค้าอุปโภค 414 หมู่ที่ 2
บริโภคที่จาเป็นต่อการดารงชีวติ ประจาวัน

ต.พรรณา

อ.พรรณานิคม

จ.สกลนคร

47130

4,513 0475563000377 บจ.วีเวอร์ชั่น ซิสเต็ม จากัด

10/3/2563

1,000,000

43210

ประกอบกิจการบริการออกแบบติดตั้ง
ระบบไฟฟ้า ระบบคอมพิวเตอร์และ
ระบบสื่อสารทุกชนิดภายในบ้าน อาคาร

23 หมู่ที่ 10

ต.สว่าง

อ.พรรณานิคม

จ.สกลนคร

47130

4,514 0473563000499 หจ.โชคชัยซัพพลาย แอนด์ เซอร์วสิ 17/3/2563

1,000,000

43223

รับเหมาติดตั้ง ล้าง ซ่อม ย้าย
เครื่องปรับอากาศ

105 หมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 4

ต.โนนสะอาด

อ.บ้านม่วง

จ.สกลนคร

47140

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

4,515 0473563000511 หจ.โชคไพศาลรับเบอร์
4,516 0473563000529 หจ.มหาโชคเศรษฐี

17/3/2563
17/3/2563

1,000,000
1,000,000

46693
46206

ประกอบกิจการรับซื้อจาหน่ายยางพารา 273 หมู่ที่ 1
ขายส่ง ขายปลีก อาหาร ยาบารุงสัตว์ ทุก 456/5 หมู่ที่ 17
ชนิด

ต.ค้อเขียว
ต.อากาศ

อ.วาริชภูมิ
อ.อากาศอานวย

จ.สกลนคร
จ.สกลนคร

47150
47170

4,517 0473563000545 หจ.กิมตุ้ยการช่าง

20/3/2563

1,000,000

41001

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารที่
พัก

251 หมู่ที่ 1

ต.ส่องดาว

อ.ส่องดาว

จ.สกลนคร

47190

4,518 0475563000407 บจ.ปากหม้อปารีส จากัด
4,519 0473563000472 หจ.ปัญญาบอท เลเซอร์

13/3/2563
10/3/2563

500,000
200,000

56101
26600

ประกอบกิจการค้า อาหารและเครื่องดื่ม
ประกอบกิจการดาเนินการผลิตและ
จาหน่ายเครื่องเลเซอร์ เครื่อง CNC และ
อะไหล่เครื่องที่เกี่ยวข้อง

1588/5 ถนนเปรมปรีดา
80/5 ถนนสกลทวาปี

ต.ธาตุเชิงชุม
ต.ธาตุเชิงชุม

อ.เมืองสกลนคร
อ.เมืองสกลนคร

จ.สกลนคร
จ.สกลนคร

47000
47000

9/3/2563

100,000

70209

พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกให้มี
พัฒนาการสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไม่
เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม

171 หมู่ที่ 1

ต.นาหัวบ่อ

อ.พรรณานิคม

จ.สกลนคร

47220

12/3/2563

5,000,000

41002

ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่
พักอาศัย

187/17 ถนนทัศนปทุม

ต.ในเมือง

อ.เมืองนครพนม

จ.นครพนม

48000

17/3/2563
23/3/2563
13/3/2563
9/3/2563

5,000,000
4,000,000
2,000,000
1,000,000

27103
64925
41002
46109

การผลิตอุปกรณ์ควบคุมและจ่ายไฟฟ้า
การบริการของโรงรับจานา
รับเหมาก่อสร้างทั่วไป
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจาหน่ายสินค้า
อุปโภค บริโภคทุกชนิด

330 หมู่ที่ 1
356 หมู่ที่ 13
110/2 หมู่ที่ 1
75 หมู่ที่ 13 ถนนชยางกูร

ต.ปลาปาก
ต.ธาตุพนม
ต.นาหว้า
ต.ท่าค้อ

อ.ปลาปาก
อ.ธาตุพนม
อ.นาหว้า
อ.เมืองนครพนม

จ.นครพนม
จ.นครพนม
จ.นครพนม
จ.นครพนม

48160
48110
48180
48000

23/3/2563

1,000,000

46441

การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทาง
การแพทย์

54 หมู่ที่ 4

ต.ท่าค้อ

อ.เมืองนครพนม

จ.นครพนม

48000

6/3/2563

1,000,000

77299

ประกอบกิจการบริการให้เช่าระบบแสงสี 250 หมู่ที่ 9
เสียง งานคอนเสิรต์ และอีเว้นท์ทุกรูปแบบ

ต.อาจสามารถ

อ.เมืองนครพนม

จ.นครพนม

48000

4,528 0485563000164 บจ.ไทย-ไชน่า เมดิเทค จากัด

23/3/2563

1,000,000

46441

การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทาง
การแพทย์

ต.ในเมือง

อ.เมืองนครพนม

จ.นครพนม

48000

4,529 0483563000278 หจ.เอ็ม.วาย. ข้อจัตุรสั 1991
4,530 0485563000172 บจ.หินสวยบ้านแพง จากัด
4,531 0483563000316 หจ.บริพัตร ฟาร์ม

11/3/2563
27/3/2563
30/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000

41002
08103
46692

การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
63 หมู่ที่ 4
การขุดกรวดและทราย
161 หมู่บ้าน บ้านนายาง หมู่ที่ 6
ประกอบกิจการขายส่ง-ปลีกปุ๋ย เคมีภัณฑ์ 40 หมู่ท่ี 3
และอุปกรณ์ทางการเกษตร

ต.หนองโพธิ์
ต.บ้านแพง
ต.สามผง

อ.วังยาง
อ.บ้านแพง
อ.ศรีสงคราม

จ.นครพนม
จ.นครพนม
จ.นครพนม

48130
48140
48150

4/3/2563

500,000

43120

ประกอบกิจการขุดสระ รับเหมาถมดิน ขุด 82/1 หมู่ที่ 7
ดิน ขนดิน บด อัด ปรับหน้าดิน และงาน
ดินทุกประเภท

ต.ขามเฒ่า

อ.เมืองนครพนม

จ.นครพนม

48000

4,520 0475563000369 บจ.ออทิสติกสกลนครวิสาหกิจเพื่อ
สังคม จากัด
4,521 0483563000286 หจ.ชวกร โฮม
4,522
4,523
4,524
4,525

0485563000148
0485563000156
0483563000294
0483563000260

บจ.เคเคเค เพาเวอร์ จากัด
บจ.ธรรมโรจน์888 จากัด
หจ.ส.ตั้งมีทรัพย์
หจ.ตั้งต้นต่อ

4,526 0483563000308 หจ.เก้าเจริญ
4,527 0485563000130 บจ.เน็กซ์เจนวิชั่น จากัด

4,532 0483563000251 หจ.วีระยุทธรุ่งเรือง

120 ถนนเฟื่องนคร

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

4,533 0493563000227 หจ.จาเริญวณิชพิซซ่า

10/3/2563

3,000,000

56101

ประกอบกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่ม

99/11 ชั้นที่ 1 เอฟ ห้องเลขที่ เอส 11
ถนนชยางกูร ข

ต.มุกดาหาร

อ.เมืองมุกดาหาร

จ.มุกดาหาร

49000

4,534 0493563000243 หจ.คอนกรีต เดคคอร์ มุกดาหาร

24/3/2563

1,200,000

47525

ประกอบกิจการศูนย์จัดจาหน่ายวัสดุ
ก่อสร้าง เครื่องมือและอุปกรณ์ตกแต่ง
คอนกรีตแนวใหม่

23 ถนนเมืองใหม่

ต.มุกดาหาร

อ.เมืองมุกดาหาร

จ.มุกดาหาร

49000

4,535 0493563000197 หจ.นันทศักดิ์คอนสตรัคชั่น

5/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างงาน
26 ซอยศรีประเสริฐ ถนนดารงค์มุกดา
โครงสร้าง งานโยธา งานระบบไฟฟ้า งาน
ระบบประปา

ต.ศรีบุญเรือง

อ.เมืองมุกดาหาร

จ.มุกดาหาร

49000

4,536 0493563000201 หจ.นันทศักดิ์รุ่งเรือง ก่อสร้าง

5/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างงาน
26 ซอยศรีประเสริฐ ถนนดารงค์มุกดา
โครงสร้าง งานโยธา งานระบบไฟฟ้า งาน
ระบบประปา

ต.ศรีบุญเรือง

อ.เมืองมุกดาหาร

จ.มุกดาหาร

49000

4,537 0493563000219 หจ.ปุ๋ยการโยธา

5/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างงาน
26 ซอยศรีประเสริฐ ถนนดารงค์มุกดา
โครงสร้าง งานโยธา งานระบบไฟฟ้า งาน
ระบบประปา

ต.ศรีบุญเรือง

อ.เมืองมุกดาหาร

จ.มุกดาหาร

49000

4,538 0493563000235 หจ.เอสซีเอสแอนด์พี คอสเมติก

13/3/2563

1,000,000

47190

ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องแต่งกาย 81/130 ซอยตาดแคน 12 ถนนตาดแคน ต.มุกดาหาร
เสื้อผ้า เครื่องสาอาง สินค้าอุปโภคบริโภค
ทั้งหน้าร้านและออนไลน์

อ.เมืองมุกดาหาร

จ.มุกดาหาร

49000

4,539 0495563000083 บจ.ห้างทองพรเจริญ3 มุกดาหาร
จากัด

3/3/2563

1,000,000

47732

ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนทองคา 80 ถนนสมุทรศักดารักษ์
แท่ง ทองรูปพรรณ เพชร พลอย และอัญ
มณีทุกชนิด

ต.ศรีบุญเรือง

อ.เมืองมุกดาหาร

จ.มุกดาหาร

49000

4,540 0495563000091 บจ.วินน่า อาร์คิเทค จากัด

12/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างงานทา 5/9 ซอยสนิทวงศ์ ถนนวิวธิ สุรการ
ถนนทางด่วน งานเขื่อน ชลประทาน งาน
ตกแต่งภายใน งานระบบไฟฟ้า งานระบบ
ประปา และงานก่อสร้างอื่นๆ

ต.มุกดาหาร

อ.เมืองมุกดาหาร

จ.มุกดาหาร

49000

4,541 0495563000105 บจ.เอ็นพีพีบิซ จากัด
4,542 0493563000189 หจ.ปิยวัฒน์ โชคไพศาล

23/3/2563
3/3/2563

1,000,000
500,000

46522
46319

ประกอบกิจการจาหน่ายโทรศัพท์มือถือ 119/19 ถนนเมืองใหม่
ขายส่ง ขายปลีก ผลไม้ทุกชนิดตามฤดูกาล 116 หมูท่ ี่ 7
และขายอาหารสด ชิ้นส่วนเนื้อสัตว์ ไก่
หมู ทุกชนิด

ต.มุกดาหาร
ต.นาอุดม

อ.เมืองมุกดาหาร
อ.นิคมคาสร้อย

จ.มุกดาหาร
จ.มุกดาหาร

49000
49130

4,543 0505563004266 บจ.ลานนา อินโนเวชั่น เอ็ดดูเคชั่น
กรุ๊ป จากัด

13/3/2563

7,000,000

85491

ประกอบกิจการสอนภาษาต่างประเทศ

ต.สันผักหวาน

อ.หางดง

จ.เชียงใหม่

50230

339/3 หมู่ที่ 3

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

4,544 0505563004398 บจ.ดีวี ไท้ซาน จากัด

17/3/2563

6,200,000

59112

ประกอบกิจการรับงานผลิตสื่อที่
หลากหลาย เช่นบริการรับผลิตรายการ
โทรทัศน์ทุกรูปแบบ สารคดี ภาพยนตร์
โฆษณาภาพนิ่งและอื่นๆ

239/461 อาคารดีคอนโด นิม หมู่ที่ 5

ต.ฟ้าฮ่าม

อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

50000

4,545 0505563003588 บจ.เยลโล่ เวนเจอร์ส 2 จากัด
4,546 0505563004665 บจ.สเปซ แอเรีย พร๊อพเพอร์ตี้
จากัด

3/3/2563
20/3/2563

6,000,000
5,000,000

68102
68102

ประกอบกิจการอสังหาริมทรัพย์
ประกอบกิจการที่ดิน

32 หมู่ที่ 4
51 ถนนศรีมงคล

ต.บ้านปง
ต.ป่าตัน

อ.หางดง
อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่

50230
50300

4,547 0505563004711 บจ.เพอร์เฟคชั่น 2020 จากัด

23/3/2563

5,000,000

68104

ประกอบกิจการให้เช่า จดทะเบียนสิทธิ 60 ซอย4 (ถนนป่าตัน) ถนนป่าตัน
เก็บกิน สิทธิ์เหนือพื้นดิน อสังหาริมทรัพย์

ต.ป่าตัน

อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

50300

4,548 0505563003464 บจ.ลีพ ฟอร์เวิรด์ 2019 จากัด

2/3/2563

5,000,000

68101

ประกอบกิจการ ซื้อขาย และให้เช่า บ้าน
ที่ดิน อาคาร และห้องชุด

86/320 หมู่ที่ 3

ต.สันผักหวาน

อ.หางดง

จ.เชียงใหม่

50230

4,549 0505563003545 บจ.ดิ ฟอนเต้ จากัด
4,550 0505563004355 บจ.ไท่ หยาง เทรดดิ้ง จากัด

3/3/2563
16/3/2563

5,000,000
5,000,000

68102
46900

ประกอบกิจการซื้อขาย อสังหาริมทรัพย์
ประกอบกิจการส่งออก ผลิตภัณฑ์สินค้า
ของที่ระลึก อาหารแห้ง ผลไม้แห้ง และ
หมอนยางพารา

169/49 หมู่ที่ 4
86/322 หมูท่ ี่ 3

ต.หนองควาย
ต.สันผักหวาน

อ.หางดง
อ.หางดง

จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่

50230
50230

4,551 0505563004797 บจ.บ้านถา การ์เด้น โฮม จากัด

25/3/2563

5,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อขายและให้เช่าบ้าน
ที่ดิน อาคารและห้องชุด

77/365 หมู่ที่ 8

ต.บ้านแหวน

อ.หางดง

จ.เชียงใหม่

50230

4,552 0505563004070 บจ.ซี เอ็ม โฮม คอนสตรัคชั่น จากัด 10/3/2563

5,000,000

81300

ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ สร้าง
ตกแต่ง ดูแลรักษาต้นไม้และสนามหญ้า
และให้บริการปรับพื้นที่

62 หมู่ที่ 10

ต.สันปูเลย

อ.ดอยสะเก็ด

จ.เชียงใหม่

50220

4,553 0503563001621 หจ.ชัยทิพย์ อินเตอร์ซัพพลาย

2/3/2563

5,000,000

77210

ประกอบกิจการให้เช่าอุปกรณ์เพื่อการ
นันทนาการและเพื่อความเพลิดเพลิน

336/8 หมู่ที่ 5

ต.สันทรายน้อย

อ.สันทราย

จ.เชียงใหม่

50210

4,554 0505563003570 บจ.อชิติลิ จากัด

3/3/2563

5,000,000

68201

ประกอบกิจการนายหน้าตัวแทนซื้อขาย
จัดสรร พัฒนาให้เช่า อสังหาริมทรัพย์

303 หมู่ที่ 8

ต.หนองจ๊อม

อ.สันทราย

จ.เชียงใหม่

50210

4,555 0505563003863 บจ.มาย โฮม เชียงใหม่ จากัด

6/3/2563

5,000,000

41001

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารที่
พักอาศัย พาณิชย์ สถานที่ทางานรวมทั้ง
งานโยธาอื่นๆ

63 หมู่ที่ 7

ต.หนองจ๊อม

อ.สันทราย

จ.เชียงใหม่

50210

4,556 0505563004304 บจ.สบายดี คอนสตรัคชั่น แลนด์
แอนด์ สตูดิโอ จากัด

16/3/2563

5,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

399 หมู่ที่ 7

ต.ป่าไผ่

อ.สันทราย

จ.เชียงใหม่

50210

4,557 0505563004461 บจ.มายโฮมเอ็กซ์ซีรสี ์ จากัด
4,558 0505563004231 บจ.แกรนด์เดนท์ เด็นทัล จากัด

18/3/2563
12/3/2563

5,000,000
5,000,000

41001
86203

ประกอบกิจการต่อเติมสร้างบ้าน อาคาร
ประกอบกิจการสถานบริการทันตกรรม

63 หมู่ที่ 7
8/1-4 หมู่ที่ 10

ต.หนองจ๊อม
ต.สุเทพ

อ.สันทราย
อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่

50210
50200

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

4,559 0503563002067 หจ.เอสเอ็มทีพี

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

24/3/2563

5,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร
สถานที่ งานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด

147 หมู่ที่ 8

ต.ดอนแก้ว

อ.แม่รมิ

จ.เชียงใหม่

50180

4,560 0505563003944 บจ.สวัสดีแลนด์แอนด์โฮม จากัด

9/3/2563

5,000,000

68101

ประกอบกิจการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่
เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย

98 หมู่ที่ 6

ต.ขี้เหล็ก

อ.แม่รมิ

จ.เชียงใหม่

50180

4,561 0505563004096 บจ.เคทูฟิวเจอร์ออโตเมชั่น จากัด

11/3/2563

5,000,000

46621

ประกอบกิจการค้าอลูมิเนียมเส้น สาเร็จรูป 330 หมู่บ้าน ต้นผึ้ง หมู่ที่ 2
บานประตูอลูมิเนียม ทุกรูปแบบ

ต.เหมืองแก้ว

อ.แม่รมิ

จ.เชียงใหม่

50180

4,562 0505563004843 บจ.ออนไต จากัด

26/3/2563

5,000,000

68101

ประกอบกิจการซื้อขาย และให้เช่า บ้าน
ที่ดิน

111/5 หมู่ที่ 1

ต.ดอนแก้ว

อ.แม่รมิ

จ.เชียงใหม่

50180

4,563 0505563003731 บจ.ทีวาย เพ็ท โซลูชั่น จากัด
4,564 0505563004614 บจ.ซีเอ็ม อาร์ต สเพส จากัด
4,565 0505563003651 บจ.รักษ์การเกษตร 999 จากัด

5/3/2563
20/3/2563
4/3/2563

5,000,000
5,000,000
5,000,000

47721
47699
46692

ประกอบกิจการ ยา รักษาโรค
ประกอบกิจการขายงานศิลปะ
ประกอบกิจการขายส่งปุ๋ยเคมีภัณฑ์
อันตรายทางการเกษตรทุกชนิด

88/2 หมู่ที่ 2
90/1 หมู่ที่ 3
140/25 หมู่ที่ 13

ต.ยางเนิ้ง
ต.ทรายมูล
ต.ป่าแดด

อ.สารภี
อ.สันกาแพง
อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่

50140
50130
50100

4,566 0505563004592 บจ.ทีซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล ทัวร์
แอนด์ ทราเวล จากัด

20/3/2563

5,000,000

79120

ประกอบธุรกิจทาเที่ยว

247/10 ถนนมหิดล

ต.ช้างคลาน

อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

50100

4,567 0505563004941 บจ.ยูไทย เรียลเอสเตท จากัด

27/3/2563

5,000,000

68102

ประกอบกิจการขาย เช่าซื้อ
อสังหาริมทรัพย์

166/12 ถนนช้างคลาน

ต.ช้างคลาน

อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

50100

4,568 0505563003995 บจ.อาร์ แคปปิตอล จากัด

10/3/2563

5,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อ ขายที่ดิน จัดสรรที่ดิน 362/3 ถนนเจริญราษฎร์
พัฒนาที่ดิน ทั้งมีและไม่สิ่งปลูกสร้าง
อาคาร อาคารพาณิชย์

ต.วัดเกต

อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

50000

4,569 0505563004819 บจ.มิราริ (ประเทศไทย) จากัด
4,570 0505563003456 บจ.เดอะ สกาย ทรี จากัด
4,571 0505563003499 บจ.โอพีนิว พรอพเพอร์ตี้ จากัด

25/3/2563
2/3/2563
3/3/2563

5,000,000
4,000,000
4,000,000

46599
68102
68201

จาหน่ายเครื่องรักษาสิว
ประกอบกิจการค้าที่ดิน
ประกอบิจการตัวแทนและนายหน้าของ
อสังหาริมรัพย์

47 ถนนสุรตั น์นิเวศ
79/162 หมู่ที่ 8
80/399 หมู่ที่ 10

ต.ท่าศาลา
ต.สันปูเลย
ต.สันปูเลย

อ.เมืองเชียงใหม่
อ.ดอยสะเก็ด
อ.ดอยสะเก็ด

จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่

50000
50220
50220

4,572 0505563003596 บจ.มอเตอร์ไซเคิล ทัวริสซึ่ม ทัวร์
เอเชีย จากัด

4/3/2563

4,000,000

79120

ประกอบกิจการธุรกิจท่องเที่ยว

208/36 หมู่ที่ 7

ต.สุเทพ

อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

50200

4,573 0505563004452 บจ.ทูเก็ตเตอร์ ซีซีวี จากัด

18/3/2563

4,000,000

56101

ประกอบกิจการจาหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม

6 ซอย7 (ถนนศิรมิ ังคลาจารย์) ถนนศิ
ริมังคลาจารย์

ต.สุเทพ

อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

50200

4,574 0505563004240 บจ.สเปลนดิด ซีเนอรี่ (ไทยแลนด์)
จากัด

13/3/2563

4,000,000

68102

ประกอบกิจการค้าที่ดิน

130/67 หมู่ที่ 2

ต.ป่าบง

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

50140

6/3/2563

3,000,000

46441

ประกอบกิจการขายส่งสินค้าทางเภสัช
กรรม

345/86 หมู่ที่ 5

ต.สันผักหวาน

อ.หางดง

จ.เชียงใหม่

50230

4,575 0505563003855 บจ.ยูนีค เมดิคอล จากัด

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

4,576 0505563003561 บจ.ฟ้าประทาน แชนเนล จากัด

3/3/2563

3,000,000

68104

การเช่าและการดาเนินการเกี่ยวกับ
15/3 หมู่บ้าน หัวฝาย หมู่ที่ 7
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่า
จากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย

ต.น้าบ่อหลวง

อ.สันป่าตอง

จ.เชียงใหม่

50120

4,577 0505563003677 บจ.น่านปิง จากัด

5/3/2563

3,000,000

10801

ประกอบกิจการ ผลิต และจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของใช้ และอาหารที่เกี่ยวกับ
สัตว์ทุกชนิด ทุกประเภท

ต.แม่เหียะ

อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

50100

4,578 0205563009538 บจ.หัวหงษ์หมิงหยาง จากัด

6/3/2563

3,000,000

68201

ประกอบกิจการซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ 111/21 หมู่ที่ 5
ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุงใช้
และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ

ต.ท่าศาลา

อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

50000

6/3/2563
10/3/2563

3,000,000
3,000,000

68102
43301

ประกอบกิจการด้านสังหาริมทรัพย์
ประกอบกิจการติดตั้งส่วนประกอบก
อาคาร และการตกแต่งภายใน

77/1 หมู่ที่ 2
199/455 หมู่ที่ 4

ต.ท่าศาลา
ต.หนองหอย

อ.เมืองเชียงใหม่
อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่

50000
50000

4,581 0205563009741 บจ.หัวหงษ์หยางหมิง จากัด

9/3/2563

2,700,000

68102

ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์
ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดการโดย
ประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ

111/72 หมู่ที่ 5

ต.ท่าศาลา

อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

50000

4,582 0505563003707 บจ.หนึ่งขั้นเทพ จากัด

5/3/2563

2,100,000

47190

ประกอบกิจการขายของต่าง ๆ ผลิคภัณฑ์ 52/3 หมู่ที่ 9
เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ยารักษาโรค

ต.ท่าวังตาล

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

50140

4,583 0505563004967 บจ.ยิน เซี่ยง ทราเวล จากัด

27/3/2563

2,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ตกแต่ง
ออกแบบ อาคารพาณิชย์ อาคารที่พัก
อาศัย สถานที่ทาการ และงานก่อสร้าง
อย่างอื่นทุกชนิด

225/1 ซอย8

ต.สันผีเสื้อ

อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

50300

4,584 0505563003901 บจ.โอ๊กซอฟท์ เทรดดิ้ง จากัด

9/3/2563

2,000,000

55101

ประกอบกิจการให้บริการ ดาเนินงาน รี
สอร์ท ที่พัก

208 หมู่ที่ 1

ต.สันผักหวาน

อ.หางดง

จ.เชียงใหม่

50230

4,585 0505563004274 บจ.โชคดี ออนไลน์ เมเนจเม้นท์
จากัด

13/3/2563

2,000,000

46599

ประกอบกิจการค้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ 455 ห้องเลขที่ 1 หมู่ที่ 7

ต.น้าแพร่

อ.หางดง

จ.เชียงใหม่

50230

27/3/2563
10/3/2563
6/3/2563
9/3/2563
17/3/2563

2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000

70209
49339
10309
41002
10711

ประกอบกิจการที่ปรึกษาด้านอุตสหกรรม
ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทุกประเภท
ประกอบกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ประกอบกิจการผลิตและจาหน่าย ขาย
ปลีกและส่ง ขนมปัง

ต.สันผักหวาน
ต.ป่าลาน
ต.ป่าไผ่
ต.สันพระเนตร
ต.สันทรายน้อย

อ.หางดง
อ.ดอยสะเก็ด
อ.สันทราย
อ.สันทราย
อ.สันทราย

จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่

50230
50220
50210
50210
50210

4,579 0505563003821 บจ.ภูรชิ ญา ดีเวลอปเม้นท์ จากัด
4,580 0505563003987 บจ.เจ แอนด์ โอ อินทีเรีย จากัด

4,586
4,587
4,588
4,589
4,590

0505563004975
0505563004061
0505563003812
0505563003936
0505563004401

บจ.แสนสุข ล้านนา จากัด
บจ.ปวีกรทรานสปอร์ต จากัด
บจ.รุจนันท์ทรัพย์ จากัด
บจ.กันต์สมาร์ทโฮม จากัด
บจ.โบ เบส์ เบเกอรี่ จากัด

101/9 หมู่ที่ 5

226/209 หมู่ที่ 3
76 หมู่ที่ 1
322/1 หมู่ที่ 15
31/6 หมู่ที่ 2
189/101 หมู่ที่ 5

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

4,591 0505563004444 บจ.ดารงค์ ฟู๊ดส์ 1971 จากัด

18/3/2563

2,000,000

10799

ประกอบกิจการโรงงานผลิตจาหน่าย
น้าพริกสาเร็จรูป

50 หมู่ที่ 6

ต.สันทรายน้อย

อ.สันทราย

จ.เชียงใหม่

50210

4,592 0505563004690 บจ.สตูดิโอ 2020 จากัด

23/3/2563

2,000,000

71102

ประกอบกิจการงานเขียนแบบ งน
วางโครงการ

633/20 หมู่ที่ 4

ต.หนองจ๊อม

อ.สันทราย

จ.เชียงใหม่

50210

4,593 0505563004983 บจ.ยูไนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ออฟฟิศ จากัด

27/3/2563

2,000,000

69200

ประกอบกิจการเกี่ยวบัญชี

11/4 หมู่ที่ 6

ต.สันทรายน้อย

อ.สันทราย

จ.เชียงใหม่

50210

4,594 0505563003758 บจ.เรียล เอสเตท เอ็กซ์เชนจ์ เซ็น
เตอร์(ไทยแลนด์) จากัด

5/3/2563

2,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

43/4 ถนนนิมมานเหมินทร์

ต.สุเทพ

อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

50200

4,595 0505563003774 บจ.วีอี (วิชั่น เอดูเคชั่น) จากัด

6/3/2563

2,000,000

85500

ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาทางด้าน
การศึกษาภาษาต่างประเทศ

43/8 ถนนนิมมานเหมินทร์

ต.สุเทพ

อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

50200

10/3/2563

2,000,000

77101

ประกอกกิจการให้เช่ายานพาหนะทุก
ประเภท

98 หมู่ที่ 6

ต.ขี้เหล็ก

อ.แม่รมิ

จ.เชียงใหม่

50180

4,597 0505563003600 บจ.เคเซเล อินเตอร์เนชั่นแนล
(ไทยแลนด์) จากัด

4/3/2563

2,000,000

49323

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า

168/2 หมู่ที่ 7

ต.แม่ปูคา

อ.สันกาแพง

จ.เชียงใหม่

50130

4,598 0505563004673 บจ.ไทย โรด แอสซิสท์ จากัด

20/3/2563

2,000,000

62011

ประกอบกิจการการออกแบบและพัฒนา
เวปไซด์แอพพลิเคชั่น

161/2 หมู่ที่ 13

ต.บวกค้าง

อ.สันกาแพง

จ.เชียงใหม่

50130

3/3/2563

2,000,000

64202

กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนใน
ธุรกิจการเงินเป็นหลัก

15/3 หมู่บ้าน หัวฝาย หมู่ที่ 7

ต.น้าบ่อหลวง

อ.สันป่าตอง

จ.เชียงใหม่

50120

5/3/2563
13/3/2563
18/3/2563
30/3/2563

2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000

47212
56101
96101
46521

ประกอบกิจการจาหน่ายอาหารทะเล
ประกอบกิจการอาหารและเครื่องดื่ม
ประกอบกิจการสปา
ประกอบกิจการซื้อขาย อุปกรณ์ไฟฟ้า

153/68 หมู่ที่ 7
99/4 หมู่ที่ 1
291 ถนนท่าแพ
32 ซอย2(ถนนป่าพร้าว)

ต.ป่าแดด
ต.แม่เหียะ
ต.ช้างคลาน
ต.ป่าแดด

อ.เมืองเชียงใหม่
อ.เมืองเชียงใหม่
อ.เมืองเชียงใหม่
อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่

50100
50100
50100
50100

4,604 0505563003723 บจ.ทราเวล มี จากัด

5/3/2563

2,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อขาย โอนกรรมสิทธิ์
เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

68 อาคารB โครงการ Mode Office
ห้องเลขที่ 103 หมู่ที่ 4

ต.หนองหอย

อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

50000

4,605 0505563003871 บจ.วิลล่า 88 เชียงใหม่ จากัด

9/3/2563

2,000,000

68101

ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย บ้าน ที่ดิน และ 222/2 หมู่ที่ 4
ค้าอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

ต.หนองหอย

อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

50000

4,606 0505563003880 บจ.วันเดอร์ ญาญ่า จากัด

9/3/2563

2,000,000

68102

ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย บ้าน ที่ดิน ที่ดิน 35/289 หมู่ที่ 7
และค้าอสังหารินทรัพย์ทุกชนิด

ต.หนองหอย

อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

50000

4,607 0505563004291 บจ.แคช คอร์เนอร์ จากัด

16/3/2563

2,000,000

47732

ประกอบกิจการค้าของเก่า ประเภท เพชร 108/17 หมู่ที่ 3
พลอย ทอง นาค เงินหรืออัญมณีอื่นๆ

ต.หนองหอย

อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

50000

4,596 0505563004037 บจ.มิสคาร์เรนทัล จากัด

4,599 0505563003537 บจ.ชันเนล โฮลดิ้งส์ จากัด
4,600
4,601
4,602
4,603

0503563001702
0505563004282
0505563004487
0505563005009

หจ.บีเอ็น โปรดักส์
บจ.แมกซ์ คอฟฟี่ เชียงใหม่ จากัด
บจ.เกา ไทย เฮลท์ จากัด
บจ.แอมฟินอล ออโต้โมทีฟ โปร
ดักส์ จากัด

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

4,608 0503563001966 หจ.ลอฟท์เทคท์ เอ็นจิเนียริ่ง

17/3/2563

1,500,000

47595

ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องใช้และ
อุปกรณ์ไฟฟ้า

161/182 หมู่ที่ 1

ต.สันปูเลย

อ.ดอยสะเก็ด

จ.เชียงใหม่

50220

4,609 0505563004428 บจ.ทวีทองการเกษตร 63 จากัด
4,610 0503563001974 หจ.ลุงอ้วนขนย้าย

17/3/2563
17/3/2563

1,500,000
1,430,000

01630
49334

ประกอบกิจการอบพืช
ประกอบกิจการขนส่งสินค้าบบรรจุในตู้
คอนเทนเนอร์

68/1 หมู่ที่ 4
60/10 ถนนทุ่งโฮเต็ล

ต.ตลาดขวัญ
ต.วัดเกต

อ.ดอยสะเก็ด
อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่

50220
50000

4,611 0503563001991 หจ.ไอโอเทคซอฟต์

19/3/2563

1,200,000

82301

ประกอบกิจการ เกี่ยวกับอบรมสัมมนา
ศูนย์ฝึกอบรมสัมมนาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

128/67 หมู่ที่ 5

ต.สันผีเสื้อ

อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

50300

4,612 0505563004916 บจ.คาร์วอช ซัพพลาย จากัด

26/3/2563

1,200,000

45302

ประกอบกิจการนาเข้ารวมถึงจาหน่าย
ปลีก ส่ง สินค้าเกี่ยวกับอะไหล่
เครื่องประดับยนต์

333/124 หมู่ที่ 8

ต.หนองจ๊อม

อ.สันทราย

จ.เชียงใหม่

50210

4,613 0503563002008 หจ.อิง แอนด์ เฟิรส์ เนื้อหมูสด ช้อป 19/3/2563

1,100,000

46311

ประกอบกิจการขายส่งเนื้อสัตว์ เนื้อสัตว์ 6 หมู่ที่ 3
ปีกและเนื้อสัตว์ล่า ทั้งชนิดสด แช่เย็นหรือ
แช่แข็งและแปรรูป

ต.ท่ากว้าง

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

50140

4,614 0505563003448 บจ.รีไซเคิลสตอรี่ กรุ๊ป จากัด

2/3/2563

1,000,000

58202

ประกอบกิจการผลิตระบบซอฟต์ เพื่อ
18 หมู่ที่ 4
บริหารสินค้ารีไซเคิล และร้านรับซื้อของเก่า

ต.ดอนเปา

อ.แม่วาง

จ.เชียงใหม่

50360

4,615 0505563004525 บจ.ไร่บารุงผล จากัด
4,616 0503563001818 หจ.เรือนไม้ล้านนา
4,617 0503563002041 หจ.วรการกิจ

19/3/2563
6/3/2563
20/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000

56101
41002
47190

ร้านอาหาร และที่พัก
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ประกอบกิจการจาหน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภค

27/1 หมู่ที่ 1
7 หมู่ที่ 9
365 หมู่ที่ 3

ต.บ้านกาด
ต.หนองตอง
ต.ศรีดงเย็น

อ.แม่วาง
อ.หางดง
อ.ไชยปราการ

จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่

50360
50340
50320

4,618 0503563002091 หจ.อควา อาร์เดน

25/3/2563

1,000,000

11011

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายสุราทุก
ประเภท

213 หมู่ที่ 10

ต.หนองบัว

อ.ไชยปราการ

จ.เชียงใหม่

50320

4,619 0503563001796 หจ.ยอดปัญญา

6/3/2563

1,000,000

47599

ประกอบกิจการร้านขายปลีกของใช้ใน
ครัวเรือน

76 ถนนหมื่นด้ามพร้าคต

ต.ช้างเผือก

อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

50300

4,620 0503563002105 หจ.โบรส (2020)

25/3/2563

1,000,000

47912

ประกอบกิจการจาหน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภคทุกชนิด แบบระบบออนไลน์

423/1 หมู่ที่ 6

ต.สันผีเสื้อ

อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

50300

4,621 0505563003715 บจ.บริวกินนิ่ง จากัด
4,622 0505563003804 บจ.โอเทน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จากัด

5/3/2563
6/3/2563

1,000,000
1,000,000

56302
93191

ประกอบกิจการร้านกาแฟ
ประกอบกิจการจัดการแข่งขันกีฬา
อีเล็กทรอนิกส์ (อีสปอร์ต) ทุกประเภท

258-260 ถนนช้างม่อย
4 ซอย16 ถนนสุขเกษม

ต.ช้างม่อย
ต.ป่าตัน

อ.เมืองเชียงใหม่
อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่

50300
50300

4,623 0505563004371 บจ.ออร์ดินารีจุนแอนด์โค จากัด

17/3/2563

1,000,000

14112

ประกอบกิจการผลิตเสื้อผ้าชั้นนอก

75 ถนนราชวงศ์

ต.ช้างม่อย

อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

50300

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

4,624 0505563004509 บจ.ซีเอสเอ็น เบฟเวอเรจ จากัด

18/3/2563

1,000,000

11044

ประกอบกิจการผลิต จาหน่าย เครื่องดื่มชู 299/2 หมู่ที่ 1
กาลัง

ต.ช้างเผือก

อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

50300

4,625 0505563004517 บจ.สุรยิ า อินเตอร์เนชั่นนอล กรุ๊ป
จากัด

19/3/2563

1,000,000

47721

ประกอบกิจการจาหน่ายยารักษาาโรค

ต.ป่าตัน

อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

50300

4,626 0505563004932 บจ.เมดิเซฟ จากัด

27/3/2563

1,000,000

47595

ประกอบกิจการจาหน่าย เครื่องฟอกอากาศ 8 ซอย8 (ถนนโชตนา)

ต.ช้างเผือก

อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

50300

4,627 0503563001613 หจ.คุณกูล เซอร์วสิ

2/3/2563

1,000,000

49329

ประกอบกิจการให้บริการเช่ารถพร้อม
คนขับและบริการนาเที่ยวในประเทศ

9/1271 หมู่บ้านเอื้ออาทร (หนองหาร)
หมู่ที่ 1 ซอย5/1 ถนนเชียงใหม้-พร้าว

ต.หนองหาร

อ.สันทราย

จ.เชียงใหม่

50290

4,628 0503563001826 หจ.กรีน คอนสตรัคชั่น แอนด์ โซ
ล่าร์ ซิสเต็ม

9/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเมาก่อสร้างอาคาร
สถนที่ งานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด
รวมทั้งรับทางานโยธาทุกประเภท

237 หมู่ที่ 9

ต.แม่แฝก

อ.สันทราย

จ.เชียงใหม่

50290

4,629 0505563003618 บจ.เกรท ฟอร์ คอนสตรัคชั่น
แอนด์ ดีไซน์ จากัด

4/3/2563

1,000,000

41001

ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 204 หมู่ที่ 7

ต.แม่แฝก

อ.สันทราย

จ.เชียงใหม่

50290

4,630 0505563003685 บจ.บ้านอุ่นใจเนิรส์ ซิ่งโฮม จากัด
4,631 0505563003961 บจ.ป๊อปปูล่าร์ โมเดิรน์ แฮร์ จากัด

5/3/2563
9/3/2563

1,000,000
1,000,000

87301
47739

ประกอบกิจการดูแลผู้สูงอายุ
ร้านขายปลีกสินค้าใหม่อื่นๆซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในทื่อื่น

280 หมู่ที่ 4
213 หมูท่ ี่ 9

ต.หนองหาร
ต.หนองหาร

อ.สันทราย
อ.สันทราย

จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่

50290
50290

4,632 0505563004363 บจ.โปรแคนนาแคร์ จากัด

16/3/2563

1,000,000

20232

ประกอบกิจการ ผลิตและจาหน่ายเวช
สาอาง

417 หมู่ที่ 10

ต.หนองหาร

อ.สันทราย

จ.เชียงใหม่

50290

4,633 0505563004550 บจ.น.นม เชียงใหม่ 2008 จากัด

19/3/2563

1,000,000

47190

ประกอบกิจการค้า นมผง ของเล่น
เครื่องใช้ สาหรับเด็ก

483/2 หมู่ที่ 5

ต.หนองหาร

อ.สันทราย

จ.เชียงใหม่

50290

4,634 0503563001575 หจ.ชฎาภรณ์ แม่แจ่ม กรุ๊ป
4,635 0505563003910 บจ.ณราปูรณ์ ดีไซน์ แอนด์ คอน
สตรัคชั่น จากัด

2/3/2563
9/3/2563

1,000,000
1,000,000

45302
41002

ประกอบกิจการจาหน่ายอะไหล่รถ
97/4 หมู่ที่ 3
รับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคารที่ 161/7 หมู่ที่ 10
พักอาศัย สถานที่ทาการ ถนน สะพาน
เขื่อน อุโมงค์ สิ่งก่อสร้างอื่น

ต.ช่างเคิ่ง
ต.บ้านแหวน

อ.แม่แจ่ม
อ.หางดง

จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่

50270
50230

4,636 0505563004002 บจ.วีสบาย ไลฟ์ จากัด

10/3/2563

1,000,000

46103

ประกอบกิจการนาเข้าและส่งออก
269/26 หมู่ที่ 12
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ต.หนองควาย

อ.หางดง

จ.เชียงใหม่

50230

4,637 0505563004045 บจ.แม็กซ์พอยท์ กรุ๊ป จากัด

10/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้าง ปรับปรุง 177 หมู่ที่ 1
บูรณะอาคาร ประมูลงานของทั้งภาครัฐ
และเอกชน

ต.หางดง

อ.หางดง

จ.เชียงใหม่

50230

4,638 0505563004053 บจ.ปัถย์ ดีไซน์ แอนด์ คอน
สตรัคชั่น จากัด

10/3/2563

1,000,000

71101

ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบด้าน
สถาปัตยกรรม ภูมิสาถปัตยกรรม
วิศวกรรมและมัณฑนศิลป์

ต.สันผักหวาน

อ.หางดง

จ.เชียงใหม่

50230

521/43 ถนนป่าตัน

345/96 หมู่ที่ 5

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

4,639 0505563004215 บจ.ทาดู วิชั่น อาร์ต จากัด

12/3/2563

1,000,000

59112

ประกอบกิจการผลิตรายการโทรทัศน์

18/12 หมู่บ้าน โครงการปาล์มสปริงส์
พรีวาโต้ หมู่ที่ 3

ต.บ้านแหวน

อ.หางดง

จ.เชียงใหม่

50230

4,640 0505563004631 บจ.ทับทิมสยาม999 จากัด

20/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร
สถานที่ งานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด

201/2 หมู่ที่ 8

ต.หนองแก๋ว

อ.หางดง

จ.เชียงใหม่

50230

3/3/2563

1,000,000

47721

ประกอบกิจการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน 183/4 หมู่ที่ 7
การวินิจฉัยโรค

ต.สันปูเลย

อ.ดอยสะเก็ด

จ.เชียงใหม่

50220

4,642 0503563001907 หจ.ลานนาศิลป์ คอนสตรัคชั่น

16/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร 147/3 หมู่ที่ 2
พาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทาการ
และอื่นๆ ทุกชนิด

ต.เชิงดอย

อ.ดอยสะเก็ด

จ.เชียงใหม่

50220

4,643 0503563002059 หจ.สเกล เฮาส์ คอนสตรัคชั่น
4,644 0505563003481 บจ.เน็กซ์เทิรน์ เซอร์วสิ จากัด

20/3/2563
3/3/2563

1,000,000
1,000,000

41002
43210

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ประกอบกิจการรับเหมาโทรคมนาคมทุก
ประเภท

ต.เชิงดอย
ต.สันปูเลย

อ.ดอยสะเก็ด
อ.ดอยสะเก็ด

จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่

50220
50220

4,645 0505563004622 บจ.เพียว ออล จากัด

20/3/2563

1,000,000

32501

ประกอบกิจการโรงงานผลิต และจาหน่าย 15/149 หมู่ที่ 14
เครื่องมือ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือ
วัสดุต่างๆที่ใช้ทางการแพทย์

ต.สันปูเลย

อ.ดอยสะเก็ด

จ.เชียงใหม่

50220

4,646 0505563004835 บจ.ฮอรัส2020 จากัด

25/3/2563

1,000,000

47721

ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัช 333/123 หมู่ที่ 3
ภัณฑ์ เมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์

ต.สันปูเลย

อ.ดอยสะเก็ด

จ.เชียงใหม่

50220

4,647 0503563001591 หจ.เชียงใหม่สุขนิยม

2/3/2563

1,000,000

47190

ประกอบกิจการจาหน่าย สุรา เบียร์ ไวน์ 28 หมู่ที่ 4
น้าดื่ม นุแร่
า นุผลไม้
า
น้าชาบรรจุใน
ภาชนะทุกแบบ นมพร้อมดื่ม เครื่องบารุง
กาลัง บุหรี่ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮล์
ทุกชนิด

ต.สันนาเม็ง

อ.สันทราย

จ.เชียงใหม่

50210

4,648 0503563001605 หจ.ซีเอ็มโปร 2 พร็อพเพอร์ตี้

2/3/2563

1,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อ ขาย รับจานา รับ
99/198 หมู่บ้าน บ้านโจ้(พิมุกข์) หมู่ที่ 5 ต.สันทรายน้อย
จานองอสังหาริมทรัพย์ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูก
สร้าง

อ.สันทราย

จ.เชียงใหม่

50210

4,649 0503563001699 หจ.นาคราช เอ็นจิเนียร์ริ่ง แอนด์
ดีไซน์

4/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร
สถานที่ งานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด

ต.สันทรายหลวง

อ.สันทราย

จ.เชียงใหม่

50210

16/3/2563

1,000,000

47595

ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องไช้ไฟฟ้า 126/12 หมู่ที่ 4
เครืองชงกาแฟ เครื่องชงกาแฟแบบหยอด
เหรียญ เครื่องบดกาแฟ

ต.สันนาเม็ง

อ.สันทราย

จ.เชียงใหม่

50210

6/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาต่อเติม

ต.หนองจ๊อม

อ.สันทราย

จ.เชียงใหม่

50210

4,641 0503563001672 หจ.คลังยา ท่ารั้ว เชียงใหม่ 2020

4,650 0503563001915 หจ.ธามณ์นิธิ

4,651 0505563003839 บจ.หัวใหม่ ครีเอชั่น จากัด

2/1 หมู่ที่ 4
125 หมูท่ ี่ 3

135/38 หมู่ที่ 7

105/127 หมู่ที่ 7

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

4,652 0505563004321 บจ.ไนน์เฟซ อีควิปเม้นท์ จากัด

16/3/2563

1,000,000

46441

ประกอบกิจการจาหน่าย วัสดุ อุปกรณ์
และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ วัสดุ
วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ สารเคมีทาง
การแพทย์ สินค้าเบ็ดเตล็ดที่ใช้ใน
โรงพยาบาล

4,653 0505563004380 บจ.คอมเออเร่อ ดีเวลลอปเมนท์
จากัด

17/3/2563

1,000,000

62011

4,654 0505563004681 บจ.แซบบิกซ์ไทย จากัด

23/3/2563

1,000,000

4,655 0505563004746 บจ.เอทนีช เอนเนอร์จี จากัด

24/3/2563

4,656 0505563004754 บจ.เชียงใหม่ ไอเดีย ดีไซน์ คอน
สตรัคชั่น จากัด
4,657 0505563004827 บจ.ดีเฮ้าส์ คอนสตรัคชั่น แมนเนจ
เมนต์ จากัด

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
455/155 หมู่ที่ 6

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

ต.สันทรายน้อย

อ.สันทราย

จ.เชียงใหม่

50210

ประกอบกิจการให้บริการออกแบบ จัดทา 630/92 หมู่ที่ 4
เว็บไซต์

ต.หนองจ๊อม

อ.สันทราย

จ.เชียงใหม่

50210

61101

ประกอบกิจการให้บริการเช่าสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต

336/55 หมู่ที่ 6

ต.สันทรายน้อย

อ.สันทราย

จ.เชียงใหม่

50210

1,000,000

33149

ประกอบกิจการซ่อมแซม บารุงรักษา
อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์

333/124 หมู่ที่ 8

ต.หนองจ๊อม

อ.สันทราย

จ.เชียงใหม่

50210

24/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร
สถานที่ งานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด

555/191 ชั้นที่ 2 หมู่ที่ 2

ต.หนองจ๊อม

อ.สันทราย

จ.เชียงใหม่

50210

25/3/2563

1,000,000

47525

ประกอบกิจการจาหน่ายวัสดุก่อสร้าง
อุปกรณ์เครื่องมือเครืองใช้ในการก่อสร้าง

430 หมู่ที่ 13

ต.ป่าไผ่

อ.สันทราย

จ.เชียงใหม่

50210

4,658 0503563001711 หจ.เคพี นิวโรโลจี

5/3/2563

1,000,000

85499

ประกอบกิจการโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 20/9 ถนนบุญเรืองฤทธิ์
ให้การศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพ

ต.ศรีภูมิ

อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

50200

4,659 0503563001893 หจ.ทีดับเบิ้ลยูอาร์

16/3/2563

1,000,000

56101

ประกอบกิจการจาหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม

ต.ศรีภูมิ

อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

50200

4,660 0505563003430 บจ.ใต้ดิน ฟู้ด แอนด์ เซอร์วสิ จากัด

2/3/2563

1,000,000

46102

ประกอบกิจการบริการรับ ซื้อ ส่ง อาหาร 46/2 หมู่ที่ 8 ห้องเลขที่ 419 ถนนสุเทพ ต.สุเทพ
เครื่องดื่ม ขนม ตามออเดอร์โดยได้รบั
ค่าตอบแทนหรือตามสัญยาจ้าง เป็น
ตัวแทน นายหน้า เพื่อจาหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม ผ่านระบบออนไลน์ อินเตอร์เน็ต

อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

50200

4,661 0505563003669 บจ.ออล ดิ แองเจิ้ล จากัด

4/3/2563

1,000,000

96104

ประกอบกิจการรักษาปัญหาเกี่ยวกับ
ผิวหน้า

231/23 ถนนห้วยแก้ว

ต.สุเทพ

อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

50200

4,662 0505563003766 บจ.ซีเอ็ม ลานนา คอนสตรั๊คชั่น
จากัด

5/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

9 ซอย1 (ถนนอารักษ์) ถนนอารักษ์

ต.ศรีภูมิ

อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

50200

11/3/2563
20/3/2563
26/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000

79110
96101
55101

ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง
ประกอบกิจการสปา
ประกอบกิจการหอพัก โรงแรม

127/148 หมู่ที่ 14 ถนนสุเทพ
7 ซอยเชียงคา
86/1 หมู่ที่ 14

ต.สุเทพ
ต.สุเทพ
ต.สุเทพ

อ.เมืองเชียงใหม่
อ.เมืองเชียงใหม่
อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่

50200
50200
50200

4,663 0505563004100 บจ.โวเคชั่น จากัด
4,664 0505563004649 บจ.บ้านรังสราญ จากัด
4,665 0505563004851 บจ.เอ็มพีเอ็ม 2020 จากัด

179/1 ถนนพระปกเกล้า

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

4,666 0505563004959 บจ.พีพี.ศรีเจิรญ ก่อสร้าง จากัด
4,667 0505563004991 บจ.วีเค 2018 จากัด
4,668 0503563002032 หจ.เอกใหญ่ ลิฟท์ติ้ง อีควิปเม้นท์

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

27/3/2563
30/3/2563
20/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000

74101
55101
46599

รับเหมาตกแต่งภายใน
ประกอบกกิจการหอพักโรงแรม
ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องมือกล
เครื่องทุ่นแรง

44/1 ถนนสามล้าน
86/9 หมู่ที่ 14
79/17 หมู่ที่ 5

ต.พระสิงห์
ต.สุเทพ
ต.ดอนแก้ว

อ.เมืองเชียงใหม่
อ.เมืองเชียงใหม่
อ.แม่รมิ

จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่

50200
50200
50180

3/3/2563
3/3/2563
9/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000

47723
69200
68104

ประกอบกิจการค้าจาหน่ายเครื่องสาอาง
ประกอบกิจการให้บริการด้านบัญชี
ประกอบกิจการให้เช่าพื้นที่ สาหรับการ
ประชุม สัมมนา และสันทนาการ

161 หมู่ที่ 2
129 หมู่ที่ 4
68 หมู่ที่ 6

ต.เหมืองแก้ว
ต.ห้วยทราย
ต.ริมใต้

อ.แม่รมิ
อ.แม่รมิ
อ.แม่รมิ

จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่

50180
50180
50180

4,672 0505563004177 บจ.ลาบ มีเดีย จากัด

12/3/2563

1,000,000

73101

ประกอบกิจการเป็นศูนย์กลางในการ
รวบรวมโฆษณา

152 หมู่ที่ 5

ต.ขี้เหล็ก

อ.แม่รมิ

จ.เชียงใหม่

50180

4,673 0505563004606 บจ.พลอยปภัทร จากัด

20/3/2563

1,000,000

68101

ประกอบกิจการซื้อและการขาย
201 หมู่ที่ 9
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการ
พักอาศัย

ต.เหมืองแก้ว

อ.แม่รมิ

จ.เชียงใหม่

50180

4,674 0505563004118 บจ.มหศึกษา จากัด

11/3/2563

1,000,000

47612

ประกอบกิจการจาหน่ายสื่อการเรียน การ 270 หมู่ที่ 8
สอน ด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี

ต.เชียงดาว

อ.เชียงดาว

จ.เชียงใหม่

50170

4,675 0505563004657 บจ.เดอะ ซีด ทอย จากัด

20/3/2563

1,000,000

46434

ประกอบกิจการชายส่งเกมและของเล่นซึ่ง 111 หมู่ที่ 9
ทาด้วยวัสดุทุกชนิด เช่น ตุ๊กตา ของเล่น
และเกม หุ่นจาลอง

ต.ยางคราม

อ.ดอยหล่อ

จ.เชียงใหม่

50160

4,676 0503563001648 หจ.อ.ทรัพย์รุ่งเรือง คอนสตรัคชั่น
4,677 0503563001761 หจ.สมหวัง รับเหมาก่อสร้าง
4,678 0505563003791 บจ.ซัมติง กู๊ด เทรดดิ้ง จากัด

3/3/2563
5/3/2563
6/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000

41002
41002
46313

ประกอบกิจการับเหมาก่อสร้าง
56 หมู่ที่ 7
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
89/2 หมู่ที่ 5
ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ พืชไร่ พืช 195 หมู่ที่ 7
สวน และพืชผลทางการเกษตรอื่นทุกชนิด
ทั้งแปรรูปและไม่แปรรูป

ต.ขี้เหล็ก
ต.แม่หอพระ
ต.อินทขิล

อ.แม่แตง
อ.แม่แตง
อ.แม่แตง

จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่

50150
50150
50150

4,679 0503563001583 หจ.นิคม ทราเวล เชียงใหม่

2/3/2563

1,000,000

49329

ประกอบกิจการให้บริการรถเช่า ให้เช่ารถ 188/211 หมู่ที่ 5
ตู้ พร้อมคนขับ

ต.หนองผึ้ง

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

50140

4,680 0503563001877 หจ.นกนาครับเหมาก่อสร้าง

12/3/2563

1,000,000

41001

ประกอบธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างบ้าน
อาคาร ที่พัก

17/1 หมู่ที่ 12

ต.ท่าวังตาล

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

50140

4,681 0503563001931 หจ.เกรทแคร์

16/3/2563

1,000,000

86909

ประกอบกิจการให้บริการจัดส่งเจ้าหน้าที่ 176/6 หมู่ที่ 5
ดูแลคนไข้ ผู้ป่วยพักฟื้น และผู้สูงอายุ และ
เด็กที่บ้าน ทั้งรายวันและรายเดือน

ต.หนองผึ้ง

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

50140

4,669 0505563003502 บจ.เอสเจ โกลด์เด้นริช จากัด
4,670 0505563003529 บจ.สมเจริญไชย จากัด
4,671 0505563003928 บจ.ทรีสกอร์ แอนด์ เอท จากัด

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

4,682 0505563003472 บจ.ฟินิกซ์ อัพ 2020 จากัด

2/3/2563

1,000,000

61102

ประกอบกิจการ การให้บริการจัดส่ง
สัญญาณโทรทัศน์ วิทยุผ่ายสานเคเบิล ที
ส่งตรงถึงบ้าน

139/1 หมู่ที่ 4

ต.สันทราย

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

50140

4,683 0505563003642 บจ.อี.วี. มัลติ - ซัพพลาย จากัด

4/3/2563

1,000,000

46105

ประกอบกิจการสั่งเข้าและส่งออก
เครื่องมือวัดสัญญาณอิเล็คโทรนิค

171/165 หมู่บ้าน กุลพันธ์วลิ ล์โครงการ
10 หมู่ที่ 7

ต.ไชยสถาน

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

50140

4,684 0505563004193 บจ.ดรีมอะบรอด เอ็ดดูเคชั่น
แอนด์ทราแวล จากัด

12/3/2563

1,000,000

85500

ประกอบกิจการให้บริการแนะแนวศึกษา
ต่อต่างประเทศ รับทาวีซ่า จองตั๋ว
เครื่องบิน รับจัดกรุ๊ปศึกษาต่อ

99/84 หมู่ที่ 6

ต.ไชยสถาน

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

50140

4,685 0505563004207 บจ.แฮปปี้ โปรคลีน เซอร์วสิ จากัด

12/3/2563

1,000,000

81210

ประกอบกิจการบริการทาความสะอาด
ทั่วไปของตัวอาคาร

108/2 หมู่ที่ 7

ต.ดอนแก้ว

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

50140

4,686 0505563004258 บจ.เอ็มกรีน อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด

13/3/2563

1,000,000

70209

ประกอบกิจการให้คาปรึกษาจัดการงาน

88/8 หมู่ที่ 3 ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ต.ท่าวังตาล

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

50140

4,687 0505563005017 บจ.สยามอินเตอร์ เมดิคอล ซัพ
พลาย จากัด

30/3/2563

1,000,000

46441

ประกอบกิจการนาเข้าเครื่องจักร ทาง
การแพทย์

99/1 หมู่ที่ 7

ต.หนองแฝก

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

50140

4,688 0503563001851 หจ.เอ็นเทค เอนเนอร์จี้

11/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม 194/129 หมู่ที่ 8
อาคาร สานักงาน ทาวเฮ้าส์

ต.ต้นเปา

อ.สันกาแพง

จ.เชียงใหม่

50130

4,689 0505563003693 บจ.รักษาความปลอดภัยไทเกอร์
จากัด

5/3/2563

1,000,000

80100

ประกอบกิจการให้บริการรักษาความ
ปลอดภัย

ต.ต้นเปา

อ.สันกาแพง

จ.เชียงใหม่

50130

4,690 0505563004142 บจ.บี.เอส.168 เทรดดิ้ง จากัด

11/3/2563

1,000,000

46102

ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออก เกลือ
1/2 หมู่ที่ 14
เครื่องปรุงรส ผงปรุงรส อุปกรณ์เครื่องครัว

ต.สันกาแพง

อ.สันกาแพง

จ.เชียงใหม่

50130

4,691 0505563004169 บจ.พากันกริลล์ จากัด

11/3/2563

1,000,000

56101

ประกอบกิจการร้านอาหาร จาหน่าย
อาหาร และเครื่องดื่ม

ต.ห้วยทราย

อ.สันกาแพง

จ.เชียงใหม่

50130

4,692 0505563004436 บจ.ไพรม์ เดอร์มา จากัด

17/3/2563

1,000,000

96104

ประกอบกิจการสถานบริการเสริมความงาม 189/4 หมู่ที่ 2

ต.ต้นเปา

อ.สันกาแพง

จ.เชียงใหม่

50130

4,693 0505563004703 บจ.ณัฐิชาน์ กรุ๊ป จากัด
4,694 0505563004801 บจ.เอ็นซีพีเอช ซัพพลาย จากัด

23/3/2563
25/3/2563

1,000,000
1,000,000

20299
46691

ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอื่น ๆ
ประกอบกิจการนาเข้า และจาหน่าย
จุลินทรีย์กาจัดลูกน้ายุงลาย และสาร
จุลินทรีย์ กาจัดคราบน้ามันและสารเคมี

81 หมู่ที่ 5
199/60 หมู่ที่ 2

ต.ออนกลาง
ต.ต้นเปา

อ.แม่ออน
อ.สันกาแพง

จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่

50130
50130

4,695 0505563005033 บจ.เอพี 24 จากัด

31/3/2563

1,000,000

46499

ประกอบกิจการค้าผลิตภัณฑ์ทาความ
สะอาด

116/250 หมู่ที่ 12

ต.สันกาแพง

อ.สันกาแพง

จ.เชียงใหม่

50130

197/1 หมู่ที่ 8

27/2 หมู่ที่ 1

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

4,696 0505563004134 บจ.แซงทัส ไซเอนซ์ จากัด

11/3/2563

1,000,000

46441

นาเข้า ส่งออก และจัดจาหน่าย เครื่องมือ 95 หมู่ที่ 9
วิทยาศาสตร์ เครื่องมือแพทย์และสารเคมี
ที่ใช้ในทางการแพทย์

ต.ยุหว่า

อ.สันป่าตอง

จ.เชียงใหม่

50120

4,697 0505563004908 บจ.เฌอเบล จากัด

26/3/2563

1,000,000

49323

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
รวมถึงคนโดยสาร

59 หมู่ที่ 7

ต.แม่คะ

อ.ฝาง

จ.เชียงใหม่

50110

4,698 0503563001770 หจ.จีไฟว์เอ็กซ์เชนจ์

5/3/2563

1,000,000

66123

ประกอบกิจการรับแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ

7/7 ซอย3 ถนนศรีปิงเมือง

ต.ช้างคลาน

อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

50100

4,699 0505563003511 บจ.สิรริ ชิ กรุ๊ป จากัด
4,700 0505563003782 บจ.เป็นหน้าเป็นตา จากัด

3/3/2563
6/3/2563

1,000,000
1,000,000

47723
90002

ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องสาอาง
ประกอบกิจการรับจัดงานบันเทิง การ
แสดง และตกแต่งสถานที่

216/7 หมู่ที่ 1
84 ถนนหลังตลาดทิพยเนตร

ต.ป่าแดด
ต.หายยา

อ.เมืองเชียงใหม่
อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่

50100
50100

4,701 0505563004029 บจ.รินริช 2020 จากัด

10/3/2563

1,000,000

46321

ประกอบกิจการขายส่งเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์

113/1 หมู่ที่ 5

ต.แม่เหียะ

อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

50100

4,702 0505563004185 บจ.เอ็มที เนอร์สซิ่งโฮม จากัด

12/3/2563

1,000,000

87301

ประกอบกิจการดูแลรักษาในสถานที่ที่มีที่ 227/15 หมู่ที่ 5
พักและมีคนดูแลประจา สาหรับผู้สูงอายุ

ต.แม่เหียะ

อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

50100

4,703 0505563004541 บจ.อิโมนิคส์ โซลูชั่น จากัด

19/3/2563

1,000,000

62022

ประกอบกิจการให้คาปรึกษาด้านการ
58/4 หมู่ที่ 7
พัฒนาระบบสารสนเทศและงานเน็ตเวิรค์

ต.ป่าแดด

อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

50100

4,704 0505563004584 บจ.แพนนาคอตต้า จากัด
4,705 0505563004771 บจ.สิรกิ าญจน์ เอสเตท จากัด

20/3/2563
25/3/2563

1,000,000
1,000,000

46411
68101

ประกอบกิจการค้า ผ้าทอจากใยผ้า
121/3 หมู่ที่ 10
ต.ป่าแดด
ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซื้อ 477/159 โครงการ พฤกษาวิลล์ 75 หมู่ที่ ต.แม่เหียะ
ขาย โอน เช่า ให้เช่า จัดหาที่พักอาศัย
4
และจัดหาอสังหาริมทรัพย์

อ.เมืองเชียงใหม่
อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่

50100
50100

4,706 0505563004878 บจ.กาดแตงโม จากัด

26/3/2563

1,000,000

68104

ประกอบกิจการให้เช่าสถานที่ แบ่งจัดสรร 224/1 หมู่ที่ 2
คตลาดสด

ต.แม่เหียะ

อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

50100

4,707 0505563004886 บจ.อณาวรินทร์ โฮเทล จากัด
4,708 0503563001664 หจ.แฮปปี้-โฮม

26/3/2563
3/3/2563

1,000,000
1,000,000

55101
47592

ประกอบกิจการธุรกิจโรงแรม
ประกอบกิจการจาหน่ายผลิตภัณฑ์
เครื่องครัวทุกชนิด

ต.แม่เหียะ
ต.วัดเกต

อ.เมืองเชียงใหม่
อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่

50100
50000

4,709 0505563003421 บจ.ล้านพันแก้ว มีโชค จากัด

2/3/2563

1,000,000

56101

ประกอบกิจการขายอาหาร และเครื่องดื่ม 206/48 หมู่ที่ 6
กาแฟ นุแร่
า น้าดื่ม และเบเกอรี่ทุกชนิด

ต.ฟ้าฮ่าม

อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

50000

4,710 0505563003626 บจ.เชียงใหม่ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์
จากัด

4/3/2563

1,000,000

87301

ประกอบกิจการสถานดูแลผู้สูงอายุ

45 ถนนอนุวถิ ี

ต.ท่าศาลา

อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

50000

4,711 0505563003634 บจ.เดอะ เจลลี่ บีน กรุ๊ป จากัด
4,712 0505563003847 บจ.เอาท์ฟิท สกู๊ตเตอร์ จากัด

4/3/2563
6/3/2563

1,000,000
1,000,000

63113
45403

ประกอบกิจการตลาดออนไลน์
ประกอบกิจการซื้อขายอะไหล่
รถจักรยานยนต์ทุกชนิด

234/205 หมู่ที่ 6
58 ถนนแก้วนวรัฐ

ต.หนองหอย
ต.วัดเกต

อ.เมืองเชียงใหม่
อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่

50000
50000

224/1 หมู่ที่ 2
180/29 ถนนบารุงราษฎร์

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

4,713 0505563003952 บจ.กรีนฟู้ด โซลูชั่นส์ จากัด

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

9/3/2563

1,000,000

46499

ประกอบกิจการนาเข้าเพื่อจาหน่ายหรือ
ส่งออกผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดทุก
ประเภท

68 หมู่ที่ 4

ต.หนองหอย

อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

50000

4,714 0505563003979 บจ.การจัดการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว จากัด

10/3/2563

1,000,000

85499

ประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน โรงเรียน
สอนการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

362/3 ถนนเจริญราษฎร์

ต.วัดเกต

อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

50000

4,715 0505563004011 บจ.ซีเอ็มลอว์ จากัด

10/3/2563

1,000,000

68201

ประกอบกิจการจัดให้ได้มา ถือกรรมสิทธิ์ 236/89 หมู่ที่ 6 ถนนมหิดล
มีทรัพย์สินต่างๆ ครอบครอง เช่า หรือให้
เช่าช่วง เช่าซื้อหรือโอนหรือโอนสิทธิการ
เช่า

ต.หนองหอย

อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

50000

4,716 0505563004088 บจ.ทีพีเอ็ม 28 กรุ๊ป จากัด

10/3/2563

1,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อและการขาย
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่
เพื่อเป็นที่พักอาศัย

ต.หนองหอย

อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

50000

4,717 0505563004339 บจ.ลาฟอง จากัด
4,718 0505563004347 บจ.ดี เดคอร์ จากัด

16/3/2563
16/3/2563

1,000,000
1,000,000

55101
71101

ประกอบกิจการโรงแรม และร้านอาหาร 75 ถนนลาพูน
ต.วัดเกต
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาและให้
4 ซอย1ก(ถนนเกาะกลาง) ถนนเกาะกลาง ต.หนองหอย
คาแนะนาปัญหาเกี่ยวกับด้านงานสถาปนิก

อ.เมืองเชียงใหม่
อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่

50000
50000

4,719 0505563004410 บจ.เออีซี ริเวอร์ กรุ๊ป จากัด
4,720 0505563004479 บจ.กฤษดา เอ็กซ์คลูซีฟ ไพรเวท รี
สอร์ท จากัด

17/3/2563
18/3/2563

1,000,000
1,000,000

55101
55101

ประกอบกิจการโรงแรม
ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร

4 ถนนเมืองสาตร
4 ถนนเมืองสาตร

ต.หนองหอย
ต.หนองหอย

อ.เมืองเชียงใหม่
อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่

50000
50000

4,721 0505563004568 บจ.โตคิว อิชิบะ จากัด

19/3/2563

1,000,000

46102

ประกอบกิจการนาเข้าส่งออก จาหน่าย
อาหารแช่เเข็ง

88/1 หมู่ที่ 5

ต.ฟ้าฮ่าม

อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

50000

4,722 0505563004720 บจ.ดิ เอนเนอร์จี คลับ จากัด
4,723 0505563004762 บจ.เฮือนโบราณ บ้านฮิมปิง จากัด

23/3/2563
25/3/2563

1,000,000
1,000,000

46433
56101

การขายส่งเครื่องกีฬา
ประกอบกิจการจาหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่มสุราเบียร์ บุหรี่ และอื่น ๆ

73 หมู่ที่ 3
154/1 ถนนลาพูน

ต.ฟ้าฮ่าม
ต.วัดเกต

อ.เมืองเชียงใหม่
อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่

50000
50000

4,724 0505563004789 บจ.ยี่ซัน กรุ๊ป จากัด

25/3/2563

1,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนให้
82/18 หมู่ที่ 6
เช่าที่ดิน อาคาร และอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ

ต.ฟ้าฮ่าม

อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

50000

4,725 0505563005025 บจ.ไอเม็กซ์ คอสเมติก (ไทยแลนด์) 31/3/2563
จากัด

1,000,000

47219

ประกอบกิจการจาหน่ายอาหารเสริม

152/2 หมู่ที่ 4

ต.หนองป่าครั่ง

อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

50000

111/33 หมู่บ้าน เค พาร์ค หมู่ที่ 2

4,726 0503563001681 หจ.ชนันต์ทรานสปอร์ต1990

4/3/2563

700,000

46107

ประกอบกิจการจัดหา จัดจาหน่ายให้เช่า
วัสดุก่อสร้าง

111 หมู่ที่ 3

ต.ไชยสถาน

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

50140

4,727 0503563001842 หจ.ทัพพ์ชวัล คอนสตรัคชั่น

11/3/2563

600,000

41002

รับเหมาก่อสร้าง

115/13 หมู่ที่ 10

ต.สันปูเลย

อ.ดอยสะเก็ด

จ.เชียงใหม่

50220

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

4,728 0503563001729 หจ.คิ้วท์ คิด โคลธ

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

5/3/2563

600,000

46103

ประกอบกิจการจาหน่ายเสื้อผ้าเครื่องแต่ง 11/1 หมู่ที่ 11
กาย รองเท้า

ต.ยุหว่า

อ.สันป่าตอง

จ.เชียงใหม่

50120

6/3/2563
26/3/2563

500,000
500,000

86201
68103

ประกอบกิจการสถานพยาบาลคลีนิค
ประกอบกิจการห้องพักรายวัน รายเดือน

139/8 หมู่ที่ 2
12 ซอย1 (ถนนพัฒนาช้างเผือก) ถนน
พัฒนาช้างเผือก

ต.สันป่ายาง
ต.ช้างเผือก

อ.แม่แตง
อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่

50330
50300

4,731 0503563002148 หจ.วีวดิ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
31/3/2563
4,732 0505563005041 บจ.บี คอนเน็คเต็ด เน็ตเวิรค์ แอนด์ 31/3/2563
โซลูชั่น จากัด

500,000
500,000

56301
62023

ประกอบกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์
22/9 ถนนเชียงใหม่ - ลาปาง
กิจกรรมการจัดการสิ่งอานวยความสะดวก 199/272 หมู่บ้าน ล้านนาวิลล์ หมู่ที่ 9
ด้านคอมพิวเตอร์
ซอย8

ต.ช้างเผือก
ต.สันผีเสื้อ

อ.เมืองเชียงใหม่
อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่

50300
50300

4,733 0503563002024 หจ.โบ๊ต เทอเรส

20/3/2563

500,000

56101

ประกอบกิจการให้บริการอาหารและ
เครื่องดื่ม

342 หมู่ที่ 11

ต.หนองหาร

อ.สันทราย

จ.เชียงใหม่

50290

3/3/2563

500,000

47219

ประกอบกิจการจาหน่ายสินค้าเกี่ยวกับ
อาหารเสริม

411/51 หมู่ที่ 5

ต.หนองหาร

อ.สันทราย

จ.เชียงใหม่

50290

4,735 0505563004533 บจ.แกงป่าบ้านนายก จากัด

19/3/2563

500,000

56101

ประกอบกิจการจาหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม

152/2 หมู่ที่ 7

ต.หนองหาร

อ.สันทราย

จ.เชียงใหม่

50290

4,736 0503563002075 หจ.พริตตี้-เดรส

24/3/2563

500,000

46109

ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออก สินค้าหัต
กรรม

232/154 หมู่ที่ 3

ต.หนองควาย

อ.หางดง

จ.เชียงใหม่

50230

4,737 0505563004223 บจ.ออน ท๊อป ออดิท จากัด
4,738 0505563003413 บจ.ไทย ทูพี จากัด

12/3/2563
2/3/2563

500,000
500,000

69200
62011

ประกอบกิจการตรวจสอบบัญชี
289/80 หมู่บ้าน เอเรสม่า วิลล่า หมู่ที่ 5 ต.บ้านแหวน
ประกอบกิจการธุรกิจระบบหรือเครือข่าย 109/27 หมู่ที่ 10
ต.สันปูเลย
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกรรมสินเชื่อ
ระหว่างบุคคลกับบุคคล

อ.หางดง
อ.ดอยสะเก็ด

จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่

50230
50220

4,739 0505563004576 บจ.เจบีกระจกอลูมิเนียม จากัด

19/3/2563

500,000

43309

ประกอบกิจการรับจ้าง ติดตั้ง ซ่อมแซม
งานกระจก

ต.หนองจ๊อม

อ.สันทราย

จ.เชียงใหม่

50210

4,740 0503563002121 หจ.ไวซ์ลี่ ริช

30/3/2563

500,000

47912

ประกอบกิจการขายปลีกทางอินเตอร์เน็ต 20/2 ซอย1 ถนนสิโรรส
ขายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

ต.สุเทพ

อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

50200

4,741 0505563004151 บจ.พรีสแควร์เวลเนส จากัด

11/3/2563

500,000

47721

ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และ
เวชภัณฑ์

51/1 หมู่ที่ 2

ต.แม่แรม

อ.แม่รมิ

จ.เชียงใหม่

50180

4,742 0503563002016 หจ.เกษตรการกล (ประเทศไทย)

19/3/2563

500,000

10611

ประกอบกิจการเกี่ยวกับข้าว โม่ข้าว และ
รับจานาข้าว

17 หมู่ที่ 3

ต.ทุ่งข้าวพวง

อ.เชียงดาว

จ.เชียงใหม่

50170

2/3/2563
5/3/2563

500,000
500,000

69100
96309

ประกอบกิจกรรมทางกฎหมาย
กิจกรรมการบริการอื่น ๆ ส่วนบุคคลซึ่ง
มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

119 หมู่ที่ 4
315/1 หมู่ที่ 5

ต.แม่แตง
ต.ยางเนิ้ง

อ.แม่แตง
อ.สารภี

จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่

50150
50140

4,729 0503563001800 หจ.บุญรักษา(1974)
4,730 0503563002113 หจ.เนอร์วานา แมนชั่น

4,734 0505563003553 บจ.โฮม สกินแคร์ จากัด

4,743 0505563003405 บจ.ภูมิธรรมนิติ ลีกัล จากัด
4,744 0503563001745 หจ.ดีน่าทรานสปอร์ต

425 หมู่ที่ 2

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

4,745 0505563004738 บจ.ฮารูโกะโกรว์รชิ จากัด

24/3/2563

500,000

82302

ประกอบกิจการจัดการประกวด และรับ
จัดงานแสดงสินค้า

96/2 หมู่ที่ 8

ต.หนองผึ้ง

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

50140

4,746 0503563001788 หจ.บุญธรรมดอกไม้2555

6/3/2563

500,000

47733

ประกอบกิจการจาหน่าย ดอกไม้สด
ดอกไม้แห้ง

376/6 หมู่ที่ 2

ต.เวียง

อ.ฝาง

จ.เชียงใหม่

50110

16/3/2563

350,000

46443

ประกอบกิจการจาหน่ายอาหารเสริม
189/16 หมู่ที่ 13
เครื่องสาอาง เวชภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้
สาหรับเสริมความงาม

ต.ป่าแดด

อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

50100

16/3/2563
31/3/2563
13/3/2563
26/3/2563

300,000
250,000
200,000
200,000

81210
47111
56101
47713

ประกอบกิจการให้บริการทาความสะอาด
ประกอบกิจการจาหน่าย อาหารสด
ประกอบกิจการบริการด้านอาหาร
ประกอบกิจการร้านขายปลีกเครื่องหนัง
ยกเว้นรองเท้า

97/365 หมู่ที่ 4
48/12 หมู่ที่ 3
388/2 หมู่ที่ 4
334/108 หมู่ที่ 4

ต.ฟ้าฮ่าม
ต.หนองหอย
ต.น้าแพร่
ต.สันผักหวาน

อ.เมืองเชียงใหม่
อ.เมืองเชียงใหม่
อ.หางดง
อ.หางดง

จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่

50000
50000
50230
50230

30/3/2563
24/3/2563
17/3/2563

200,000
200,000
200,000

81300
10799
41002

ประกอบกิจการรับจัดทาและตกแต่งสวน
ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายอาหาร
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร
สถานที่ งานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด

15 หมู่ที่ 8
14/4 หมู่ที่ 8
95/1 หมู่ที่ 2

ต.หนองจ๊อม
ต.สุเทพ
ต.ขี้เหล็ก

อ.สันทราย
อ.เมืองเชียงใหม่
อ.แม่รมิ

จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่

50210
50200
50180

3/3/2563

200,000

46694

ประกอบกิจการจาหน่ายและรับบรรจุ
ภัณฑ์พืช

153/8 หมู่ที่ 7

ต.ไชยสถาน

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

50140

4,756 0503563001834 หจ.เดอะ เมมโมรี่ โปรดักชั่น เฮ้าส์

11/3/2563

200,000

82110

ประกอบกิจการด้านการบริหาร เกี่ยวกับ
การผลิตและเผยแพร่สื่อออนไลน์ สื่อ
โทรทัศน์ วิทยุ

215/99 หมู่ที่ 2

ต.ต้นเปา

อ.สันกาแพง

จ.เชียงใหม่

50130

4,757 0505563004126 บจ.มิชชั่น ทู เดอะ ซัน จากัด

11/3/2563

200,000

74901

ประกอบกิจการบริการ รับแปลภาษา ล่าม 115/1 ถนนรัตนโกสินทร์
นาเที่ยว

ต.วัดเกต

อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

50000

5/3/2563
9/3/2563

100,000
100,000

71101
70209

ประกอบกิจการออกแบบปรับปรุงอาคาร
กิจกรรมให้คาปรึกษาด้านการบริหาร
จัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น

ต.หนองหาร
ต.สันผักหวาน

อ.สันทราย
อ.หางดง

จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่

50290
50230

4,760 0503563001958 หจ.มีกรุ๊ป ออฟฟิเซียลสไตล์
4,761 0503563001737 หจ.มัลติวติ กรุ๊ป

17/3/2563
5/3/2563

100,000
100,000

47912
46109

ประกอบกิจการขายปลีกทางอินเตอร์เน็ต 201/1 หมู่ที่ 1
ประกอบกิจการตัวแทนและจัดจาหน่าย 199/66 หมู่ที่ 7
สินค้า

ต.สุเทพ
ต.แม่ปูคา

อ.เมืองเชียงใหม่
อ.สันกาแพง

จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่

50200
50130

4,762 0505563004495 บจ.พีดีเอ็ม เนเจอรัล จากัด

18/3/2563

100,000

20232

ประกอบกิจการผลิตเครื่องหอม
เครื่องสาอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้า

ต.ป่าแดด

อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

50100

4,747 0505563004312 บจ.อีลีแกนท์8 จากัด

4,748
4,749
4,750
4,751

0503563001940
0503563002164
0503563001885
0505563004924

หจ.เอส.บี. คลีนนิ่ง เซอร์วสิ
หจ.กิจรุ่งเรือง 289
หจ.บ้านสีสัน อินเตอร์ กรุ๊ป
บจ.ใจมี จากัด

4,752 0503563002130 หจ.ไม้สวนธนากร
4,753 0503563002083 หจ.ขนมแม่ 2019
4,754 0503563001982 หจ.เรพพรีเซนท์ เชียงใหม่
4,755 0503563001656 หจ.พี ฟาร์ม

4,758 0505563003740 บจ.ดีไซน์ 2 คอนสตรัคชั่น จากัด
4,759 0505563003898 บจ.เดอะ เบสท์ ฮิวแมน จากัด

189/26 หมู่ที่ 6
310 อาคารเดอะ จัสมิน บูติค คอนโด
หมู่ที่ 6

58/4 หมู่ที่ 7

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

4,763 0503563001869 หจ.ลิตเติ้ล บันนี่ ชอป

12/3/2563

60,000

47912

ประกอบกิจการค้าปลีกและค้าส่งชุดนอน 134/5 หมู่ที่ 12
ทุกประเภท ผ่านระบบออนไลน์

ต.สันกาแพง

อ.สันกาแพง

จ.เชียงใหม่

50130

4,764 0503563001923 หจ.เอฟพีทีที โซลูชั่น

16/3/2563

50,000

69200

ประกอบกิจการรับบริการจัดทาบัญชี และ 46/2 หมู่ที่ 5
รับเป็นที่ปรึกษาแนะนาทางด้านบัญชีและ
ภาษีอากร รวมทั้งงานบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ต.ดอนเปา

อ.แม่วาง

จ.เชียงใหม่

50360

3/3/2563

50,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร
สถานที่ งานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด

361 หมู่ที่ 14

ต.ป่าไผ่

อ.สันทราย

จ.เชียงใหม่

50210

5/3/2563
26/3/2563

50,000
10,000

46205
23932

ประกอบกิจการจาหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช
ประกอบกิจการผลิตและจาหน่าย
เครื่องปั้นดินเผา

184/1 หมู่ที่ 1
16/3 หมู่ที่ 1

ต.สบเตี๊ยะ
ต.สุเทพ

อ.จอมทอง
อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่

50160
50200

4,768 0513563000251 หจ.คูลแอร์พันธุ์ดี แอร์แอนด์เซอร์วสิ 10/3/2563

3,000,000

47595

ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องปรับอากาศ 73/1 หมู่ที่ 6
ระบบทาความเย็น

ต.ประตูป่า

อ.เมืองลาพูน

จ.ลาพูน

51000

4,769 0513563000285 หจ.วุฒชิ ัย แมนชั่น

27/3/2563

2,000,000

55102

ประกอบกิจการให้บริการห้องพักรายเดือน 88 หมู่ที่ 11
หอพัก

ต.บ้านกลาง

อ.เมืองลาพูน

จ.ลาพูน

51000

4,770 0513563000234 หจ.ทิพย์วรา ค้าวัสดุก่อสร้าง

5/3/2563

1,000,000

46639

ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง ซื้อขาย
ที่ดินเปล่า ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ต.เวียงยอง

อ.เมืองลาพูน

จ.ลาพูน

51000

4,771 0513563000242 หจ.เอสบี เอ็นโปร ทูลลิ่ง ซัพพลาย

9/3/2563

1,000,000

46593

ประกอบกิจการ จาหน่ายวัสดุ อุปกรณ์
310 หมู่ที่ 3
อะไหล่ เครื่องมือเครื่องใช้ สาหรับโรงงาน
อุตสาหกรรม

ต.ต้นธง

อ.เมืองลาพูน

จ.ลาพูน

51000

4,772 0515563000392 บจ.ต้นบุญ นวัตกรรมเกษตร จากัด

2/3/2563

1,000,000

11041

ประกอบกิจการผลิตน้าดื่มบริสุทธิ์และ
น้าแร่ธรรมชาติบรรจุขวด

ต.บ้านกลาง

อ.เมืองลาพูน

จ.ลาพูน

51000

4,773 0515563000406 บจ.อารีรตั น์แก๊ส ลาพูน จากัด

9/3/2563

1,000,000

47735

ประกอบกิจการจาหน่ายปลีกและส่ง แก๊ส 222 หมู่ที่ 5
หุงต้ม

ต.เวียงยอง

อ.เมืองลาพูน

จ.ลาพูน

51000

4,774 0515563000414 บจ.บี.อาร์.เอ คอนซัลแทนท์ แอนด์ 13/3/2563
เซอร์วสิ จากัด

1,000,000

41001

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

273 หมู่ที่ 7

ต.บ้านแป้น

อ.เมืองลาพูน

จ.ลาพูน

51000

4,775 0515563000422 บจ.นายพันเฟอร์นิเจอร์ จากัด
4,776 0515563000431 บจ.เควี เมเนจเมนท์ จากัด

13/3/2563
19/3/2563

1,000,000
1,000,000

31009
38120

ประกอบกิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์
บริการเก็บขยะมูลฝอยและขยะทาง
การแพทย์

62/2 หมู่ที่ 4
139 หมู่ที่ 7

ต.มะเขือแจ้
ต.เวียงยอง

อ.เมืองลาพูน
อ.เมืองลาพูน

จ.ลาพูน
จ.ลาพูน

51000
51000

4,777 0515563000457 บจ.ช้างน้อยทันตกรรม จากัด

27/3/2563

1,000,000

86203

ประกอบกิจการคลินิกทันตกรรม รักษา 48 ถนนรอบเมืองนอก
โรคภายในช่องปาก การรักษารากฟัน
รวมถึงการดูแลรักษาฟัน เพื่อความสวยงาม

ต.ในเมือง

อ.เมืองลาพูน

จ.ลาพูน

51000

4,765 0503563001630 หจ.ซิกซ์ ทรี
4,766 0503563001753 หจ.สมอล ซีด แอนด์ ซัพพลาย
4,767 0505563004860 บจ.ซุซุ เซรามิค จากัด

41/1 หมู่ที่ 1

122/25 หมู่ที่ 4

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

4,778 0515563000473 บจ.9ศุขสมบูรณ์ จากัด

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

30/3/2563

1,000,000

70209

ประกอบกิจการที่ปรึกษาในการ
6 ถนนไชยมงคล
ดาเนินการด้านการตลาดเกี่ยวกับวุตถุดิบ
อาหาร ส่วนผสมอาหาร

ต.ในเมือง

อ.เมืองลาพูน

จ.ลาพูน

51000

4,779 0515563000481 บจ.เอก คอนสตรัคชั่น 2020 จากัด 30/3/2563
4,780 0515563000465 บจ.ช.ช้างทองเคมีเกษตร จากัด
27/3/2563

1,000,000
1,000,000

41001
46692

ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 39 หมู่ที่ 13
ประกอบกิจการจาหน่ายปุ๋ย ยาปราบ
463 หมู่ที่ 1
ศัตรูพืช ยาบารุงพืชและสัตว์ทุกชนิด

ต.นครเจดีย์
ต.บ้านโฮ่ง

อ.ป่าซาง
อ.บ้านโฮ่ง

จ.ลาพูน
จ.ลาพูน

51120
51130

4,781 0515563000449 บจ.เอส ดี ซี คอนกรีต จากัด

25/3/2563

1,000,000

23951

ประกอบกิจการผลิต เสา พื้นคอนกรีต
สาเร็จรูป บล็อค แผ่นคอนกรีต

442 หมู่ที่ 9

ต.อุโมงค์

อ.เมืองลาพูน

จ.ลาพูน

51150

4,782 0513563000277 หจ.ซีเอชฟู๊ดส์
4,783 0515563000490 บจ.ชา ปราณา จากัด

27/3/2563
31/3/2563

500,000
500,000

10799
46318

โรงงานผลิตอาหารสาเร็จรูป
จาหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูป ชา กาแฟ
โกโก้ รวมถึงผักและผลไม้ พืชผลทาง
เกษตรอื่นๆชนิดทุกประเภท

242 หมู่ที่ 6
363 หมูท่ ี่ 1

ต.ศรีวชิ ัย
ต.อุโมงค์

อ.ลี้
อ.เมืองลาพูน

จ.ลาพูน
จ.ลาพูน

51110
51150

4/3/2563

450,000

01619

ประกอบกิจการ ผลิตและจาหน่ายเมล็ด
พันธ์ข้าวทุกชนิด

13/2 หมู่ที่ 1

ต.ป่าสัก

อ.เมืองลาพูน

จ.ลาพูน

51000

4,785 0513563000269 หจ.หม่าล่าปากบึน

12/3/2563

200,000

56101

ประกอบกิจการร้านอาหาร จาหน่ายหม่า 103 หมู่ที่ 6
ล่า และเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ เหล้า เบียร์
ไวท์

ต.ทาสบเส้า

อ.แม่ทา

จ.ลาพูน

51140

4,786 0525563000317 บจ.พระบาท ยานยนต์ จากัด

23/3/2563

5,000,000

45103

ประกอบกิจการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ใช้แล้ว

104 หมู่ที่ 1

ต.พระบาท

อ.เมืองลาปาง

จ.ลาปาง

52000

4,787 0525563000236 บจ.ไมเนอร์ ซิตี้ กรุ๊ป จากัด

3/3/2563

5,000,000

47524

ประกอบกิจการขายวัสดุก่อสร้าง ทุก
ประเภท

48/111 ถนนมนตรี

ต.สบตุ๋ย

อ.เมืองลาปาง

จ.ลาปาง

52100

4,788 0523563000455 หจ.พรีมมี่ฟาร์ม

27/3/2563

5,000,000

01462

ประกอบกิจการเลี้ยงไก่เนื้อ รับเลี้ยงไก่เนื้อ 214 หมู่ที่ 10
ฝากเลี้ยงไก่เนื่อ ทุกประเภท

ต.ปงยางคก

อ.ห้างฉัตร

จ.ลาปาง

52190

4,789 0523563000366 หจ.พี ดี บริการ

6/3/2563

4,500,000

47300

ประกอบกิจการค้าปลีก น้ามันเชื้อเพลิง
ยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั้ม

ต.บ่อแฮ้ว

อ.เมืองลาปาง

จ.ลาปาง

52100

13/3/2563

3,000,000

42909

การก่อสร้างโครงการวิศวกรรมโยธาอื่น ๆ 47/19 หมู่ที่ 14
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ต.พิชัย

อ.เมืองลาปาง

จ.ลาปาง

52000

6/3/2563

3,000,000

47525

ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์
และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง

10 หมู่ที่ 3

ต.ล้อมแรด

อ.เถิน

จ.ลาปาง

52160

26/3/2563
24/3/2563

2,000,000
2,000,000

68101
47524

ประกอบกิจการขายบ้านพร้อมที่ดิน
ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง

220/2 หมู่ที่ 2
28/4 หมู่ที่ 3

ต.พิชัย
ต.สันดอนแก้ว

อ.เมืองลาปาง
อ.แม่ทะ

จ.ลาปาง
จ.ลาปาง

52000
52150

4,784 0513563000226 หจ.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ด
พันธ์ข้าว

4,790 0523563000391 หจ.หลักชัย วิศวกรรม
4,791 0523563000358 หจ.ดาวัสดุ
4,792 0525563000325 บจ.บ้านคาอิน จากัด
4,793 0523563000439 หจ.บี เค คอนสตรัคชั่น 2020

523/4 หมู่ที่ 15

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

4,794 0523563000331 หจ.เอ็มมี่ลาปาง

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

5/3/2563

1,000,000

47711

ประกอบกิจการจาหน่ายชุดชั้นใน
533 หมู่ที่ 4
กางเกงในของสุภาพบุรษุ สุภาพสตรี เด็ก
สปอร์ตบรา ชุดนอน

ต.ต้นธงชัย

อ.เมืองลาปาง

จ.ลาปาง

52000

4,795 0523563000412 หจ.ทีทีดับเบิ้ลยูเอส คอนสตรัคชั่น

19/3/2563

1,000,000

43210

ประกอบกิจการรับจ้างเหมางานทางด้าน
ระบบไฟฟ้าทุกชนิดทุกประเภท

ต.พระบาท

อ.เมืองลาปาง

จ.ลาปาง

52000

4,796 0525563000287 บจ.เพื่อนทวีทรัพย์ จากัด
4,797 0525563000309 บจ.อิสคีย์ อิเลคทริคคอล จากัด

16/3/2563
18/3/2563

1,000,000
1,000,000

41002
43210

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
43/16 ถนนพระบาท
ประกอบกิจการรับติดตั้งระบบหม้อแปลง 307/38 หมู่ที่ 2
ไฟฟ้า เตาไฟฟ้า สายไฟฟ้าและเดินสายไฟ
ทั้งภายนอกและภายน

ต.พระบาท
ต.พระบาท

อ.เมืองลาปาง
อ.เมืองลาปาง

จ.ลาปาง
จ.ลาปาง

52000
52000

5/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 822 หมู่ที่ 2
ถนน สะพาน และงานก่อสร้างอื่นทุกชนิด
รวมทั้งรับงานโยธาทุกประเภท

ต.ชมพู

อ.เมืองลาปาง

จ.ลาปาง

52100

4,799 0523563000382 หจ.ลาปางทวีทรัพย์ อลูมิเนียม

12/3/2563

1,000,000

47524

ประกอบกิจการจาหน่ายเหล็กและ
อลูมิเนียมทุกชนิด

ต.บ่อแฮ้ว

อ.เมืองลาปาง

จ.ลาปาง

52100

4,800 0523563000447 หจ.ตากูล กรุ้ป
4,801 0525563000295 บจ.สยามนอร์ทเทิรน์ ไทเกอร์ คอร์
เปอเรชั่น จากัด

25/3/2563
18/3/2563

1,000,000
1,000,000

41001
41002

การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
217/1 หมู่ที่ 8
ประกอบกจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 160 ถนนท่าคราวน้อย
สถานที่ทาการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์
และงานก่อสร้างอย่างอื่น

ต.ปงแสนทอง
ต.สบตุ๋ย

อ.เมืองลาปาง
อ.เมืองลาปาง

จ.ลาปาง
จ.ลาปาง

52100
52100

4,802 0523563000463 หจ.เดี่ยว รถยก
4,803 0523563000421 หจ.อาร์เอ็นซี. ทรานสปอร์ต

27/3/2563
24/3/2563

1,000,000
1,000,000

52214
49323

บริการรถยก รถลาก รถสไลด์ 24 ชม.
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
รวมถึงคนโดยสาร

138 หมู่ที่ 4
164 หมูท่ ี่ 5

ต.บ้านโป่ง
ต.วังเหนือ

อ.งาว
อ.วังเหนือ

จ.ลาปาง
จ.ลาปาง

52110
52140

4,804 0525563000341 บจ.ณวังวานิช จากัด

31/3/2563

1,000,000

47525

จาหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง
ทุกชนิด

42 หมู่ที่ 9

ต.ป่าตัน

อ.แม่ทะ

จ.ลาปาง

52150

4,805 0525563000252 บจ.กันทะมา ซีเคียวริตี้ แอนด์ คลีน
จากัด

5/3/2563

1,000,000

80100

ประกอบกิจการบริการรักษาความ
8/1 หมู่ที่ 3
ปลอดภัยให้ทุกหน่วยงาน ให้บริการทั่วไทย

ต.แม่ปุ

อ.แม่พริก

จ.ลาปาง

52180

4,806 0523563000374 หจ.เมทัลคอนส์

9/3/2563

1,000,000

71102

กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้
คาปรึกษาทางด้านเทคนิค ที่เกี่ยวข้อง

33/1 หมู่ที่ 1

ต.แม่สัน

อ.ห้างฉัตร

จ.ลาปาง

52190

4,807 0525563000244 บจ.ไอเดีย กรุ๊ป เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
จากัด

3/3/2563

1,000,000

73101

ประกอบกิจการให้บริการงานด้านสื่อ
โฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์ และการจัด
กิจกรรมการตลาดทุกรูปแบบ

111 หมู่ที่ 9

ต.ปงยางคก

อ.ห้างฉัตร

จ.ลาปาง

52190

4,808 0523563000404 หจ.อิทธิชัย ดับบลิว คอนสตรัคชั่น
4,809 0523563000471 หจ.เอส พี ซี. เอ็นจิเนียริ่งลาปาง

19/3/2563
27/3/2563

1,000,000
1,000,000

41002
41001

งานรับเหมาก่อสร้าง
การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย

177/1 หมู่ที่ 5
186/2 หมูบ่ ้าน ปงชัย หมู่ที่ 5

ต.แม่เมาะ
ต.แม่เมาะ

อ.แม่เมาะ
อ.แม่เมาะ

จ.ลาปาง
จ.ลาปาง

52220
52220

4,798 0523563000340 หจ.รวมช่าง 196

413 หมู่ที่ 4

324/1 หมู่ที่ 5

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

4,810 0525563000261 บจ.เบลสเซด แลนด์ ดีเวลลอป
เม้นท์ จากัด

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

9/3/2563

1,000,000

71101

ประกอบกิจการออกแบบสถาปัตยกรรม
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน งานภูมิ
สถาปัตยกรรม ให้คาปรึกษาด้าน
อสังหาริมทรัพย์

13/3/2563
27/3/2563

500,000
500,000

46431
41002

6/3/2563

5,000,000

4,814 0535563000121 บจ.ปาณรดา ฟาร์ม แอนด์ ฟีลด์
จากัด

23/3/2563

4,815 0535563000112 บจ.ลีดดิ้ง รีติ้งกิ้ง จากัด

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
144 หมู่ที่ 2

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

ต.แม่วะ

อ.เถิน

จ.ลาปาง

52230

ประกอบกิจการให้บริการรถเช่าทุกชนิด 357/60 ถนนบุญวาทย์(ฉัตรไชย)
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 241 ถนนประสานไมตรี
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่
ทาการ ถนน สะพาน เขื่อน

ต.สวนดอก
ต.สบตุ๋ย

อ.เมืองลาปาง
อ.เมืองลาปาง

จ.ลาปาง
จ.ลาปาง

52100
52100

45302

ประกอบกิจการจาหน่าย รับซื้อ แปรรูป
ยางรถยนต์ทุกชนิด

186/4 หมู่ที่ 7

ต.บ่อทอง

อ.ทองแสนขัน

จ.อุตรดิตถ์

53230

1,000,000

47219

ประกอบกิจการจาหน่ายไข่ไก่

4/1 หมู่ที่ 12

ต.ผาจุก

อ.เมืองอุตรดิตถ์

จ.อุตรดิตถ์

53000

20/3/2563

1,000,000

73101

ประกอบธุรกิจรับจ้างประชาสัมพันธ์ และ 40/5 หมู่ที่ 6
จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์

ต.บ้านเกาะ

อ.เมืองอุตรดิตถ์

จ.อุตรดิตถ์

53170

4,816 0535563000139 บจ.ภูมิรู้ธรรม จากัด

24/3/2563

1,000,000

49323

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้า ทาง
อากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ

335/1 หมู่ที่ 8

ต.วังกะพี้

อ.เมืองอุตรดิตถ์

จ.อุตรดิตถ์

53170

4,817 0533563000226 หจ.เอ็น แอนด์ เจ วีซ่า เซอร์วสิ

27/3/2563

500,000

96309

ประกอบกิจการให้บริการในการเตรียม
เอกสารยื่นวีซ่า

14/1 หมู่ที่ 3

ต.ทุ่งยั้ง

อ.ลับแล

จ.อุตรดิตถ์

53210

4,818 0533563000218 หจ.เอ.บี. เฮลตี้
4,819 0543563000188 หจ.ฮีโร่ โทรฟี่

13/3/2563
5/3/2563

200,000
1,000,000

96109
32112

กิจกรรมการให้บริการด้านสุขภาพ
ประกอบกิจการ ผลิตและจาหน่ายถ้วย
รางวัล เหรียญรางวัล ถ้วยรางวัลกอล์ฟ
ทุกชนิด ทุกประเภท

22 หมู่ที่ 7
3 ถนนเหมืองหลวง

ต.บ้านโคก
ต.ในเวียง

อ.บ้านโคก
อ.เมืองแพร่

จ.อุตรดิตถ์
จ.แพร่

53160
54000

5/3/2563
9/3/2563

1,000,000
1,000,000

85422
71102

ประกอบกิจการสถาบันสอนดนตรี
ประกอบกิจการรับออกแบบสิ่งก่อสร้าง
ตึก อาคาร รับสร้าง ตึก อาคาร รับสร้าง
บ้านจัดสรร ทาวน์เฮ้าส์ โรงแรม รีสอร์ท

408 หมู่ที่ 9
212 หมูท่ ี่ 8

ต.นาจักร
ต.นาจักร

อ.เมืองแพร่
อ.เมืองแพร่

จ.แพร่
จ.แพร่

54000
54000

4,822 0545563000104 บจ.ไอพลัสอินเตอร์ฟรุต จากัด

24/3/2563

1,000,000

46313

ประกอบกิจการจาหน่ายผลไม้อบแห้ง
ผลไม้แปรรูปและขนม ของกินเล่นทั่วไป

13 หมู่ที่ 1

ต.ช่อแฮ

อ.เมืองแพร่

จ.แพร่

54000

4,823 0545563000112 บจ.พี.พี.พี. คอนสตรัคชั่น แอนด์
ซัพพลาย จากัด

24/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร
พาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย

125 หมู่ที่ 7

ต.นาจักร

อ.เมืองแพร่

จ.แพร่

54000

4,811 0525563000279 บจ.เขลางค์ กรุ๊ป เซ็นเตอร์ จากัด
4,812 0525563000333 บจ.มันสุขมาก จากัด

4,813 0535563000104 บจ.ทีซีการยาง จากัด

4,820 0543563000196 หจ.กีต้าริสต์ อิน สตูดิโอ
4,821 0545563000082 บจ.แพร่ผาทอง พร็อพเพอร์ตี้ จากัด

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

4,824 0543563000200 หจ.อูดูมาน.สโตร์

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

9/3/2563

1,000,000

46696

ประกอบกิจการค้าอาวุธปืนและกระสุนปืน 564 หมู่ที่ 2
เมื่อได้รบั อนุญาตจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องแล้ว

ต.เด่นชัย

อ.เด่นชัย

จ.แพร่

54110

4,825 0545563000091 บจ.บุญเจริญ โลจิสติกส์ จากัด

13/3/2563

1,000,000

49323

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้า ทาง
อากาศ ทั้งภายในประเทศ

84 หมู่ที่ 4

ต.แดนชุมพล

อ.สอง

จ.แพร่

54120

4,826 0545563000121 บจ.สุทัศน์งานฉลุ จากัด

27/3/2563

1,000,000

31001

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่าย
เฟอร์นิเจอร์จากไม้ทุกชนิด งานไม้ฉลุทุก
ชนิด

104/5 หมู่ที่ 10

ต.น้าชา

อ.สูงเม่น

จ.แพร่

54130

4,827 0543563000218 หจ.อมเรศมัดย้อม

10/3/2563

300,000

14112

ประกอบกิจการรับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้าตาม
คาสั่งของลูกค้า เช่น เสื้อผ้ามัดย้อม ผ้า
พิมพ์ลายต่างๆ ย้อมสี ฟอกสี

21 หมู่ที่ 5

ต.เหมืองหม้อ

อ.เมืองแพร่

จ.แพร่

54000

4,828 0543563000226 หจ.26 โซลูชั่นส์

10/3/2563

300,000

62011

ประกอบกิจการให้บริการจัดทาระบบ
แอพพลิเคชั่นเซอร์วสิ ดิจิทัลทรานส์ฟอร์
เมชั่น (Digital Tranformation)

21 หมู่ที่ 5

ต.เหมืองหม้อ

อ.เมืองแพร่

จ.แพร่

54000

4,829 0543563000234 หจ.บลิ๊งค์3288

30/3/2563

300,000

47912

ประกอบกิจการขายสินค้าปลีกทาง
อินเตอร์เน็ต เช่น เสื้อผ้า รองเท้า ถุงเท้า
น้าหอม กระเป๋า เข็มขัด หมวก ฯลฯ

180 ถนนยันตรกิจโกศล

ต.ในเวียง

อ.เมืองแพร่

จ.แพร่

54000

4,830 0553563000145 หจ.มณีรตั น์การเกษตร

4/3/2563

1,000,000

01139

ประกอบกิจการทาการเกษตรและสินค้า
ทางการเกษตร

28/2 ถนนเปรมประชาราษฎร์

ต.ในเวียง

อ.เมืองน่าน

จ.น่าน

55000

4,831 0553563000170 หจ.เจ เอ็ม แอสเสท แอนด์ เดคคอร์

5/3/2563

1,000,000

47530

จาหน่ายและติดตั้งผ้าม่าน และอุปกรณ์
ตกแต่งภายในทุกชนิด

218 หมู่ที่ 7

ต.กองควาย

อ.เมืองน่าน

จ.น่าน

55000

4,832 0553563000242 หจ.ส.สุภาวดี (น่าน)
4,833 0553563000251 หจ.โชติเพิ่มพูนภูมิทัศน์น่าน 99
4,834 0555563000210 บจ.ก่าจันทร์ โฮลดิ้ง จากัด

17/3/2563
18/3/2563
4/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000

43120
81300
41002

ประกอบกิจการรับเหมาขุดดิน ถมดิน
60 หมู่ที่ 8
ประกอบกิจการจัดสวน ปรับปรุงภูมิทัศน์ 242/6 ถนนมหายศ
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร 18 ถนนเทศบาลดาริห์
พาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย และ
สิ่งก่อสร้างอื่นๆ ทุกชนิด

ต.สะเนียน
ต.ในเวียง
ต.ในเวียง

อ.เมืองน่าน
อ.เมืองน่าน
อ.เมืองน่าน

จ.น่าน
จ.น่าน
จ.น่าน

55000
55000
55000

4,835 0555563000244 บจ.ออล อะราวด์ เอ็ดยูเคชั่น
แอนด์ ทราเวล เซอร์วสิ เซส จากัด

10/3/2563

1,000,000

85500

ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและ 33/72 ถนนเปรมประชาราษฎร์
ให้คาแนะนาเกี่ยวกับด้านการศึกษาต่อใน
ต่างประเทศ

ต.ในเวียง

อ.เมืองน่าน

จ.น่าน

55000

4,836 0553563000196 หจ.ไพศาลคอนสตรัคชั่น 2020
4,837 0555563000252 บจ.ภควดี เอ็กซ์พอร์ท จากัด

9/3/2563
17/3/2563

1,000,000
1,000,000

41002
47912

รับเหมาก่อสร้าง
ขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต

ต.กลางเวียง
ต.น้ามวบ

อ.เวียงสา
อ.เวียงสา

จ.น่าน
จ.น่าน

55110
55110

78 หมู่ที่ 13
122 หมู่ที่ 2

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

4,838 0555563000228 บจ.เมอคิวรี่ เมดิคอล จากัด

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

5/3/2563

1,000,000

47721

ประกอบกิจการจาหน่ายอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ครบวงจร

250 หมู่ที่ 3

ต.ปัว

อ.ปัว

จ.น่าน

55120

4,839 0555563000279 บจ.ใต้ฟ้าสีคราม จากัด

19/3/2563

1,000,000

13121

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายสินค้า
ได้แก่ผ้าชาวเขา และสินค้าอื่นๆ

435 หมู่ที่ 1

ต.ป่ากลาง

อ.ปัว

จ.น่าน

55120

4,840 0555563000261 บจ.ชลสิทธิ์ คอนแทรคท์ จากัด
4,841 0553563000226 หจ.บ้านใหม่วสั ดุก่อสร้าง
4,842 0553563000269 หจ.เพชรน้าหนึ่ง ทรัค แอนด์
ทรานสปอร์ต

18/3/2563
13/3/2563
27/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000

41002
47524
41001

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
การขายปลีกวัสดุก่อสร้าง
การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย

80 หมู่ที่ 13
143 หมู่ที่ 2
244 หมู่ที่ 4

ต.และ
ต.จอมพระ
ต.ริม

อ.ทุ่งช้าง
อ.ท่าวังผา
อ.ท่าวังผา

จ.น่าน
จ.น่าน
จ.น่าน

55130
55140
55140

4,843 0553563000161 หจ.โชคเกรียงไกร ทรานสปอร์ต

5/3/2563

1,000,000

49339

การขนส่งสินค้าอื่นๆ ทางถนนซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น

192 หมู่ที่ 8

ต.บัวใหญ่

อ.นาน้อย

จ.น่าน

55150

4,844 0553563000137 หจ.ต้นฟู ทรัพย์
4,845 0555563000236 บจ.อภัสรา เฮ้าส์ จากัด

3/3/2563
5/3/2563

1,000,000
1,000,000

43120
41002

การเตรียมสถานที่ก่อสร้าง
33 หมู่ที่ 7
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 2 หมู่ที่ 6
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่
ทาการ ถนน สะพาน

ต.นาไร่หลวง
ต.ป่าแลวหลวง

อ.สองแคว
อ.สันติสุข

จ.น่าน
จ.น่าน

55160
55210

4,846 0555563000287 บจ.คาซ่า ย่าทิพย์ จากัด

24/3/2563

1,000,000

56101

ประกอบกิจการจาหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม และให้บริการที่พักแรม

366 หมู่ที่ 1

ต.ดงพญา

อ.บ่อเกลือ

จ.น่าน

55220

4,847 0553563000218 หจ.ที. ซี. เอ็น. อินเตอร์เทค

12/3/2563

500,000

47734

ประกอบกิจการค้าวัสดุอุปกรณ์ และ
เวชภัณฑ์ ที่เกี่ยวกับฟาร์มและสัตว์

278 หมู่ที่ 5

ต.ป่าคา

อ.ท่าวังผา

จ.น่าน

55140

4/3/2563

500,000

47711

ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องแต่งกาย
เสื้อผ้า บุรษุ สตรี

93 หมู่ที่ 12

ต.สถาน

อ.นาน้อย

จ.น่าน

55150

4,849 0553563000234 หจ.เหล็กทรัพย์อุดม

16/3/2563

500,000

47525

ประกอบกิจการจาหน่ายวัสดุก่อสร้างและ 174 หมู่ที่ 10
อุปกรณ์เกี่ยวเนื่องทุกชนิด

ต.เชียงกลาง

อ.เชียงกลาง

จ.น่าน

55160

4,850 0553563000200 หจ.เอเสเคียล
4,851 0553563000188 หจ.บีเค กิจแพทย์

9/3/2563
6/3/2563

500,000
300,000

41002
86909

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ประกอบกิจการบริการให้คาปรึกษา และ
ดูแลทุกปัญหาเกี่ยวกับกระดูก และข้อ
รวมทั้งกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น

1 หมู่ที่ 9
58/3 ถนนคายอด

ต.บ่อเกลือใต้
ต.ในเวียง

อ.บ่อเกลือ
อ.เมืองน่าน

จ.น่าน
จ.น่าน

55220
55000

4,852 0563563000242 หจ.นานา คอนกรีต

19/3/2563

5,000,000

23953

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่าย
คอนกรีตผสมเสร็จ

95 หมู่ที่ 8

ต.น้าแวน

อ.เชียงคา

จ.พะเยา

56110

6/3/2563

5,000,000

01135

ประกอบกิจการปลูกพืชไร่ ได้แก่ การปลูก 80 หมู่ที่ 12
มันสาปะหลัง ปลูกอ้อยเคี้ยวหรืออ้อย
โรงงาน

ต.ขุนควร

อ.ปง

จ.พะเยา

56140

4,848 0553563000153 หจ.ดีทู เอส ซิลค์สกรีน

4,853 0563563000188 หจ.ธนกฤตรุ่งเรือง888

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

4,854 0563563000277 หจ.นพดล 19 คอนสตรัคชั่น

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

30/3/2563

2,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง รับช่วง
งานก่อสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม และงาน
ก่อสร้างอย่างอื่น

255 หมู่ที่ 2

ต.แม่นาเรือ

อ.เมืองพะเยา

จ.พะเยา

56000

4,855 0563563000226 หจ.พะเยาเซฟตี้เซลล์ แอนด์เซอร์วสิ 17/3/2563

1,000,000

46599

ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องกรองน้า
อุปกรณ์กรองน้า อะไหล่เครื่องกรองน้า
เจาะบ่อบาดาล

48 หมู่ที่ 2

ต.ท่าวังทอง

อ.เมืองพะเยา

จ.พะเยา

56000

4,856 0565563000091 บจ.ต้นบัว จากัด

4/3/2563

1,000,000

55101

ประกอบกิจการให้บริการ สถานพักตาก
อากาศ รีสอร์ท โฮมสเตย์ ที่พักค้างแรม
สระว่ายน้า

148 หมู่ที่ 3

ต.บ้านตุ่น

อ.เมืองพะเยา

จ.พะเยา

56000

4,857 0563563000200 หจ.ธนะกูลรุ่งเรือง ลีสซิ่ง

9/3/2563

1,000,000

68102

รับเช่าซื้อ ขาย โอน จานา จานอง
แลกเปลี่ยน ทรัพย์สินสังหาริมทรัพย์/
อสังหาริมทรัพย์

331 หมู่ที่ 6

ต.หย่วน

อ.เชียงคา

จ.พะเยา

56110

18/3/2563

1,000,000

46693

ประกอบกิจการขายส่งยางพาราไม่วา่ จะมี 244 หมู่ที่ 17
ลักษณะเป็นแผ่น แผ่นบาง เป็นแถบ เส้น
หรือลักษณะอื่น

ต.ฝายกวาง

อ.เชียงคา

จ.พะเยา

56110

4,859 0565563000104 บจ.ชิมส์ครอป จากัด

4/3/2563

1,000,000

10799

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายและ
จัดส่งอาหารเครื่องดื่มเบเกอรี่ พืชผลทาง
การเกษตรทั้งแบบผลสดและแปรรูป

ต.สบบง

อ.ภูซาง

จ.พะเยา

56110

4,860 0563563000285 หจ.สาธิพร แอนด์ ซัน

30/3/2563

1,000,000

47511

ประกอบกิจการขายปลีกผ้า เครื่องแต่ง
3 หมู่ที่ 6
กาย และส่วนประกอบของเครื่องแต่งกาย

ต.ห้วยข้าวก่า

อ.จุน

จ.พะเยา

56150

6/3/2563

500,000

47524

ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ 88 หมู่ที่ 12
และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือ
ช่างทุกประเภท

ต.จาป่าหวาย

อ.เมืองพะเยา

จ.พะเยา

56000

4,862 0563563000269 หจ.อันเจริญการแพทย์
4,863 0563563000218 หจ.พีเค 58 เอ็นเตอร์ไพรส์

27/3/2563
12/3/2563

500,000
500,000

86201
47524

ประกอบกิจการคลีนิครักษากระดูกและข้อ 16/3 ถนนรอบเวียงประตูกลอง
ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ 399 หมู่ที่ 5
และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง

ต.เวียง
ต.บ้านถ้า

อ.เมืองพะเยา
อ.ดอกคาใต้

จ.พะเยา
จ.พะเยา

56000
56120

4,864 0563563000251 หจ.ดี ทู อินโนเวชั่น กรีน เทค
4,865 0575563000724 บจ.นีโอ สยาม แอร์เวย์ จากัด

26/3/2563
16/3/2563

50,000
500,000,000

01191
51102

ประกอบกิจการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
45 หมู่บ้าน ท่าฟ้าใต้ หมู่ที่ 2
ต.สระ
ประกอบกิจการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า 168 หมู่ที่ 17 ซอยร่วมใจ ถนนสันคอกช้าง ต.รอบเวียง
ทางอากาศ

อ.เชียงม่วน
อ.เมืองเชียงราย

จ.พะเยา
จ.เชียงราย

56160
57000

4,866 0575563000830 บจ.วอเตอร์ ปาร์ค เชียงราย จากัด

26/3/2563

5,000,000

93210

ประกอบกิจกรรมด้านสวนสนุกและธีม
ปาร์ค

อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย

57000

4,858 0563563000234 หจ.สิรพิ ัฒน์พืชผล

4,861 0563563000196 หจ.บุญเจริญ วัสดุ

129 หมู่ที่ 8

31 หมู่ที่ 6

ต.ท่าสุด

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

4,867 0575563000813 บจ.แอ็ทเฮาส์ แม่สาย จากัด

25/3/2563

5,000,000

68101

ประกอบธุรกิจหมู่บ้านจัดสรร และซื้อขาย 707/19 หมู่ที่ 9
อสังหาริมทรัพย์

ต.เวียงพางคา

อ.แม่สาย

จ.เชียงราย

57130

4,868 0575563000708 บจ.สี่แผ่นดิน อินเตอร์ กรุ๊ป จากัด

11/3/2563

5,000,000

47300

ประกอบกิจการค้าน้ามันเชื้อเพลิง ถ่านหิน 229/4 หมู่ที่ 2
ผลิตภั๊ฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน และ
สถานีน้ามันเชื้อเพลิง

ต.เวียง

อ.เชียงแสน

จ.เชียงราย

57150

4,869 0573563000897 หจ.โฮงผักข้าวปุ้น
4,870 0575563000856 บจ.เอ็นพีเอ็นอาร์ จากัด

3/3/2563
26/3/2563

5,000,000
5,000,000

01121
46639

ประกอบกิจการทานา ทาสวน ทาไร่
ประกอบกิจการจาหน่ายวัสดุก่อสร้าง
นาเข้า ส่งออก วัสดุก่อสร้างทุกชนิด ทุก
ประเภท

215 หมู่ที่ 12
139/1 หมู่ที่ 2

ต.เวียง
ต.สันทรายงาม

อ.เทิง
อ.เทิง

จ.เชียงราย
จ.เชียงราย

57160
57160

4,871 0573563001061 หจ.โควิด 20
4,872 0575563000660 บจ.ดันล้อป ลาเท็กซ์ จากัด

18/3/2563
4/3/2563

5,000,000
4,000,000

41002
13921

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ประกอบกิจการผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่อง
นอนยางพาราธรรมชาติหรือสิ่งอื่นซึ่งมี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน

278 หมู่ที่ 10
509/1 หมู่ที่ 9

ต.แม่เปา
ต.เวียงพางคา

อ.พญาเม็งราย
อ.แม่สาย

จ.เชียงราย
จ.เชียงราย

57290
57130

4,873 0575563000791 บจ.อีสท์ยี่สิบสาม โลจิสติกส์ จากัด

24/3/2563

4,000,000

49332

ประกอบกิจการขนส่ง ขนถ่าย และค้า
น้ามันเชื้อเพลิงทุกชนิด

130 หมู่ที่ 8

ต.ศรีเมืองชุม

อ.แม่สาย

จ.เชียงราย

57130

4/3/2563

4,000,000

55101

ประกอบกิจการโรงแรม ภัตคาร บาร์
ไนท์คลับ

168 หมู่ที่ 14

ต.แม่คา

อ.แม่จัน

จ.เชียงราย

57240

26/3/2563

2,000,000

68101

ประกอบกิจการซื้อและการขาย
90 หมู่บ้าน บ้านป่าตึง หมู่ที่ 4
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการ
พักอาศัย

ต.สันทราย

อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย

57000

4,876 0573563000943 หจ.เทอร์มินอล168

6/3/2563

2,000,000

86202

ประกอบกิจการสถานพยาบาลด้านความ
งาม

287/1 หมู่ที่ 4

ต.บ้านดู่

อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย

57100

4,877 0575563000783 บจ.ฟูจิ แม่สาย จากัด

20/3/2563

2,000,000

47749

ประกอบกิจการค้าสินค้ามือสองทุกชนิด
จากญี่ปุ่น เช่น ตู้โชว์ ตู้เสื้อผ้า ตู้ลื้นชัก
เก้าอี้ โต๊ะ เสื้อผ้า กระเป๋า

230/2-4 หมู่ที่ 4

ต.เวียงพางคา

อ.แม่สาย

จ.เชียงราย

57130

4,878 0575563000619 บจ.วิ่งกันไกล จากัด

2/3/2563

1,500,000

82302

ประกอบกิจการจัดงานและเป็นที่ปรึกษา
กิจกรรมด้านต่างๆ

225 หมู่ที่ 8

ต.บ้านดู่

อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย

57100

4,879 0573563000960 หจ.ทีเค สพิน

9/3/2563

1,000,000

96303

ประกอบกิจการบริการเครื่องซักผ้าหยอด 148/1 หมู่ที่ 4
เหรียญ รับซักรีดผ้า จาหน่ายน้ายาซักผ้า
น้ายาปรับผ้านุ่ม

ต.รอบเวียง

อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย

57000

20/3/2563

1,000,000

77101

ประกอบกิจกรรมด้านการบริการรถเช่า

ต.รอบเวียง

อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย

57000

4,874 0575563000643 บจ.พิทักษ์รุ่งเรือง จากัด
4,875 0573563001150 หจ.ศิรกิ ิจเจริญ

4,880 0573563001109 หจ.บิ๊กรถเช่า2020

35/47 หมู่ที่ 22

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

4,881 0575563000651 บจ.เป็น1 หลังคาเหล็ก เมทัลชีท
จากัด

4/3/2563

1,000,000

47524

ประกอบกิจการค้าวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง
ต่างๆ เช่นหลังคา เหล็ก เมทัลชีท

299 หมู่ที่ 17

ต.ห้วยสัก

อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย

57000

4,882 0575563000678 บจ.ไทยเฮอร์บอลฮับ จากัด

4/3/2563

1,000,000

13999

ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจัด
จาหน่ายผ้าอ้อมเด็กสาเร็จรูป ผ้าอนามัย
และผ้าอ้อมสาเร็จรูปสาหรับผู้ใหญ่

291/2 ถนนพหลโยธิน

ต.รอบเวียง

อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย

57000

4,883 0575563000732 บจ.พรศิวะคอนสตรักชั่น จากัด
4,884 0575563000775 บจ.นวลจันทร์ ออร์แกนิค จากัด

16/3/2563
17/3/2563

1,000,000
1,000,000

41002
10762

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ประกอบกิจการผลิตและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ ที่ทาจากใบชา กาแฟ พืชผัก
และผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคทุกชนิด

123 หมู่ที่ 11
259/68 หมู่ที่ 9

ต.ทุ่งก่อ
ต.สันทราย

อ.เวียงเชียงรุ้ง
อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย
จ.เชียงราย

57000
57000

4,885 0575563000821 บจ.เหลือหลาย จากัด

26/3/2563

1,000,000

47595

ประกอบกิจการค้า เครื่องใช้ไฟฟ้า
อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้สานักงาน

263/21 หมู่ที่ 9

ต.รอบเวียง

อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย

57000

4,886 0575563000864 บจ.ริช คอนดัคชั่น จากัด

27/3/2563

1,000,000

63112

ให้บริการเช่าพื้นที่ฝากเว็บไซต์ จดทะเบียน 311 หมู่ที่ 22
ต่ออายุ หรือ โอนย้ายโดเมนเมน

ต.ห้วยสัก

อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย

57000

4,887 0575563000872 บจ.333 ธีรธ์ เนส บิสซิเนส จากัด

30/3/2563

1,000,000

82990

ประกอบกิจการรับติดตามงาน ทวงถาม
เรียกเก็บหนี้ให้แก่สถาบันการเงินต่างๆ

ต.รอบเวียง

อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย

57000

4,888 0575563000881 บจ.เอ็น.เอส.กราวิตี้ จากัด

31/3/2563

1,000,000

46441

ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออกอุปกรณ์
267/5 หมู่ที่ 7
ทางการแพทย์ ชุดป้องกันร่างกาย (Safety
Clothing)ที่มีคุณภาพ

ต.ท่าสาย

อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย

57000

4,889 0573563000919 หจ.บิ๊ก เอ็ม คาร์เรนท์

4/3/2563

1,000,000

77101

ประกอบกิจการให้บริการเช่ารถยนต์ทุก 199 หมู่ที่ 12
ประเภท ทั้งเช่าระยะสั้นและเช่าระยะยาว

ต.บ้านดู่

อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย

57100

4,890 0573563000927 หจ.กรีนพลัส เฮิรบ์

6/3/2563

1,000,000

46313

ประกอบกิจการจาหน่ายพืชผักสมุนไพรสด 469 หมู่ที่ 4
แห้ง และสินค้าเกษตร

ต.ริมกก

อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย

57100

4,891 0573563001125 หจ.เป๋าตุง คอนกรีต
4,892 0575563000635 บจ.เอ็น แอนด์ เอ็น เซอร์วสิ 2012
จากัด

23/3/2563
3/3/2563

1,000,000
1,000,000

23951
95120

ผลิตและจาหน่ายวัสดุก่อสร้าง
276 หมู่บ้าน สันต้นขาม หมู่ที่ 16
ประกอบกิจการซ่อม โทรศัพท์มือถือ และ 208 หมูท่ ี่ 3
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทุกชนิด ทุกประเภท

ต.นางแล
ต.ริมกก

อ.เมืองเชียงราย
อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย
จ.เชียงราย

57100
57100

4,893 0575563000694 บจ.สิรกิ ัญญา จากัด

11/3/2563

1,000,000

47524

ประกอบกิจการขายวัสดุก่อสร้างทุกชนิด
ทุกประเภท

490/15 หมู่ที่ 4

ต.ริมกก

อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย

57100

4,894 0575563000741 บจ.เจริญทรัพย์ รวมกิจ จากัด

17/3/2563

1,000,000

45302

ค้าปลีก ค้าส่ง ล้อแม็กซ์รถยนต์เก่าและ
ใหม่ ยางรถยนต์เก่าและใหม่ อุปกรณ์
รถยนต์ อะไหล่รถยนต์

639 หมู่ที่ 1

ต.บ้านดู่

อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย

57100

198 หมู่ที่ 14

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

4,895 0573563001087 หจ.ท่าทรายผักกาด

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

19/3/2563

1,000,000

43120

ประกอบกิจการขุดตัก ลอก หรือดูดทราย 26 หมู่ที่ 10
หรือหิน

ต.ปงน้อย

อ.ดอยหลวง

จ.เชียงราย

57110

3/3/2563

1,000,000

46204

ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวติ เนื้อสัตว์
ชาแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง และเนื้อสัตว์
บรรจุกระป๋อง

321 หมู่ที่ 2

ต.ป่าซาง

อ.แม่จัน

จ.เชียงราย

57110

4,897 0573563000901 หจ.ตะกร้าเงิน ตะกร้าทอง
4,898 0573563001001 หจ.อริธอน 1688

3/3/2563
12/3/2563

1,000,000
1,000,000

56101
46443

ประกอบกิจการร้านอาหาร
ประกอบกิจการนาเข้า ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม

222/2 หมู่ที่ 9
100/156 หมู่ที่ 5

ต.เวียงพางคา
ต.เวียงพางคา

อ.แม่สาย
อ.แม่สาย

จ.เชียงราย
จ.เชียงราย

57130
57130

4,899 0573563001028 หจ.เอสเจ ไดนามิค การค้า

16/3/2563

1,000,000

47525

ประกอบกิจการจาหน่ายวัสดุก่อสร้าง
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปูน หิน ทราย กรวด
อุปกรณ์ระบบท่อ อุปกรณ์แสง สว่างไม้
และผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปขั้นต้น เครื่องมือ
ใช้ช่าง ผลิตภัณฑ์โลหะ กระจก สี เครื่อง
สุขภัณฑ์

436/6 หมู่ที่ 10

ต.แม่สาย

อ.แม่สาย

จ.เชียงราย

57130

4,900 0575563000759 บจ.ดีดี รับเบอร์ 2020 จากัด

17/3/2563

1,000,000

20132

ประกอบกิจการผลิต และจาหน่าย
ยางพารา เกษตรกรรม ทุกประเภท

220/1 หมู่ที่ 9

ต.ห้วยซ้อ

อ.เชียงของ

จ.เชียงราย

57140

2/3/2563

1,000,000

47190

ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องแต่งกาย 109 หมู่ที่ 2
เสื้อผ้า เครื่องสาอาง สินค้าอุปโภคบริโภค
ทั้งหน้าร้านและออนไลน์

ต.เวียง

อ.เชียงแสน

จ.เชียงราย

57150

4,902 0573563001117 หจ.แม่เสงี่ยม (สานักงานใหญ่)

20/3/2563

1,000,000

47732

ประกอบกิจการขายปลีกเครื่องประดับ
และทองรูปพรรณ

ต.เวียง

อ.เชียงแสน

จ.เชียงราย

57150

4,903 0573563001036 หจ.แอมโนเวล

16/3/2563

1,000,000

47611

ประกอบกิจการค้า ขาย ปลีหหนังสือพิมพ์ 55 หมู่ที่ 7
วารสารและนิตยสาร

ต.เวียง

อ.เวียงป่าเป้า

จ.เชียงราย

57170

4,904 0575563000767 บจ.บ้านอาม่า แคร์รสี อร์ท จากัด

17/3/2563

1,000,000

87301

ประกอบกิจการสถานบริการรับดูแล
308 หมู่ที่ 5
ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่บกพร่องในการดูแล
ตัวเอง ตลอด 24 ชั่วโมงพร้อมให้การดูแล
รักษาพยาบาล

ต.บ้านโป่ง

อ.เวียงป่าเป้า

จ.เชียงราย

57170

4,905 0573563001095 หจ.เอ ที-เจริญทรัพย์
4,906 0573563001141 หจ.นิชา777
4,907 0575563000686 บจ.สวนชาหงส์เซียง จากัด

19/3/2563
26/3/2563
9/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000

41002
41002
46209

ประกอบกิจการับเหมาก่อสร้าง
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ ใบชา ที่แปรรูป
และยังไม่ได้ปแปรรูป ทั้งค้าปลีก -ส่ง ทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ

ต.แม่สรวย
ต.วาวี
ต.ท่าก๊อ

อ.แม่สรวย
อ.แม่สรวย
อ.แม่สรวย

จ.เชียงราย
จ.เชียงราย
จ.เชียงราย

57180
57180
57180

4,896 0575563000627 บจ.นอร์ทเทิรน์ สตาร์ เทรดดิ้ง
จากัด

4,901 0573563000871 หจ.เฟซสกินช็อป

534 หมู่ที่ 2

130 หมู่ที่ 17
38 หมู่ที่ 1
630 หมู่ที่ 16

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

4,908 0575563000805 บจ.เมาท์ วาวี 777 จากัด
4,909 0573563000986 หจ.ทีเอ็นพี เอ็นจิเนียริ่ง ซีอาร์

24/3/2563
10/3/2563

1,000,000
1,000,000

10309
43210

ประกอบกิจการแปรรูปผลไม้
ประกอบกิจการรับเหมาระบบไฟฟ้า
ไฟฟ้าสื่อสาร ภายในอาคาร โรงงาน

4,910 0573563001133 หจ.ทัศน์สุนีย์ ออโต้

25/3/2563

1,000,000

47630

4,911 0573563001052 หจ.เอ.เอ็น.เค บอดี้เพ้นท์

18/3/2563

900,000

4,912 0575563000716 บจ.หงเหมิน 2020 จากัด

13/3/2563

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
451 หมู่ที่ 1
123 หมูท่ ี่ 3

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

ต.วาวี
ต.ผางาม

อ.แม่สรวย
อ.เวียงชัย

จ.เชียงราย
จ.เชียงราย

57180
57210

ประกอบกิจการจาหน่ายอุปกรณ์กีฬาและ 19 หมู่ที่ 16
ของเล่นทุกชนิด

ต.ดงมะดะ

อ.แม่ลาว

จ.เชียงราย

57250

45201

ประกอบกิจการให้บริการ ดูแล รักษา
14 หมู่ที่ 4
ติดตั้ง ซ่อม บารุง ทาความสะอาด รถยนต์
และยานพาหนะทุกชนิดรวมทั้งดูแล ซ่อม
บารุง อะไหล่ อุปกรณ์ ยานพาหนะ

ต.โป่งแพร่

อ.แม่ลาว

จ.เชียงราย

57250

800,000

56101

ประกอบกิจการบริการด้านอาหารใน
ภัตตาคารร้านอาคารและเครื่องดื่ม

ต.รอบเวียง

อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย

57000

6/3/2563

700,000

47711

ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องแต่งกาย 327 หมู่ที่ 4
เสื้อผ้า เครื่องสาอาง สินค้าอุปโภคบริโภค
ทั้งหน้าร้านและออนไลน์

ต.ท่าก๊อ

อ.แม่สรวย

จ.เชียงราย

57180

16/3/2563

600,000

46414

ประกอบกิจการจาหน่ายเสื้อผ้าสาเร็จรูป 111/1 หมู่ที่ 4
เครื่องตกแต่งเสื้อผ้า สาหรับบุรษุ สตรี เด็ก
และ เด็กอ่อน เช่น เสื้อ กางเกงหมวก
เสื้อชุดของสตรี หมวกผู้หญิง ถุงมือ
ผ้าเช็ดหน้า เนคไท เข็มขัด ชุดอาบน้า ชุด
กีฬา

ต.บ้านดู่

อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย

57100

4,915 0573563001044 หจ.เวอร์เทกซ์ เวิลด์ไวด์ เอ็นจิเนียริ่ง 18/3/2563

500,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุก
ประเภท

229 หมู่ที่ 5

ต.บ้านดู่

อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย

57100

4,916 0573563001168 หจ.เค เค บี เวิลด์.

30/3/2563

500,000

47413

ประกอบกิจการจาหน่ายโทรศัพท์มือถือ
เบอร์โทรศัพท์ วัสดุและอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องทุกชนิด

468/112 หมู่ที่ 3

ต.บ้านดู่

อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย

57100

2/3/2563
9/3/2563
12/3/2563
18/3/2563

500,000
500,000
500,000
500,000

41002
42201
49339
46109

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
เจาะบ่อบาดาล
ประกอบกิจการขนส่งสินค้า
ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออก สินค้าตาม
วัตถุประสงค์

72 หมู่ที่ 6
3 หมู่ที่ 2
133 หมู่ที่ 1
542 หมู่ที่ 2

ต.เทอดไทย
ต.จอมสวรรค์
ต.แม่อ้อ
ต.เวียง

อ.แม่ฟ้าหลวง
อ.แม่จัน
อ.พาน
อ.เชียงแสน

จ.เชียงราย
จ.เชียงราย
จ.เชียงราย
จ.เชียงราย

57110
57110
57120
57150

31/3/2563

400,000

41001

งานบริการก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติม บ้าน 63 หมู่ที่ 2
อาคาร งานสุขภิบาล ทุกชนิด

ต.ดอยลาน

อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย

57000

4,913 0573563000935 หจ.มารวย(6328)

4,914 0573563001010 หจ.พิงค์ ช็อป

4,917
4,918
4,919
4,920

0573563000862
0573563000951
0572563000012
0573563001079

หจ.เกษมพงไพร
หจ.ชาญชัย น้าบาดาล
หส.ทิวตั ถ์ ริฌานันท์ ทรานสปอร์ท
หจ.สปริงสบายดี

4,921 0573563001184 หจ.ไกรสร คอนสตรัคชั่น แอนด์
เซอร์วสิ

102/6 หมู่ที่ 13

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

4,922 0573563000978 หจ.อัครภัณฑ์ เวียงป่าเป้า
4,923 0573563000889 หจ.แม่ลาวค้าถ่าน

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

9/3/2563
2/3/2563

400,000
300,000

47612
46611

ค้าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ วัสดุสานักงาน 114/1 หมู่ที่ 2
ประกอบกิจการจาหน่ายถ่านไม้ รวมทั้ง 171/44 หมู่ที่ 1
ผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์ที่ทาจากไม้ ทุก
ชนิด ทุกประเภท

ต.เวียง
ต.ริมกก

อ.เวียงป่าเป้า
อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย
จ.เชียงราย

57170
57100

4,924 0573563000994 หจ.เชียงรายอุดมศักดิ์
4,925 0573563001176 หจ.ปรมัตถ์198 รับเหมาก่อสร้าง

11/3/2563
31/3/2563

300,000
100,000

41002
41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 95 หมู่ที่ 9
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 73 หมู่ที่ 1
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่
ทาการ ถนน สะพาน เขื่อน

ต.ท่าข้าวเปลือก
ต.แม่ข้าวต้ม

อ.แม่จัน
อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย
จ.เชียงราย

57110
57100

4,926 0583563000145 หจ.เพชรเพิ่มพูน การค้า

20/3/2563

2,000,000

41002

ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่
พักอาศัย

52/1 หมู่ที่ 2

ต.แม่ลาน้อย

อ.แม่ลาน้อย

จ.แม่ฮ่องสอน

58120

2/3/2563
6/3/2563

2,000,000
2,000,000

68103
56101

ประกอบกิจการห้องพักให้เช่า
ประกอบกิจการบริการจัดอาหารและ
เครื่องดื่ม รวมถึงไอศรีมและเค้ก เช่น
ร้านอาหาร ภัตตาคาร

110 หมู่ที่ 2
70/4 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิยานนท์

ต.แม่ฮี้
ต.เวียงใต้

อ.ปาย
อ.ปาย

จ.แม่ฮ่องสอน
จ.แม่ฮ่องสอน

58130
58130

4,929 0583563000153 หจ.เงาะการเกษตร

26/3/2563

500,000

46692

ประกอบกิจการขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์
ทางการเกษตร

729 หมู่ที่ 1

ต.ขุนยวม

อ.ขุนยวม

จ.แม่ฮ่องสอน

58140

4,930 0583563000161 หจ.เคเอสโอวาย.คอนสตรัคชั่น

27/3/2563

500,000

41001

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ปรับปรุง 68 หมู่ที่ 1
ซ่อมแซมงานอาคาร

ต.นาปู่ป้อม

อ.ปางมะผ้า

จ.แม่ฮ่องสอน

58150

4,931 0605563000626 บจ.ซีเอชที ออยล์ จากัด

19/3/2563

5,000,000

46612

จาหน่ายน้ามันเชื้อเพลิง น้ามันหล่อลื่นทุก 719/58 หมู่ที่ 2
ชนิด

ต.หนองปลิง

อ.เมืองนครสวรรค์

จ.นครสวรรค์

60000

4,932 0605563000588 บจ.บีเคเค เทรดดิ้ง 2018 จากัด

19/3/2563

5,000,000

46209

ผลิต ปรับปรุง ขายส่งวัสดุดิบจากผลผลิต 212/1 หมู่ที่ 6
ทางการเกษตรเพื่อผลิตอาหารสัตว์

ต.หนองกลับ

อ.หนองบัว

จ.นครสวรรค์

60110

4,933 0605563000464 บจ.โรงโม่หิน แกรนิตตาก จากัด
4,934 0603563000446 หจ.ไทยงามโลจิสติกส์ 2020

3/3/2563
11/3/2563

5,000,000
5,000,000

23991
49323

ประกอบกิจการ โม่หิน ย่อยหิน จาหน่าย 170 หมู่ที่ 5
การขนส่งและการขนถ่ายสินค้า รวมถึงคน 27/11 หมู่ที่ 1
โดยสาร

ต.เขากะลา
ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ

อ.พยุหะคีรี
อ.ลาดยาว

จ.นครสวรรค์
จ.นครสวรรค์

60130
60150

4,935 0605563000537 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนหนองหลวง
จากัด

16/3/2563

5,000,000

35101

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า

129 หมู่ที่ 1

ต.หนองหลวง

อ.ท่าตะโก

จ.นครสวรรค์

60160

4,936 0605563000511 บจ.มันนี่ 378 จากัด

13/3/2563

5,000,000

56101

ประกอบธุรกิจจาหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่มทุกชนิด

378 หมู่บ้าน ชุมชนคลองใต้พัฒนา หมู่ที่ ต.ท่างิ้ว
2

อ.บรรพตพิสัย

จ.นครสวรรค์

60180

4,937 0603563000471 หจ.ไอ โปรดักท์

23/3/2563

3,000,000

20232

ผลิตเครื่องหอม เครื่องสาอาง และ
ผลิตภัณฑ์ในห้องน้า

60/27 ถนนอรรถกวี

อ.เมืองนครสวรรค์

จ.นครสวรรค์

60000

4,927 0583563000137 หจ.เค วาย เจ
4,928 0585563000082 บจ.เดอะ เจิรค์ สปอต ปาย จากัด

ต.ปากน้าโพ

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

4,938 0605563000596 บจ.แสวงคอมเมิซไรซ์ จากัด

19/3/2563

3,000,000

01630

ให้บริการลานตากข้าว ชั่งน้าหนักข้าว
รวมทั้งพืชผลทางการเกษตร

4,939 0605563000421 บจ.กฎหมายทริปเปิ้ลพี จากัด
4,940 0603563000519 หจ.บอสซุปเปอร์ถูก (แม่เปิน)
4,941 0605563000456 บจ.เสกสรรค์ พืชผล จากัด

2/3/2563
27/3/2563
3/3/2563

2,000,000
2,000,000
1,500,000

69100
47190
52109

4,942 0603563000535 หจ.ธนัทวาณิชย์

31/3/2563

1,000,000

4,943 0603563000543 หจ.หงษ์ทิพย์รุ่งเรืองพาณิชย์

31/3/2563

4,944 0605563000448 บจ.เอ.โอ.เอส. ทีม กรุ๊ป จากัด

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
146 หมู่ที่ 7

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

ต.หนองหม้อ

อ.ตาคลี

จ.นครสวรรค์

60140

ประกอบกิจการที่ปรึกษากฎหมาย
1002/7 หมู่ที่ 10
จาหน่ายสินค้าเบ็ตเตล็ด
399 หมูท่ ี่ 5
กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและการ
99/9 หมูท่ ี่ 12
จัดเก็บสินค้าอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่
อื่น

ต.นครสวรรค์ตก
ต.แม่เปิน
ต.สายลาโพง

อ.เมืองนครสวรรค์
อ.แม่เปิน
อ.ท่าตะโก

จ.นครสวรรค์
จ.นครสวรรค์
จ.นครสวรรค์

60000
60150
60160

46900

ซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภค และรับเหมา 54 หมู่ที่ 8
ก่อสร้าง

ต.วัดไทร

อ.เมืองนครสวรรค์

จ.นครสวรรค์

60000

1,000,000

47190

ขายเครื่องใช้สานักงาน เครื่องเขียน น้ามัน 237/8 ถนนสวรรค์วถิ ี
เชื้อเพลิง และ สินค้า อุปโภค - บริโภค
ทุกชนิด

ต.ปากน้าโพ

อ.เมืองนครสวรรค์

จ.นครสวรรค์

60000

2/3/2563

1,000,000

46443

ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องสาอาง
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

22/19 หมู่ที่ 10

ต.วัดไทร

อ.เมืองนครสวรรค์

จ.นครสวรรค์

60000

4,945 0605563000472 บจ.ทีเค อีซี่คาร์ จากัด
4,946 0605563000481 บจ.เอสแอลเค อีซี่คาร์ จากัด
4,947 0605563000545 บจ.เจ้าพระยาการเกษตร 1979
จากัด

4/3/2563
4/3/2563
16/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000

69200
69200
10802

ประกอบกิจการรับปิดบัญชีไฟแนนท์
ประกอบกิจการรับปิดบัญชีไฟแนนท์
ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายอาหาร
สัตว์ทุกชนิด

391/140 หมู่ที่ 10
391/140 หมู่ที่ 10
77/5 ถนนโกสีย์

ต.นครสวรรค์ตก
ต.นครสวรรค์ตก
ต.ปากน้าโพ

อ.เมืองนครสวรรค์
อ.เมืองนครสวรรค์
อ.เมืองนครสวรรค์

จ.นครสวรรค์
จ.นครสวรรค์
จ.นครสวรรค์

60000
60000
60000

4,948 0605563000561 บจ.ทวีกิจเจริญ 2020 จากัด
4,949 0605563000600 บจ.ครีเอทริกซ์ แอ็พแพเร็ล จากัด

18/3/2563
19/3/2563

1,000,000
1,000,000

41002
47711

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
จาหน่ายเสื้อผ้าสาเร็จรูป กระโปรง ชุด
กางเกง เครื่องแต่งกาย

77/9 หมู่ที่ 4
119/9 หมู่ที่ 2

ต.นครสวรรค์ตก
ต.กลางแดด

อ.เมืองนครสวรรค์
อ.เมืองนครสวรรค์

จ.นครสวรรค์
จ.นครสวรรค์

60000
60000

4,950 0605563000634 บจ.หมูใหญ่ฟาร์ม จากัด
4,951 0605563000642 บจ.สมจินตนาการ จากัด
4,952 0602563000011 หส.สวัสดิว์ ลัยพร

23/3/2563
25/3/2563
9/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000

01499
47594
68104

ประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์
448/35 หมู่ที่ 7
ร้านขายปลีกอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องดนตรี 605/399 หมู่ที่ 10
ประกอบกิจการให้เช่าสถานที่ และให้เช่า 1 หมู่ที่ 10
สิ่งปลูกสร้าง เช่น บ้านเช่า ตึก อาคาร ฯลฯ

ต.หนองปลิง
ต.นครสวรรค์ตก
ต.เขาทอง

อ.เมืองนครสวรรค์
อ.เมืองนครสวรรค์
อ.พยุหะคีรี

จ.นครสวรรค์
จ.นครสวรรค์
จ.นครสวรรค์

60000
60000
60130

4,953 0605563000499 บจ.ทูบ เอ็นเนอร์ยี่ จากัด

12/3/2563

1,000,000

46593

ประกอบกิจการซื้อ ขาย จาหน่าย
337 หมู่ที่ 2
ออกแบบ ติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์
ระบบไฮดรอลิค อละ เครื่องจักรในโรงงาน
อุตสาหกรรม

ต.หนองโพ

อ.ตาคลี

จ.นครสวรรค์

60140

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

4,954 0605563000570 บจ.หอมจันทร์ เอสดับบลิว คอน
สตรัคชั่น จากัด

19/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 47/9 หมู่ที่ 6
อาคาพาณิชย์ อาคารที่พัก สถานที่ทางาน
และที่ทางานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด

ต.บางประมุง

อ.โกรกพระ

จ.นครสวรรค์

60170

4,955 0605563000430 บจ.ดาว สตาร์ เซ็นเตอร์ 54 จากัด

2/3/2563

1,000,000

10799

ประกอบกิจการโรงงานผลิต รับจ้างผลิต
อาหารสาเร็จรูป ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล
อาหารแห้ง และบริโภคอื่นๆ

307/2 หมู่ที่ 6

ต.หนองตางู

อ.บรรพตพิสัย

จ.นครสวรรค์

60180

4,956 0605563000618 บจ.เกื้อกูลเกษตรไทย 2499 จากัด

19/3/2563

1,000,000

10801

ประกอบกิจการ แปรรูป ผลผลิตทาง
การเกษตรเพื่อเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์

158 หมู่ที่ 2

ต.ตากฟ้า

อ.ตากฟ้า

จ.นครสวรรค์

60190

4,957 0605563000553 บจ.รัตนโกสินทร์ คอนสทรัคชั่น
จากัด

18/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 171/1 หมู่ที่ 3
อาคารที่พักอาศัย งานก่อสร้างอื่นทุกชนิด
ติดตั้งระบบสาธารณูปโภคต่างๆ

ต.ตะคร้อ

อ.ไพศาลี

จ.นครสวรรค์

60220

4/3/2563

1,000,000

46695

ประกอบกิจการขายส่งของเสียเศษวัสดุ
เพื่อนากลับมาใช้ใหม่

104/2 หมู่ที่ 10

ต.หนองกรด

อ.เมืองนครสวรรค์

จ.นครสวรรค์

60240

4,959 0605563000529 บจ.เอส.เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย
จากัด

13/3/2563

1,000,000

47190

ขายวัสดุและอุปกรณ์ช่าง อุปกรณ์ไฟฟ้า
จาระบี สารหล่อลื่น และอะไหล่รถ

59/7 หมู่ที่ 10

ต.หนองกรด

อ.เมืองนครสวรรค์

จ.นครสวรรค์

60240

4,960 0603563000497 หจ.จิราวัฒน์ 2020
4,961 0603563000527 หจ.ลูกบอล ก่อสร้าง
4,962 0603563000454 หจ.ก.อุดมสุข

25/3/2563
31/3/2563
16/3/2563

1,000,000
1,000,000
500,000

41002
41002
47300

ประกอบกิจการับเหมาก่อสร้าง
รับเหมาก่อสร้าง
ประกอบกิจการขายปลีกน้ามันเชื้อเพลิง
ยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ

73/6 หมู่ที่ 3
51/3 หมู่ที่ 13
282/42 หมู่ที่ 10

ต.ทับกฤช
ต.ทับกฤช
ต.นครสวรรค์ตก

อ.ชุมแสง
อ.ชุมแสง
อ.เมืองนครสวรรค์

จ.นครสวรรค์
จ.นครสวรรค์
จ.นครสวรรค์

60250
60250
60000

4,963 0605563000502 บจ.บ้านชอน 2020 จากัด

12/3/2563

500,000

73101

ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ และการ 34/5 หมู่ที่ 8
จัดงานสังสรรค์ทั่วไป

ต.นครสวรรค์ตก

อ.เมืองนครสวรรค์

จ.นครสวรรค์

60000

4,964 0603563000489 หจ.พิมพ์ชนก
4,965 0603563000438 หจ.คิงดอมเน็ตเวิรค์

24/3/2563
5/3/2563

500,000
500,000

41002
43210

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
รับเหมาติดตั้งซ่อมแซมบารุงรักษาระบบ
โทรศัพท์อินเตอร์เน็ต

26/2 หมู่ที่ 1
423 ถนนพหลโยธิน

ต.น้าทรง
ต.ตาคลี

อ.พยุหะคีรี
อ.ตาคลี

จ.นครสวรรค์
จ.นครสวรรค์

60130
60140

4,966 0603563000551 หจ.เคเค เน็ตไฟเบอร์

31/3/2563

500,000

43210

ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้งซ่อมแซม
บารุงรักษา ระบบโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม

361/9 หมู่ที่ 1

ต.เจริญผล

อ.บรรพตพิสัย

จ.นครสวรรค์

60180

4,967 0603563000501 หจ.มีสินทรัพย์ การบัญชี

27/3/2563

500,000

69200

กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทาบัญชีและ
ตรวจสอบบัญชี

106/3 หมู่ที่ 9

ต.หนองกระโดน

อ.เมืองนครสวรรค์

จ.นครสวรรค์

60240

4,968 0603563000462 หจ.ทีแอนด์ที อีเล็คทริค 2020

18/3/2563

300,000

47595

ประกอบกิจการค้าเครื่องใช้ในครัวเรือน
ทุกชนิด เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

222/13 หมู่ที่ 5

ต.นครสวรรค์ตก

อ.เมืองนครสวรรค์

จ.นครสวรรค์

60000

4,958 0603563000420 หจ.แก้วพระยา

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

4,969 0615563000081 บจ.ก้องทรัพย์ โซลูชั่น จากัด

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

6/3/2563

3,000,000

33121

ประกอบกิจการบริการสร้างซ่อมและ
ประกอบเครื่องจักรกล

24/3/2563

2,000,000

41002

4,971 0613563000098 หจ.ทองพูล โลจีสติกส์

4/3/2563

1,500,000

4,972 0615563000073 บจ.โออีเอ็มฟู้ดส์ จากัด

5/3/2563

4,973 0613563000080 หจ.มหารวย คอนสตรัคชั่น

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
19 หมู่ที่ 6

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

ต.ดอนขวาง

อ.เมืองอุทัยธานี

จ.อุทัยธานี

61000

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง รับเหมา 33/5 หมู่ที่ 14
งานโยธา งานชลประทาน

ต.น้ารอบ

อ.ลานสัก

จ.อุทัยธานี

61160

49323

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
ทุกชนิด

39 หมู่ที่ 6

ต.น้ารอบ

อ.ลานสัก

จ.อุทัยธานี

61160

1,000,000

10139

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายอาหาร
แปรรูป เช่นแคบหมู หมูแผ่น หมูหยอง
เนื้อสวรรค์ หมูหวาน

118 หมู่ที่ 2

ต.ท่าซุง

อ.เมืองอุทัยธานี

จ.อุทัยธานี

61000

2/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สานที่
ทาการ ถนน สะพาน เขื่อน

72 หมู่ที่ 13

ต.หูช้าง

อ.บ้านไร่

จ.อุทัยธานี

61180

4,974 0625563000286 บจ.เอเจซี อินเตอร์เทรด จากัด

3/3/2563

5,000,000

52102

ประกอบกิจการรับซื้อและจาหน่ายสินค้า
ทางการเกษตรทุกชนิด

424/6 หมู่ที่ 5

ต.โพธิ์ทอง

อ.ปางศิลาทอง

จ.กาแพงเพชร

62120

4,975 0623563000349 หจ.ภูมเรตก่อสร้าง

4/3/2563

4,000,000

41002

ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่
พักอาศัย

66/2 หมู่ที่ 4

ต.ท่าไม้

อ.พรานกระต่าย

จ.กาแพงเพชร

62110

10/3/2563

3,000,000

46530

ประกอบกิจการจาหน่ายรถไถเครื่องมือ
ทางการเกษตร และอุปกรณ์ต่อพ่วง

1293 หมู่ที่ 2

ต.ท่ามะเขือ

อ.คลองขลุง

จ.กาแพงเพชร

62120

4,977 0623563000357 หจ.กิจธนาทรัพย์ 1999
4,978 0623563000306 หจ.อินฟินิตี้ กรุ๊ป เอ็นเตอร์เท
นเม้นท์

5/3/2563
2/3/2563

2,000,000
1,000,000

49323
47190

ประกอบกิจการขนส่ง
84 หมู่ที่ 9
ประกอบธุรกิจการจาหน่าย ออกแบบ
91/13 หมู่ที่ 1
ติดตั้งระบบอุปกรณ์ แสง เสียง ภาพ
เฟอร์นิเจอร์ เครื่องดนตรี ห้องบันทึกเสียง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท
ออกแบบและจัดรูปแบบต่างๆ

ต.ท่ามะเขือ
ต.นครชุม

อ.คลองขลุง
อ.เมืองกาแพงเพชร

จ.กาแพงเพชร
จ.กาแพงเพชร

62120
62000

4,979 0623563000331 หจ.เอ็นทีดี ฮานเดล

4/3/2563

1,000,000

46109

ประกอบกิจการขายส่งสินค้าทั่วไปโดย
ได้รบั ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

ต.ในเมือง

อ.เมืองกาแพงเพชร

จ.กาแพงเพชร

62000

4,980 0623563000365 หจ.เพชรปฐมชัย
4,981 0623563000373 หจ.เค.พี.พี.โฮมดีไซน์
4,982 0623563000446 หจ.ฉลองการโยธา 54

6/3/2563
9/3/2563
20/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000

45101
41001
41002

ประกอบกิจการขายรถยนต์
24 หมู่ที่ 1 ถนนกาแพงเพชร-พิจิตร
รับเหมาก่อสร้าง
250/7 หมู่ที่ 6
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 100/3 หมู่ที่ 15
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่
ทาการ ถนน สะพาน เขื่อน

ต.สระแก้ว
ต.สระแก้ว
ต.อ่างทอง

อ.เมืองกาแพงเพชร
อ.เมืองกาแพงเพชร
อ.เมืองกาแพงเพชร

จ.กาแพงเพชร
จ.กาแพงเพชร
จ.กาแพงเพชร

62000
62000
62000

4,970 0613563000101 หจ.นานา โปรเจคท์

4,976 0623563000381 หจ.วรทิพย์ แทรคเตอร์

91/2 ถนนราษฎร์รวมใจ

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

4,983 0623563000462 หจ.อ.นรินทร์การโยธา

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

30/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง รวมถึง
รับทางานโยธาทุกประเภท

39 หมู่ที่ 15

ต.นาบ่อคา

อ.เมืองกาแพงเพชร

จ.กาแพงเพชร

62000

3/3/2563

1,000,000

43210

ติดตั้งข้อต่อและการเดินสายไฟ การ
เดินสายโทรคมนาคมสร้างเครือข่าย
คอมพิวเตอร์

36/2 หมู่ที่ 5

ต.หนองปลิง

อ.เมืองกาแพงเพชร

จ.กาแพงเพชร

62000

4,985 0625563000308 บจ.หฤษฏ์ เอสเธติค จากัด
4,986 0625563000316 บจ.ช.1 เยาวราช จากัด

18/3/2563
18/3/2563

1,000,000
1,000,000

86202
47732

ประกอบกิจการคลินิกโรคเฉพาะทาง
95 ถนนราษฎร์รวมใจ
ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร
144 ถนนวิจิตร 2
พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทาเทียม
สิ่งดังกล่าว

ต.ในเมือง
ต.ในเมือง

อ.เมืองกาแพงเพชร
อ.เมืองกาแพงเพชร

จ.กาแพงเพชร
จ.กาแพงเพชร

62000
62000

4,987 0625563000324 บจ.เอสพีอาร์เทคโนโลยี จากัด

19/3/2563

1,000,000

46900

ขายส่งสินค้าทั่วไปหลายชนิด โดยไม่
เฉพาะเจาะจงว่าเป็นสินค้าประเภทใด

86 ถนนเทศา 1

ต.ในเมือง

อ.เมืองกาแพงเพชร

จ.กาแพงเพชร

62000

4,988 0623563000454 หจ.บีเอ็ม ฟู๊ดแลนด์ 99

27/3/2563

1,000,000

20232

ประกอบกิจการผลิต ซื้อ - ขาย ปลีกส่ง
เครื่องสาอางทุกประเภท

69/2 หมู่ที่ 3

ต.ท่าไม้

อ.พรานกระต่าย

จ.กาแพงเพชร

62110

4,989 0623563000322 หจ.สวัสดิ์ไพบูลย์ เซอร์วสิ

3/3/2563

1,000,000

47190

จาหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค รวมถึงการ 424/8 หมู่ที่ 5
บริการทุกชนิด

ต.โพธิ์ทอง

อ.ปางศิลาทอง

จ.กาแพงเพชร

62120

4,990 0623563000411 หจ.ประจวบ คอนสตรัคชั่น

16/3/2563

1,000,000

43221

ประกอบกิจการออกแบบ ก่อสร้าง พัฒนา 38 หมู่ที่ 10
ผลิต ติดตั้ง วางท่อ ต่อท่อ ปฎิบัติการ ใช้
ตรวจสอบ รักษาไว้

ต.ป่าพุทรา

อ.ขาณุวรลักษบุรี

จ.กาแพงเพชร

62130

4,991 0625563000332 บจ.เทสที มิลค์ จากัด
4,992 0623563000390 หจ.ป นวลจันทร์
4,993 0625563000294 บจ.วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง จากัด

24/3/2563
10/3/2563
6/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000

01411
41002
46209

ประกอบกิจการเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ประกอบกิจการจาหน่ายพืชผลทางการ
เกษตร

109 หมู่ที่ 11
510 หมูท่ ี่ 2
282 หมูท่ ี่ 4

ต.โค้งไผ่
ต.คลองน้าไหล
ต.ระหาน

อ.ขาณุวรลักษบุรี
อ.คลองลาน
อ.บึงสามัคคี

จ.กาแพงเพชร
จ.กาแพงเพชร
จ.กาแพงเพชร

62140
62180
62210

4,994 0623563000420 หจ.คุ้มวงษ์ ก่อสร้าง
4,995 0623563000314 หจ.โฟนช้อป

17/3/2563
3/3/2563

600,000
500,000

41001
47413

รับเหมาก่อสร้าง
ซื้อขายและซ่อมโทรศัพท์มือถือ โน๊ตบุ๊ค
และอุปกรณ์เสริม

95 หมู่ที่ 13
2/3 ถนนบารุงราษฎร์

ต.พรานกระต่าย
ต.ในเมือง

อ.พรานกระต่าย
อ.เมืองกาแพงเพชร

จ.กาแพงเพชร
จ.กาแพงเพชร

62110
62000

4,996 0623563000403 หจ.เอ.เอ็ม.พี 999
4,997 0623563000438 หจ.พัชรากร คอมมิวนิเคชั่น
4,998 0635563000278 บจ.ไท หลิน แฟชั่น จากัด

13/3/2563
20/3/2563
9/3/2563

500,000
300,000
10,000,000

41002
61101
13121

รับเหมาก่อสร้าง
77/67 หมู่ที่ 6
ประกอบกิจการบริการระบบอินเทอร์เน็ต 12/1 หมู่ที่ 19
โรงงานทอผ้า ถักผ้า ผ้ายืดและผลิตภัณฑ์ 615/1 หมูท่ ี่ 7
เกี่ยวกับผ้าทุกชนิด

ต.สระแก้ว
ต.เทพนคร
ต.แม่กุ

อ.เมืองกาแพงเพชร
อ.เมืองกาแพงเพชร
อ.แม่สอด

จ.กาแพงเพชร
จ.กาแพงเพชร
จ.ตาก

62000
62000
63110

4,999 0635563000324 บจ.เลค วิว วิลล่า แอนด์ กอล์ฟ
คลับ แม่สอด(ประเทศไทย) จากัด

24/3/2563

5,000,000

68102

ประกอบกิจการจัดสรรที่ดินเพื่อขายขาย
อสังหาริมทรัพย์

ต.พะวอ

อ.แม่สอด

จ.ตาก

63110

4,984 0625563000278 บจ.กาแพงเพชร แอด ทูร์ จากัด

229 หมู่ที่ 2

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

5,000 0635563000251 บจ.ทราเวลเล็กซ์โฮลดิ้ง(เอเชีย)
จากัด

5/3/2563

5,000,000

41001

ประกอบกิจการสร้างที่อยู่อาศัยให้กลุ่มผู้มี 78 หมู่ที่ 2
รายได้และผู้สูงอายุ

ต.วาเล่ย์

อ.พบพระ

จ.ตาก

63160

5,001 0635563000235 บจ.วรัทยา ทรานสปอร์ต จากัด
5,002 0635563000286 บจ.โนเบิล อีสต์ กรุ๊ป จากัด

2/3/2563
9/3/2563

2,000,000
2,000,000

49339
10779

ประกอบกิจการรับจ้างขนส่งสินค้า
ผลิต จาหน่าย สินค้าประเภท เครื่องปรุง
รส อาหารสาเร็จรูปทุกชนิด

ต.แม่กุ
ต.แม่สอด

อ.แม่สอด
อ.แม่สอด

จ.ตาก
จ.ตาก

63110
63110

5,003 0635563000332 บจ.เอ็น แอนด์ เอ็ม เทรดดิ้ง
เซอร์วสิ จากัด

25/3/2563

2,000,000

96309

ประกอบกิจการให้บริการเป็นตัวแทน รับ 665 หมู่ที่ 2
โอนเงิน รับถอนเงิน รับจ่ายเงิน

ต.พระธาตุผาแดง

อ.แม่สอด

จ.ตาก

63110

5,004 0635563000375 บจ.สปีดไฟเบอร์ 3949 จากัด

30/3/2563

2,000,000

43210

ประกอบกิจการบริการติดตั้งรื้อถอน
โครงข่าย โครงสร้างระบบอินเตอร์เน็ต
การติดตั้งไฟฟ้า

ต.แม่สอด

อ.แม่สอด

จ.ตาก

63110

5,005 0635563000316 บจ.เวนิชนิว อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต
จากัด

17/3/2563

1,000,000

46109

ประกอบกิจการนาเข้าและส่งออกสินค้า 399/90 หมู่ที่ 10
อุปโภคบริโภคในประเทศและต่างประเทศ
ทุกชนิ

ต.น้ารึม

อ.เมืองตาก

จ.ตาก

63000

5,006 0633563000284 หจ.โกรอิ้ง แคปปิตอล โฮลดิ้ง 2020

2/3/2563

1,000,000

64201

ประกอบกิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ลงทุน 13/48 ถนนสายเอเซีย
ในธุรกิจการเงินเป็นหลัก

ต.แม่สอด

อ.แม่สอด

จ.ตาก

63110

5,007 0633563000306 หจ.ทีดีเอส เทรดดิ้ง

3/3/2563

1,000,000

46101

ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออก สินค้าทาง 334/8 หมู่ที่ 2
การเกษตรทุกชนิด

ต.ท่าสายลวด

อ.แม่สอด

จ.ตาก

63110

5,008 0633563000322 หจ.วีบีบูรพา

9/3/2563

1,000,000

31001

ประกอบกิจการผลิต จาหน่าย นาเข้า
ส่งออก เฟอร์นิเจอร์ไม้ ชุดตกแต่งเครื่อง
เรือนและสิ่งประดิษฐ์ที่ทาจากไม้

269 หมู่ที่ 2

ต.แม่ปะ

อ.แม่สอด

จ.ตาก

63110

5,009 0633563000365 หจ.วรชิต ศูนย์สอนภาษา

26/3/2563

1,000,000

85491

ประกอบกิจการศูนย์สอนภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ

25/3 ถนนบ้านทุ่ง

ต.แม่สอด

อ.แม่สอด

จ.ตาก

63110

5,010 0633563000373 หจ.ปาลิดา เรนทัล เซอร์วสิ เซส

26/3/2563

1,000,000

79909

ประกอบกิจการให้เช่ารถยนต์ รถตู้โดย
สายและห้องเช่าให้กับบุคคลอื่น

891 หมู่ที่ 1

ต.ท่าสายลวด

อ.แม่สอด

จ.ตาก

63110

5,011 0635563000243 บจ.โฮงสล่า อาร์คิเทคท์ จากัด

3/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย

83/12 ถนนบ้านทุ่ง

ต.แม่สอด

อ.แม่สอด

จ.ตาก

63110

5,012 0635563000260 บจ.เอ็มเอส เวสท์ คอร์ปอเรชั่น
จากัด

5/3/2563

1,000,000

46694

ซื้อและจาหน่าย แปรรูปกระดาษ
1199 หมู่ที่ 2
ผลิตภัณฑ์กระดาษ เพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์
และของใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

ต.แม่ปะ

อ.แม่สอด

จ.ตาก

63110

5,013 0635563000294 บจ.เอ แอนด์ ดี สหซัพพลาย จากัด 12/3/2563
5,014 0635563000308 บจ.เอ็มพีเอส คอนสทรัคชั่น แอนด์ 16/3/2563
เทรดดิ้ง จากัด

1,000,000
1,000,000

41002
46109

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออก สินค้า
อุปโภค บริโภค

ต.แม่สอด
ต.ท่าสายลวด

อ.แม่สอด
อ.แม่สอด

จ.ตาก
จ.ตาก

63110
63110

217/1 หมู่ที่ 1
888 ถนนสมัครสรรพการ

99/15 ถนนสมัครสรรพการ

81/10 ถนนสายเอเซีย
1199/1 หมู่ที่ 1

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

5,015 0635563000341 บจ.ซาเซย์น เทรดดิ้ง จากัด

25/3/2563

1,000,000

52292

ประกอบกิจการ บริการเดินพิธกี ารผ่าน
ทางศุลกากร

164/51 ถนนศรีพานิช

ต.แม่สอด

อ.แม่สอด

จ.ตาก

63110

5,016 0635563000359 บจ.สินมณี สมบูรณ์ จากัด

26/3/2563

1,000,000

47732

ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องประดับ
อัญมณี ทางสื่ออินเตอร์เน็ต

1111/100 หมู่ที่ 9

ต.แม่ปะ

อ.แม่สอด

จ.ตาก

63110

5,017 0635563000367 บจ.บ้านเพื่อน จากัด

30/3/2563

1,000,000

52292

ประกอบกิจกรรมของตัวแทนผู้รบั จัดการ 468 หมู่ที่ 1
ขนส่งสินค้าและตัวแทนออกของ (ตัวแทน
ดาเนินพิธกี ารศุลกากร)

ต.ท่าสายลวด

อ.แม่สอด

จ.ตาก

63110

5,018 0633563000314 หจ.รุ่งธิดา เคมีเกษตร

9/3/2563

1,000,000

46692

ประกอบกิจการจาหน่ายปุ๋ย ยาปราบ
ศัตรูพืช เคมีเกษตร สินค้าเกษตร

466 หมู่ที่ 4

ต.แม่ระมาด

อ.แม่ระมาด

จ.ตาก

63140

19/3/2563
2/3/2563
26/3/2563

800,000
500,000
400,000

47912
47190
47612

ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ประกอบกิจการจาหน่ายสินค้าทั่วไป
ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องใช้
สานักงาน เครื่องเขียน

92/2 หมู่ที่ 1
185 หมู่ที่ 2
3/4 ถนนตากสิน

ต.แม่ระมาด
ต.ท่าสายลวด
ต.หนองหลวง

อ.แม่ระมาด
อ.แม่สอด
อ.เมืองตาก

จ.ตาก
จ.ตาก
จ.ตาก

63140
63110
63000

2/3/2563

300,000

46311

ประกอบกิจการจาหน่ายเนื้อสัตว์ชาแหละ 2/40 ถนนบัวคูณ
ทุกชนิด

ต.แม่สอด

อ.แม่สอด

จ.ตาก

63110

16/3/2563

200,000

46510

ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีก เครื่อง 68/19 ถนนสายเอเซีย
คอมพิวเตอร์ ชื้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ต.แม่สอด

อ.แม่สอด

จ.ตาก

63110

5,024 0645563000111 บจ.เอ็นเอ็นเอ อินเตอร์ กรุ๊ป จากัด 10/3/2563

2,000,000

46319

ประกอบกิจการค้า ผลิต จัดจาหน่าย
นาเข้า ส่งออก สินค้าประเภทเครื่องแกง
พริกแกง

ต.บ้านป้อม

อ.คีรมี าศ

จ.สุโขทัย

64160

5,025 0643563000187 หจ.ริทึ่ม-อาร์
5,026 0645563000103 บจ.สุโขทัย ฟิตเนส จากัด

13/3/2563
4/3/2563

1,000,000
1,000,000

47219
46433

ประกอบกิจการขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 33/70 ถนนศรีอินทราทิตย์
ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องออกกาลัง 114/4-5 หมู่ที่ 1
กาย

ต.ธานี
ต.บ้านกล้วย

อ.เมืองสุโขทัย
อ.เมืองสุโขทัย

จ.สุโขทัย
จ.สุโขทัย

64000
64000

5,027 0645563000138 บจ.เติมฝัน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด

17/3/2563

1,000,000

85491

กิจกรรมการเรียนภาษา หรือทักษะการ
พูดอ่านเขียนภาษาต่าง ๆ

ต.เมืองสวรรคโลก

อ.สวรรคโลก

จ.สุโขทัย

64110

5,028 0645563000146 บจ.จิลซัน จากัด

25/3/2563

1,000,000

46900

ประกอบกิจการขายสินค้าอุปโภค บริโภค 98 หมู่ที่ 7
ทุกชนิด

ต.บ้านใหม่สุขเกษม

อ.กงไกรลาศ

จ.สุโขทัย

64170

9/3/2563
6/3/2563

1,000,000
600,000

55101
52214

รีสอร์ท
ประกอบกิจการบริการรถยก รถลากจูง
รถที่เสียหรือเกิดอุบัติเหตุ

ต.บ้านสวน
ต.ธานี

อ.เมืองสุโขทัย
อ.เมืองสุโขทัย

จ.สุโขทัย
จ.สุโขทัย

64220
64000

5,019 0633563000349 หจ.เนยพาปัง
5,020 0633563000292 หจ.วี.วี.เซอร์วสิ แอนด์ เทรดดิ้ง
5,021 0633563000357 หจ.ตาก แอคเซสเซอรี่ส์
5,022 0633563000276 หจ.กอไก่อินเตอร์
5,023 0633563000331 หจ.เอ็กซ์ตร้าคอมพิวเตอร์ซิสเต็มส์

5,029 0643563000179 หจ.วันสุข รีสอร์ท สุโขทัย
5,030 0643563000152 หจ.วิทวัสรถยก สุโขทัย

345 หมู่ที่ 3

69/9 ซอย1 ถนนประชาราษฎร์

22/2 หมู่ที่ 10
133/7 ถนนสิงหวัฒน์

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

5,031 0643563000161 หจ.เพิ่มพูล แอนด์ แก้วเนย

9/3/2563

150,000

82110

รับเป็นผู้บริหารด้านการพาณิชย์กรรม
อุตสาหกรรม การตลาด การจาหน่ายน
เป็นต้น

48 หมู่ที่ 4

ต.บ้านสวน

อ.เมืองสุโขทัย

จ.สุโขทัย

64220

5,032 0655563000634 บจ.โฟตอน เซ็นเตอร์ พิษณุโลก
จากัด

6/3/2563

5,000,000

45101

ประกอบกิจการค้ารถยนต์ทุกชนิด และ
อุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้า

954 หมู่ที่ 9

ต.ท่าโพธิ์

อ.เมืองพิษณุโลก

จ.พิษณุโลก

65000

5,033 0655563000642 บจ.สิงหวัฒน์คอนกรีต จากัด
5,034 0655563000693 บจ.พี อาร์ เอส ปิโตรเลียมไทย
จากัด

9/3/2563
18/3/2563

5,000,000
5,000,000

23951
49323

ประกอบกิจการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
161/1 หมู่ที่ 3
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 209 หมูท่ ี่ 5
และคนโดยสารทางบก ทางน้า ทางอากาศ
ในประเทศและต่างประเทศ

ต.พลายชุมพล
ต.บึงพระ

อ.เมืองพิษณุโลก
อ.เมืองพิษณุโลก

จ.พิษณุโลก
จ.พิษณุโลก

65000
65000

5,035 0655563000651 บจ.สมฤทัย พร็อพเพอร์ตี้ จากัด

11/3/2563

3,000,000

68102

ประกอบกิจการ ซื้อ จัดหา เช่า เช่าซื้อ ถือ 33/29 ซอย3 ถนนพระลือ
กรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ขาย
จัดสรร ที่ดิน พร้อมสิ่งปลุกสร้าง

ต.ในเมือง

อ.เมืองพิษณุโลก

จ.พิษณุโลก

65000

5,036 0653563000471 หจ.พีเอส. เรโวลูชั่น

2/3/2563

1,000,000

43210

ประกอบกิจการติดตั้งและเดินสายไฟ สาย 263 หมู่ที่ 1
โทรคมนาคม เครือข่ายคอมพิวเตอร์

ต.ท่าทอง

อ.เมืองพิษณุโลก

จ.พิษณุโลก

65000

5,037 0653563000497 หจ.คุ้มเซฟตี้อีควิปเม้นท์

4/3/2563

1,000,000

46499

ประกอบกิจการขายส่งเครื่องจักรและ
อุปกรณ์

ต.หัวรอ

อ.เมืองพิษณุโลก

จ.พิษณุโลก

65000

5,038 0655563000561 บจ.ก็อดสปีด จากัด
5,039 0655563000570 บจ.พีเอ็นเอ เคมิสทรี่ จากัด

3/3/2563
3/3/2563

1,000,000
1,000,000

49323
46691

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 120/5 ซอย25 ถนนธรรมบูชา
ประกอบกิจการจาหน่ายเคมีภัณฑ์ ระบบ 400/129 หมู่ที่ 3
บาบัดน้า เคมีพื้นฐานทั่วไป

ต.ในเมือง
ต.หัวรอ

อ.เมืองพิษณุโลก
อ.เมืองพิษณุโลก

จ.พิษณุโลก
จ.พิษณุโลก

65000
65000

5,040 0655563000588 บจ.สุภาพร 2521 จากัด

5/3/2563

1,000,000

41001

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย

33/3 หมู่ที่ 3

ต.บ้านกร่าง

อ.เมืองพิษณุโลก

จ.พิษณุโลก

65000

5,041 0655563000596 บจ.บีเคเค แอคเซสเซอรี่ จากัด

5/3/2563

1,000,000

47413

ประกอบกิจการจาหน่าย อุปกรณืมือถือ
ทุกประเภท

8/131 หมู่ที่ 7

ต.หัวรอ

อ.เมืองพิษณุโลก

จ.พิษณุโลก

65000

5,042 0655563000600 บจ.อนุตตรีย์ 99 จากัด

5/3/2563

1,000,000

43210

ประกอบกิจการรับเหมาและให้คาปรึกษา 33/2 หมู่ที่ 3
ออกแบบระบบด้านไฟฟ้า

ต.หัวรอ

อ.เมืองพิษณุโลก

จ.พิษณุโลก

65000

5,043 0655563000618 บจ.เทรเบิ้ลยู อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด

5/3/2563

1,000,000

70202

ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา ด้านงาน 222/24 หมู่ที่ 3
บริการ การเงิน การลงทุน และให้
คาแนะนาปัญหาที่เกี่ยวกับด้านบริหาร

ต.หัวรอ

อ.เมืองพิษณุโลก

จ.พิษณุโลก

65000

5,044 0655563000626 บจ.เคโร๊ะบิวตี้ จากัด

6/3/2563

1,000,000

46443

ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องสาอางค์
และอาหารเสริม ความงาม

ต.ท่าโพธิ์

อ.เมืองพิษณุโลก

จ.พิษณุโลก

65000

402/6 หมู่ที่ 6

222/6-8 หมู่ที่ 7

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

5,045 0655563000677 บจ.ดีลส์อินวิคต้า จากัด

12/3/2563

1,000,000

70209

ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา ด้านงาน 222/33 หมู่ที่ 3
บริการ การเงิน การลงทุน และให้
คาแนะนาปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหาร

ต.หัวรอ

อ.เมืองพิษณุโลก

จ.พิษณุโลก

65000

5,046 0655563000685 บจ.สยาม โมดินเทค จากัด
5,047 0655563000707 บจ.เดอะ ชนนิ จากัด

12/3/2563
18/3/2563

1,000,000
1,000,000

58202
46319

ประกอบกิจการจัดทาซอฟแวร์สาเร็จรูป 1123/8 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2
ประกอบกิจการจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร 88/39 หมู่ที่ 11
เสริมเพื่อสุขภาพและความงาม

ต.ในเมือง
ต.ท่าทอง

อ.เมืองพิษณุโลก
อ.เมืองพิษณุโลก

จ.พิษณุโลก
จ.พิษณุโลก

65000
65000

5,048 0655563000715 บจ.อซิมุธ เทค (ประเทศไทย) จากัด 23/3/2563

1,000,000

72109

ประกอบกิจการออกแบบและพัฒนาระบบ 82/170 หมู่ที่ 8
โครงสร้างพื้นฐานทางเทคดนโลยีสาหรับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ต.ท่าโพธิ์

อ.เมืองพิษณุโลก

จ.พิษณุโลก

65000

5,049 0655563000723 บจ.เอราวัณจิวเวลรี่ จากัด

24/3/2563

1,000,000

47732

ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่ง
เครื่องประดับจากอัญมณี โลหะมีค่าและ
กึ่งมีค่า หินมีค่า ไข่มุก

50 ถนนพระองค์ดา

ต.ในเมือง

อ.เมืองพิษณุโลก

จ.พิษณุโลก

65000

5,050 0655563000731 บจ.ตะวันฟอร์ไลฟ์ จากัด
5,051 0653563000551 หจ.เหรียญทองพาณิชย์ 888
5,052 0653563000489 หจ.ดีดี เกษตรนครไทย

26/3/2563
23/3/2563
3/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000

47739
47214
46692

ประกอบกิจการจาหน่ายพระเครื่อง
ประกอบกิจการค้าข้าว
ประกอบกิจการจาหน่ายปุ๋ย เคมีเกษตร
เมล็ดธัญพืช อาหารสัตว์ ร้านขายของชา

60/5 หมู่ที่ 2
66 หมู่ที่ 2
33 หมู่ที่ 13

ต.ท่าทอง
ต.บางกระทุ่ม
ต.นครไทย

อ.เมืองพิษณุโลก
อ.บางกระทุ่ม
อ.นครไทย

จ.พิษณุโลก
จ.พิษณุโลก
จ.พิษณุโลก

65000
65110
65120

5,053 0653563000501 หจ.ธรรมมะฤทธิ์ คอนสตรัคชั่น

5/3/2563

1,000,000

41001

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย

1/3 หมู่ที่ 5

ต.วังทอง

อ.วังทอง

จ.พิษณุโลก

65130

5,054 0653563000608 หจ.ที.อาร์. เทรนด์ เทคโนโลยี
แอนด์ เทรดดิ้ง

27/3/2563

1,000,000

43210

ประกอบกิจการรับติดตั้งเคเบิ้ล สายไฟ
168 หมู่ที่ 13
อุปกรณ์ไฟฟ้าและสื่อสาร พร้อมซ่อมแซม
บารุงรักษา

ต.บางระกา

อ.บางระกา

จ.พิษณุโลก

65140

5,055 0653563000560 หจ.งานดี 1978

23/3/2563

1,000,000

70209

ประกอบกิจการจาหน่ายอุปกรร์ไฟฟ้า
และอิเล็คทรอนิกส์ ทุกชนิด พร้อมติดตั้ง

11 หมู่ที่ 2

ต.วังวน

อ.พรหมพิราม

จ.พิษณุโลก

65150

5,056 0655563000545 บจ.เอ็นทีพี คอนส์ จากัด

2/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างงาน
อาคาร และงานโยธา รับออกแบบ เขียน
แบบงานอาคาร และบ้านพักอาศัย

53 หมู่ที่ 3

ต.หนองแขม

อ.พรหมพิราม

จ.พิษณุโลก

65150

5,057 0653563000519 หจ.เอราวัณการเกษตรและ
เคมีภัณฑ์

6/3/2563

1,000,000

47733

ประกอบกิจการขายปลีกและขายส่งเมล็ด 660/7-8 หมู่ที่ 4
พันธุ์ชนิดต่างๆ เป็น พันธุ์ข้าวชนิดต่างๆ
เมล็ดพันธุ์ควบคุม

ต.เนินมะปราง

อ.เนินมะปราง

จ.พิษณุโลก

65190

24/3/2563

1,000,000

46599

ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องกรองน้า
พร้อมวัสดุ อุปกรณ์

ต.บ้านกลาง

อ.วังทอง

จ.พิษณุโลก

65220

5,058 0653563000586 หจ.ปิยะเครื่องกรองน้า พิษณุโลก

66/2 หมู่ที่ 8

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

5,059 0655563000669 บจ.พีเจไนน์ จากัด

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

12/3/2563

1,000,000

47721

ประกอบกิจการขายปลีกยารักษาโรค
ผลิตภัณฑ์ยาอื่น ๆ ยาสมุนไพร และ
เครื่องเทศที่ใช้ในยาสมุนไพร

236 หมู่ที่ 17

ต.บ้านกลาง

อ.วังทอง

จ.พิษณุโลก

65220

5,060 0653563000624 หจ.เอ แอนด์ เอ็น ไอทีเวิรค์ ซิสเต็ม 31/3/2563
5,061 0653563000543 หจ.ประสมทรัพย์ เซอร์วสิ
20/3/2563

700,000
500,000

47413
47190

ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์ไอที
ประกอบกิจการขายปลีกสินค้าอื่นๆใน
ร้านค้าทั่วไป

38/9 ถนนปราบไตรจักร
80/243 ถนนประชาอุทิศ

ต.ในเมือง
ต.ในเมือง

อ.เมืองพิษณุโลก
อ.เมืองพิษณุโลก

จ.พิษณุโลก
จ.พิษณุโลก

65000
65000

5,062 0653563000616 หจ.ทรัพย์น้า วิศวกรรม 2020

30/3/2563

500,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร
และรับเหมาระบบประปา

221/65 หมู่ที่ 3

ต.วังพิกุล

อ.วังทอง

จ.พิษณุโลก

65130

3/3/2563

300,000

69200

ประกอบกิจการรับทาบัญชี ตรวจสอบ
บัญชี การให้คาปรึกษาด้านภาษี

80/76 หมู่ที่ 10

ต.วัดจันทร์

อ.เมืองพิษณุโลก

จ.พิษณุโลก

65000

5,064 0653563000578 หจ.ดีซี ไลฟ์ พลัส

23/3/2563

200,000

47219

ประกอบกิจการจาหน่ายอาหารเสริม
เครื่องสาอาง

61 หมู่ที่ 2

ต.หัวรอ

อ.เมืองพิษณุโลก

จ.พิษณุโลก

65000

5,065 0653563000594 หจ.อมรินทร์2020

26/3/2563

200,000

47721

ประกอบกิจการจาหน่ายน้ายาฆ่าเชื้อ ทา
ความสะอาด

601 ถนนพระองค์ขาว

ต.ในเมือง

อ.เมืองพิษณุโลก

จ.พิษณุโลก

65000

5,066 0653563000535 หจ.สเปรย์ แอนด์ โก โพรดักท์

17/3/2563

150,000

46691

ประกอบกิจการขายส่งเคมีภัณฑ์ทาง
อุตสาหกรรม

397/105 หมู่ที่ 10

ต.บึงพระ

อ.เมืองพิษณุโลก

จ.พิษณุโลก

65000

9/3/2563

100,000

82199

การบันทึกรายการธุรกรรมทางการค้า การ 28 หมู่ที่ 8
จัดเตรียมหรือการตรวจสอบบัญชีการเงิน
การเตรียมเอกสาร พิมพ์เอกสาร

ต.สมอแข

อ.เมืองพิษณุโลก

จ.พิษณุโลก

65000

20/3/2563
27/3/2563

5,000,000
5,000,000

45103
68101

ประกอบกิจการขายรถยนต์มือสอง
112 หมู่ที่ 7 ถนนคลองคะเชนทร์
การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น 121 หมู่ที่ 8
ของตนเอง

ต.คลองคะเชนทร์
ต.ท่าหลวง

อ.เมืองพิจิตร
อ.เมืองพิจิตร

จ.พิจิตร
จ.พิจิตร

66000
66000

5,070 0665563000219 บจ.จีเอชซี แอสเสท แฮปปี จากัด 23/3/2563
5,071 0665563000154 บจ.พิจิตร เมดิคอล พลาสติก จากัด 4/3/2563

2,500,000
2,000,000

41001
32501

ประกอบกิจการรับสร้างบ้าน คอนโด
4/180 ถนนสระหลวง
ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายอุปกรณ์ 137/1 หมู่ที่ 8
ทางการแพทย์

ต.ในเมือง
ต.ป่ามะคาบ

อ.เมืองพิจิตร
อ.เมืองพิจิตร

จ.พิจิตร
จ.พิจิตร

66000
66000

5,072 0663563000187 หจ.สามมิตรพิจิตร

13/3/2563

1,000,000

46594

การขายส่งเครื่องจักรอุปกรณ์และ
เฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในสานักงาน

ต.ในเมือง

อ.เมืองพิจิตร

จ.พิจิตร

66000

5,073 0663563000209 หจ.ก้าวหน้า 2563 ก่อสร้าง
5,074 0665563000227 บจ.ภู่ภูผา คอนสตรัคชั่น จากัด

26/3/2563
24/3/2563

1,000,000
1,000,000

41002
41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
191 หมู่ที่ 9
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร 19 หมู่ที่ 6
พาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทาการ
ถนน สะพาน เขื่อน

ต.ดงตะขบ
ต.ท่านั่ง

อ.ตะพานหิน
อ.โพทะเล

จ.พิจิตร
จ.พิจิตร

66110
66130

5,075 0665563000197 บจ.สยามเป็นหนึ่งค้าข้าว จากัด

18/3/2563

1,000,000

46315

ประกอบกิจการค้าข้าว

ต.วังหลุม

อ.ตะพานหิน

จ.พิจิตร

66150

5,063 0655563000553 บจ.พีซี กฎหมาย การบัญชี จากัด

5,067 0653563000527 หจ.ขวัญเมือง การบัญชี

5,068 0663563000195 หจ.ชนากานต์ 2020
5,069 0665563000243 บจ.เบสท์โก้ เอสเตท จากัด

14/348 ถนนสระหลวง

59/1 หมู่ที่ 4

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

5,076 0663563000161 หจ.ลาชชี่

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

5/3/2563

1,000,000

96100

ประกอบกิจการบริการทางด้านสุขภาพ 92/1 หมู่ที่ 11
เข่น การทาผมและการรักษาความงาม ต่อ
ขนตาและขนคิ้ว

ต.วังทรายพูน

อ.วังทรายพูน

จ.พิจิตร

66180

5,077 0665563000189 บจ.พีเอ็นซีบูม 9999 จากัด

12/3/2563

1,000,000

46692

ประกอบกิจการจาหน่ายปุ๋ยเคมี วัสดุและ 9 หมู่ที่ 6
อุปกรณ์ เครื่องมือทางการเกษตร

ต.วังทรายพูน

อ.วังทรายพูน

จ.พิจิตร

66180

5,078 0665563000201 บจ.จัตตุทรัพย์การโยธา จากัด

19/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ผลิตและ 62 หมู่ที่ 6
จาหน่ายคอนกรีต และวัสดุผสมคอนกรีต
เสาเข็ม อิฐ ดิน หิน ทราย

ต.วังจิก

อ.โพธิ์ประทับช้าง

จ.พิจิตร

66190

9/3/2563

1,000,000

47721

ค้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมุนไพรเพื่อ
สุขภาพ เครื่องสาอาง

175/1 หมู่ที่ 4

ต.เขาทราย

อ.ทับคล้อ

จ.พิจิตร

66230

5,080 0665563000171 บจ.พิมพ์ทวี จากัด
5,081 0665563000235 บจ.พิจิตร เพ็ทแคร์ จากัด

9/3/2563
26/3/2563

1,000,000
500,000

47221
75000

ร้านขายปลีกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ประกอบกิจการโรงพยาบาลสัตว์ให้
คาปรึกษา รักษาสัตว์ และจาหน่ายยา
รักษาและยารักษาและอุปกรณ์เกี่ยวกับ
สัตว์ทุกชนิด

192 หมู่ที่ 4
91/5 ถนนบึงสีไฟ

ต.เขาทราย
ต.ในเมือง

อ.ทับคล้อ
อ.เมืองพิจิตร

จ.พิจิตร
จ.พิจิตร

66230
66000

5,082 0663563000179 หจ.อาร์เอ็น ออนไลน์

11/3/2563

500,000

43210

ติดตั้ง ซ่อมแซม ให้คาปรึกษาพร้อมทั้ง
161/5 หมู่ที่ 8
บารุงรักษา เดินสายสื่อสาร กล้องวงจรปิด
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ต.วังจิก

อ.โพธิ์ประทับช้าง

จ.พิจิตร

66190

5,083 0673563000357 หจ.68 เครื่องก่อสร้าง
5,084 0673563000331 หจ.วัชรขจร ปิโตรเลียม

9/3/2563
5/3/2563

5,000,000
5,000,000

41002
47300

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ทุกชนิด 146 หมู่ที่ 4
ประกอบกิจการสถานีบริการจาหน่าย
245 หมู่ที่ 2
น้ามันเชื้อเพลิง น้ามัหล่อลื่น น้ามันต่างๆ
ค้าน้ามันเชื้อเพลิง และผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมทุกชนิด

ต.บุ่งคล้า
ต.ท่าโรง

อ.หล่มสัก
อ.วิเชียรบุรี

จ.เพชรบูรณ์
จ.เพชรบูรณ์

67110
67130

5,085 0675563000421 บจ.ห้างทองมีสุข จากัด

24/3/2563

5,000,000

47732

ประกอบกิจการขายปลีกเครื่องประดับ
เช่น ทอง ทองคาแท่ง และทองรูปพรรณ

2233-2234 หมู่ที่ 11

ต.หนองไผ่

อ.หนองไผ่

จ.เพชรบูรณ์

67140

5,086 0675563000332 บจ.888สไตล์(ประเทศไทย) จากัด
5,087 0675563000413 บจ.วานิชโสภณ ดี.ซี. จากัด

4/3/2563
23/3/2563

5,000,000
3,000,000

46414
47219

ประกอบกิจการขายส่งเสื้อผ้า
ประกอบกิจการค้าอาหารแห้ง อาหาร
สาเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
เครื่องกระป๋องและเครื่องอุปโภคอื่น

46/3 หมู่ที่ 6
34/11 ถนนสามัคคีชัย

ต.นายม
ต.หล่มสัก

อ.เมืองเพชรบูรณ์
อ.หล่มสัก

จ.เพชรบูรณ์
จ.เพชรบูรณ์

67210
67110

5,088 0675563000405 บจ.เจบี ฟีนิกซ์ จากัด

19/3/2563

2,000,000

46421

การขายเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทอนิกส์
ชนิดใช้ในครัวเรือน

179 หมู่ที่ 6

ต.น้าหนาว

อ.น้าหนาว

จ.เพชรบูรณ์

67260

2/3/2563

1,500,000

46209

ประกอบกิจการรับซื้อพืชไร่

88/8 หมู่ที่ 3

ต.ท่าโรง

อ.วิเชียรบุรี

จ.เพชรบูรณ์

67130

5,079 0665563000162 บจ.แฮปปี้ อิม จากัด

5,089 0673563000292 หจ.โชคทวีทรัพย์ โลจิสติกส์

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

5,090 0673563000420 หจ.ไอ.วี. ริช
5,091 0675563000324 บจ.คารินญา จากัด

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

27/3/2563
3/3/2563

1,000,000
1,000,000

47912
46593

การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต
การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้
ในงานอุตสาหกรรม

160 หมู่ที่ 1
389 หมูท่ ี่ 1

ต.บ้านโตก
ต.นางั่ว

อ.เมืองเพชรบูรณ์
อ.เมืองเพชรบูรณ์

จ.เพชรบูรณ์
จ.เพชรบูรณ์

67000
67000

9/3/2563

1,000,000

47411

ประกอบกิจการจาหน่าย ซ่อม ติดตั้ง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์
สานักงานและอุปกรณ์สื่อสาร ทุกชนิด

166/299 ถนนสามัคคีชัย

ต.ในเมือง

อ.เมืองเพชรบูรณ์

จ.เพชรบูรณ์

67000

5,093 0675563000448 บจ.ออโต้ไอทีคอมมิวนิเคชั่น จากัด

30/3/2563

1,000,000

46510

ประกอบกิจการจาหน่าย ซ่อม ติดตั้ง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์
สานักงานและอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด

166/298 ถนนสามัคคีชัย

ต.ในเมือง

อ.เมืองเพชรบูรณ์

จ.เพชรบูรณ์

67000

5,094 0673563000365 หจ.ม.เมทัล ชีท 2020

10/3/2563

1,000,000

25111

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายหลังคา 268 หมู่ที่ 5
เหล็ก ประตูม้วน รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์
ของสินค้าดังกล่าวทุกชนิด

ต.น้าชุน

อ.หล่มสัก

จ.เพชรบูรณ์

67110

5,095 0673563000390 หจ.น้าพุวสั ดุก่อสร้าง

20/3/2563

1,000,000

47524

ประกอบกิจการค้าวัสดุและอุปกรณ์การ
ก่อสร้าง

170/1 หมู่ที่ 2

ต.บ้านกลาง

อ.หล่มสัก

จ.เพชรบูรณ์

67110

5,096 0675563000359 บจ.ชิล ริช 24 จากัด

9/3/2563

1,000,000

01619

กิจกรรมสนับสนุนการผลิตพืชผลซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น

124/7 หมู่ที่ 3

ต.หนองไขว่

อ.หล่มสัก

จ.เพชรบูรณ์

67110

13/3/2563

1,000,000

68101

ประกอบกิจการจาหน่ายบ้านจัดสรร และ 23/2 หมู่ที่ 2
ที่ดิน จาหน่ายอสังหาริมทรัพย์

ต.ตาลเดี่ยว

อ.หล่มสัก

จ.เพชรบูรณ์

67110

4/3/2563

1,000,000

46209

ประกอบกิจการรับซื้อ และจาหน่ายสินค้า 245 หมู่ที่ 6
เกษตร ส่งออกและนาเข้าสินค้าทุกชนิด

ต.หินฮาว

อ.หล่มเก่า

จ.เพชรบูรณ์

67120

5,099 0673563000411 หจ.กิติคุณ คอนสตรัคชั่น

25/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง 69 หมู่ที่ 1
ทุกชนิด

ต.ท่าโรง

อ.วิเชียรบุรี

จ.เพชรบูรณ์

67130

5,100 0673563000438 หจ.เมจิกพลัส บิวตี้
5,101 0675563000391 บจ.แบมบี้ สไตล์ บาย ทีพี จากัด

31/3/2563
18/3/2563

1,000,000
1,000,000

47912
47912

การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต
ปะรกอบกิจการจาหน่ายปลีก ส่ง เสื้อผ้า
และสินค้าแฟชั่นทุกประเภท ผ่านระบบ
ออนไลน์

179/1 หมู่ที่ 9
76/2 หมู่ที่ 3

ต.ท่าโรง
ต.หนองไผ่

อ.วิเชียรบุรี
อ.หนองไผ่

จ.เพชรบูรณ์
จ.เพชรบูรณ์

67130
67140

5,102 0675563000430 บจ.ครูฮันนี่ จากัด

27/3/2563

1,000,000

70209

ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาและให้
คาแนะนาเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง

111 หมู่ที่ 9

ต.บ้านโภชน์

อ.หนองไผ่

จ.เพชรบูรณ์

67140

5,103 0675563000375 บจ.บางกอกโซเชียลและเทคโนโลยี
จากัด

10/3/2563

1,000,000

62011

ประกอบกิจกรรมการจัดทาโปรแกรมเว็บ 176/2 หมู่ที่ 8
เพจและเครือข่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

ต.ท่าข้าม

อ.ชนแดน

จ.เพชรบูรณ์

67150

2/3/2563

1,000,000

47300

ประกอบการจาหน่ายน้ามันเชื้อเพลิงทุก
ชนิด ทั้งปลีกและส่ง

ต.ซับสมอทอด

อ.บึงสามพัน

จ.เพชรบูรณ์

67160

5,092 0675563000367 บจ.โซดิแอคคอมพิวเตอร์ จากัด

5,097 0675563000383 บจ.ทารัญญาโฮม จากัด
5,098 0673563000314 หจ.กอขิงไทย

5,104 0673563000284 หจ.ทัดเทียม เอนเนอร์จี เซอร์วสิ

122/1 หมู่ที่ 2

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

5,105 0673563000306 หจ.กรีน โซล่าร์ 1985

3/3/2563

1,000,000

35101

ประกอบกิจการบริการติดตั้งแผงพลังงาน 273 หมู่ที่ 11
แสงอาทิตย์ โซล่าร์เซล

ต.กันจุ

อ.บึงสามพัน

จ.เพชรบูรณ์

67160

5,106 0673563000403 หจ.เอสพีที ห้วยสะแก

20/3/2563

1,000,000

47300

ประกอบกิจการสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง 320 หมู่ที่ 9

ต.ซับสมอทอด

อ.บึงสามพัน

จ.เพชรบูรณ์

67160

5/3/2563

1,000,000

49323

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
และคนโดยสารทั้งทางบกทางอากาศ ทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ

33 หมู่ที่ 12

ต.สระกรวด

อ.ศรีเทพ

จ.เพชรบูรณ์

67170

5,108 0673563000349 หจ.ดีดี เขาค้อ คอนสตรัคชั่น
5/3/2563
5,109 0673563000381 หจ.เชี่ยวชาญวัสดุก่อสร้าง (เขาค้อ) 19/3/2563

1,000,000
1,000,000

41002
23929

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ประกอบกิจการผลิต และจาหน่ายวัสดุ
ก่อสร้างทุกชนิด

164 หมู่ที่ 6
99/2 หมู่ที่ 13

ต.ทุ่งสมอ
ต.เขาค้อ

อ.เขาค้อ
อ.เขาค้อ

จ.เพชรบูรณ์
จ.เพชรบูรณ์

67270
67270

5,110 0673563000373 หจ.นนทรี บิลเดอร์
5,111 0705563000811 บจ.ดี.เอส.วี.ธุรกิจ จากัด
5,112 0705563000706 บจ.บิก๊ ฟู้ดส์ บัดดี้ เชฟ จากัด

16/3/2563
13/3/2563
5/3/2563

100,000
6,000,000
5,000,000

41001
41002
47211

ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 179 หมู่ที่ 1
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
4/2 หมู่ที่ 7
ประกอบกิจการจาหน่ายไก่ชาแหละและ 319/5 หมูท่ ี่ 1
ไก่แปรรูปทุกชนิด

ต.โคกสะอาด
ต.จอมบึง
ต.เกาะพลับพลา

อ.ศรีเทพ
อ.จอมบึง
อ.เมืองราชบุรี

จ.เพชรบูรณ์
จ.ราชบุรี
จ.ราชบุรี

67170
70150
70000

5,113 0705563000749 บจ.ห้วยไผ่ อินเตอร์เทรด จากัด

9/3/2563

5,000,000

10294

ประกอบกิจการจัดตั้งโรงงานเพื่อผลิต
อาหารสัตว์บกและสัตว์น้า

5 หมู่ที่ 3

ต.น้าพุ

อ.เมืองราชบุรี

จ.ราชบุรี

70000

5,114 0705563000731 บจ.เดอะ บาร์น เฮาส์ แอนด์ ฟาร์ม
(ประเทศไทย) จากัด

9/3/2563

4,000,000

56101

ประกอบกิจการร้านอาหาร

313 หมู่ที่ 3

ต.เจดีย์หัก

อ.เมืองราชบุรี

จ.ราชบุรี

70000

5,115 0705563000714 บจ.วัน สต๊อป เดรี่ ฟาร์ม จากัด

6/3/2563

4,000,000

01411

ประกอบกิจการฟาร์มโคนม เลี้ยงวัว รีด
นมวัว

99/9 หมู่ที่ 15

ต.เขาขลุง

อ.บ้านโป่ง

จ.ราชบุรี

70110

5,116 0705563000846 บจ.โชคหรรษาเทรดดิ้ง จากัด

17/3/2563

2,000,000

16101

ประกอบกิจการ สับ บด ย่อยไม้ และเศษ 87 หมู่ที่ 2
วัสดุเหลือใช้

ต.บ่อกระดาน

อ.ปากท่อ

จ.ราชบุรี

70140

5,117 0703563000348 หจ.ภูธราซัน ออยล์
5,118 0705563000668 บจ.นิธกิ ุล จากัด

13/3/2563
5/3/2563

2,000,000
1,500,000

47300
92001

ประกอบกิจการ จาหน่ายน้ามันเชื้อเพลิง
ประกอบกิจการผู้แทนจาหน่ายสลากกิน
แบ่งรัฐบาล

112 หมู่ที่ 6
58,60,62 ถนนยุคประชา

ต.กรับใหญ่
ต.บ้านโป่ง

อ.บ้านโป่ง
อ.บ้านโป่ง

จ.ราชบุรี
จ.ราชบุรี

70190
70110

5,119 0703563000313 หจ.ออล ไทม์ โลจิสติกส์

3/3/2563

1,000,000

49339

ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทุกประเภท
ทางถนนโดยยานพาหนะ

177/37 หมู่ที่ 3

ต.โคกหม้อ

อ.เมืองราชบุรี

จ.ราชบุรี

70000

5,120 0703563000330 หจ.เอสเอ็ม.คอนสตรัคชัน2020

6/3/2563

1,000,000

43301

ประกอบกิจการรับติดตั้งงานกระจก
อลูมิเนียม ฝ้า เพดาน และสแตนเลส

127/1 หมู่ที่ 3

ต.พิกุลทอง

อ.เมืองราชบุรี

จ.ราชบุรี

70000

23/3/2563
26/3/2563

1,000,000
1,000,000

38110
41002

รับขน และกาจัดขยะ
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุก
ประเภท

124/2 ถนนเสือป่า
9/1 หมู่ที่ 4

ต.หน้าเมือง
ต.หนองกลางนา

อ.เมืองราชบุรี
อ.เมืองราชบุรี

จ.ราชบุรี
จ.ราชบุรี

70000
70000

5,107 0675563000341 บจ.เพชรศรีเทพ ขนส่ง จากัด

5,121 0703563000364 หจ.ราชาศิลป์
5,122 0703563000381 หจ.ภคพล 2020

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

5,123 0705563000595 บจ.เกลเชอร์ ไวบ์ จากัด

2/3/2563

1,000,000

47595

ประกอบกิจการร้านขายปลีก
เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดในครัวเรือน

5,124 0705563000773 บจ.ธนธิดา2020 จากัด

12/3/2563

1,000,000

41002

5,125 0705563000781 บจ.ชุ่มเย็น คอนสตรัคชั่น 6365
จากัด

12/3/2563

1,000,000

5,126 0705563000838 บจ.บางกอก สุพรีม เรียลเอสเตท
จากัด

17/3/2563

5,127 0705563000854 บจ.พี-เอเวอร์ จากัด
5,128 0705563000862 บจ.สวัสดิ์ 63 จากัด
5,129 0703563000305 หจ.เอส.ไทม์ ดีเวลลอป

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
8/146 หมู่ที่ 4 ซอย8

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

ต.ดอนตะโก

อ.เมืองราชบุรี

จ.ราชบุรี

70000

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 145/949 หมู่ที่ 9
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่
ทาการ ถนน สะพาน อุโมงค์

ต.ดอนตะโก

อ.เมืองราชบุรี

จ.ราชบุรี

70000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 146 หมู่ที่ 2
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่
ทาการ ถนน สะพาน อุโมงค์

ต.ห้วยไผ่

อ.เมืองราชบุรี

จ.ราชบุรี

70000

1,000,000

68101

ประกอบกิจการ ฝาก ขาย เช่า จัดหา
319/92 หมู่ที่ 1
อสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน คอนโด ทาวน์โฮม
ตึกแถว อาคารพาณิชย์ ทั้งบ้านใหม่และเก่า

ต.เกาะพลับพลา

อ.เมืองราชบุรี

จ.ราชบุรี

70000

18/3/2563
18/3/2563

1,000,000
1,000,000

46441
20121

ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค
ประกอบกิจการผลิตและจาหน่าย ปุ๋ย
อินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ

110/24 หมู่ที่ 13
44 ถนนอุดมศิริ

ต.เจดีย์หัก
ต.หน้าเมือง

อ.เมืองราชบุรี
อ.เมืองราชบุรี

จ.ราชบุรี
จ.ราชบุรี

70000
70000

2/3/2563

1,000,000

20115

ประกอบกิจการผลิต และจาหน่าย ถ่าน
อัดแท่ง ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง ทุกประเภท

25/1 หมู่ที่ 9

ต.ท่าผา

อ.บ้านโป่ง

จ.ราชบุรี

70110

23/3/2563

1,000,000

82110

ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงาน
เกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม

5/25 ถนนบ้านดอนตูม

ต.บ้านโป่ง

อ.บ้านโป่ง

จ.ราชบุรี

70110

5,131 0705563000692 บจ.เอพีไอ ฟูดส์ แอนด์ คอสเมติค
จากัด

5/3/2563

1,000,000

10799

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่าย วัตถุ
เจือปนอาหาร เครื่องดื่ม

73/1 หมู่ที่ 3

ต.ลาดบัวขาว

อ.บ้านโป่ง

จ.ราชบุรี

70110

5,132 0705563000790 บจ.พรรณราย ทีแอลเอ็ม จากัด

12/3/2563

1,000,000

96104

ประกอบธุรกิจสถานเสริมความงาม ให้
คาปรึกษาและตรวจรักษาผิวพรรณ

110 เทสโก้โลตัส บ้านโป่ง ห้องเลขที่ พีจี ต.หนองอ้อ
007 หมู่ที่ 5

อ.บ้านโป่ง

จ.ราชบุรี

70110

5,133 0705563000803 บจ.นางฟ้าปาริชาต ขนส่ง จากัด

13/3/2563

1,000,000

49323

การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคน
โดยสาร

16 หมู่ที่ 4

ต.บ้านม่วง

อ.บ้านโป่ง

จ.ราชบุรี

70110

5,134 0705563000820 บจ.ณัฐกาญจน์ อาหารสัตว์ จากัด

16/3/2563

1,000,000

46206

ประกอบกิจการ ค้าอาหารสัตว์ทุกชนิด
ทั้งปลีกและส่ง

25/1 หมู่ที่ 14

ต.คุ้งพยอม

อ.บ้านโป่ง

จ.ราชบุรี

70110

5,135 0705563000617 บจ.เอ็นเอ็นพี ฟู้ดส์ ซัพพลาย จากัด

2/3/2563

1,000,000

47219

ประกอบกิจการค้าผงผัก ผงผลไม้ ผง
สมุนไพร ผงเครื่องเทศ

24/1 หมู่ที่ 4

ต.ธรรมเสน

อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

70120

5,130 0703563000372 หจ.ปาริฉัตรสโตร์

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

5,136 0705563000676 บจ.ทรีโฟร์ คอสเมติกส์ (ประเทศ
ไทย) จากัด

5/3/2563

1,000,000

10619

ประกอบกิจการผลิต จาหน่าย ผลิตภัณฑ์ 168 หมู่ที่ 4
เสริมอาหาร วิตามิน เพื่อสุขภาพและ
ความงาม เครื่องสาอาง อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้เสริมความงาม

ต.บางโตนด

อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

70120

5,137 0705563000722 บจ.พี แอนด์ เอ เทรดดิ้ง 2517
จากัด

9/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

69/1 หมู่ที่ 5

ต.ดอนทราย

อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

70120

5,138 0705563000757 บจ.เอ็ม พี เอส เอ้าท์ซอร์ส โพรไว
เดอร์ จากัด

10/3/2563

1,000,000

70209

ประกอบกิจการรับบริหาร จัดการ
ดาเนินการ ที่ปรึกษา แนะนา ช่วยเหลือ
วางระบบงาน จัดองค์การ บริหารด้าน
ทรัพยากรบุคคล โฆษณาประชาสัมพันธ์
การเงิน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การ
ผลิต

109 หมู่ที่ 5

ต.ดอนทราย

อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

70120

5,139 0705563000871 บจ.วาสินเวชภัณฑ์ จากัด

23/3/2563

1,000,000

47721

ประกอบกิจการจาหน่าย ยา เคมีภัณฑ์
อาหารเกี่ยวกับสัตว์

189/5 หมู่ที่ 1

ต.ดอนกระเบื้อง

อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

70120

5,140 0705563000889 บจ.เพอร์เฟคท์ โลจิสติก (2020)
จากัด

23/3/2563

1,000,000

49323

ประกอบกิจการขนส่งขนถ่ายสินค้า

54 หมู่ที่ 5

ต.สร้อยฟ้า

อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

70120

3/3/2563

1,000,000

46313

ประกอบกิจการขายมะพร้าว น้ามะพร้าว
และสินค้าเกษตรทุกชนิด

59/4 หมู่ที่ 5

ต.ดอนกรวย

อ.ดาเนินสะดวก

จ.ราชบุรี

70130

10/3/2563

1,000,000

35101

ประกอบกิจการในธุรกิจพลังงานทดแทน
ในรูปแบบต่างๆ

211/10 หมู่ที่ 3

ต.จอมบึง

อ.จอมบึง

จ.ราชบุรี

70150

5,143 0705563000609 บจ.วอนโด้กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จากัด

2/3/2563

1,000,000

16220

ประกอบกิจการ ผลิตและจาหน่ายบ้าน
98/15 หมู่ที่ 5
สาเร็จรูป ออฟฟิตสาเร็จรูปที่ทาจากเหล็ก
และไม้ทุกชนิด

ต.วังเย็น

อ.บางแพ

จ.ราชบุรี

70160

5,144 0705563000641 บจ.ไอเดียล การ์เด้น คอนซัลท์
จากัด

4/3/2563

1,000,000

46209

ประกอบกิจการจาหน่ายพืชผลทางการ
เกษตร

9/1 หมู่ที่ 7

ต.บางแพ

อ.บางแพ

จ.ราชบุรี

70160

5,145 0705563000684 บจ.ทูแอนด์ทีออยล์ จากัด

5/3/2563

1,000,000

47300

ประกอบกิจการจาหน่ายน้ามันเชื้อเพลิง
ทุกชนิด

68 หมู่ที่ 10

ต.วัดเพลง

อ.วัดเพลง

จ.ราชบุรี

70170

5,146 0703563000291 หจ.สุรศักดิ์ อลูมินั่ม แอนด์กลาส

2/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 18 หมู่ที่ 11
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่
ทาการ ถนน สะพานและงานก่อสร้าง
อย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทางานโยธา
ทุกประเภท

ต.ท่าเคย

อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

70180

5,141 0705563000625 บจ.สิรวิ รรณ โคโค่นัท จากัด
5,142 0705563000765 บจ.เคเอส มาริไทม์ จากัด

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

5,147 0705563000897 บจ.พี.พี. โค-ออพเพอเรท จากัด

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

26/3/2563

1,000,000

20121

ประกอบกิจการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอื่นๆ
เพื่อจาหน่ายในประเทศและต่างประเทศ

179 หมู่ที่ 6

ต.สวนผึ้ง

อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

70180

5,148 0703563000321 หจ.นกยูง 88

5/3/2563

1,000,000

49323

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้า ทาง
อากาศ

266/1 หมู่ที่ 9

ต.กรับใหญ่

อ.บ้านโป่ง

จ.ราชบุรี

70190

5,149 0705563000633 บจ.เซคเตอร์ พี จากัด

4/3/2563

1,000,000

47912

ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่ง ทาง
อินเตอร์เน็ตสินค้าอุปโภค บริโภค เช่น
เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ
เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
วิตามิน

23 หมู่ที่ 9

ต.กรับใหญ่

อ.บ้านโป่ง

จ.ราชบุรี

70190

20/3/2563

500,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 100 หมู่ที่ 6
อาคารที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ สถานที่
ทาการ ถนน สะพาน เขื่อน

ต.คูบัว

อ.เมืองราชบุรี

จ.ราชบุรี

70000

5,151 0705563000650 บจ.มี ลัคกี้ 99 จากัด

4/3/2563

500,000

47732

ประกอบกิจการร้านขายปลีกเครื่องประดับ 18 หมู่ที่ 1
เครื่องเรือน

ต.สร้อยฟ้า

อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

70120

5,152 0703563000399 หจ.ลาภพาณิชย์
5,153 0713563000305 หจ.บัวแก้ว คชพรร

30/3/2563
2/3/2563

500,000
1,000,000

49339
47711

ประกอบกิจการบริการขนส่งสัตว์มีชีวติ
ประกอบธุรกิจการขายปลีกเสื้อผ้า
สาเร็จรูป สาหรับบุรษุ สตรี เช่น เสื้อ
กางเกง

230 หมู่ที่ 1
19/43 หมู่ที่ 8

ต.ตะนาวศรี
ต.ปากแพรก

อ.สวนผึ้ง
อ.เมืองกาญจนบุรี

จ.ราชบุรี
จ.กาญจนบุรี

70180
71000

5,154 0713563000372 หจ.ครัวไทยนิวฟู้ด

26/3/2563

1,000,000

10799

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่าย น้า
แกงสัมปรุงสาเร็จ พริกแกงปรุงสาเร็จ
อาหารกึ่งสาเร็จรูปและเครื่องดื่ม

84/1 หมู่ที่ 2

ต.ท่าล้อ

อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี

71000

5,155 0713563000381 หจ.ดีแปดสิบเอ็ด
5,156 0715563000692 บจ.ล่าซาทรัพย์ จากัด

27/3/2563
6/3/2563

500,000
1,000,000

41002
46441

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
163/24 หมู่ที่ 3
ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัช 1/86 หมูท่ ี่ 5
ภัณฑ์เคมีภัณฑ์เครื่องมือแพทย์

ต.ปากแพรก
ต.ท่ามะขาม

อ.เมืองกาญจนบุรี
อ.เมืองกาญจนบุรี

จ.กาญจนบุรี
จ.กาญจนบุรี

71000
71000

5,157 0715563000731 บจ.ห้างเพชรทองทรัพย์ทวีและ
นาฬิกา ทองแท้เยาวราช จากัด

9/3/2563

5,000,000

47732

ประกอบกิจการขายปลีก เครื่องประดับ 2/67 ถนนอู่ทอง
นาก เงิน เพชร พลอย อัญมณี และสินค้าที่
เกี่ยวข้อง

ต.บ้านเหนือ

อ.เมืองกาญจนบุรี

จ.กาญจนบุรี

71000

5,158 0715563000749 บจ.กาญจน์ มาชิ จากัด

9/3/2563

1,000,000

56101

ประกอบกิจการภัตตาคาร ทุกชนิด

ต.ท่ามะขาม

อ.เมืองกาญจนบุรี

จ.กาญจนบุรี

71000

5,150 0703563000356 หจ.ส. สุกฤษฎิ์ คอนสตรัคชั่น

55/55 หมู่ที่ 2

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

5,159 0715563000757 บจ.ภูมิใจ ทรานสปอร์ต แอนด์ ซัพ
พลายเชน จากัด

11/3/2563

1,000,000

52292

ประกอบกิจการกระบวนการโดยรวมของ 45/11 หมู่ที่ 8
การไหลของวัสดุ สินค้า ตลอดจนข้อมูล
และธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านองค์การที่เป็นผู้ส่ง
มอบ ผู้ผลิต ผู้จัดจาหน่าย

ต.แก่งเสี้ยน

อ.เมืองกาญจนบุรี

จ.กาญจนบุรี

71000

5,160 0715563000765 บจ.เอ็กซ์บีด-ี เฮ้าส์ จากัด
5,161 0715563000773 บจ.อะดิน ซัพพลาย แอนด์
เซอร์วสิ จากัด

11/3/2563
12/3/2563

1,000,000
1,000,000

41002
41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ต.ท่าล้อ
ต.ปากแพรก

อ.ท่าม่วง
อ.เมืองกาญจนบุรี

จ.กาญจนบุรี
จ.กาญจนบุรี

71000
71000

5,162 0715563000811 บจ.เหมืองแร่พุพญา จากัด

20/3/2563

1,000,000

08999

ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ 110/201 หมู่ที่ 10
แยกแร่ แปรสภาพแร่ หลอมแร่ สารวจแร่
ทุกชนิด

ต.ปากแพรก

อ.เมืองกาญจนบุรี

จ.กาญจนบุรี

71000

5,163 0715563000820 บจ.เพาเวอร์ ไนน์ กอล์ฟ ทัวร์
(ไทยแลนด์) จากัด

25/3/2563

1,000,000

93111

การดาเนินงานเกี่ยวกับสิ่งอานวยความ
สะดวกสาหรับการแข่งขัน กีฬา

493 หมู่ที่ 9

ต.วังด้ง

อ.เมืองกาญจนบุรี

จ.กาญจนบุรี

71000

5,164 0715563000846 บจ.สัตยะดีเวลลอปเม้นท์ จากัด

27/3/2563

1,000,000

46107

ประกอบกิจการจาหน่าย เป็นตัวแทน
จาหน่าย นาเข้า ส่งออก วัสดุก่อสร้าง
อะลูมิเนียม เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ก่อสร้าง

89/19 หมู่ที่ 5 ซอยท่ามะขาม 12

ต.ท่ามะขาม

อ.เมืองกาญจนบุรี

จ.กาญจนบุรี

71000

5,165 0715563000854 บจ.ทู อีเลฟเฟนท์ ออร์แกนิค เคมี
คอล เฟอร์ทิไลเซอร์ จากัด

27/3/2563

1,000,000

20121

ประกอบกิจการผลิต และจาหน่าย ปุ๋ย
10/8 หมู่ที่ 4
ธรรมชาติ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยหมัก
และปุ๋ยสูตรเคมีต่าง ๆ ทุกชนิด

ต.ปากแพรก

อ.เมืองกาญจนบุรี

จ.กาญจนบุรี

71000

5,166 0715563000862 บจ.ทุ่งเก้าทัพ แคมป์ จากัด

30/3/2563

300,000

82301

ประกอบกิจการจัดอบรม สัมมนา
82/3 หมู่ที่ 1
กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุว
กาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์

ต.วังด้ง

อ.เมืองกาญจนบุรี

จ.กาญจนบุรี

71000

5,167 0715563000633 บจ.แคปครอป จากัด

2/3/2563

1,000,000

72102

ประกอบกิจการให้บริการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรรวมทั้งให้
คาแนะนาและตรวจพื้นที่ทาการเกษตร

128 หมู่ที่ 1

ต.ท่าม่วง

อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี

71110

5,168 0715563000650 บจ.แมค อินดัสทรีส์ (2020) จากัด

4/3/2563

5,000,000

46696

ประกอบกิจการจาหน่าย และผลิต กระสุน 1/19 หมู่ที่ 4
อาวุธยุทโธปกรณ์สงคราม ทุกชนิด เมื่อ
ได้รบั อนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ต.ม่วงชุม

อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี

71110

5,169 0715563000668 บจ.พิณสุวรรณฟาร์ม จากัด
5,170 0715563000684 บจ.แสงชัยรุ่งเรือง 59 จากัด

4/3/2563
6/3/2563

1,000,000
3,000,000

01499
41002

ประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์และค้าสัตว์มีชีวติ 2/8 หมู่ที่ 9
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
70/12 หมู่ที่ 4

ต.พังตรุ
ต.วังศาลา

อ.ท่าม่วง
อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี
จ.กาญจนบุรี

71110
71110

165/26 หมู่ที่ 6
66/3 ถนนแสงชูโต 20

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

5,171 0715563000781 บจ.สวัสดี วันเดอร์ฟูลไลฟ์ จากัด

16/3/2563

1,000,000

46443

ประกอบกิจการขายส่งเครื่องสาอาง
658/111 หมู่ที่ 2
ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม และครีมบารุงผิว

ต.ท่าม่วง

อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี

71110

5,172 0715563000803 บจ.ดูบัว อาร์คิเทคท์ จากัด

18/3/2563

1,000,000

56101

ประกอบกิจการร้านค้า ร้านอาหาร และ
เครื่องดื่ม ซื้อมาขายไป นาเข้าส่งออก
สินค้าทุกชนิด

ต.หนองขาว

อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี

71110

5,173 0713563000330 หจ.โชคจานงค์ ขนส่ง
5,174 0715563000625 บจ.ณัฐนิรษา ฟู้ดส์ จากัด

9/3/2563
2/3/2563

1,000,000
5,000,000

49323
56101

ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้า 58 หมู่ที่ 2
ประกอบกิจการร้านอาหาร อาหารที่ปรุง 162 หมู่ที่ 16
ขึ้นเพื่อบริโภคทันที และอาหารทุกประเภท

ต.พงตึก
ต.ตะคร้าเอน

อ.ท่ามะกา
อ.ท่ามะกา

จ.กาญจนบุรี
จ.กาญจนบุรี

71120
71120

26/3/2563

1,000,000

46530

ประกอบกิจการค้า ผลิตอะไหล่
เครื่องจักรกลทางการเกษตร

4/15 ถนนตะคร้าเอน 7

ต.ตะคร้าเอน

อ.ท่ามะกา

จ.กาญจนบุรี

71120

5/3/2563

1,000,000

68102

ประกอบกิจการจัดสรรที่ดิน ซื้อขายที่ดิน
และขายบ้านพร้อมที่ดิน

10 หมู่ที่ 2

ต.แสนตอ

อ.ท่ามะกา

จ.กาญจนบุรี

71130

13/3/2563

500,000

49339

ประกอบกิจการรับขน ย้าย ถม ถ่ายเท
กรวด หิน ดินทราย

20 หมู่ที่ 2

ต.ดอนเจดีย์

อ.พนมทวน

จ.กาญจนบุรี

71140

4/3/2563

1,000,000

74902

ประกอบกิจการงานบริการเกี่ยวกับการ 105 หมู่ที่ 3
ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอ
นามัยและสิ่งแวดล้อม

ต.ทุ่งสมอ

อ.พนมทวน

จ.กาญจนบุรี

71140

18/3/2563

1,000,000

77400

ประกอบกิจการแฟรนไชส์ รวมถึงการ
ได้รบั หรือใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ต่าง ๆ

58/1 หมู่ที่ 3

ต.พนมทวน

อ.พนมทวน

จ.กาญจนบุรี

71140

13/3/2563
4/3/2563
11/3/2563
30/3/2563

2,000,000
1,000,000
5,000,000
1,000,000

41002
49323
46204
43120

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ประกอบกิจการขนส่ง ทุกประเภท
นาเข้า-ส่งออกเพื่อจาหน่ายโค-กระบือ
ประกอบกิจการรับถมดิน ปรับพื้นที่ ขาย
ที่ดิน ขุดบ่อกักเก็บน้า ลอกสวน ลอก
แปลงผัก

106/7 หมู่ที่ 3
41/5 หมู่ที่ 8
18 หมู่ที่ 6
31 หมู่ที่ 12

ต.ลุ่มสุ่ม
ต.บ่อพลอย
ต.วังไผ่
ต.สระลงเรือ

อ.ไทรโยค
อ.บ่อพลอย
อ.ห้วยกระเจา
อ.ห้วยกระเจา

จ.กาญจนบุรี
จ.กาญจนบุรี
จ.กาญจนบุรี
จ.กาญจนบุรี

71150
71160
71170
71170

5,184 0725563000455 บจ.ธนาทรัพย์ 168 จากัด

13/3/2563

3,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 172 หมู่ที่ 15
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่
ทาการ ถนน สะพาน เขื่อน

ต.จรเข้สามพัน

อ.อู่ทอง

จ.สุพรรณบุรี

71170

5,185 0715563000617 บจ.ตั้ม เซอร์วสิ ช็อป จากัด

2/3/2563

1,000,000

45201

ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม
บารุงรักษา ตรวจสอบ ยานพาหนะ
จักรยานยนต์ รถยนต์ ทุกชนิด

ต.สนามแย้

อ.ท่ามะกา

จ.กาญจนบุรี

71190

5,175 0715563000838 บจ.เค.เอช. วิศวกรรม จากัด
5,176 0715563000676 บจ.แสนสุข โฮม จากัด
5,177 0713563000364 หจ.เทิดทวีทรัพย์
5,178 0715563000641 บจ.บิ๊กแบร์เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอน
เม้นท์ จากัด
5,179 0715563000790 บจ.นรฤทธิ์ จากัด

5,180
5,181
5,182
5,183

0713563000356
0713563000313
0713563000348
0713563000399

หจ.พรทิพย์ คอนสตรัคชั่น 999
หจ.ทรัพย์ ส ใจซื่อ
หจ.ศุภชัย ฟาร์ม 168
หจ.เดชกล้าหาญ กรุ๊ป

199/24 หมู่ที่ 1

137 หมู่ที่ 4

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

5,186 0715563000706 บจ.สวนเมเปิ้ล จากัด
5,187 0715563000714 บจ.โพรเทค คอนซัลแตนท์ (2020)
จากัด

6/3/2563
9/3/2563

1,000,000
500,000

82302
78200

ประกอบกิจการจัดงานอีเว้นท์ ทุกประเภท 44 หมู่ที่ 4
ปรกอบกิจการรับจ้าง รับเหมาแรงงาน ให้ 431 หมู่ที่ 9
คาปรึกษา แนะนาเกี่ยวกับด้านแรงงาน
ต่างด้าว

ต.ลาดหญ้า
ต.หนองลู

อ.เมืองกาญจนบุรี
อ.สังขละบุรี

จ.กาญจนบุรี
จ.กาญจนบุรี

71190
71240

5,188 0715563000722 บจ.เดอะเนเจอร์คลับ จากัด

9/3/2563

50,000,000

68101

ประกอบกิจการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย 207/1 หมู่ที่ 3
และ สถานประกอบการแหล่งท่องเที่ยว

ต.หนองลู

อ.สังขละบุรี

จ.กาญจนบุรี

71240

5,189 0713563000321 หจ.สิทธิชัย การค้า

6/3/2563

2,000,000

55109

ประกอบกิจการบริการแพพัก แพล่อง
ร้านอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิด

92 หมู่ที่ 5

ต.ท่ากระดาน

อ.ศรีสวัสดิ์

จ.กาญจนบุรี

71250

5,190 0725563000404 บจ.บ้านสระพรีเมี่ยมไรซ์ จากัด

2/3/2563

5,000,000

46315

ประกอบธุรกิจการขายส่งข้าวและ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงสีข้าว

111/1 หมู่ที่ 2

ต.บ้านสระ

อ.สามชุก

จ.สุพรรณบุรี

72130

5,191 0725563000480 บจ.เอ แอนด์ บี อินโนเวชั่น พลัส
จากัด

18/3/2563

5,000,000

20232

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่าย
อุปกรณ์ที่ใช้สาหรับแต่งหน้า ทาผิว นวด
หน้าและเครื่องมือเสริมความงามทุกชนิด

28 หมู่ที่ 9

ต.บ่อสุพรรณ

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

72190

5,192 0723563000321 หจ.โชคขวัญชัยการโยธา
5,193 0725563000498 บจ.อีโค กรีน เอิรธ์ จากัด

6/3/2563
18/3/2563

3,000,000
2,000,000

41002
41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร
งานระบบบาบัดน้าดื่ม น้าเสีย และ
จาหน่ายอุปกรณ์จุลินทรีย์และเคมีภัณฑ์

29 หมู่ที่ 12
8 หมู่ที่ 3

ต.หนองโอ่ง
ต.ดอนคา

อ.อู่ทอง
อ.อู่ทอง

จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

72160
72160

5,194 0723563000348 หจ.เอสเค พัฒนา คอนสตรัคชั่น

16/3/2563

2,000,000

42101

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างถนน
สะพานและอุโมงค์

148 หมู่ที่ 6

ต.ทะเลบก

อ.ดอนเจดีย์

จ.สุพรรณบุรี

72250

5,195 0723563000283 หจ.ทเวนตี้ไนน์เฮ้าส์
5,196 0723563000291 หจ.วิสด้อมพลัส คอนสตรัคชั่น

2/3/2563
4/3/2563

1,000,000
1,000,000

41002
41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
102/1 หมู่ที่ 4
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 101/1 หมู่ที่ 2
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่
ทาการ ถนน สะพานและงานก่อสร้าง
อย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทางานโยธา
ทุกประเภท

ต.พิหารแดง
ต.ดอนตาล

อ.เมืองสุพรรณบุรี
อ.เมืองสุพรรณบุรี

จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

72000
72000

5,197 0723563000313 หจ.ดูดินดี 555

5/3/2563

1,000,000

43120

ประกอบกิจการบริการรับขุดดิน ถมดิน
ถมที่ ปรับปรุงที่ดิน ปรับปรุงพื้นที่ทุก
ชนิดทุกประเภท

177 หมู่ที่ 1

ต.ดอนตาล

อ.เมืองสุพรรณบุรี

จ.สุพรรณบุรี

72000

5,198 0723563000381 หจ.พรหมประสิทธิ์ 99
25/3/2563
5,199 0725563000391 บจ.๙ สุวรรณพืชผล จากัด
2/3/2563
5,200 0725563000412 บจ.เนชั่น มันนี่ แลนด์ (สุวรรณภูม)ิ
3/3/2563
จากัด

1,000,000
1,000,000
1,000,000

96201
46201
55101

ประกอบกิจการซักรีด
ประกอบกิจการค้าข้าว ข้าวโพด
ประกอบกิจการโรงแรม

117/54 หมู่ที่ 4
123/45 หมู่ที่ 5
99/9 หมู่ที่ 6

ต.ไผ่ขวาง
ต.ท่าระหัด
ต.สนามชัย

อ.เมืองสุพรรณบุรี
อ.เมืองสุพรรณบุรี
อ.เมืองสุพรรณบุรี

จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

72000
72000
72000

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

5,201 0725563000421 บจ.มี อินฟินิตี้ จากัด

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

3/3/2563

1,000,000

47511

ค้าผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ใย
สังเคราะห์ เส้นด้ายยืด เครื่องนุ่งห่ม
เสื้อผ้าสาเร็จรูป

5/5 ถนนพลายแก้ว

ต.ท่าพี่เลี้ยง

อ.เมืองสุพรรณบุรี

จ.สุพรรณบุรี

72000

5,202 0725563000501 บจ.ดิวนั คอนสตรัคชั่น สุพรรณบุรี
จากัด

19/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

215 หมู่ที่ 2

ต.ดอนมะสังข์

อ.เมืองสุพรรณบุรี

จ.สุพรรณบุรี

72000

5,203 0725563000528 บจ.เนเจอร์ อิน มี จากัด
5,204 0725563000536 บจ.ฤ ฤา เพนต์ จากัด

23/3/2563
23/3/2563

1,000,000
1,000,000

46443
45202

การขายส่งเครื่องสาอาง
การบารุงรักษาและการซ่อมตัวถังประตู
หน้าต่างและอื่นๆที่คล้ายกัน

47/1 หมู่ที่ 4
130/2 หมู่ที่ 5

ต.รั้วใหญ่
ต.พิหารแดง

อ.เมืองสุพรรณบุรี
อ.เมืองสุพรรณบุรี

จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

72000
72000

5,205 0725563000561 บจ.พีพีพี สยาม ออร์แกนิก จากัด
5,206 0723563000330 หจ.ด้วยความยินดี

30/3/2563
11/3/2563

1,000,000
1,000,000

20121
96309

ประกอบกิจการผลิตปุ๋ยเคมี
4/33 ถนนพันศรโยธา
ประกอบกิจการงานบริการเป็นตัวแทนขึ้น 227 หมู่ที่ 8
ทะเบียนแรงงานต่างด้าว

ต.รั้วใหญ่
ต.บางตาเถร

อ.เมืองสุพรรณบุรี
อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

72000
72110

5,207 0723563000399 หจ.สุธชิ า เซฟตี้ ซิสเท็ม

26/3/2563

1,000,000

43210

ประกอบกิจการบริการขายติดตั้งซ่อมแซม 76/72 ถนนศรีสาราญ 2
แก้ไขระบบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย

ต.สองพี่น้อง

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

72110

5,208 0723563000402 หจ.บ้านลูกชิ้น
5,209 0725563000439 บจ.ที อาร์ ดับเบิ้ลยู สตีล สตรัค
เจอร์ จากัด

27/3/2563
10/3/2563

1,000,000
1,000,000

10132
43909

ผลิตและจาหน่ายลูกชิ้นหมู
144 หมู่ที่ 5
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างงาน
27/2 หมู่ที่ 7
โครงสร้างเหล็กและงานก่อสร้างอื่นทุกชนิด

ต.เดิมบาง
ต.ปากน้า

อ.เดิมบางนางบวช
อ.เดิมบางนางบวช

จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

72120
72120

5,210 0725563000510 บจ.เอสเอ็มเค ไรซ์ กรุ๊ป จากัด
5,211 0723563000356 หจ.ซี.เอ็ม..เค.แอนด์.วาย.การ
ก่อสร้าง

19/3/2563
18/3/2563

1,000,000
1,000,000

46315
41002

ประกอบกิจการซื้อขายข้าวสารบรรจุถุง 43/2 หมู่ที่ 6
ประกอบกิจการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง 202/1 หมู่ที่ 2
ทุกชนิด

ต.เดิมบาง
ต.สามชุก

อ.เดิมบางนางบวช
อ.สามชุก

จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

72120
72130

5,212 0725563000471 บจ.เอ็มเพรส โซลูชั่น เทคโนโลยี
จากัด

17/3/2563

1,000,000

58202

การจัดทาซอฟต์แวร์สาเร็จรูป (ยกเว้น
ซอฟต์แวร์เกมสาเร็จรูป )

65/2 หมู่ที่ 4

ต.วังยาง

อ.ศรีประจันต์

จ.สุพรรณบุรี

72140

5,213 0723563000372 หจ.เพชรอู่ทอง

25/3/2563

1,000,000

64929

รับจานองโดยมิได้รบั ฝากเงินหรือรับเงิน
จากประชาชน

274 หมู่ที่ 11

ต.หนองโอ่ง

อ.อู่ทอง

จ.สุพรรณบุรี

72160

5,214 0725563000579 บจ.ไอเอ็ม อินฟินิตี้ จากัด

30/3/2563

1,000,000

10619

ประกอบกิจการผลิต รับจ้างผลิต
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เครื่องสาอาง

33 หมู่ที่ 12

ต.ดอนคา

อ.อู่ทอง

จ.สุพรรณบุรี

72160

2/3/2563
23/3/2563
31/3/2563
17/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

10722
46612
46204
49323

ประกอบกิจการส่งออกสินค้าสาเร็จรูป
ประกอบกิจการจาหน่ายน้ามันเชื้อเพลิง
ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวติ
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
คนโดยสาร ทั้งทางบก ทางน้า ทางอากาศฯ

48 หมู่ที่ 6
62 หมู่ที่ 3
60 หมู่ที่ 9
292 หมู่ที่ 16

ต.ดอนเจดีย์
ต.นิคมกระเสียว
ต.ศรีสาราญ
ต.บ่อสุพรรณ

อ.ดอนเจดีย์
อ.ด่านช้าง
อ.สองพี่น้อง
อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

72170
72180
72190
72190

5,215
5,216
5,217
5,218

0725563000382
0725563000544
0723563000411
0725563000463

บจ.๙ สุวรรณ จากัด
บจ.เจ รุ่งเรือง 1991 จากัด
หจ.เคมเทค คอนเนคชั่น
บจ.ทรัพย์สุพรรณทรัพย์สปอร์ต
จากัด

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

5,219 0725563000552 บจ.พิมพ์วรีย์ ฟาร์ม จากัด
5,220 0725563000447 บจ.ประเสริฐสุวรรณ จากัด

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

25/3/2563
10/3/2563

1,000,000
900,000

01450
10611

การเลี้ยงและการเพาะพันุสุ
ธ์ กร (หมู)
ประกอบกิจการโรงสีข้าว ขายส่งข้าและ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงสีช้าว

251 หมู่ที่ 2
80 หมู่ที่ 5

ต.ทะเลบก
ต.บ้านกร่าง

อ.ดอนเจดีย์
อ.ศรีประจันต์

จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

72250
72140

4/3/2563

500,000

41002

ประกอบกิจการบริการรับเหมาก่อสร้าง
รับเหมางานระบบ รับเหมาติดตั้งงาน
โครงสร้าง รับเหมาตกแต่งต่อเติม ทุก
ประเภท

269 หมู่ที่ 1

ต.บางพลับ

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

72110

5,222 0723563000364 หจ.อินฟินิตี้ แอท บีเอส
5,223 0735563002695 บจ.เอเจ ไฮบริด เพาเวอร์ จากัด

20/3/2563
25/3/2563

400,000
150,000,000

47190
35101

ประกอบกิจการค้าสินค้าอุปโภค
55/9 ถนนดาบฟ้าฟื้น
ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้า 23/3 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม
ให้กับการไฟฟ้านครหลวง/การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค/การไฟฟ้าฝ่ายผลิต โดยมีต้น
กาเนิดจากพลังงานน้า ลม แสงอาทิตย์
ชีวมวล ชีวภาพ น้า ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาต
และนิวเคลียร์

ต.ท่าพี่เลี้ยง
ต.ยายชา

อ.เมืองสุพรรณบุรี
อ.สามพราน

จ.สุพรรณบุรี
จ.นครปฐม

72000
73110

5,224 0735563002741 บจ.เควีฟู้ดโฮลดิ้ง จากัด

27/3/2563

60,000,000

70209

ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและ 58/3 หมู่ที่ 6 ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว ต.ตลาดจินดา
ให้คาแนะนาปัญหาเกี่ยวกับด้าน
บริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและการ
จัดจาหน่าย

อ.สามพราน

จ.นครปฐม

73110

5,225 0735563002440 บจ.หัวยิ้ม มีเดีย จากัด

13/3/2563

20,000,000

73101

ประกอบกิจการเผยแพร่โฆษณาต่าง ๆ การ 88 อาคารหลงไทยทาวเวอร์ หมู่ที่ 8
เข้าถึงอินเทอร์เน็ต การวางแผนแบรนด์
การสร้างแบรนด์ การถ่ายภาพ

ต.กระทุ่มล้ม

อ.สามพราน

จ.นครปฐม

73220

5,226 0733563000569 หจ.เจริญบิ๊ก กรุ๊ป 6395
5,227 0735563002326 บจ.ฟู้ด แวลู จากัด

3/3/2563
11/3/2563

5,000,000
5,000,000

47595
10801

จาหน่ายเครื่องไฟฟ้า และทองรูปพรรณ 184 หมู่ที่ 3
ประกอบกิจการผลิตอาหารสัตว์ทุกประเภท 121/1 หมู่ที่ 14

ต.นครปฐม
ต.ทัพหลวง

อ.เมืองนครปฐม
อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม
จ.นครปฐม

73000
73000

5,228 0735563002539 บจ.เอสจีที โค-ครีเอชั่นส์ แอนด์
อินโนเวชั่นส์ จากัด

19/3/2563

5,000,000

71102

ประกอบกิจการให้บริการออกแบบ ติดตั้ง 89/588 หมู่ที่ 1
ซ่อมแซม ให้คาปรึกษางานด้านวิศวกรรม
งานก่อสร้าง งานโยธา

ต.บางเตย

อ.สามพราน

จ.นครปฐม

73110

5,229 0735563002717 บจ.เซนเตอร์กลาส(ศาลายา) จากัด

26/3/2563

5,000,000

46639

ประกอบกิจการค้า จาหน่าย นาเข้าส่งออก กระจก ทุกชนิดทุกประเภท
รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานกระจกทุก
ชนิดทุกประเภท

ต.มหาสวัสดิ์

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

73170

5,221 0723563000305 หจ.ส.ก่อสร้าง 27

26/27 หมู่ที่ 1

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

5,230 0735563002733 บจ.ออลฟ่า เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

26/3/2563

5,000,000

46599

ประกอบกิจการจาหน่าย ประกอบ ติดตั้ง 114/12 หมู่ที่ 5
ตู้ควบคุมไฟฟ้า และวัสดุ อะไหล่ ทุกชนิด
ที่ใช้สาหรับอาคารสานักงาน และโรงงาน
อุตสาหกรรม

ต.ศาลายา

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

73170

5,231 0735563002377 บจ.แอล เอ็น เอส พร็อพเพอร์ตี้
จากัด

12/3/2563

5,000,000

41001

ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 88 หมู่ที่ 9 ถนนท่าพูด
ทุกประเภท

ต.ไร่ขิง

อ.สามพราน

จ.นครปฐม

73210

5,232 0735563002211 บจ.เอดับเบิ้ลเอ จากัด

6/3/2563

4,000,000

47113

ประกอบกิจการค้าปลีกประเภทร้าน
สะดวกซื้อ มินิมาร์ท ซึ่งมีรปู แบบที่
ประกอบการเองและขยายสาขาเอง
ระบบแฟรนไชส์

99/51 หมู่ที่ 5

ต.สามควายเผือก

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

73000

5,233 0735563002237 บจ.เฮง เฮง เงินสุขใจ จากัด

9/3/2563

4,000,000

68102

ประกอบกิจการขาย โอน จานอง จานา
แลกเปลี่ยนและจาหน่ายทรัพย์สินโดย
ประการอื่น

54 ถนนราชดาริห์

ต.พระปฐมเจดีย์

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

73000

5,234 0735563002342 บจ.ฟู้ด ฟีด อินกรีเดี้ยนส์ จากัด

11/3/2563

3,000,000

10801

ประกอบกิจการผลิตอาหารสัตว์ทุกประเภท 121 หมู่ที่ 14

ต.ทัพหลวง

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

73000

5,235 0735563002580 บจ.ทรัพย์ทองหอม ฟู๊ดโปรดักส์
จากัด

20/3/2563

3,000,000

10139

ประกอบกิจการผลิตภัณฑ์ชาแหละ
เนื้อสัตว์แปรรูป เนื้อสัตว์แช่แข็ง อาหาร
แปรรูป อาหารแช่แข็ง อาหารสาเร็จรูป

ต.มาบแค

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

73000

5,236 0735563002598 บจ.ปราการ เดอะเบสท์ จากัด
5,237 0735563002679 บจ.มหานคร 168 จากัด

20/3/2563
25/3/2563

3,000,000
2,500,000

55101
47732

ประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ท
50/6 หมู่ที่ 6
ประกอบกิจการ จาหน่าย รับซื้อ ขายฝาก 234/1-2 ถนนหน้าพระ
ทองคาแท่งและทองรูปพรรณ

ต.มาบแค
ต.พระปฐมเจดีย์

อ.เมืองนครปฐม
อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม
จ.นครปฐม

73000
73000

5,238 0735563002687 บจ.รังนกจักรพรรดิ จากัด
25/3/2563
5,239 0735563002113 บจ.เจ วี อาร์ เปเปอร์ บ็อกซ์ จากัด 4/3/2563

2,000,000
2,000,000

81299
17020

ประกอบกิจการล้างรังนก
ประกอบกิจการโรงงานผลิต ซื้อ ขาย
แลกเปลี่ยน นาเข้า ส่งออก จ้างทาของ
รับจ้างทาของ ผลิตกล่องกระดาษ

ต.ยายชา
ต.อ้อมใหญ่

อ.สามพราน
อ.สามพราน

จ.นครปฐม
จ.นครปฐม

73110
73160

5,240 0735563002199 บจ.เอ็กซ์โมเดลทอยส์ จากัด

6/3/2563

2,000,000

46434

ประกอบกิจการจาหน่าย ตัวแทนจาหน่าย 4/313 หมู่ที่ 6
รับฝากขายเกมและของเล่นที่ผลิตจาก
วัสดุทุกประเภท

ต.กระตีบ

อ.กาแพงแสน

จ.นครปฐม

73180

20/3/2563

1,200,000

56101

ประกอบกิจการบริการด้านอาหารใน
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

131 หมู่ที่ 1

ต.คลองใหม่

อ.สามพราน

จ.นครปฐม

73110

3/3/2563

1,000,000

33141

ประกอบกิจการ รับจ้างซ่อมมอเตอร์ พัน
มอเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า

94/2 หมู่ที่ 9

ต.นครปฐม

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

73000

5,241 0735563002563 บจ.บีพีดี ฟู้ด จากัด
5,242 0733563000551 หจ.เอ็มบี มอเตอร์ เซอร์วสิ

50/6 หมู่ที่ 6

4 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม
3/1 หมู่ที่ 3

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

5,243 0733563000593 หจ.รัตนะพร การโยธา (999)
5,244 0733563000607 หจ.ดิษฐพงษ์ขนส่ง

10/3/2563
17/3/2563

1,000,000
1,000,000

42101
49323

ประกอบกิจการก่อสร้างถนน
ประกอบกิจการขนส่งทุกประเภท ทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ

97 หมู่ที่ 3
45 หมูท่ ี่ 1

ต.นครปฐม
ต.หนองปากโลง

อ.เมืองนครปฐม
อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม
จ.นครปฐม

73000
73000

5,245 0733563000674 หจ.ศิรโิ ชคปฐมชัย 2

27/3/2563

1,000,000

82110

ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงาน
เกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
การตลาด

468 หมู่ที่ 7

ต.ห้วยจรเข้

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

73000

3/3/2563
4/3/2563

1,000,000
1,000,000

41001
46209

การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
34/3 หมู่ที่ 5
ประกอบกิจการขายส่ง พืชผลเกษตรกรรม 8/9 หมู่ที่ 7
และวัตถุดิบอาหารสัตว์

ต.วังตะกู
ต.โพรงมะเดื่อ

อ.เมืองนครปฐม
อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม
จ.นครปฐม

73000
73000

5,248 0735563002245 บจ.มงคล 89 คอนสตรัคชั่น จากัด 9/3/2563
5,249 0735563002253 บจ.กานันหลี (777) จากัด
9/3/2563
5,250 0735563002334 บจ.พีพีอาร์2020เอ็นจิเนียริ่ง จากัด 11/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000

41002
78200
43210

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ประกอบกิจการรับจ้างฆ่าสัตว์
ประกอบกิจการรับเหมา วางระบบไฟฟ้า
พร้อมจาหน่ายอุปกรณ์

110 หมู่ที่ 3
117/20 หมู่ที่ 8
88/87 หมู่ที่ 8

ต.หนองงูเหลือม
ต.บ่อพลับ
ต.บางแขม

อ.เมืองนครปฐม
อ.เมืองนครปฐม
อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม
จ.นครปฐม
จ.นครปฐม

73000
73000
73000

5,251 0735563002415 บจ.เอ็นเอ็นพี โลจิสติกส์ ทราน
สปอร์ต จากัด

13/3/2563

1,000,000

49323

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า

119/107 หมู่ที่ 8

ต.บางแขม

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

73000

5,252 0735563002504 บจ.ที เอ็น เอ็น 2017 เทรดดิ้ง
แอนด์ โลจิสติกส์ จากัด

17/3/2563

1,000,000

49323

ประกอบกิจการรับจ้างขนส่งสินค้าทุก
ประเภท

100/342 หมู่ที่ 4

ต.ลาพยา

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

73000

5,253 0735563002644 บจ.พี.อี.อี.เอ็ม.ทรานสปอร์ต จากัด

23/3/2563

1,000,000

49323

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้า และ
ทางอากาศ

116/2 หมู่ที่ 5

ต.ธรรมศาลา

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

73000

5,254 0735563002709 บจ.แม็กซ์ 99 เวนเจอร์ จากัด

25/3/2563

1,000,000

29309

ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และ 132/2 หมู่ที่ 9
อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์

ต.ทัพหลวง

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

73000

5,255 0735563002768 บจ.กรีนไซเอนซ์ อินเตอร์กรุ๊ป จากัด 27/3/2563

1,000,000

71102

ประกอบกิจการให้บริการให้คาปรึกษา
202 หมู่ที่ 5
ออกแบบ วางระบบ รับติดตั้ง ตรวจสอบ
ซ่อมแซมบารุงรักษาและแก้ไขอุปกรณ์งาน
ระบบวิสวกรรม อิเลคทรอนิคส์ ระบบ
ไฟฟ้า ระบบประปา เครื่องปรับอากาศ
เครื่องมือสื่อสาร งานระบบดับเพลิง ฯลฯ

ต.นครปฐม

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

73000

5,256 0733563000658 หจ.เอ เวอร์ ลิ้ง เทรดดิ้ง

1,000,000

46109

ประกอบกิจการสั่งเข้ามาจาหน่ายใน
ประเทศและส่งออกไปจาหน่ายยัง
ต่างประเทศ

ต.บางกระทึก

อ.สามพราน

จ.นครปฐม

73110

5,246 0735563002091 บจ.เลิศไพรศาลเฮาส์ จากัด
5,247 0735563002130 บจ.ธนาสมบัติ ฟีด จากัด

20/3/2563

13/37 หมู่ที่ 4

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

5,257 0735563002164 บจ.มินรดาเลนส์ จากัด

5/3/2563

1,000,000

46491

ประกอบกิจการค้าส่งและค้าปลีกคอนแทค 1/1 หมู่ที่ 2 ถนนพุทธมณฑลสาย 7
เลนส์หรือเลานส์สัมผัสสาหรับดวงตา

ต.ท่าตลาด

อ.สามพราน

จ.นครปฐม

73110

5,258 0735563002229 บจ.อริยะวงศ์ทรัพย์ กรุ๊ป จากัด

9/3/2563

1,000,000

46103

นาเข้า ส่งออก ผลิต เครื่องสาอาง อุปโภค 69/7 หมู่ที่ 5
จัดจาหน่ายทุกชนิดทุกประเภท

ต.ท่าตลาด

อ.สามพราน

จ.นครปฐม

73110

5,259 0735563002393 บจ.เอ็มทีที รียูส (ประเทศไทย)
จากัด

12/3/2563

1,000,000

46695

ประกอบกิจการค้า วัสดุเหลือใช้ประเภท 33 หมู่ที่ 1
เหล็ก โลหะ ทองเหลือง ทองแดง และวัสดุ
เหลือใช้อื่นทุกชนิด

ต.คลองใหม่

อ.สามพราน

จ.นครปฐม

73110

5,260 0735563002491 บจ.ส. แสงทอง การช่าง จากัด

16/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 109/349 หมู่บ้าน พฤกษา 83 หมู่ที่ 2
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่
ทาการ

ต.บางเตย

อ.สามพราน

จ.นครปฐม

73110

5,261 0735563002601 บจ.คีโต อินเตอร์ เน็ทเวิรค์ จากัด

20/3/2563

1,000,000

10139

ประกอบกิจการผลิตและแปรรูปเนื้อสัตว์
และไขมันสัตว์

61/424 หมู่บ้าน ศุภมงคล

ต.ท่าตลาด

อ.สามพราน

จ.นครปฐม

73110

5,262 0735563002610 บจ.ซีทู พรีเมี่ยม จากัด

23/3/2563

1,000,000

46439

ประกอบกิจการค้าของที่ระลึก ของ
สมนาคุณลูกค้าและสินค้าส่งเสริมการค้า

89 หมู่ที่ 4

ต.ท่าตลาด

อ.สามพราน

จ.นครปฐม

73110

5,263 0735563002661 บจ.ทรัพย์บริบูรณ์ ออโต้ จากัด

25/3/2563

1,000,000

45103

การขายยานยนต์เก่าชนิดรถยนต์นั่งส่วน
บุคคลรถกระบะรถตู้และรถขนาดเล็กที่
คล้ายกัน

49/14 หมู่ที่ 10 ถนนพุทธมณฑลสาย 7

ต.ท่าตลาด

อ.สามพราน

จ.นครปฐม

73110

5,264 0735563002725 บจ.เคแอนด์เค ซัพพอร์ท จากัด

26/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร
พาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย ทาวน์โฮม
สถานที่ทาการและงานก่อสร้างอย่างอื่น
ทุกชนิด

44/26 หมู่ที่ 5

ต.ท่าข้าม

อ.สามพราน

จ.นครปฐม

73110

4/3/2563

1,000,000

46900

ประกอบธุรกิจซื้อขาย นาเข้า ส่งออก
จาหน่ายปลีกและส่งจัดหารับผลิตซึ่ง
สินค้าอุปโภค

16/1 หมู่ที่ 4

ต.บางแก้วฟ้า

อ.นครชัยศรี

จ.นครปฐม

73120

5,266 0735563002407 บจ.โชคพลบูรณ์ 2020 จากัด

12/3/2563

1,000,000

49339

ประกอบกิจการรับจ้างขนส่งสินค้า ขน
ย้ายทรัพย์สิน และขนส่งอย่างอื่นทุกชนิด
รวมทีุงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง

74/3 หมู่ที่ 7

ต.แหลมบัว

อ.นครชัยศรี

จ.นครปฐม

73120

5,267 0735563002466 บจ.ทองบุญการพิมพ์ 15 จากัด
5,268 0735563002814 บจ.เคพี เคมีเทค จากัด

16/3/2563
31/3/2563

1,000,000
1,000,000

17012
46692

ประกอบกิจการโรงงานกระดาษ
74/1 หมู่ที่ 1
ขายปลีก อุปกรณ์ต่างๆ ทางการเกษตร 96 หมูท่ ี่ 3
ปุ๋ย ยาทาลายวัชพืช และเคมีภัณฑ์ทางการ
เกษตร

ต.ห้วยพลู
ต.บางพระ

อ.นครชัยศรี
อ.นครชัยศรี

จ.นครปฐม
จ.นครปฐม

73120
73120

5,265 0735563002148 บจ.อุดมทรัพย์ไพศาล เอเชีย 2020
จากัด

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

5,269 0733563000682 หจ.ก.รุ่งเจริญการโยธา

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

30/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง รับจ้าง
ถมดินการเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง งานดิน
ปรับแต่งพื้นที่ หน้าดิน ขุด

110 หมู่ที่ 9

5,270 0735563002083 บจ.นพรีไซเคิล จากัด
5,271 0735563002181 บจ.พี แอนด์ เค อินเตอร์ฟู๊ด(2020)
จากัด

3/3/2563
6/3/2563

1,000,000
1,000,000

46695
10139

รับซื้อของเก่า
ประกอบกิจการผลิต และจาหน่ายสินค้า
อาหารแปรรูป จากเนื้อสัตว์

5,272 0735563002202 บจ.โอโอวี พร็อพเพอร์ตี้ จากัด

6/3/2563

1,000,000

01619

ประกอบกิจการให้บริการเกี่ยวกับการ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ทาการเกษตรทั้งรูปแบบ
จัดสรรที่ดินเปล่า

5,273 0735563002351 บจ.บ้านพรีคาสท์โฮม จากัด

12/3/2563

1,000,000

41001

5,274 0735563002067 บจ.เซอร์วสิ เอ็กซ์เพรส จากัด

2/3/2563

1,000,000

5,275 0735563002288 บจ.เพื่อผิวสวย จากัด

10/3/2563

5,276 0735563002458 บจ.พี รวมทรัพย์ อลูมิเนียม จากัด

ตำบล

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

อ.บางเลน

จ.นครปฐม

73130

118 หมู่ที่ 3
ต.บางเลน
131/3 หมู่บ้าน พระมอพิสัยใต้ หมู่ที่ 11 ต.นราภิรมย์

อ.บางเลน
อ.บางเลน

จ.นครปฐม
จ.นครปฐม

73130
73130

169 หมู่ที่ 8

ต.บางเลน

อ.บางเลน

จ.นครปฐม

73130

ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่เป็นที่พัก 146 หมู่ที่ 2
อาศัยทุกประเภท

ต.ห้วยหมอนทอง

อ.กาแพงแสน

จ.นครปฐม

73140

49323

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
และคนดดยสารทั้งทางบกและทางน้า
ทางอากาศ ฯลฯ

ต.ห้วยพระ

อ.ดอนตูม

จ.นครปฐม

73150

1,000,000

20232

ประกอบกิจการผลิตสินค้าประเภทสบู่
142 หมู่ที่ 4
เหมาะสมกับทุกสภาพผิว ดูแลผิวหน้าและ
ผิวกาย

ต.บ้านหลวง

อ.ดอนตูม

จ.นครปฐม

73150

16/3/2563

1,000,000

25113

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายอุปกรณ์ 188 หมู่ที่ 3
กระจก ฝ้า อลูมิเนียม มุ้งลวด โครงสร้างที่
ใช้ในการก่อสร้าง และเครื่องประกอบ
อาคารที่ทาจากอลูมิเนียมและวัสดุที่
คล้ายคลึงกัน

ต.ห้วยพระ

อ.ดอนตูม

จ.นครปฐม

73150

5,277 0735563002776 บจ.อานาจ อินฟินิตี้ จากัด
5,278 0735563002156 บจ.บีเอฟ ฟิล์ม สามพราน จากัด

30/3/2563
4/3/2563

1,000,000
1,000,000

11041
45201

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายน้าดื่ม
ประกอบกิจการบารุงรักษาและซ่อมแซม
ยานพาหนะทุกประเภท

123/5 หมู่ที่ 1
8/11 หมู่ที่ 2

ต.สามง่าม
ต.อ้อมใหญ่

อ.ดอนตูม
อ.สามพราน

จ.นครปฐม
จ.นครปฐม

73150
73160

5,279 0735563002270 บจ.ก.พัฒนกิจไพศาล จากัด

10/3/2563

1,000,000

46411

ประกอบกิจการซื้อ ขาย ผ้า เส้นด้าย สิ่ง
ทอ และเครื่องนุ่งห่มทุกชนิด รวมทั้ง
อุปกรณ์สิ่งทอทุกประเภท

11/22 หมู่ที่ 8

ต.อ้อมใหญ่

อ.สามพราน

จ.นครปฐม

73160

5,280 0735563002296 บจ.กิตติยาการช่าง จากัด

11/3/2563

1,000,000

41001

ประกอบกิจการ รับสร้างบ้าน และงานรีโน 39/1 หมู่ที่ 1
เวท

ต.อ้อมใหญ่

อ.สามพราน

จ.นครปฐม

73160

5,281 0735563002512 บจ.เฟื่องฟ้า การ์เม้นท์ จากัด

17/3/2563

1,000,000

14120

การตัดเย็บเสื้อผ้าตามคาสั่งลูกค้า

ต.อ้อมใหญ่

อ.สามพราน

จ.นครปฐม

73160

44/2 หมู่ที่ 5

46/276 หมู่ที่ 4

ต.คลองนกกระทุง

อำเภอ

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

5,282 0735563002555 บจ.โวล์ฟเฟเบิล โซลูชั่น จากัด

19/3/2563

1,000,000

58202

ผลิตและจาหน่ายแอพพลิเคชั่นบน
อุปกรณ์พกพา อุปกรณ์ไอที โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

5,283 0735563002636 บจ.พี.เอส.ออนไลน์ 108 จากัด

23/3/2563

1,000,000

32909

5,284 0735563002792 บจ.บี.เอ็ม. มอเตอร์ เซอร์วสิ จากัด

30/3/2563

1,000,000

5,285 0735563002369 บจ.แอลเคมมิเคิล แปซิฟิค เทรดดิ้ง 12/3/2563
จากัด
5,286 0735563002571 บจ.ดาวสามดวง จากัด

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
46/54 หมู่ที่ 4

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

ต.อ้อมใหญ่

อ.สามพราน

จ.นครปฐม

73160

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่าย
168 หมู่ที่ 7
เครื่องครัว เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนทุก
ชนิด เช่น ฟองน้าล้างจาน ฟองน้าหุ้มตา
ข่าย ฟองน้าติดสก็อตไบร์ ฟองน้าฉาบปูน
ฟองน้พถูพื้น ฯลฯ

ต.อ้อมใหญ่

อ.สามพราน

จ.นครปฐม

73160

33141

ประกอบกิจการรับจ้างซ่อมมอเตอร์
เครื่องมือกล เครื่องกาเนิดไฟฟ้า และ
เครื่องจักรประเภท

ต.อ้อมใหญ่

อ.สามพราน

จ.นครปฐม

73160

1,000,000

46900

ประกอบกิจการค้าเคมีภัณฑ์อาหาร
111/53 หมู่ที่ 4
อุตสาหกรรม พลาสติก ถุงพลาสติกและอื่น

ต.ศาลายา

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

73170

20/3/2563

1,000,000

11044

ประกอบกิจการผลิต และจาหน่าย
เครื่องดื่มให้พลังงาน เครื่องดื่มเกลือแร่
เครื่องดื่มชูกาลัง เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

44/6 หมู่ที่ 4

ต.คลองโยง

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

73170

5,287 0733563000615 หจ.สุขกิจก่อสร้าง
5,288 0735563002300 บจ.ส่วนสาเนียม จากัด

17/3/2563
11/3/2563

1,000,000
1,000,000

41002
08103

ประกอบกิจการก่อสร้าง
ประกอบกิจการดูดทราย ค้าทราย
ผลิตภัณฑ์ทราย ทาท่าทราย เปิดหน้าดิน
เพื่อขุดขาย

48/1 หมู่ที่ 3
139/1 หมู่ที่ 6

ต.กระตีบ
ต.สระพัฒนา

อ.กาแพงแสน
อ.กาแพงแสน

จ.นครปฐม
จ.นครปฐม

73180
73180

5,289 0735563002431 บจ.มันตราวอเตอร์ฟอร์ไลฟ์ จากัด

13/3/2563

1,000,000

11041

ประกอบกิจการผลิตน้าดื่ม น้าแร่ น้าผลไม้ 4 หมู่ที่ 1
และเครื่องดื่มอื่น ทั้งที่มีและไม่มี
แอลกอฮอล์ผสม

ต.กระตีบ

อ.กาแพงแสน

จ.นครปฐม

73180

5,290 0735563002318 บจ.เอญา เทรดดิ้ง (2020) จากัด

11/3/2563

1,000,000

47524

ประกอบกิจการจาหน่ายให้บริการอุปกรณ์ 67/1 หมู่ที่ 8
งานระบบทุกประเภทของอาคาร

ต.บางหลวง

อ.บางเลน

จ.นครปฐม

73190

5,291 0735563002385 บจ.พารากอนคลินิก กรุ๊ป จากัด

12/3/2563

1,000,000

82110

ประกอบกิจการรับบริหารงานในธุรกิจ
119/3-4 หมู่ที่ 13
เสริมความงาม สปา และนวดเพื่อความงาม

ต.ไร่ขิง

อ.สามพราน

จ.นครปฐม

73210

5,292 0735563002474 บจ.ทูมอโรว์ แคร์ จากัด

16/3/2563

1,000,000

46441

ประกอบกิจการซื้อ ขาย นาเข้า ส่งออก 66/38 หมู่ที่ 12
ผลิต รับจ้างผลิต และเป็นตัวแทนจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคและทาความสะอาด
ในผลิตภัณฑ์อาหารและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์

ต.ไร่ขิง

อ.สามพราน

จ.นครปฐม

73210

5/9 หมู่ที่ 3

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

5,293 0735563002521 บจ.เพอร์เฟกต์ เคอร์เทน แอนด์
วอลเปเปอร์ จากัด

19/3/2563

1,000,000

13929

ประกอบกิจการผลิต จาหน่าย ติดตั้ง
42/102 หมู่ที่ 5
ผ้าม่าน วอลเปเปอร์ วัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับ
งานตกแต่งภายในอาคาร

ต.ไร่ขิง

อ.สามพราน

จ.นครปฐม

73210

5,294 0735563002547 บจ.13357 จากัด

19/3/2563

1,000,000

17012

ประกอบกิจการโรงงานกระดาษ โรงพิมพ์ 17/11 หมู่ที่ 5
รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจาหน่ายและ
ออกหนังสือพิมพ์

ต.ไร่ขิง

อ.สามพราน

จ.นครปฐม

73210

5,295 0735563002784 บจ.บี.เค.ที. อินเตอร์เทรด จากัด
5,296 0735563002075 บจ.แทม ซี ออล กรุ๊ป จากัด

30/3/2563
2/3/2563

1,000,000
1,000,000

01139
46312

ประกอบกิจการด้านการเกษตร กสิกรรม 40/286 หมู่ที่ 5
ประกอบกิจการค้าส่ง ค้าปลีก สัตน์น้า
48/2 หมูท่ ี่ 6
เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา ทั้งชนิดส่งและแช่แข็ง

ต.ไร่ขิง
ต.กระทุ่มล้ม

อ.สามพราน
อ.สามพราน

จ.นครปฐม
จ.นครปฐม

73210
73220

5,297 0735563002172 บจ.ลักซ์ดี เมทัล สแครป จากัด

5/3/2563

1,000,000

46695

ซื้อขายวัสดุและอุปกรณ์เหลือใช้เพื่อนามา 16/2 หมู่ที่ 2
คัดแยกและจาหน่ายต่อและค้าของเก่าทุก
ชนิดตามกฎหมาย

ต.กระทุ่มล้ม

อ.สามพราน

จ.นครปฐม

73220

5,298 0735563002423 บจ.กันยารัตน์ คอร์ปอเรชั่น จากัด

13/3/2563

1,000,000

47219

จาหน่ายเข้าส่งออกชา กาแฟ โกโก้ ช็อค 41/1 หมู่ที่ 4
โกแลต ฯลฯ ทัุงแบบผง และสาเร็จรูปและ
ขายเฟรนไชส์

ต.กระทุ่มล้ม

อ.สามพราน

จ.นครปฐม

73220

5,299 0735563002482 บจ.ที วาย เค โลหะกิจ จากัด

16/3/2563

1,000,000

46695

ประกอบกิจการซื้อและจาหน่ายสินค้า สั่ง 90/441 หมู่ที่ 9
เข้ามาจาหน่ายและส่งออก เช่น เศษโลหะ
ต่างๆ เศษเหล็ก เศษอลูมิเนียม เศษ
ทองแดง เศษทองเหลือง

ต.กระทุ่มล้ม

อ.สามพราน

จ.นครปฐม

73220

5,300 0735563002652 บจ.เอ็น เอ็น ทู ซัพพลาย จากัด

25/3/2563

1,000,000

46109

ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออก สินค้า
อุปโภค บริโภค ทุกประเภท

ต.กระทุ่มล้ม

อ.สามพราน

จ.นครปฐม

73220

5,301 0735563002806 บจ.ดูดอลลี่ สโตร์ จากัด
5,302 0733563000623 หจ.ธนพูน (น้องเอย)

31/3/2563
18/3/2563

1,000,000
500,000

46434
47211

ประกอบกิจการขายสินค้าประเภทของเล่น 199/123 หมู่ที่ 9
ประกอบกิจการจาหน่ายเนื้อสัตว์ เนื้อสุกร 14/5 หมูท่ ี่ 8
ชาแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง

ต.กระทุ่มล้ม
ต.มาบแค

อ.สามพราน
อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม
จ.นครปฐม

73220
73000

5,303 0733563000666 หจ.ที.เอ็น.บี ออดิโอ โปรดักท์

24/3/2563

500,000

47591

ประกอบกิจการค้า เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่อง 7 หมู่ที่ 1
เรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแก้ว เครื่องครัว
ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอก
อากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ หม้อหุง
ข้าว เตารีดไฟฟ้า เครื่องทาความร้อน
เครื่องทาความเย็น

ต.บางเลน

อ.บางเลน

จ.นครปฐม

73130

28/77 หมู่ที่ 4

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

5,304 0733563000577 หจ.ช่วยเจริญ เทเลคอม

6/3/2563

400,000

42202

ประกอบกิจการติดตั้งสายโทรศัพท์ เคเบิ้ล 220/44 หมู่ที่ 7
และอุปกรณ์เกี่ยวโทรคมนาคม

ต.กระทุ่มล้ม

อ.สามพราน

จ.นครปฐม

73220

5,305 0735563002121 บจ.โมดิ ออโต จากัด

4/3/2563

300,000

45202

ประกอบกิจการให้บริการรับจ้างเหมาซ่อม 118/3 หมู่ที่ 6
ตัวถัง พ่นสี เคลือบสี เคลือบแก้ว รถยนต์
นอกสถานที่

ต.ธรรมศาลา

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

73000

5,306 0735563002628 บจ.แอนอะบอยด์ จากัด

23/3/2563

300,000

47711

ประกอบกิจการจาหน่าย นาเข้า และ
ส่งออก เสื้อผ้า เครื่องอุปกรณ์ เสื้อกีฬา
เสื้อผ้าแฟชั่น และเครื่องประดับทุกชนิด

ต.หนองงูเหลือม

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

73000

5,307 0735563002750 บจ.เอนจอยไลฟ์ เทรดดิ้ง จากัด

27/3/2563

300,000

46692

ประกอบกิจการจาหน่าย นาเข้า ส่งออก 223 หมู่ที่ 1
ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบารุงรักษาพืช
เคมีภัณฑ์ทุกชนิดทุกประเภท และรับจ้าง
แบ่งบรรจุภัณฑ์ดังกล่าว

ต.นครชัยศรี

อ.นครชัยศรี

จ.นครปฐม

73120

5,308 0733563000631 หจ.ซี.วี การยาง

19/3/2563

300,000

22199

การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น

ต.กระทุ่มล้ม

อ.สามพราน

จ.นครปฐม

73220

5,309 0735563002261 บจ.เอดับบลิว แอ็คทีฟ จากัด

10/3/2563

200,000

47190

ประกอบกิจการจาหน่าย ขายเสื้อผ้าแฟชั่น 75 หมู่ที่ 2
กระเป๋า หมวก เครื่องสาอางค์

ต.ลาพยา

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

73000

5,310 0733563000534 หจ.ทรัพย์พิฌา
5,311 0733563000640 หจ.ดับเบิ้ลยู เจ ที (2020)

3/3/2563
20/3/2563

200,000
150,000

46204
82110

จาหน่ายสุกร
ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารเกี่ยวกับ
งานด้านพาณิชนกรรม อุตสาหกรรม
การตลาด และการจัดจาหน่าย

ต.ห้วยด้วน
ต.บางแขม

อ.ดอนตูม
อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม
จ.นครปฐม

73150
73000

5,312 0733563000526 หจ.ประมวลวงศ์

2/3/2563

100,000

49339

ประกอบกิจการขนส่งสินค้าอื่นๆทางถนน 36 หมู่ที่ 5 ซอย1 ถนนโยธาธิการ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ต.สัมปทวน

อ.นครชัยศรี

จ.นครปฐม

73120

5,313 0733563000585 หจ.พีเอ็มดี อินเตอร์เทรดดิ้ง
5,314 0735563002105 บจ.เอสพี ฟิตเนส เซ็นเตอร์ จากัด

9/3/2563
3/3/2563

100,000
50,000

47190
93112

การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป
การดาเนินงานของสถานที่ออกกาลังกาย
ซึ่งมีสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นต่อ
การทากิจกรรมสร้างสุขภาพ

ต.ขุนแก้ว
ต.กาแพงแสน

อ.นครชัยศรี
อ.กาแพงแสน

จ.นครปฐม
จ.นครปฐม

73120
73140

5,315 0733563000542 หจ.หน่วยฝึกอบรมยายชา

3/3/2563

20,000

82301

ประกอบกิจการบริการรับจัดอบรม สัมนา 85/140 หมู่ที่ 8
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

ต.อ้อมใหญ่

อ.สามพราน

จ.นครปฐม

73160

5,316 0745563002458 บจ.ภูมิพัฒน์ แมนเนจเม้นท์ จากัด

9/3/2563

18,000,000

68104

ให้เช่าอาคารสานักงาน พื้นที่รา้ นค้า
อาคารที่พักอาศัย คอนโดมิเนียม อพาร์ท
เม้นท์ ทุกประเภท

ต.สวนหลวง

อ.กระทุ่มแบน

จ.สมุทรสาคร

74110

99/2 หมู่ที่ 10

69/2 หมู่ที่ 8

111 หมู่ที่ 5
88/464 หมู่ที่ 7

21/2 หมู่ที่ 1
151/15 หมู่ที่ 1

119 หมู่ที่ 7

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

5,317 0745563002725 บจ.ซุ่นเหวย นิวแมททีเรียล
เทคโนโลยี จากัด

19/3/2563

10,000,000

20131

ประกอบกิจการผลิต นาเข้า ส่งออก ขาย
ส่ง ขายปลีกเม็ดพลาสติกทุกชนิด

120 หมู่ที่ 3

ต.ท่าทราย

อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร

74000

5,318 0745563002946 บจ.พิงเท็ค เทคโนโลยี จากัด

30/3/2563

6,000,000

17020

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายบรรจุ
ภัณฑ์ สาหรับผลิตภัณฑ์กระดาษ
ผลิตภัณฑ์พลาสติก

84/23 หมู่ที่ 4

ต.บ้านเกาะ

อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร

74000

5,319 0745563002300 บจ.หลงไทย เมทัล แมนูแฟคเจอริ่ง
จากัด

4/3/2563

5,000,000

24204

ประกอบกิจการผลิตทองแดง อลูมิเนียม
ตะกั่ว แบตเตอรี่

111/2-4 หมู่ที่ 4

ต.บางหญ้าแพรก

อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร

74000

5,320 0745563002318 บจ.หัวเซิ่ง เมทัล แมททีเรียล แมนู
แฟคเจอริ่ง จากัด

4/3/2563

5,000,000

24204

ประกอบกิจการผลิตทองแดง อลูมิเนียม 111/2-4 หมู่ที่ 4
สังกะสี ตะกั่ว แบตเตอรี่ จาหน่ายทองแดง
อลูมิเนียม สังกะสี ตะกั่ว แบตเตอรี่

ต.บางหญ้าแพรก

อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร

74000

5,321 0745563002334 บจ.โคสเตอร์ มอเตอร์ จากัด
5,322 0745563002393 บจ.เฟิรส์ อาร์เธอร์ จากัด

4/3/2563
5/3/2563

5,000,000
5,000,000

45101
41002

ประกอบกิจการซื้อขายรถยนต์
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม
และตกแต่งอาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ

99/546 หมู่ที่ 1
115/95 หมู่บ้าน โกลเด้นทาวน์ หมู่ที่ 6
ซอยพันท้ายนรสิงห์

ต.บางน้าจืด
ต.พันท้ายนรสิงห์

อ.เมืองสมุทรสาคร
อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร

74000
74000

5,323 0745563002610 บจ.เดอะ เซอร์เคิ่ล ดีไซน์ จากัด

13/3/2563

5,000,000

74109

ประกอบกิจการให้บริการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

1/111 หมู่ที่ 2

ต.ท่าทราย

อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร

74000

5,324 0745563002652 บจ.หย่งซินจีเยี่ย เทรดดิ้ง แอนด์
คอนสตรัคชั่น จากัด

17/3/2563

5,000,000

46639

ประกอบกิจการ นาเข้าเพื่อจาหน่ายวัสดุ
ก่อสร้างทุกชนิด

1/111 หมู่ที่ 2

ต.ท่าทราย

อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร

74000

5,325 0745563002661 บจ.ฟูจิ โค๊ทติ้ง เทคโนโลยี จากัด

17/3/2563

5,000,000

25921

ประกอบกิจการรับจ้าง ตกแต่งและเคลือบ 111/13 หมู่ที่ 1
ผิวโลหะ

ต.บ้านเกาะ

อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร

74000

5,326 0745563002831 บจ.เอเคอร์ 2020 คอนสตรัคชั่น
จากัด

24/3/2563

5,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง งาน
ออกแบบก่อสร้าง

58 หมู่ที่ 2

ต.นาดี

อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร

74000

5,327 0745563002903 บจ.เอ็นคิว ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
5,328 0745563002954 บจ.ฟาร์ อีสเทิรน์ ซัพพลายเชน
จากัด

27/3/2563
30/3/2563

5,000,000
5,000,000

68101
52292

ประกอบกิจการซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์
ประกอบกิจการ บริการคัดแยกกระจาย
สินค้า บริหารจัดการสินค้าเข้า ออก จาก
ท่าเรือ

111/128 หมู่ที่ 3
111/14 หมู่ที่ 2

ต.บางหญ้าแพรก
ต.ท่าจีน

อ.เมืองสมุทรสาคร
อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร

74000
74000

5,329 0745563002482 บจ.เป่าหยวน เปเปอร์ จากัด

10/3/2563

5,000,000

17020

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายกล่อง
กระดาษ กล่องลูกฟูกและกระดาษแข็ง

139/1 หมู่ที่ 8

ต.คลองมะเดื่อ

อ.กระทุ่มแบน

จ.สมุทรสาคร

74110

5,330 0745563002491 บจ.เฟลิซ เฮลท์แคร์ จากัด

10/3/2563

5,000,000

20232

ประกอบกิจการผลิต และจาหน่าย
เครื่องสาอาง

88/9 หมู่ที่ 4 ซอยคลองมะเดื่อ 13 ถนน ต.คลองมะเดื่อ
เศรษฐกิจ

อ.กระทุ่มแบน

จ.สมุทรสาคร

74110

5,331 0745563002687 บจ.เจเอสพี เมทัลเวอร์ค จากัด

18/3/2563

5,000,000

71102

ประกอบกิจการออกแบบและผลิตงาน
ตู้ควบคุมไฟฟ้า

11/42 หมู่ที่ 1

อ.กระทุ่มแบน

จ.สมุทรสาคร

74130

ต.อ้อมน้อย

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

5,332 0745563002873 บจ.เออร์บันคลีนซินเนอร์จี จากัด

27/3/2563

5,000,000

81210

ประกอบกิจการรับทาความสะอาด ฆ่าเชื้อ 149/371 หมู่ที่ 13
โรค อาคารสานักงาน โรงงาน โรงแรม
โรงพยาบาล

ต.อ้อมน้อย

อ.กระทุ่มแบน

จ.สมุทรสาคร

74130

5,333 0745563002881 บจ.แอล เกรท แพ็คเกจจิ้ง จากัด

27/3/2563

4,890,000

18119

ประกอบกิจการโรงพิมพ์รบั พิมพ์หนังสือ
รับพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด พิมพ์
กล่องบรรจุภัรฑ์จาหน่าย

ต.นาดี

อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร

74000

5,334 0745563002911 บจ.เดอะวัน สมาร์ท เปียโน (ไทย
แลนด์) จากัด

27/3/2563

3,000,000

85422

ประกอบกิจการสถานศึกษาซึ่งมิได้จัด
95/2 หมู่ที่ 9
ประเภทไว้ในที่อื่น เช่น โรงเรียนสอนดนตรี
(เมื่อได้รบั อนุญาตจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง)

ต.สวนหลวง

อ.กระทุ่มแบน

จ.สมุทรสาคร

74110

5,335 0745563002296 บจ.เอ็ม จี เอ็ม มาสเตอร์ จากัด
5,336 0745563002709 บจ.ธนภัทร อลูมิเนียม อินกอต
จากัด

3/3/2563
18/3/2563

2,000,000
2,000,000

46434
24204

การขายส่งเกมและของเล่น
ประกอบกิจการหลอม ทองเหลือง
ทองแดง อลูมิเนียม

ต.พันท้ายนรสิงห์
ต.บางน้าจืด

อ.เมืองสมุทรสาคร
อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร

74000
74000

5,337 0745563002733 บจ.เจอาร์ทีเอช จากัด

19/3/2563

2,000,000

46421

การขายเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 55/31 หมู่ที่ 6
ชนิดใช้ในครัวเรือน

ต.พันท้ายนรสิงห์

อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร

74000

5,338 0745563002962 บจ.ออริจิน ซีฟู้ดส์ จากัด

31/3/2563

2,000,000

10751

ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออก จาหน่าย
อาหารทะเล อาหารแช่แข็ง

77/90 หมู่ที่ 4

ต.โคกขาม

อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร

74000

5,339 0745563002989 บจ.เพ็ทเมด พลัส เงินทอง จากัด

31/3/2563

2,000,000

75000

ประกอบกิจการโรงพยาบาล และ
สถานพยาบาลสัตว์

30/98 หมู่ที่ 1

ต.โคกขาม

อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร

74000

5,340 0745563002431 บจ.รุ่งเรืองถาวร โลจิสติกส์ จากัด

6/3/2563

2,000,000

49323

ประกอบกิจการรับจ้างขนส่งสินค้า และ
ขนถ่ายสินค้า

81/224 หมู่ที่ 12

ต.สวนหลวง

อ.กระทุ่มแบน

จ.สมุทรสาคร

74110

5,341 0743563000453 หจ.ทองทวีรชั ต์ ขนส่ง
5,342 0743563000470 หจ.อินทัช อีคอมเมิรช์

2/3/2563
10/3/2563

1,000,000
1,000,000

49339
47912

ประกอบกิจการ ให้บริการขนส่ง
ประกอบกิจการขายสินค้าอุปโภคบริโภค
ทุกชนิดผ่านทางออนไลน์

53/7 หมู่ที่ 3
115/162 หมู่บ้าน โกลเด้นทาวน์พระราม2 หมู่ที่ 6

ต.ท่าทราย
ต.พันท้ายนรสิงห์

อ.เมืองสมุทรสาคร
อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร

74000
74000

5,343 0743563000496 หจ.เจริญมั่นคง กรุ๊ป 2020

11/3/2563

1,000,000

46109

เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างๆใน 9/273 หมู่ที่ 5
กิจการและธุรกิจทุกประเภท

ต.นาดี

อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร

74000

5,344 0743563000526 หจ.พีพี วาย ฟู๊ด

16/3/2563

1,000,000

47219

ประกอบกิจการซื้อมา ขายไป อาหารแช่
แข็ง

111/401 หมู่ที่ 3

ต.บางโทรัด

อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร

74000

5,345 0743563000534 หจ.บางโทรัด เอ็ม ฟิต
5,346 0743563000551 หจ.พีเอ็ม ฟิตติ้ง แอนด์ วาล์ว

17/3/2563
19/3/2563

1,000,000
1,000,000

93112
46593

สถานที่ออกกาลังกาย
ประกอบกิจการจาหน่ายอุปกรณ์ฟิตติ้ง
และวาล์วอุตสาหกรรม วาล์ประปา
อุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงาน

112/9 หมู่ที่ 3
ต.บางโทรัด
122/210 หมู่บ้าน โกลเด้นทาวน์ 2 หมู่ที่ ต.พันท้ายนรสิงห์
6 ซอย3/3

อ.เมืองสมุทรสาคร
อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร

74000
74000

118/14-15 หมู่ที่ 2

99/178 ชั้นที่ 2 หมู่ที่ 2
140/9 หมู่ที่ 2

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

5,347 0743563000585 หจ.ธนการรุ่งโรจน์
5,348 0743563000607 หจ.โอเค168 ซัพพลาย
5,349 0743563000631 หจ.โมเน่ บิซ อินเตอร์

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

24/3/2563
27/3/2563
31/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000

47524
47721
46109

ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง
ประกอบกิจการจาหน่ายเวชภัณฑ์
ประกอบกิจการนาเข้าส่งออก สินค้า
อุปโภคและบริโภค

5,350 0745563002202 บจ.เอโอ.เมทิกา ขุมทรัพย์ จากัด

2/3/2563

1,000,000

70209

5,351 0745563002211 บจ.อีโวลูชั่น โค้ทติ้ง(2020) จากัด

2/3/2563

1,000,000

5,352 0745563002237 บจ.เวล เกรท แอนด์ เวลธ์ จากัด

2/3/2563

5,353 0745563002245 บจ.แม่ไอซ์และครอบครัว จากัด

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
48/16 หมู่ที่ 7
93/328 หมู่ที่ 3
173/44 หมู่ที่ 4

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

ต.บ้านเกาะ
ต.นาดี
ต.บ้านเกาะ

อ.เมืองสมุทรสาคร
อ.เมืองสมุทรสาคร
อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร

74000
74000
74000

ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา ฝึกอบรม 69/57 หมู่ที่ 1
รับจัดการธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารงาน
ขายและการขยายตลาด การให้ความรู้
และคาแนะนาในด้านการขาย การขยาย
ตลาดให้กับบุคลากร

ต.ท่าจีน

อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร

74000

17020

ประกอบกิจการผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ ทุก 40/10 หมู่ที่ 5
ชนิด ทุกประเภท

ต.คอกกระบือ

อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร

74000

1,000,000

46530

ประกอบกิจการขายส่ง ปลีก เครื่องมือ
เครื่องสูบน้า และอุปกรณ์เกษตรทุกชนิ

57/214 หมู่ที่ 5

ต.พันท้ายนรสิงห์

อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร

74000

2/3/2563

1,000,000

68102

ประกอบกิจการอสังหาริมทรัพย์ พัฒนา
ที่ดิน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

119/99 หมู่ที่ 1 ถนนวิเชียรโชฎก

ต.ท่าจีน

อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร

74000

5,354 0745563002261 บจ.เค.ซี.ซิตี้ พระสมุทร จากัด
5,355 0745563002270 บจ.เอสที กรุ๊ป โลจิสติกส์ จากัด
5,356 0745563002288 บจ.ดับบลิว.เอส.เจ.แมชชีน โมลด์
แอนด์ พาร์ทส์ จากัด

3/3/2563
3/3/2563
3/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000

68102
49323
46108

ประกอบกิจการจัดสรรที่ดิน และค้าที่ดิน
ขนส่ง ขนถ่ายสินค้า และคนโดยสาร
ประกอบกิจการซื้อ-ขาย วัสดุอะไหล่
เครื่องจักรและอุปกรณ์สิ้นเปลืองใน
โรงงานอุตสาหกรรม

8/12 หมู่ที่ 5
98/132 หมู่ที่ 3
56/107-108 หมู่ที่ 7

ต.คอกกระบือ
ต.บางน้าจืด
ต.พันท้ายนรสิงห์

อ.เมืองสมุทรสาคร
อ.เมืองสมุทรสาคร
อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร

74000
74000
74000

5,357 0745563002326 บจ.วิชิต พูลทรัพย์อลูมิเนียม จากัด

4/3/2563

1,000,000

24202

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่าย
อลูมิเนียมแท่ง เหล็ก โลหะทุกชนิด

122 หมู่ที่ 2

ต.บางน้าจืด

อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร

74000

5,358 0745563002423 บจ.เค.เอส.พี.วอเตอร์ จากัด

6/3/2563

1,000,000

43221

ประกอบกิจการรับเหมาวางท่อประปา
และงานก่อสร้างทั่วไป

168/4 หมู่ที่ 9

ต.นาดี

อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร

74000

5,359 0745563002440 บจ.ซีบี ฟิวเจอร์ เทค จากัด

9/3/2563

1,000,000

46599

ประกอบกิจการนาเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าใน
80/1001 หมู่ที่ 6
โรงงาน เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า เกียร์มอเตอร์
อุปกรณ์ควบคุมเครื่องจักร ชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ และซื้อมาขายไป ซึ่ง
อุปกรณ์อเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

ต.นาดี

อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร

74000

5,360 0745563002466 บจ.พรพัฒ ฟู้ดส์ จากัด

9/3/2563

1,000,000

47219

ประกอบกิจการซื้อมาขายไป อาหาร
สาเร็จรูป อาหารแช่แข็ง เฟร้นฟราย นัก
เกตไก่ ไก่แปรรูป อาหารทะเล

ต.คอกกระบือ

อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร

74000

33/36 หมู่ที่ 5

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

5,361 0745563002474 บจ.เอ็ม แอนด์ จี วัฒนรุ่งโรจน์
จากัด

10/3/2563

1,000,000

47732

ประกอบกิจการ ซื้อมาขายไป ทองคาแท่ง 37/9 หมู่ที่ 10
ทองรูปพรรณใหม่และทองรูปพรรณเก่า
รับซื้อขายฝากทองคา

ต.โคกขาม

อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร

74000

5,362 0745563002504 บจ.อีซี่เอ็กซ์เพรส (2019) จากัด

10/3/2563

1,000,000

49323

ประกอบกิจการขนส่งขนถ่ายสินค้า พัสดุ
ทั้งทางบก ทางน้า ทางอากาศ ทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ

9/295 หมู่ที่ 5

ต.นาดี

อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร

74000

5,363 0745563002512 บจ.ไม้ที พลัส อาร์คิเทคส์ จากัด

11/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ตกแต่ง
ภายในและปรับปรุงอาคารรวม

129/229 หมู่ที่ 6

ต.นาดี

อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร

74000

5,364 0745563002539 บจ.ดับบลิว แอนด์ ที อินเตอร์
เนชั่นแนล โลจิสติคส์ จากัด

11/3/2563

1,000,000

49323

ประกอบกิจการขนส่ง

116/23 หมู่ที่ 1

ต.บางน้าจืด

อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร

74000

5,365 0745563002547 บจ.เบบี้มัมช็อป 09 จากัด

11/3/2563

1,000,000

47512

ประกอบกิจการค้าปลีก ค้าส่ง นาเข้า
ส่งออก ผ้าอ้อมสาเร็จรูป

99/205 หมู่บ้าน เดอะแกรนด์ พระราม2 ต.พันท้ายนรสิงห์
หมู่ที่ 6 ถนนพระราม2

อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร

74000

5,366 0745563002555 บจ.เบสิกสไตล์168 จากัด

11/3/2563

1,000,000

47711

ประกอบกิจการขายเสื้อผ้าสาเร็จรูป
20/35 หมู่ที่ 6
เครื่องตกแต่งเสื้อผ้า สาหรับบุรษุ สตรี เด็ก
และ เด็กอ่อน

ต.คอกกระบือ

อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร

74000

5,367 0745563002563 บจ.บัวทอง ธุรกิจ จากัด
5,368 0745563002598 บจ.พิฐชา99 จากัด

12/3/2563
12/3/2563

1,000,000
1,000,000

68102
47525

ประกอบกิจการจัดสรรที่ดินเพื่อขาย
1/7 หมู่ที่ 5
ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ 927/102ข ถนนเอกชัย
และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง

ต.พันท้ายนรสิงห์
ต.มหาชัย

อ.เมืองสมุทรสาคร
อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร

74000
74000

5,369 0745563002644 บจ.เคเอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์
อีควิปเม้นท์ จากัด

16/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง งานต่อเติม 144/174 หมู่ที่ 1
งานถมที่

ต.บ้านเกาะ

อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร

74000

5,370 0745563002679 บจ.สุนทร เทรดดิ้ง จากัด

18/3/2563

1,000,000

46441

ประกอบกิจการซื้อมา ขายไป ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพร ยาหม่องน้า
น้ามันระเหย

ต.พันท้ายนรสิงห์

อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร

74000

5,371 0745563002717 บจ.เอ็มเอ็มไบค์ จากัด
5,372 0745563002741 บจ.เอจีเอ็น โปรดักส์ ซัพพลาย
จากัด

19/3/2563
20/3/2563

1,000,000
1,000,000

45401
46599

รับซื้อ จาหน่ายรถจักรยานยนต์ใหม่-เก่า 111/150 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย
ประกอบกิจการค้าและบริการซ่อมแซม 95/292 หมู่ที่ 4
เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องกาเนิดไฟฟ้า
เครื่องมือกล ชิ้นส่วนและอะไหล่
เครื่องจักรกลทุกชนิด

ต.โคกขาม
ต.บางน้าจืด

อ.เมืองสมุทรสาคร
อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร

74000
74000

5,373 0745563002806 บจ.ซี.เค. อินดัสเตรียล พาร์ท จากัด 23/3/2563

1,000,000

28230

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายชิ้นส่วน 117 หมู่ที่ 2
อุตสาหกรรม

ต.นาดี

อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร

74000

108/50 หมู่ที่ 5

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

5,374 0745563002814 บจ.ซิสครีนเนอร์ โกลบอล จากัด

24/3/2563

1,000,000

77400

ประกอบกิจการอนุญาตให้ใช้สิทธิตาม
สิทธิบัตรที่บริษัทได้รบั และธุรกิจอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง อนุญาตให้ใช้สิทธิในลิขสิทธิ์
เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรผลิตภัณฑ์
สิทธิบัตรการออกแบบ และทรัพย์สินทาง
ปัญญาอื่นใด

5,375 0745563002849 บจ.เอฟโวลูชั่น อีท จากัด
5,376 0745563002857 บจ.ศิวไิ ล เจริญทรัพย์ จากัด

24/3/2563
25/3/2563

1,000,000
1,000,000

56101
14113

5,377 0745563002865 บจ.เอเค 2020 จากัด

26/3/2563

1,000,000

5,378 0745563002920 บจ.ทัศนัย อินเตอร์ ไพลอต จากัด

27/3/2563

5,379 0745563002971 บจ.แบรทบ๊อกซ์ จากัด

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
15/15 หมู่ที่ 6

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

ต.บางน้าจืด

อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร

74000

ประกอบกิจการร้านอาหาร
25/403 หมู่ที่ 3
ประกอบกิจการผลิตชุดชั้นใน หมอน ที่ปิด 14/14 หมู่ที่ 6
จมูก จากยางพารา

ต.บางหญ้าแพรก
ต.บางน้าจืด

อ.เมืองสมุทรสาคร
อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร

74000
74000

56101

ประกอบกิจการจาหน่ายอาหารและ
112/24 หมู่ที่ 6
เครื่องดื่ม ซูชิ กาแฟ น้าผลไม้ นม ขนมเค้ก
เบเกอร์รี่ ขนมปัง โดนัท ไอศกรีม

ต.พันท้ายนรสิงห์

อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร

74000

1,000,000

50222

ประกอบกิจการลากจูงเรือขนส่งทางน้า
และขนถ่ายสินค้าทางน้า

1022/5ข,1022/5ค ถนนวิเชียรโฎก

ต.มหาชัย

อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร

74000

31/3/2563

1,000,000

10132

ประกอบกิจการผลิต และรับจ้างผลิต
อาหารสาเร็จรูป อาหารกึ่งสาเร็จรูป เช่น
ไส้กรอก และอาหารอื่นๆ

30/365 หมู่ที่ 1

ต.โคกขาม

อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร

74000

5,380 0743563000577 หจ.บี.เอส.แม็พ เซอร์เวย์

20/3/2563

1,000,000

63111

ประกอบกิจกรรมการบริหารจัดการและ
ประมวลผลข้อมูล

60 หมู่ที่ 5

ต.ท่าเสา

อ.กระทุ่มแบน

จ.สมุทรสาคร

74110

5,381 0743563000593 หจ.เพชรนภาค้าไม้และอินทีเรีย
5,382 0745563002229 บจ.เฉง ไท่ นิว แมททีเรียล จากัด

26/3/2563
2/3/2563

1,000,000
1,000,000

47524
20131

ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง
9/67 หมู่ที่ 3
ประกอบกิจการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก 99/84 หมู่ที่ 2
ทุกชนิด

ต.ดอนไก่ดี
ต.ท่าเสา

อ.กระทุ่มแบน
อ.กระทุ่มแบน

จ.สมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร

74110
74110

5,383 0745563002253 บจ.แบรนด์ เอสพี จากัด

2/3/2563

1,000,000

46318

ประกอบกิจการจาหน่ายสินค้า ขายส่ง
กาแฟ

321/47 หมู่ที่ 6

ต.สวนหลวง

อ.กระทุ่มแบน

จ.สมุทรสาคร

74110

5,384 0745563002351 บจ.พงศ์รุ่งโรจน์ จากัด

4/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่
พักอาศัย

100 หมู่ที่ 2

ต.สวนหลวง

อ.กระทุ่มแบน

จ.สมุทรสาคร

74110

5,385 0745563002369 บจ.ธนวัฒน์ ปาล์ม ออยล์ จากัด
5,386 0745563002385 บจ.กันต์กวี ปาล์ม ออยล์ จากัด
5,387 0745563002407 บจ.นิวยอร์ค รีสอร์ท จากัด

4/3/2563
5/3/2563
5/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000

46316
46209
55101

ประกอบธุรกิจจาหน่ายน้ามันปาล์มดิบ
ประกอบธุรกิจจาหน่ายน้ามันปาล์มดิบ
ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์
ไนท์คลับ

78/9 หมู่ที่ 8
78/9 หมู่ที่ 8
9/9 หมู่ที่ 6

ต.คลองมะเดื่อ
ต.คลองมะเดื่อ
ต.ท่าไม้

อ.กระทุ่มแบน
อ.กระทุ่มแบน
อ.กระทุ่มแบน

จ.สมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร

74110
74110
74110

12/3/2563

1,000,000

46694

ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีก กล่อง
กระดาษ และอุปกรณ์การบรรจุทุกชนิด

180/37 หมู่บ้าน พฤกษาวิลล์ 104 หมู่ที่ 7 ต.สวนหลวง

อ.กระทุ่มแบน

จ.สมุทรสาคร

74110

5,388 0745563002571 บจ.ตรีสหทรัพย์ จากัด

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

5,389 0745563002580 บจ.เออาร์พีบิ๊กออโต้ฮอล จากัด

12/3/2563

1,000,000

45201

ประกอบกิจการรับจ้างซ่อมตัวถังรถทุก
ชนิด ซ่อมชุดอุปกรณ์ติดในรถทุกชนิด

91 หมู่ที่ 6

ต.คลองมะเดื่อ

อ.กระทุ่มแบน

จ.สมุทรสาคร

74110

5,390 0745563002601 บจ.นารีรตั น์ รีไซเคิล จากัด

13/3/2563

1,000,000

46695

ซื้อ ขาย ประมูล คัดแยก รีไซเคิล เศษ
ถุงพลาสติก พลาสติกทุกชนิด เหล็ก
กระดาษ อลูมิเนียม สแตนเลส

84/7 หมู่ที่ 3

ต.สวนหลวง

อ.กระทุ่มแบน

จ.สมุทรสาคร

74110

5,391 0745563002695 บจ.พง พีพีเอ็น กรุ๊ป จากัด

18/3/2563

1,000,000

14112

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่าย ขาย
ปลีก ขายส่งเสื้อผ้า

179/26 หมู่ที่ 10

ต.สวนหลวง

อ.กระทุ่มแบน

จ.สมุทรสาคร

74110

5,392 0745563002750 บจ.เอ.อาร์. อินเตอร์เทรด (1992)
จากัด

20/3/2563

1,000,000

22299

ประกอบกิจการผลิต และซื้อมาขายไป
พลาสติกและโลหะทุกชนิด

9/5 หมู่ที่ 3

ต.ท่าเสา

อ.กระทุ่มแบน

จ.สมุทรสาคร

74110

5,393 0745563002792 บจ.111 มีเดีย จากัด

23/3/2563

1,000,000

46900

ประกอบกิจการค้าสินค้าอุปโภค บริโภค
ทุกชนิด

64/93 หมู่ที่ 3

ต.คลองมะเดื่อ

อ.กระทุ่มแบน

จ.สมุทรสาคร

74110

5,394 0745563002822 บจ.พี.พี. ว่องไวซัพพลาย แพคเกจ
จิ้ง จากัด

24/3/2563

1,000,000

22220

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่าย
140/1 หมู่ที่ 4
ถุงพลาสติก ซองบรรจุภัณฑ์ สาหรับ
อาหาร สินค้าอุปโภคและบริโภค ทุกชนิด
และแพคเกจจิ้งต่างๆ

ต.ท่าไม้

อ.กระทุ่มแบน

จ.สมุทรสาคร

74110

5,395 0745563002890 บจ.บุปผาราชันย์ อินเตอร์เนชั่น
แนล จากัด

27/3/2563

1,000,000

21002

ประกอบธุรกิจผลิต นาเข้า ส่งออก ขนส่ง 127 หมู่ที่ 7
แปรรูป ครอบครองและจาหน่าย กัญชา
เพื่อในการแพทย์หรือการศึกษา วิจัย

ต.สวนหลวง

อ.กระทุ่มแบน

จ.สมุทรสาคร

74110

5,396 0745563002768 บจ.พีซี มาร์เก็ตติ้ง 2020 จากัด
5,397 0743563000518 หจ.โปร แพค

20/3/2563
16/3/2563

1,000,000
1,000,000

46441
47599

ประกอบกิจการค้าเครื่องมือแพทย์
ประกอบกิจการค้า ขายแก้วน้าพร้อม
สกรีนตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ

ต.บ้านแพ้ว
ต.อ้อมน้อย

อ.บ้านแพ้ว
อ.กระทุ่มแบน

จ.สมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร

74120
74130

5,398 0745563002377 บจ.เค เอช ดีไซน์ แอนด์ คอน
สตรัคชั่น จากัด

4/3/2563

1,000,000

71102

ประกอบกิจการให้บริการออกแบบ
95/7 หมู่ที่ 9
วางแผน และรับเหมาเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
ครบวงจร

ต.อ้อมน้อย

อ.กระทุ่มแบน

จ.สมุทรสาคร

74130

5,399 0745563002521 บจ.มหากาญจน์ บิสซิเนส จากัด

11/3/2563

1,000,000

96309

ประกอบกิจการรับทาวีซ่า ต่อหนังสือ
เดินทาง พิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว

249/26 หมู่ที่ 12

ต.อ้อมน้อย

อ.กระทุ่มแบน

จ.สมุทรสาคร

74130

5,400 0745563002776 บจ.โพเคียวเมนท์ เซล แอนด์ คอน
ซัลท์ จากัด

20/3/2563

1,000,000

33190

ประกอบกิจการรับซ่อมและรับงานสั่งทา
ตามแบบทุกชนิดและทุกประเภท

90/219 หมู่ที่ 10

ต.อ้อมน้อย

อ.กระทุ่มแบน

จ.สมุทรสาคร

74130

5,401 0745563002938 บจ.ทีซีซี ฟิวเจอร์ จากัด

30/3/2563

1,000,000

43210

ประกอบกิจการบริการ ออกแบบ ติดตั้ง
ระบบอินเตอร์เน็ตผ่านระบบไฟเบอร์ออ
ฟติก สัญญาไวไฟล์

4/8 หมู่ที่ 10 ซอยเพชรเกษม 114 ถนน ต.อ้อมน้อย
เพชรเกษม

อ.กระทุ่มแบน

จ.สมุทรสาคร

74130

175/8 หมู่ที่ 1
249/20 หมู่ที่ 12

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

5,402 0743563000542 หจ.ทีที.ฮีตเทค

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

18/3/2563

600,000

43909

ประกอบกิจการ รับติดครีบสแตนเลส เหล็ก 208/147 หมู่ที่ 1

ต.แคราย

อ.กระทุ่มแบน

จ.สมุทรสาคร

74110

6/3/2563

500,000

46499

ประกอบกิจการค้า สินค้าตกแต่งอาคาร
เครื่องเขียน เครื่องกระป๋อง ถังพลาสติก

20/15 หมู่ที่ 6

ต.พันท้ายนรสิงห์

อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร

74000

10/3/2563

500,000

11011

ประกอบธุรกิจผลิตเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ โดยวิธกี ารหมัก การต้ม การ
กลั่น การบ่ม การผสมสุรา

248/6 หมู่ที่ 1

ต.บ้านแพ้ว

อ.บ้านแพ้ว

จ.สมุทรสาคร

74120

4/3/2563

500,000

69200

ประกอบกิจการรับทาบัญชีและภาษี และ 2/42 หมู่ที่ 6
ให้คาปรึกษาด้านบัญชีและภาษี

ต.ยกกระบัตร

อ.บ้านแพ้ว

จ.สมุทรสาคร

74120

5,406 0745563002784 บจ.ชิค แอนด์ ชาร์ม แฟชั่น จากัด

20/3/2563

500,000

47711

ประกอบกิจการขายปลีกเสื้อผ้า เครื่อง
99/40 หมู่ที่ 7
แต่งกาย และส่วนประกอบของเครื่องแต่ง
กาย

ต.หลักสาม

อ.บ้านแพ้ว

จ.สมุทรสาคร

74120

5,407 0743563000569 หจ.เอสบีเอฟ บั๊ก โซลูชั่น

19/3/2563

300,000

81293

ประกอบกิจการให้บริการกาจัดปลวก
แมลง และสัตว์พาหนะทุกชนิด

ต.พันท้ายนรสิงห์

อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร

74000

5,408 0745563002636 บจ.นิตติ้ง 168 จากัด

16/3/2563

300,000

46103

ประกอบกิจการขายส่งสิ่งทอเสื้อผ้ารองเท้า 140 หมู่ที่ 4
เครื่องหนังและของใช้ในครัวเรือนโดย
ได้รบั ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

ต.แคราย

อ.กระทุ่มแบน

จ.สมุทรสาคร

74110

5,409 0743563000500 หจ.ฮีทเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป
5,410 0743563000488 หจ.นาโชคร่ารวย

13/3/2563
11/3/2563

200,000
150,000

27502
70209

ผลิตและจาหน่ายฮีทเตอร์ไฟฟ้าทุกชนิด 88/13 หมู่ที่ 5
ประกอบธุรกิจรับเป็นที่ปรึกษาด้านพาณิช 52/422 หมู่ที่ 4
ยกรรม การตลาด อุตสาหกรรม

ต.คลองมะเดื่อ
ต.นาดี

อ.กระทุ่มแบน
อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร

74110
74000

5,411 0743563000615 หจ.รุ่งเรืองทรัพย์ 2020

27/3/2563

100,000

45101

การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วน
บุคคลรถกระบะรถตู้ และรถขนาดเล็กที่
คล้ายกัน

9/69 หมู่ที่ 5

ต.บางน้าจืด

อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร

74000

5,412 0743563000623 หจ.ธนาวดี 2020

27/3/2563

100,000

45101

การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วน
บุคคลรถกระบะรถตู้ และรถขนาดเล็กที่
คล้ายกัน

9/69 หมู่ที่ 5

ต.บางน้าจืด

อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร

74000

5,413 0745563002628 บจ.เอสเอ็นเอส คอร์ป จากัด

16/3/2563

100,000

46319

ประกอบกิจการจาหน่ายอาหารสด
77/1 หมู่ที่ 6
อาหารแห้ง อาหารสาเร็จรูป อาหารทะเล
ทุกชนิด

ต.นาดี

อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร

74000

5,414 0755563000285 บจ.เอพีจี คอร์ปอเรชั่น (2019)
จากัด

13/3/2563

3,000,000

64929

ประกอบกิจการให้กู้เงิน โอน จานอง จานา 44 หมู่ที่ 3
แลกเปลี่ยนและจาหน่ายทรัพย์สิน

ต.บางแก้ว

อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

5,403 0745563002415 บจ.ภูรดี า 2563 จากัด
5,404 0743563000461 หจ.ไทยสัมพันธ์

5,405 0745563002342 บจ.ซี.เค. แอคเค้าน์ติ้ง แอนด์
แท็กซ์ จากัด

78/369 หมู่ที่ 6

75000

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

5,415 0753563000127 หจ.เทพนุรกั ษ์ คอนสตรัคชั่น

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

26/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุก
ประเภท รับเหมางานไฟฟ้า ติดตั้งระบบ
ไฟฟ้า ทุกประเภท

25 หมู่ที่ 5

ต.บ้านปรก

อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

75000

4/3/2563

1,000,000

47219

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายสินค้า
เพื่อสุขภาพจากกลุ่มผู้ผลิตสินค้า

134/82 หมู่ที่ 1

ต.บางแก้ว

อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

75000

5,417 0755563000269 บจ.สลักใจ โลจิสติกส์ จากัด

13/3/2563

1,000,000

49323

ประกอบกิจการ การขนส่งและขนถ่าย
สินค้า รวมถึงคนโดยสาร

1248/19 ถนนไชยพร

ต.แม่กลอง

อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

75000

5,418 0755563000277 บจ.อรุณอินสไปร์ จากัด

13/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 68/13 หมู่ที่ 1
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่
ทาการ ถนน สะพาน เขื่อน

ต.ลาดใหญ่

อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

75000

5,419 0755563000293 บจ.ซีเอส แอดไวเซอร์ ดีเวลลอป
เม้นท์ กรุ๊ป จากัด

25/3/2563

1,000,000

47222

ร้านขายปลีกเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

11/1 หมู่ที่ 7

ต.ลาดใหญ่

อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

75000

5,420 0753563000101 หจ.เอเจทีที ทราเวล

24/3/2563

1,000,000

49329

ประกอบกิจการ บริการรับ-ส่ง
123 หมู่ที่ 7
นักท่องเที่ยว จากสนามบิน ส่งโรงแรม รถ
พาเที่ยวพร้อมคนขับ

ต.บางช้าง

อ.อัมพวา

จ.สมุทรสงคราม

75110

5,421 0755563000251 บจ.โชคศรีมหาทรัพย์ 2020 จากัด

5/3/2563

1,000,000

46202

จาหน่ายมะพร้าวดา/ขาว เนื้อ/น้ามะพร้าว 9/6-7 หมู่ที่ 3
ผลไม้อื่นทุกชนิด

ต.บางช้าง

อ.อัมพวา

จ.สมุทรสงคราม

75110

5,422 0753563000097 หจ.สินทรัพย์ทวีสิน

2/3/2563

300,000

47732

ประกอบกิจการค้าทองคา เครืองเครือง
ประดับ เพชร พลอย

91/9 หมู่ที่ 5

ต.แหลมใหญ่

อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

75000

24/3/2563

300,000

47732

ประกอบกิจการค้าทองคาแท่ง
เครื่องประดับ เพชร พลอย

125/12 หมู่ที่ 4

ต.ท้ายหาด

อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

75000

9/3/2563

5,000,000

56101

ประกอบกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่ม
ร้านกาแฟ ร้านพิซซ่า ภัตตาคาร บาร์
ไนท์คลับ

328/19 ถนนหนองแจง

ต.ชะอา

อ.ชะอา

จ.เพชรบุรี

76120

24/3/2563

1,000,000

82110

ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงาน
เกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
การตลาด และจัดจาหน่าย

616 หมู่ที่ 4

ต.บ้านหม้อ

อ.เมืองเพชรบุรี

จ.เพชรบุรี

76000

5/3/2563
5/3/2563

1,000,000
1,000,000

41002
77400

รับเหมาก่อสร้างอาคาร
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนเฟรนไชส์
เครื่องดื่ม ชาไข่มุก ชานมไข่มุก ร้านชา
ไข่มุก ทุกประเภท

57/19 หมู่ที่ 9
9 หมู่ที่ 13

ต.ธงชัย
ต.หัวสะพาน

อ.เมืองเพชรบุรี
อ.เมืองเพชรบุรี

จ.เพชรบุรี
จ.เพชรบุรี

76000
76000

5,416 0755563000242 บจ.ซีเอสอาร์ดับบลิว 910 จากัด

5,423 0753563000119 หจ.สินทรัพย์อนันต์ไพศาล
5,424 0765563000293 บจ.ไทย เอ็มดี จากัด

5,425 0763563000186 หจ.เพชรดีงาม

5,426 0765563000234 บจ.กรธนนัท ก่อสร้าง จากัด
5,427 0765563000269 บจ.มั่งมี 2020 จากัด

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

5,428 0765563000340 บจ.กรีนลีฟส์ เซอร์วสิ เซ็ส จากัด

17/3/2563

1,000,000

70209

กิจกรรมให้คาปรึกษาด้านการบริหาร
จัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น

57 หมู่ที่ 9 ถนนคีรรี ถั ยา

ต.ธงชัย

อ.เมืองเพชรบุรี

จ.เพชรบุรี

76000

5,429 0765563000374 บจ.บลูเบอร์รี่ ซันไรส์ จากัด

25/3/2563

1,000,000

11049

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายสินค้า
ประเภทเครื่องดื่มทุกชนิด

8/1 หมู่ที่ 5

ต.ช่องสะแก

อ.เมืองเพชรบุรี

จ.เพชรบุรี

76000

5,430 0763563000194 หจ.ชัชพล ส่งออกอาหารทะเล

24/3/2563

1,000,000

46204

ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวติ เนื้อสัตว์
ชาแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง และเนื้อบรรจุ
กระป๋อง

146/1 หมู่ที่ 4

ต.บางตะบูน

อ.บ้านแหลม

จ.เพชรบุรี

76110

5,431 0765563000226 บจ.เพชรนคร ก่อสร้าง (ชะอา)
จากัด

2/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

25/1 ถนนคลองเทียน

ต.ชะอา

อ.ชะอา

จ.เพชรบุรี

76120

5,432 0765563000323 บจ.ทิพวัฒน์ ฟาร์มาแคร์ จากัด

12/3/2563

1,000,000

46441

ประกอบกิจการจาหน่ายนยา เครื่องมือ
แพทย์ อาหารเสริมเกี่ยวกับสุขภาพ

19/8 ถนนคลองเทียน

ต.ชะอา

อ.ชะอา

จ.เพชรบุรี

76120

5,433 0765563000358 บจ.พุทธาลัย จากัด

20/3/2563

1,000,000

68101

ประกอบกิจการโครงการบ้านและหรือ
85/2 หมู่ที่ 3
อาคารชุดจัดสรร จัดสรรที่ดิน สร้างอาคาร
บ้านเรือน อาคารชุด สิ่งปลูกสร้างอื่น

ต.สามพระยา

อ.ชะอา

จ.เพชรบุรี

76120

5,434 0763563000178 หจ.เต็นท์ ผ้าใบ วรวัตร

19/3/2563

1,000,000

13922

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายเต็นท์
ผ้าใบ ทุกชนิด

ต.บ้านในดง

อ.ท่ายาง

จ.เพชรบุรี

76130

5,435 0765563000315 บจ.คิง ออล แพลนท์ จากัด

10/3/2563

1,000,000

46209

ประกอบกิจการจัดจาหน่ายสินค้าทางการ 430 หมู่ที่ 7
เกษตร เช่น อาหารพืช ผลผลิตการเกษตร
สินค้าแปรรูป และอุปกรณ์ทางการเกษตร

ต.ท่ายาง

อ.ท่ายาง

จ.เพชรบุรี

76130

5,436 0763563000127 หจ.ทรัพย์สุชลการช่าง

3/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง รื้อถอน 133/1 หมู่ที่ 2
ต่อเติม อาคาร งานโยธา และงานรับเหมา
ทุกประเภท

ต.เขาย้อย

อ.เขาย้อย

จ.เพชรบุรี

76140

5,437 0763563000160 หจ.เอเบิ้ล ซัพพลีเม้นต์ โพรดักส์
5,438 0765563000277 บจ.เหล็กกล้าสยาม จากัด

9/3/2563
6/3/2563

1,000,000
1,000,000

10619
24109

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
37/2 หมู่ที่ 2
ประกอบกิจการโรงงานผลิตเหล็ก โรงงาน 86/8 หมู่ที่ 1
รีดและหล่อหลอมโลหะทุกชนิด

ต.บางเค็ม
ต.เขาย้อย

อ.เขาย้อย
อ.เขาย้อย

จ.เพชรบุรี
จ.เพชรบุรี

76140
76140

5,439 0765563000307 บจ.มาสเตอร์แล็บ เทสติ้ง แอนด์
เซอร์วสิ จากัด

10/3/2563

1,000,000

72102

ประกอบกิจการให้บริการรับวิเคราะห์
ทดสอบคุณภาพ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เกษตรกรรมและอื่น

148 หมู่ที่ 4

ต.ทับคาง

อ.เขาย้อย

จ.เพชรบุรี

76140

5,440 0765563000366 บจ.ริวไลฟ์ จากัด

23/3/2563

1,000,000

47723

จาหน่ายเครื่องสาอางและครีมบารุงผิว
ผ่านสื่อออนไลน์

54/34 หมู่ที่ 3

ต.สมอพลือ

อ.บ้านลาด

จ.เพชรบุรี

76150

122 หมู่ที่ 4

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

5,441 0765563000285 บจ.ทรัพย์พูนทวี 562 จากัด

9/3/2563

1,000,000

46209

ประกอบกิจการจาหน่ายพืชผลทางการ
เกษตรทุกชนิด

5,442 0765563000251 บจ.เอ.อาร์.ดับบลิว.พลาสแพค
จากัด

5/3/2563

1,000,000

22220

5,443 0765563000331 บจ.แสวงเสริมทรัพย์ จากัด
5,444 0763563000143 หจ.บุญชู มาร์เก็ตติ้ง

13/3/2563
5/3/2563

1,000,000
500,000

5,445 0765563000382 บจ.ฮูยา 2020 (หัวหิน) จากัด

27/3/2563

5,446 0763563000151 หจ.เอ็กซ์.วาย.บี. ทรานสปอร์ต
5,447 0763563000135 หจ.ทีทีดี 999

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
88 หมู่ที่ 1

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

ต.ท่าตะคร้อ

อ.หนองหญ้าปล้อง

จ.เพชรบุรี

76160

ผลิตและจาหน่าย ขวดพลาสติก หลอดพรี 173 หมู่ที่ 3
ฟอร์ม ฝาขวดน้าดื่ม

ต.วังจันทร์

อ.แก่งกระจาน

จ.เพชรบุรี

76170

41002
46103

รับเหมาก่อสร้าง
11 หมู่ที่ 9
การขายส่งสิ่งทอเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องหนัง 91/11 ถนนราชดาเนิน
และของใช้ในครัวเรือนโดยได้รบั
ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

ต.แก่งกระจาน
ต.คลองกระแชง

อ.แก่งกระจาน
อ.เมืองเพชรบุรี

จ.เพชรบุรี
จ.เพชรบุรี

76170
76000

500,000

68103

ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
798/16 ถนนบ่อแขม
และสังหาริมทรัพย์ รายวัน รายเดือน รายปี

ต.ชะอา

อ.ชะอา

จ.เพชรบุรี

76120

6/3/2563

300,000

79120

ประกอบกิจการนาเที่ยวรวมทั้งธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการนาเที่ยวทุกชนิด

ต.ชะอา

อ.ชะอา

จ.เพชรบุรี

76120

4/3/2563

150,000

49339

ประกอบกิจการรถบรรทุกรับจ้างขนส่ง
101/1 หมู่ที่ 1
วัสดุก่อสร้าง หิน ดิน ทราย ลูกรัง ทุกชนิด

ต.กลัดหลวง

อ.ท่ายาง

จ.เพชรบุรี

76130

5,448 0765563000242 บจ.เอ็นโนเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด 5/3/2563
5,449 0763563000208 หจ.ก.กฤตนู
26/3/2563

100,000
100,000

46900
41002

การขายส่งสินค้าทั่วไป
207/18 หมู่ที่ 3
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 226 หมูท่ ี่ 2
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่
ทาการ ถนน สะพานและงานก่อสร้าง
อย่างอื่นๆๆทุกชนิด

ต.บ้านหม้อ
ต.ป่าเด็ง

อ.เมืองเพชรบุรี
อ.แก่งกระจาน

จ.เพชรบุรี
จ.เพชรบุรี

76000
76170

1259/14 ถนนหนองโพ

5,450 0775563000960 บจ.ราล์ฟ ดรีม อีเกิ้ล จากัด

25/3/2563

5,000,000

68101

การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น 31/6 ซอยหมู่บ้านทางรถไฟฝั่งตะวันตก
ของตนเอง เพื่อการพักอาศัย

ต.หัวหิน

อ.หัวหิน

จ.ประจวบคีรขี ันธ์

77110

5,451 0775563000838 บจ.สยาม โปรเฮลท์ จากัด

13/3/2563

4,000,000

86201

ประกอบกิจการให้บริการทางการแพทย์
ครบวงจร

1/172 ซอยหมู่บ้านเขาน้อย

ต.หัวหิน

อ.หัวหิน

จ.ประจวบคีรขี ันธ์

77110

5,452 0775563000927 บจ.เอไอโอ มาร์เก็ตติ้ง จากัด

23/3/2563

4,000,000

62012

ประกอบกิจการให้บริการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์

43/291 ซอยหมู่บ้านหัวนา

ต.หนองแก

อ.หัวหิน

จ.ประจวบคีรขี ันธ์

77110

5,453 0775563001028 บจ.อินฟินิตี้ คอนเซปท์ คอน
สตรัคชั่น จากัด

30/3/2563

4,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อ ขาย และให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์

433 หมู่ที่ 13

ต.ทับใต้

อ.หัวหิน

จ.ประจวบคีรขี ันธ์

77110

5,454 0775563000978 บจ.เจฟลาย พรอพเพอร์ตี้ จากัด

26/3/2563

3,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า
อสังหาริมทรัพย์

59/272 ซอยหมู่บ้านหัวนา

ต.หนองแก

อ.หัวหิน

จ.ประจวบคีรขี ันธ์

77110

5,455 0775563000871 บจ.ศ.ปริทัศน์ กรุ๊ป จากัด

18/3/2563

3,000,000

71202

ประกอบกิจการตรวจสภาพยานยนต์ทาง
เทคนิค

121 หมู่ที่ 6

ต.สามร้อยยอด

อ.สามร้อยยอด

จ.ประจวบคีรขี ันธ์

77120

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

5,456 0775563000692 บจ.เบรด เวิรล์ จากัด

2/3/2563

2,000,000

47215

ประกอบกิจการร้านค้าปลีก ค้าส่ง ขนม 1/66 ซอยหมู่บ้านตะเกียบ
และเบเกอรี่ทุกชนิดเช่นขนมปัง เค้ก ขนม
ปังกรอบ

ต.หนองแก

อ.หัวหิน

จ.ประจวบคีรขี ันธ์

77110

5,457 0775563000714 บจ.ซุพีเรีย ซิสเต็ม จากัด

3/3/2563

2,000,000

70209

ประกอบกิจการบริการรับเป็นที่ปรึกษา
และให้คาแนะนาปัญหาเกี่ยวกับด้าน
บริหารงานพาณิชยกรรม

228 ชั้นที่ 2 หมู่ที่ 15

ต.หินเหล็กไฟ

อ.หัวหิน

จ.ประจวบคีรขี ันธ์

77110

5,458 0775563000781 บจ.แสงทองวิศวกรรม หัวหิน จากัด 10/3/2563
5,459 0775563000854 บจ.อินเทลเลคท์ แอสเซทส์ โฮลดิ้ง 16/3/2563
จากัด

2,000,000
2,000,000

46521
68102

ประกอบกิจการจาหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า
ประกอบกิจการซื้อ ขาย และให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์

70/151 ซอยหมู่บ้านหัวนา
435 หมู่ที่ 7

ต.หนองแก
ต.หินเหล็กไฟ

อ.หัวหิน
อ.หัวหิน

จ.ประจวบคีรขี ันธ์
จ.ประจวบคีรขี ันธ์

77110
77110

5,460 0775563000862 บจ.เจ สจ๊วต กอล์ฟ จากัด

16/3/2563

2,000,000

46433

ประกอบกิจการนาเข้าอุปกรณ์และ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับกีฬากอล์ฟทุกชนิด

500/247 หมู่ที่ 1

ต.ทับใต้

อ.หัวหิน

จ.ประจวบคีรขี ันธ์

77110

5,461 0775563000919 บจ.อินสตาเลิฟ จากัด

23/3/2563

2,000,000

58202

ประกอบกิจการให้บริการโซเชียล เน็ตเวิรค์ 255/3 หมู่ที่ 10
แอพพิลเคชั่น

ต.หินเหล็กไฟ

อ.หัวหิน

จ.ประจวบคีรขี ันธ์

77110

5,462 0775563000731 บจ.น่อน อะควา จากัด

9/3/2563

2,000,000

47523

ประกอบกิจการซื้อขายให้เช่านาเข้า
223/2 หมู่ที่ 4
สุขภัณฑ์ชักโครกชาย พร้อมวีดีโอมอนิเตอร์

ต.สามร้อยยอด

อ.สามร้อยยอด

จ.ประจวบคีรขี ันธ์

77120

5,463 0775563000773 บจ.บลู สกายบาร์ จากัด

10/3/2563

2,000,000

56101

ประกอบกิจการจาหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม

245 หมู่ที่ 7

ต.เขาน้อย

อ.ปราณบุรี

จ.ประจวบคีรขี ันธ์

77160

5,464 0775563000790 บจ.หัวหิน อินเตอร์กรุ๊ป ออโต้คาร์
2020 จากัด

11/3/2563

2,000,000

86201

ประกอบกิจการคลินิกเวชกรรมและร้าน
ขายยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์

28/1 หมู่ที่ 7

ต.เขาน้อย

อ.ปราณบุรี

จ.ประจวบคีรขี ันธ์

77160

5,465 0775563000897 บจ.ทาโฮ ลินา จากัด

20/3/2563

2,000,000

56101

ประกอบกิจการจาหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม

245 ชั้นที่ 2 หมู่ที่ 7

ต.เขาน้อย

อ.ปราณบุรี

จ.ประจวบคีรขี ันธ์

77160

5,466 0773563000275 หจ.ชยพล 89

16/3/2563

2,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย
สถานที่ทาการ ถนน สะพาน เขื่อน

98 หมู่ที่ 3

ต.ทองมงคล

อ.บางสะพาน

จ.ประจวบคีรขี ันธ์

77230

9/3/2563

1,000,000

47222

ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องดื่ม, ชา,
กาแฟ เบเกอรี่และอาหาร

6/1 ถนนดารงราช

ต.หัวหิน

อ.หัวหิน

จ.ประจวบคีรขี ันธ์

77110

12/3/2563

1,000,000

32909

ประกอบกิจการผลิต และจาหน่าย สินค้า 396 หมู่บ้าน บ้านวังกะทะ หมู่ที่ 10
รักษ์โลก อุปกรณ์ บรรจุภัณฑ์ย่อยสลาย
เองได้ตามธรรมชาติ

ต.ทับใต้

อ.หัวหิน

จ.ประจวบคีรขี ันธ์

77110

2/3/2563

1,000,000

20232

ประกอบกิจการผลิตเครื่องหอม
เครื่องสาอางค์ และผลิตภัณฑ์ในห้องน้า

ต.หัวหิน

อ.หัวหิน

จ.ประจวบคีรขี ันธ์

77110

5,467 0773563000259 หจ.ท็อป คอฟฟี่ หัวหิน (2020)
5,468 0773563000267 หจ.อามักโก้

5,469 0775563000684 บจ.เอ็น.ซี เนเจอร์ คราฟเทด จากัด

2/18 ถนนแนบเคหาสน์

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

5,470 0775563000757 บจ.เอฟแอนด์เค อินโนเวชั่น จากัด

10/3/2563

1,000,000

42202

ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้งแขวน
98/45 หมู่ที่ 14
และรือถอนระบบสายสื่อสารโทรคมนาคม
ทุกชนิด

ต.หินเหล็กไฟ

อ.หัวหิน

จ.ประจวบคีรขี ันธ์

77110

5,471 0775563000820 บจ.เดอะ คิง เฮ้าส์ จากัด

12/3/2563

1,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อขาย ให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์

600 หมู่ที่ 9

ต.หินเหล็กไฟ

อ.หัวหิน

จ.ประจวบคีรขี ันธ์

77110

5,472 0775563000846 บจ.บอยโก้ส์ ไบค์ จากัด

16/3/2563

1,000,000

45401

ประกอบกิจการบริการให้เช่า ซื้อ และ
จาหน่ายรถจักรยานยนต์

107/438 ซอยหมู่บ้านหนองแก

ต.หนองแก

อ.หัวหิน

จ.ประจวบคีรขี ันธ์

77110

5,473 0775563000889 บจ.อัพทูมีทูยู จากัด

19/3/2563

1,000,000

47912

ประกอบกิจการจาหน่ายสินค้าทั้งขายปลีก 8/34 ถนนเพชรเกษม
ขายส่งสินค้าทุกประเภทผ่านระบบ
ออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต

ต.หัวหิน

อ.หัวหิน

จ.ประจวบคีรขี ันธ์

77110

5,474 0775563000901 บจ.เบลสซิ่ง ออล จากัด

20/3/2563

1,000,000

46103

ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออก
เครื่องสาอางและอาหารเสริม

8/143 ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้าย

ต.หัวหิน

อ.หัวหิน

จ.ประจวบคีรขี ันธ์

77110

5,475 0775563000951 บจ.สหรุ่งเรืองศึกษา จากัด
5,476 0775563000986 บจ.สุขใจ หัวหิน จากัด
5,477 0775563000994 บจ.ทเวนตี้ วัน ทรี คุคเคอรี่ จากัด

25/3/2563
26/3/2563
27/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000

46900
86101
47190

การขายส่งสินค้าทั่วไป
ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน
ประกอบกิจการค้าปลีกและค้าส่งสินค้า
อุปโภคและบริโภคทุกชนิด

14/182 ซอยชลประทาน 16
49/6 ถนนแนบเคหาสน์
16/240 ซอยหมู่บ้านสมอโพรง

ต.หัวหิน
ต.หัวหิน
ต.หัวหิน

อ.หัวหิน
อ.หัวหิน
อ.หัวหิน

จ.ประจวบคีรขี ันธ์
จ.ประจวบคีรขี ันธ์
จ.ประจวบคีรขี ันธ์

77110
77110
77110

5,478 0773563000291 หจ.โกลบอล คิทเช่น เซอร์วสิ วิท
เอ็กซ์พีเรียนซ์

27/3/2563

1,000,000

43223

ประกอบกิจการบริการติดตั้งซ่อมบารุง
ล้างทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

369/1 หมู่ที่ 7

ต.วังก์พง

อ.ปราณบุรี

จ.ประจวบคีรขี ันธ์

77120

5,479 0775563000765 บจ.เอสเจ ออโต้แม็กซ์ จากัด

10/3/2563

1,000,000

45302

ประกอบกิจการขายปลีกและขายส่ง
498/14 หมู่ที่ 2
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์

ต.วังก์พง

อ.ปราณบุรี

จ.ประจวบคีรขี ันธ์

77120

5,480 0775563000935 บจ.ไอแอมยัวร์กรุ๊ป จากัด

25/3/2563

1,000,000

49321

ประกอบกิจการขนส่งผู้โดยสารด้วย
รถยนต์รบั จ้างแท็กซี่

ต.วังก์พง

อ.ปราณบุรี

จ.ประจวบคีรขี ันธ์

77120

5,481 0775563000943 บจ.พร้อม 2020 จากัด
5,482 0775563000803 บจ.วานา วัฒนา จากัด

25/3/2563
11/3/2563

1,000,000
1,000,000

81293
14112

ให้บริการกาจัดปลวก รวมถึงแมลงทุกชนิด 433 หมู่ที่ 1
ประกอบกิจการผลิต จาหน่ายตัดเย็บ
40/1 หมู่ที่ 6
เสื้อผ้าทุกประเภท

ต.วังก์พง
ต.แม่ราพึง

อ.ปราณบุรี
อ.บางสะพาน

จ.ประจวบคีรขี ันธ์
จ.ประจวบคีรขี ันธ์

77120
77140

5,483 0775563000749 บจ.เอบี อินเตอร์เซอร์วสิ จากัด

9/3/2563

1,000,000

47413

ประกอบกิจการซื้อขายโทรศัพท์อุปกรณ์
โทรศัพท์

706 หมู่ที่ 7

ต.เขาน้อย

อ.ปราณบุรี

จ.ประจวบคีรขี ันธ์

77160

5,484 0775563000811 บจ.บีซีจี อิมพรูฟเมนต์ จากัด

12/3/2563

1,000,000

02200

ประกอบกิจการป่าไม้ การทาไม้ การปลูก 27/4 หมู่ที่ 4
สวนป่า ประกอบกิจการผลิตถ่าน จากไม้
ทุกชนิด

ต.เขาน้อย

อ.ปราณบุรี

จ.ประจวบคีรขี ันธ์

77160

5,485 0775563001001 บจ.บีแอนด์เอ เซลล์แอนด์เซอร์วสิ
จากัด

27/3/2563

1,000,000

43210

ประกอบกิจการเป็นตัวแทนติดตั้ง
อินเทอร์เน็ตทุกชนิด

ต.เขาน้อย

อ.ปราณบุรี

จ.ประจวบคีรขี ันธ์

77160

1334/333 หมู่ที่ 2

19/55 หมู่ที่ 4

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

5,486 0775563000722 บจ.เอ แอนด์ ที เดอะ คอน
สตรัคชั่น จากัด

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

4/3/2563

1,000,000

41001

ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 13 หมู่ที่ 5

ต.ศาลาลัย

อ.สามร้อยยอด

จ.ประจวบคีรขี ันธ์

77180

31/3/2563

500,000

68102

ประกอบกิจการซื้อ ขาย และเป็นตัวแทน
จาหน่ายในการซื้อ ขาย อสังหาริมทรัพย์
ทุกประเภท

66/2 หมู่ที่ 9

ต.อ่างทอง

อ.ทับสะแก

จ.ประจวบคีรขี ันธ์

77130

5,488 0775563000706 บจ.เบสท์ ปราณบุรี โลจิสติกส์
จากัด

3/3/2563

500,000

53200

ประกอบกิจการขนส่งเอกสาร พัสดุภัณฑ์
สิ่งของและขนถ่ายสินค้าทุกชนิด

100/8 หมู่ที่ 1

ต.เขาน้อย

อ.ปราณบุรี

จ.ประจวบคีรขี ันธ์

77160

5,489 0775563000676 บจ.ทีพีเอ็มเทเลคอม จากัด

2/3/2563

500,000

42202

ประกอบกิจการติดตั้งสายส่งสัญญาณ
โทรศัพท์และสายสื่อสารต่างๆทั้งภายใน
และภายนอกอาคาร

361 หมู่ที่ 4

ต.ศาลาลัย

อ.สามร้อยยอด

จ.ประจวบคีรขี ันธ์

77180

5,490 0773563000283 หจ.หัวหินเบด

23/3/2563

100,000

81210

ประกอบกิจการรับทาความสะอาดที่นอน 111/25 หมู่ที่ 14
และทั่วไป

ต.หินเหล็กไฟ

อ.หัวหิน

จ.ประจวบคีรขี ันธ์

77110

5,491 0775563001010 บจ.ทีเอ็มเค เอ็นเนอร์ยี่ จากัด

27/3/2563

100,000

52333

ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจาหน่าย 21/2 หมู่ที่ 3
กระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล

ต.ทองมงคล

อ.บางสะพาน

จ.ประจวบคีรขี ันธ์

77230

5,492 0805563000900 บจ.ช. รัตนภัทร จากัด
5,493 0805563000799 บจ.ฟิวโต้ ฟรุ๊ต จากัด

25/3/2563
18/3/2563

10,000,000
5,000,000

41002
46313

รับเหมาก่อสร้าง
ประกอบกิจการซื้อขายผลไม้ตามฤดูกาล
ทุกชนิด

2/141 ซอยนิพัทธ์ ถนนพัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง
111/6 หมู่ที่ 6
ต.มะม่วงสองต้น

อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

5,494 0803563000673 หจ.เอ็มจี ทุ่งสง 2020

31/3/2563

5,000,000

55101

ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์
ไนท์คลับ

261 หมู่ที่ 2

ต.ชะมาย

อ.ทุ่งสง

จ.นครศรีธรรมราช 80110

5,495 0805563000861 บจ.ทีแอนด์เอที โกลบอล จากัด

20/3/2563

5,000,000

68201

ประกอบกิจการซื้อ ขาย บ้านที่ดิน คอนโด 58/10 หมู่ที่ 5
ที่พักอาศัยอื่น ๆ และอสังหาริมทรัพย์อื่น
ทุกชนิด

ต.ท่าศาลา

อ.ท่าศาลา

จ.นครศรีธรรมราช 80160

5,496 0803563000487 หจ.ศักดิ์ชัย การโยธา
5,497 0805563000829 บจ.พันล้าน คอนสตรัคชั่น 2020
จากัด

5/3/2563
20/3/2563

5,000,000
5,000,000

41002
41002

รับเหมาก่อสร้าง
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

144 หมู่ที่ 1
55/5 หมู่ที่ 5

ต.ลานสกา
ต.ละอาย

อ.ลานสกา
อ.ฉวาง

จ.นครศรีธรรมราช 80230
จ.นครศรีธรรมราช 80250

5,498 0805563000730 บจ.รุ่งเรืองทรัพย์ พร็อพเพอร์ตี้
จากัด

6/3/2563

5,000,000

45101

ประกอบกิจการซื้อ ขาย รถยนต์

338 หมู่ที่ 3

ต.กะปาง

อ.ทุ่งสง

จ.นครศรีธรรมราช 80310

5,499 0805563000951 บจ.สุขใจพาราวู้ด(2020) จากัด

30/3/2563

3,000,000

16101

ประกอบกิจการเลื่อยไม้ยางพารา แปรรูป 222 หมู่ที่ 1
ไม้ยางพารา อบแห้งไม้ยางพารา

ต.นาโพธิ์

อ.ทุ่งสง

จ.นครศรีธรรมราช 80110

5/3/2563

3,000,000

46206

ประกอบกิจการจาหน่ายอาหารสัตว์ทุกชนิด 93/9 หมู่ที่ 10

ต.ทุ่งปรัง

อ.สิชล

จ.นครศรีธรรมราช 80120

5,487 0773563000305 หจ.อิมโม สุ

5,500 0805563000713 บจ.เครือโพธิ์เสด็จเจริญทรัพย์ฟาร์ม
จากัด

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

5,501 0805563000888 บจ.มด เอ็กซ์ ปิโตรเลี่ยม จากัด

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

24/3/2563

3,000,000

49332

ประกอบกิจการเป็นผู้ทาการขนส่งน้ามัน
เชื้อเพลิง

9/3/2563

2,000,000

46632

5,503 0803563000622 หจ.เอ็มพี คล็อธ แอนด์
อิเล็กทรอนิกส์

18/3/2563

2,000,000

5,504 0805563000764 บจ.แสงเทียนเอก จากัด

11/3/2563

5,505 0805563000896 บจ.เซาท์เทิรน์ โฮมบิลเดอร์ จากัด
5,506 0805563000659 บจ.เคพีเอ็น พาราวู๊ด จากัด
5,507 0805563000934 บจ.ทีเอส อสังหาริมทรัพย์ จากัด
5,508 0803563000495 หจ.ใจดีเกษตรภัณฑ์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
409 หมู่ที่ 7

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

ต.กาแพงเซา

อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280

ประกอบกิจการค้าไม้เก่า รวมถึงผลิตและ 31/5 หมู่ที่ 2
จาหน่ายไม้แปรรูปเก่า

ต.ปากนคร

อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

46414

ประกอบกิจการจาหน่ายเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม 29 ซอยตลาดแม่พยอม

ต.โพธิ์เสด็จ

อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

2,000,000

46632

ประกอบกิจการขายส่ง ขี้เลื่อย ปีกไม้
314/1 ถนนราชดาเนิน
กะลา ปาล์ม และวัสดุอื่นที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง

ต.ในเมือง

อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

25/3/2563
4/3/2563

2,000,000
2,000,000

41001
49339

การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
ประกอบกิจการให้บริการด้านการขนส่ง
และขนถ่ายสินค้าทางถนน

178/32 ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ
316 หมู่ที่ 1

ต.ท่าวัง
ต.นาหลวงเสน

อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช 80110

27/3/2563
5/3/2563

2,000,000
1,500,000

69100
46209

ให้บริการด้านกฎหมาย
ประกอบกิจการค้าข้าว พืชผลทาง
การเกษตร

150/2 หมู่ที่ 7
383/8 หมูท่ ี่ 1

ต.ชะมาย
ต.ปากพูน

อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช 80110
อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

5,509 0803563000461 หจ.อรุณพรรณ

4/3/2563

1,000,000

47732

ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร 571/1 หมู่ที่ 1
พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทาเทียม
สิ่งดังกล่าว

ต.ปากพูน

อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

5,510 0803563000517 หจ.เอสพีวายวายดับเบิ้ลยู

6/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

222/17 หมู่บ้าน เซ็นทรัลพาร์ค(หัวถนน) ต.ปากนคร
หมู่ที่ 5

อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

5,511 0803563000614 หจ.บุญคณาทรัพย์ 99
5,512 0805563000667 บจ.นิสรีน คอสเมติกส์ จากัด

17/3/2563
4/3/2563

1,000,000
1,000,000

46431
46443

ขายส่งเครื่องเขียนและเครื่องใช้สานักงาน 170/145 หมู่ที่ 2
ประกอบกิจการค้าเครื่องสาอาง อุปกรณ์ 70/88 ถนนปากนคร
เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม

ต.ท่าซัก
ต.คลัง

อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

5,513 0805563000691 บจ.คินศิริ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด

5/3/2563

1,000,000

68101

ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประเภทที่อยู่อาศัย

170/116 หมู่ที่ 2

ต.ท่าซัก

อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

5,514 0805563000802 บจ.เอส.พี.อาร์.ทรัพย์อนันต์ คอม
เมอร์เชียล จากัด

18/3/2563

1,000,000

47190

ประกอบกิจการจาหน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภค

43/2 หมู่ที่ 1

ต.นาพรุ

อ.พระพรหม

5,515 0805563000853 บจ.พีแอลเอ. (นครศรีธรรมราช)
จากัด

20/3/2563

1,000,000

85491

ประกอบกิจการโรงเรียน สถาบันสอน
ภาษา รับแปลเอกสาร

245/22 ถนนพัฒนาการคูขวาง

ต.ในเมือง

อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

5,516 0803563000631 หจ.ซีพีเอ ดับเบิ้ลโอ
5,517 0803563000649 หจ.ไทยธนบูรณ์โกลด์
5,518 0805563000721 บจ.วิศวลิต จากัด

19/3/2563
19/3/2563
6/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000

69200
47732
41002

ประกอบกิจการบริการทางบัญชี
ซื้อขายแลกเปลีุยนทองค
่
า ทองรูปพรรณ
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

43/1 ถนนพัฒนาการ
81/4 หมู่ที่ 2
200/44 หมู่ที่ 8

ต.ปากแพรก
ต.ถ้าใหญ่
ต.ชะมาย

อ.ทุ่งสง
อ.ทุ่งสง
อ.ทุ่งสง

5,502 0803563000533 หจ.แตงโม ค้าไม้เก่า

จ.นครศรีธรรมราช 80000

จ.นครศรีธรรมราช 80110
จ.นครศรีธรรมราช 80110
จ.นครศรีธรรมราช 80110

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

5,519 0805563000772 บจ.โชคอมร วิศวกรรม จากัด

11/3/2563

1,000,000

33200

ติดตั้งจาหน่ายและนาเข้าเครื่องจักรกล
เครื่องยนต์ เครื่องทุนแรง

65/1 หมู่ที่ 6

ต.ที่วงั

อ.ทุ่งสง

จ.นครศรีธรรมราช 80110

5,520 0805563000811 บจ.โยธาไทย (2020) จากัด
5,521 0805563000837 บจ.ช.ชัยกิจ ทุ่งสง กาจัดแมลง
จากัด

20/3/2563
20/3/2563

1,000,000
1,000,000

42101
81293

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างถนน
ประกอบกิจกรรมการฆ่าเชื้อและกาจัด

82/4 ถนนราชบริพาร
235/11 หมู่ที่ 1 ซอย1

ต.ปากแพรก
ต.ชะมาย

อ.ทุ่งสง
อ.ทุ่งสง

จ.นครศรีธรรมราช 80110
จ.นครศรีธรรมราช 80110

5,522 0805563000870 บจ.ไชยศรศิลป์ จากัด
5,523 0803563000525 หจ.กานต์พัฒนาภรณ์
5,524 0803563000657 หจ.เจ.พี. ปัญจทรัพย์

20/3/2563
6/3/2563
23/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000

71102
41002
82110

ประกอบกิจการออกแบบโครงสร้างอาคาร 196/1 หมู่ที่ 2
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
210/31 หมู่ที่ 1
ประกอบกิจการเป็นผู้บริหารงานเกี่ยวกับ 172 หมู่ที่ 5
ด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การตลาด
และการจัดจาหน่าย

ต.ชะมาย
ต.สิชล
ต.ควนเกย

อ.ทุ่งสง
อ.สิชล
อ.ร่อนพิบูลย์

จ.นครศรีธรรมราช 80110
จ.นครศรีธรรมราช 80120
จ.นครศรีธรรมราช 80130

5,525 0803563000541 หจ.ดับเบิ้ลที เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์
เซอร์วสิ

10/3/2563

1,000,000

43210

ประกอบกิจการรับเหมาระบบงานไฟฟ้า

ต.คลองกระบือ

อ.ปากพนัง

จ.นครศรีธรรมราช 80140

5,526 0805563000683 บจ.ปากพนังคาร์เซ็นเตอร์ จากัด

4/3/2563

1,000,000

46599

ประกอบกิจการค้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ 190/1 หมู่ที่ 2
อะไหล่

ต.บางพระ

อ.ปากพนัง

จ.นครศรีธรรมราช 80140

5,527 0805563000845 บจ.เพชรโชติ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
5,528 0803563000568 หจ.นาคิน 63

20/3/2563
12/3/2563

1,000,000
1,000,000

41002
47732

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ประกอบกิจการจาหน่ายทองแท่ง
ทองรูปพรรณ

ต.เสือหึง
ต.กาโลน

อ.เชียรใหญ่
อ.ลานสกา

จ.นครศรีธรรมราช 80190
จ.นครศรีธรรมราช 80230

5,529 0803563000584 หจ.เอส.เค.ที เน็ทเวิรค์

13/3/2563

1,000,000

43210

ประกอบกิจการรับติดตั้งอินเตอร์เน็ต ขาย 82 หมู่ที่ 2
ซิมทรูมูฟ

ต.เขาแก้ว

อ.ลานสกา

จ.นครศรีธรรมราช 80230

4/3/2563

1,000,000

46313

ประกอบกิจการรับซื้อจาหน่ายมังคุด แพ็ค 1/6 หมู่ที่ 1
มังคุดและผลิตภัณฑ์จากมังคุดเพื่อการ
ส่งออกทุกชนิด

ต.กาโลน

อ.ลานสกา

จ.นครศรีธรรมราช 80230

5,531 0803563000576 หจ.ซันชาร์โคล

12/3/2563

1,000,000

20115

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายถ่านชาร์ 88/9 หมู่ที่ 7
โคล ถ่านไฟ เชื้อเพลิงอัดแท่งทุกชนิด

ต.ปริก

อ.ทุ่งใหญ่

จ.นครศรีธรรมราช 80240

5,532 0805563000942 บจ.วรกร โลจิสติกส์ จากัด
5,533 0805563000781 บจ.ไทย โปรดักส์ ทริปเปิล บี กรุ๊ป
จากัด

30/3/2563
13/3/2563

1,000,000
1,000,000

49323
46209

ประกอบกิจการขนส่งขนถ่ายสินค้า
26 หมู่ที่ 2 ถนนควนเนียง
ประกอบกิจการส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูป 404 หมู่ที่ 1 ซอยเทศบาล 16 ถนนหลัง
ที่วา่ การอาเภอ

ต.ท่ายาง
ต.พิปูน

อ.ทุ่งใหญ่
อ.พิปูน

จ.นครศรีธรรมราช 80240
จ.นครศรีธรรมราช 80270

5,534 0805563000918 บจ.หงลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

25/3/2563

1,000,000

46322

ทาบรรจุขวด ปรุง ซื้อขาย การผลิต
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์อื่นๆ

ต.กะทูน

อ.พิปูน

จ.นครศรีธรรมราช 80270

5/3/2563

1,000,000

66199

รับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บ 129/2 หมู่ที่ 3
ผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้
บุคคลอื่น

ต.กาแพงเซา

อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280

5,530 0805563000675 บจ.กุ้งนคร อินเตอร์ฟรุ๊ต จากัด

5,535 0803563000479 หจ.อธิป ไพศาล 2020

55/2 หมู่ที่ 4

46/1 หมู่ที่ 10
38/2 หมูท่ ี่ 11

333 หมู่ที่ 4

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

5,536 0803563000606 หจ.แสงทาง
5,537 0803563000509 หจ.เอสพีวายวาย
5,538 0805563000756 บจ.เอ ซี วิน จากัด

17/3/2563
6/3/2563
11/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000

41002
41002
66222

รับเหมาก่อสร้าง
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ประกอบกิจการนายหน้าประกันภัย
ประกันชีวติ ประกันวินาศภัย

121/3 หมู่ที่ 2
45 หมู่ที่ 2
136/1 หมู่ที่ 10

ต.นาทราย
ต.เขาโร
ต.กะปาง

อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280
อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช 80310
อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช 80310

5,539 0805563000705 บจ.มานะดี จากัด

5/3/2563

1,000,000

45201

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร
อาคารพาณิชย์ ถนน สะพาน เขื่อ และ
งานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด

125/1 หมู่ที่ 9

ต.บางจาก

อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80330

5,540 0805563000926 บจ.ดาวี รีสอร์ท จากัด
5,541 0803563000592 หจ.เค-เอสที มารีน

26/3/2563
16/3/2563

800,000
500,000

55101
45201

ประกอบกิจการรีสอร์ท
ประกอบกิจการซ่อมแซมบารุงรักษายาน
ยนต์ ยานพาหนะ

218 หมู่ที่ 2
190/23 ถนนราชนิคม

ต.หัวไทร
ต.ท่าวัง

อ.หัวไทร
จ.นครศรีธรรมราช 80170
อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

5,542 0805563000748 บจ.พีเอ็น.มะโนรัตนา อินเตอร์กรุ๊ป
จากัด

10/3/2563

500,000

47912

ประกอบกิจการขายสินค้าผ่าน
1796/78 ถนนหลังวัดท่าโพธิ์
e-commerce เช่น ผ้าอ้อมสาเร็จรูปและ
สินค้าอุปโภคบริโภค

ต.ท่าวัง

อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

5,543 0803563000550 หจ.ทุ่งสง สารวจภัย

11/3/2563

300,000

66210

ให้บริการตรวจสอบและปรึกษาการเกิด
อุบัติเหตุต่าง ๆ ให้กับบริษัทประกันภัย
และนิติบุคคลอื่น ๆ

147/1 หมู่ที่ 5

ต.ควนหนองหงษ์

อ.ชะอวด

จ.นครศรีธรรมราช 80180

5,544 0803563000665 หจ.โรจนพล เฮลธ์

27/3/2563

250,000

86101

ประกอบกิจการโรงพยาบาล
สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้
เจ็บป่วย

12 หมู่ที่ 3

ต.ที่วงั

อ.ทุ่งสง

จ.นครศรีธรรมราช 80110

5,545 0803563000452 หจ.แสงส่งเพิ่มพูน

3/3/2563

200,000

47214

ขายข้าวสาร ปุ๋ย อาหารสัตว์ และอุปกรณ์ 13 หมู่ที่ 1 ถนนจันดี-พิปูน
การเกษตร

ต.พิปูน

อ.พิปูน

จ.นครศรีธรรมราช 80270

5,546 0805563000641 บจ.สานักงานกฎหมาย บรรเจิด
บุญมุสิก ทนายความและเพื่อน
จากัด

3/3/2563

100,000

69100

บริการด้านกฎหมาย และให้คาปรึกษา
ด้านกฎหมาย

299/5 หมู่ที่ 6

ต.ชะมาย

อ.ทุ่งสง

จ.นครศรีธรรมราช 80110

5,547 0815563000462 บจ.วู้ดพ้อยท์เฟอร์นิเจอร์ จากัด

9/3/2563

5,000,000

43301

ประกอบกิจการรับเหมาตกแต่งสิ่งปลูก
สร้างทุกชนิด เฟอร์นิเจอร์บิวอิน งาน
ตกแต่งภายนอกและภายในอาคาร

567/8 หมู่ที่ 4

ต.ไสไทย

อ.เมืองกระบี่

จ.กระบี่

81000

5,548 0813563000142 หจ.ชาติโยธา

25/3/2563

5,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 209/5 หมู่ที่ 2
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่
ทาการ ถนน สะพาน เขื่อน

ต.คลองท่อมใต้

อ.คลองท่อม

จ.กระบี่

81120

5,549 0815563000535 บจ.เกาะจา เค.เจ.เอส จากัด

19/3/2563

5,000,000

55101

ประกอบกิจการโรงแรมและรีสอร์ท

ต.เกาะศรีบอยา

อ.เหนือคลอง

จ.กระบี่

81130

327 หมู่ที่ 3

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

5,550 0815563000578 บจ.ลันตาการ์เด็นวิว แอนด์ มารีน่า 25/3/2563
จากัด

5,000,000

68101

ประกอบกิจการจัดสรรที่ดินเชิงเกษตร
สร้างสร้างหมู่บ้านเที่ยงเที่ยวอนุรกั ษ์

223 หมู่ที่ 5

ต.เกาะกลาง

อ.เกาะลันตา

จ.กระบี่

81150

5,551 0815563000594 บจ.เวิลด์ เมด โซลูชั่น จากัด

25/3/2563

5,000,000

46441

ประกอบกิจการนาเข้า ซื้อ ขาย วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ ทางการแพทย์ และที่
เกี่ยวข้อง

125/134 หมู่ที่ 7

ต.อ่าวนาง

อ.เมืองกระบี่

จ.กระบี่

81180

27/3/2563
12/3/2563
19/3/2563
23/3/2563

5,000,000
4,000,000
4,000,000
3,000,000

47732
55101
41002
47732

ร้านขายปลีกเครื่องประดับ
ประกอบกิจการโรงแรมและรีสอร์ท
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ประกอบกิจการจัดหา ขายปลีก ขายส่ง
รับฝาก ขายฝาก จานอง รับซื้อ ทองคา
แท่ง และทองรูปพรรณ

437-437/1 หมู่ที่ 2
17 หมู่ที่ 4
178 หมู่ที่ 8
201/10 หมู่ที่ 1

ต.อ่าวนาง
ต.ห้วยยูง
ต.เกาะลันตาใหญ่
ต.คลองพน

อ.เมืองกระบี่
อ.เหนือคลอง
อ.เกาะลันตา
อ.คลองท่อม

จ.กระบี่
จ.กระบี่
จ.กระบี่
จ.กระบี่

81180
81130
81150
81120

5,556 0815563000411 บจ.อินฟินิตี้ สนัส จากัด

3/3/2563

2,000,000

46323

ประกอบกิจการนาเข้า บุหรี่ซิกกาแรต
บุหรี่ซิการ์ ยาเส้น ยาเส้นปรุง ยาเคี้ยว
และบุหรี่อื่นๆ

692/9 หมู่ที่ 2

ต.ศาลาด่าน

อ.เกาะลันตา

จ.กระบี่

81150

5,557 0815563000446 บจ.ทีเออี 2020 (ไทยแลนด์) จากัด

6/3/2563

2,000,000

26104

ประกอบกิจการผลิต ออกแบบ และติดตั้ง 111/2 หมู่ที่ 2
แผงโซ่ล่าพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจร

ต.ศาลาด่าน

อ.เกาะลันตา

จ.กระบี่

81150

6/3/2563
13/3/2563

2,000,000
2,000,000

55101
56101

ประกอบกิจการโรงแรม บาร์ ไนท์คลับ
ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์
ไนต์คลับ

333 หมู่ที่ 5
154 หมูท่ ี่ 2

ต.เกาะลันตาใหญ่
ต.ศาลาด่าน

อ.เกาะลันตา
อ.เกาะลันตา

จ.กระบี่
จ.กระบี่

81150
81150

5,560 0813563000100 หจ.เจซี คอนสตรัคชั่น 2020
5,561 0815563000420 บจ.บี.เอ็น.จี. วิศวกรรม จากัด

2/3/2563
3/3/2563

1,000,000
1,000,000

41002
41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
กิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคาร
พาณิชย์ และอาคารทุกประเภท ถนน
สะพาน เขือน และงานก่อสร้างอย่างอื่น
ทุกชนิด รวมทั้งงานโยธาทุกประเภท

163/17 ถนนกระบี่
363/5 หมู่ที่ 7

ต.ปากน้า
ต.ไสไทย

อ.เมืองกระบี่
อ.เมืองกระบี่

จ.กระบี่
จ.กระบี่

81000
81000

5,562 0815563000471 บจ.เอเอ็มเอสที โกลเบิล (ไทย
แลนด์) จากัด

10/3/2563

1,000,000

46414

ประกอบกิจการจัดซื้อและบรรจุถุงมือเพื่อ 314/2 หมู่ที่ 11
ส่งขาย

ต.กระบี่น้อย

อ.เมืองกระบี่

จ.กระบี่

81000

5,563 0815563000501 บจ.อมตะ คลองท่อม โฮลดิ้ง จากัด 13/3/2563

1,000,000

64202

ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนจากัด
24/1 ถนนวัชระ
ความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจากัด เป็นผู้ถือ
หุ้นในบริษัทจากัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท
จากัดและบริษัทมหาชนจากัด รวมทั้งงการ
เข้าร่วมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อ
ประกอบกิจ

ต.ปากน้า

อ.เมืองกระบี่

จ.กระบี่

81000

5,552
5,553
5,554
5,555

0815563000616
0815563000489
0813563000134
0815563000551

บจ.ห้างทองบุญวิชิตอ่าวนาง จากัด
บจ.สแคร์โคร จากัด
หจ.คนเกาะการก่อสร้าง
บจ.พิมเยาวราช จากัด

5,558 0815563000454 บจ.บ้าน อาลามะ จากัด
5,559 0815563000497 บจ.เซาเทิรน์ ลันตา จากัด

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

5,564 0815563000543 บจ.ชินวงศ์ เค. กรุ๊ป จากัด

19/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร
พาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย รวมทั้งรับ
ทางานโยธาทุกประเภท

134/7 ถนนศรีตรัง

ต.กระบี่ใหญ่

อ.เมืองกระบี่

จ.กระบี่

81000

5,565 0815563000560 บจ.มัชรูมวิลล่าแอนด์วฟี ู้ด จากัด

24/3/2563

1,000,000

10799

ประกอบกิจการผลิตและจัดจาหน่ายผัก
ผลไม้ อาหารสด อาหารสาเร็จรูป และ
เครื่องบริโภคอื่น

313 ชั้นที่ 1

ต.เขาทอง

อ.เมืองกระบี่

จ.กระบี่

81000

5,566 0813563000151 หจ.แสงเพชร ลาทับ

31/3/2563

1,000,000

41002

ให้บริการรับเหมาก่อสร้างและอาคาร งาน 27/2 หมู่ที่ 5
รีโนเวทบ้านและอาคาร งานหลีงคาเหล็ก
และงานพื้นที่ทุกชนิด

ต.ดินอุดม

อ.ลาทับ

จ.กระบี่

81120

5,567 0815563000438 บจ.บูมรับเบอร์ จากัด

6/3/2563

1,000,000

46693

ประกอบกิจการค้า นาเข้า ส่งออก ซื้อ ขาย 37/3 หมู่ที่ 4
ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์

ต.คลองหิน

อ.อ่าวลึก

จ.กระบี่

81120

5,568 0815563000519 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนภัทรไบโอแก๊ส
จากัด

13/3/2563

1,000,000

35101

ประกอบกิจการการผลิตกระแสไฟฟ้าชีว 368 หมู่ที่ 4
มวลและชีวภาพเพื่อจาหน่ายกระแสไฟฟ้า

ต.เขาพนม

อ.เขาพนม

จ.กระบี่

81140

5,569 0815563000527 บจ.โรงไฟฟ้าชุมชนภัทรไบโอแมส
จากัด

13/3/2563

1,000,000

35101

ประกอบกิจการการผลิตกระแสไฟฟ้าชีว 368 หมู่ที่ 4
มวลและชีวภาพเพื่อจาหน่ายกระแสไฟฟ้า

ต.เขาพนม

อ.เขาพนม

จ.กระบี่

81140

5,570 0813563000118 หจ.ขวัญปรีดา

3/3/2563

1,000,000

47593

ประกอบกิจการจาหน่ายติดตั้ง รับเหมา 110 หมู่ที่ 1
ระบบไฟถนน ไฟอาคาร ระบบเน็ตเวิรค์
(network) ซีซีทีว(ี cctv) คอมพิวเตอร์ อุป
กรณือิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเสียงตามสาย
เครื่องกลางแจ้ง เครื่องเสียงภายในและ
นอกอาคาร

ต.เขาเขน

อ.ปลายพระยา

จ.กระบี่

81160

5,571 0813563000126 หจ.ศรีพรรณไทย เอ็กเช้นจ์

6/3/2563

1,000,000

66123

ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ (เมื่อได้รบั อนุญาต
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)

117 หมู่ที่ 3

ต.หนองทะเล

อ.เมืองกระบี่

จ.กระบี่

81180

5,572 0815563000608 บจ.เจอาร์พีเค ซิสเต็ม จากัด

26/3/2563

1,000,000

46522

ประกอบกิจการจาหน่ายอุปกรณ์สื่อสาร
วางระบบสื่อสารและติดตั้งระบบโคราง
ข่ายคมนาคมทุกนิด

901 หมู่ที่ 2

ต.อ่าวนาง

อ.เมืองกระบี่

จ.กระบี่

81180

5,573 0815563000586 บจ.ป.พานิชรุ่งเรือง ไบโอแก๊ส จากัด 25/3/2563

100,000

01199

ประกอบกิจการเกี่ยวกับการปลูก รับ ซื้อ
พืชล้มลุกชนิดอื่นๆ ที่ไม่ได้จัดประเภทไว้

338 หมู่ที่ 5

ต.ทับปริก

อ.เมืองกระบี่

จ.กระบี่

81000

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

5,574 0823563000061 หจ.สุเมธการก่อสร้าง 2020

17/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 35 หมู่ที่ 8
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่
ทาการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และ
งานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับ
ทางานโยธาทุกประเภท

ต.นบปริง

อ.เมืองพังงา

จ.พังงา

82000

5,575 0823563000088 หจ.โรงอิฐบางยวน

24/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 27/10 หมู่ที่ 3
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่
ทาการ

ต.ตากแดด

อ.เมืองพังงา

จ.พังงา

82000

5,576 0823563000070 หจ.จิระเดช อินเตอร์ เทรดดิ้ง

17/3/2563

1,000,000

46422

ประกอบกิจการซื้อ ขาย ผลิตติดตั้ง
118 ถนนศรีตะกั่วป่า
จาหน่าย เป็นผู้แทนจาหน่าย วัสดุอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้าแสงสว่าง งาน
เหล็ก งานสี งานประปา ฯลฯ

ต.ตะกั่วป่า

อ.ตะกั่วป่า

จ.พังงา

82110

5,577 0825563000101 บจ.ป.ปรารถนา ทิมเบอร์ จากัด

9/3/2563

1,000,000

46632

ประกอบกิจการซื้อและขายไม้ยางพารา
ปีกไม้ ขึ้เลื่อน

ต.นาเตย

อ.ท้ายเหมือง

จ.พังงา

82120

5,578 0825563000128 บจ.พีพีพี ทรัพย์สมบูรณ์ จากัด

19/3/2563

1,000,000

49339

ประกอบกิจการรถรับจ้างขนส่ง หิน ทราย 64/6 หมู่ที่ 7
ปาล์มน้ามัน และขี้ยาง

ต.บางทอง

อ.ท้ายเหมือง

จ.พังงา

82120

5,579 0825563000144 บจ.ออร์แกนิค มาเธอร์ จากัด

26/3/2563

1,000,000

70209

ประกอบกิจการบริการให้คาปรึกษาใน
ด้านการวางแผนสร้างแบรนด์ ทา
การตลาดประเภทอาหารเสริม
เครื่องสาอาง ครีม ทุกชนิด

ต.คึกคัก

อ.ตะกั่วป่า

จ.พังงา

82220

5,580 0823563000096 หจ.เอญ่า พาส เทเลคอม

27/3/2563

500,000

43210

ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้งอินเตอร์เน็ต 21/9 หมู่ที่ 7
สายเคเบิลใยแก้ว และบารุงรักษาสาย
เคเบิ้ลใยแก้ว

ต.นาเตย

อ.ท้ายเหมือง

จ.พังงา

82120

5,581 0825563000136 บจ.จานงค์ปาล์มทอง 168 จากัด

19/3/2563

300,000

46202

ประกอบกิจการรับซื้อและจาหน่ายสินค้า
เกษตร ผลผลิตปาล์มน้ามัน และกล้า
ปาล์มน้ามัน

74/3 หมู่ที่ 8

ต.คุระ

อ.คุระบุรี

จ.พังงา

82150

5,582 0823563000053 หจ.กราภูงา ขนส่ง
5,583 0825563000110 บจ.นาคราช โปรเจคท์ แมเนจ
เม้นท์ จากัด

12/3/2563
17/3/2563

100,000
100,000

49323
68202

ประกอบกิจการขนส่ง
กิจกรรมบริการอื่นๆที่เกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์โดยได้รบั ค่าตอบแทน
หรือตามสัญญาจ้าง

38 หมู่ที่ 2
76/17 หมู่ที่ 14

ต.ตากแดด
ต.โคกกลอย

อ.เมืองพังงา
อ.ตะกั่วทุ่ง

จ.พังงา
จ.พังงา

82000
82140

5,584 0835563003674 บจ.กะรน ฮอซพิทาลิตี้ จากัด

4/3/2563

50,000,000

55101

ประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 41/9 ถนนราษฏร์อุทิศ 200 ปี

ต.ป่าตอง

อ.กะทู้

จ.ภูเก็ต

83150

9/10 หมู่ที่ 1

72/61 หมู่บ้าน คึกคัก หมู่ที่ 3

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

5,585 0835563004603 บจ.พิ้งค์ ดราก้อน จากัด

20/3/2563

12,500,000

68101

ประกอบกิจการซื้อและการขาย
102/3 หมู่ที่ 5
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการ
พักอาศัย

ต.รัษฎา

อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

83000

5,586 0835563004352 บจ.พาราไดส์ ลักชัวรี่ โฮมส์ จากัด

18/3/2563

6,000,000

68201

ประกอบกิจกรรมของตัวแทนและ
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยได้รบั
ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

5/50 หมู่ที่ 3

ต.เชิงทะเล

อ.ถลาง

จ.ภูเก็ต

83110

5,587 0835563003577 บจ.บอสส์ บิสซิเนส เซอร์วสิ จากัด

2/3/2563

5,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อและการขาย
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่
เพื่อเป็นที่พักอาศัย

100/15 หมู่ที่ 3

ต.วิชิต

อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

83000

5,588 0835563003704 บจ.อัลล่า ฟ็อกซ์ จากัด

4/3/2563

5,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อและการขาย
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่
เพื่อเป็นที่พักอาศัย

89/345 หมู่ที่ 6

ต.วิชิต

อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

83000

5,589 0835563003755 บจ.ลายัน บีช เลคไซด์ วิลล่า จากัด

5/3/2563

5,000,000

68104

การเช่าและการดาเนินการเกี่ยวกับ
189/28 หมู่ที่ 2
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่า
จากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย

ต.เกาะแก้ว

อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

83000

5,590 0835563004484 บจ.อะ ดรีมเมอร์ โฮม พร๊อพเพอร์
ตี้ จากัด

20/3/2563

5,000,000

68104

ประกอบกิจการให้เช่า ขาย ซื้อ และ หรือ 189/45 หมู่ที่ 2
ดาเนินการต่าง ๆ ทางด้าน
อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ทุก
ประเภท

ต.เกาะแก้ว

อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

83000

5,591 0835563004786 บจ.ไบโอ โฮม จากัด
5,592 0835563003593 บจ.เอฟ45 บลูทรี จากัด

25/3/2563
2/3/2563

5,000,000
5,000,000

68102
93112

กิจการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
ประกอบกิจการดาเนินงานของสถานที่
ออกกาลังกาย

98/2 ถนนสุรนิ ทร์
4/3 ห้องเลขที่ B1-B2 ถนนศรีสุนทร

ต.ตลาดใหญ่
ต.เชิงทะเล

อ.เมืองภูเก็ต
อ.ถลาง

จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต

83000
83110

5,593 0835563003607 บจ.มาย ไอส์แลนด์ โฮม จากัด

2/3/2563

5,000,000

68201

กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้า
อสังหาริมทรัพย์โดยได้รบั ค่าตอบแทน
หรือตามสัญญาจ้าง

19/121 หมู่ที่ 7

ต.ศรีสุนทร

อ.ถลาง

จ.ภูเก็ต

83110

5,594 0835563003691 บจ.พิงค์ โฮเทล จากัด

4/3/2563

5,000,000

68101

ประกอบกิจการซื้อและการขาย
309/19 หมู่ที่ 4
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการ
พักอาศัย

ต.เทพกระษัตรี

อ.ถลาง

จ.ภูเก็ต

83110

5,595 0835563004069 บจ.ธรรมเอสเตท จากัด

11/3/2563

5,000,000

68101

การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น 123/21 หมู่ที่ 5
ของตนเอง เพื่อการพักอาศัย

ต.เชิงทะเล

อ.ถลาง

จ.ภูเก็ต

83110

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

5,596 0835563004077 บจ.เมดิตี้ จากัด

11/3/2563

5,000,000

68103

การเช่าและการดาเนินการเกี่ยวกับ
116/22 หมู่ที่ 6
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็น ของตนเองหรือเช่า
จากผู้อื่นเพื่อเป็นที่พักอาศัย

ต.เชิงทะเล

อ.ถลาง

จ.ภูเก็ต

83110

5,597 0835563004123 บจ.ลากูน ไซด์ จากัด

12/3/2563

5,000,000

68104

ประกอบกิจการให้เช่า เช่า ซื้อ ขาย หรือ
ดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

ต.เชิงทะเล

อ.ถลาง

จ.ภูเก็ต

83110

5,598 0835563004301 บจ.เดอะ ภูเก็ต แฟมมิลี่ การ์เด้น
จากัด

16/3/2563

5,000,000

55101

ประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 147 หมู่ที่ 6

ต.เชิงทะเล

อ.ถลาง

จ.ภูเก็ต

83110

5,599 0835563003810 บจ.สวย ภูเก็ต พร็อพเพอร์ตี้ จากัด

5/3/2563

5,000,000

68201

กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้า
อสังหาริมทรัพย์โดยได้รบั ค่าตอบแทน
หรือตามสัญญาจ้าง

48/2 หมู่ที่ 6

ต.กะทู้

อ.กะทู้

จ.ภูเก็ต

83120

24/3/2563

5,000,000

68201

ประกอบกิจการซื้อ จัดหา รับเช่า เช่าซื้อ
ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้
และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สิน
ใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น

144/83 หมู่ที่ 7

ต.กะทู้

อ.กะทู้

จ.ภูเก็ต

83120

6/3/2563

5,000,000

68101

ประกอบกิจการซื้อและการขาย
89/21 หมู่ที่ 7
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการ
พักอาศัย

ต.ฉลอง

อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

83130

5,602 0835563004361 บจ.เฮ็นเนีย ภูเก็ต จากัด

18/3/2563

5,000,000

68103

ประกอบกิจการเช่าและการดาเนินการ
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง
หรือเช่าจากผู้อื่นเพื่อเป็นที่พักอาศัย

20/94 หมู่ที่ 4

ต.ราไวย์

อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

83130

5,603 0835563004573 บจ.อัพ มูน จากัด

20/3/2563

5,000,000

68201

กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้า
อสังหาริมทรัพย์โดยได้รบั ค่าตอบแทน
หรือตามสัญญาจ้าง

88/4 หมู่ที่ 5

ต.ฉลอง

อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

83130

5,604 0835563004638 บจ.โลมาค้า จากัด

23/3/2563

5,000,000

68101

การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น 20/23 หมู่ที่ 1
ของตนเอง เพื่อการพักอาศัย

ต.ราไวย์

อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

83130

5,605 0835563003992 บจ.ภูเก็ต ขันธ์ทอง คอนสตรัคชั่น
จากัด

10/3/2563

5,000,000

41002

ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่
พักอาศัย

48/9 หมู่ที่ 3

ต.สาคู

อ.ถลาง

จ.ภูเก็ต

83140

9/3/2563

5,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

28/52 หมู่ที่ 1

ต.กมลา

อ.กะทู้

จ.ภูเก็ต

83150

11/3/2563

5,000,000

47190

การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป

1/7 ถนนสวัสดิรกั ษ์

ต.ป่าตอง

อ.กะทู้

จ.ภูเก็ต

83150

5,600 0835563004743 บจ.คาปูซีน จากัด

5,601 0835563003879 บจ.ภูเก็ตแทซทิค พร็อพเพอร์ตี้
จากัด

5,606 0835563003887 บจ.ซีซาริโอ้ จากัด
5,607 0835563004051 บจ.ภูเก็ต ออร์คิด เรสเทอรองท์
จากัด

29/17 หมู่ที่ 4

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

5,608 0835563003950 บจ.เอส ดับเบิ้ลยู เอ็ม เอส จากัด

10/3/2563

4,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อและการขาย
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่
เพื่อเป็นที่พักอาศัย

35/78 หมู่ที่ 3

ต.วิชิต

อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

83000

5,609 0835563003968 บจ.อวิลอน จากัด
5,610 0835563003984 บจ.โครนวาลด์ 77 จากัด

10/3/2563
10/3/2563

4,000,000
4,000,000

86102
56101

ประกอบกิจกรรมโรงพยาบาลเฉพาะทาง
ประกอบกิจการบริการด้านอาหารใน
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

55/674 หมู่ที่ 2
55/674 หมูท่ ี่ 2

ต.วิชิต
ต.วิชิต

อ.เมืองภูเก็ต
อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต

83000
83000

5,611 0835563004166 บจ.พันยา บีช นาคาใหญ่ไอส์แลนด์ 12/3/2563
จากัด

4,000,000

93199

ประกอบกิจการให้บริการกีฬาทางน้า

63/529 หมู่ที่ 4

ต.วิชิต

อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

83000

5,612 0835563004387 บจ.อายแคนดี้ โปรดักชั่น จากัด

19/3/2563

4,000,000

68201

ประกอบกิจการเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อ
ขาย ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และ
สังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

55/674 หมู่ที่ 5

ต.วิชิต

อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

83000

5,613 0835563004972 บจ.ซีแซด โฮม แอนด์ เฮ้าส์ จากัด

31/3/2563

4,000,000

68201

กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้า
อสังหาริมทรัพย์โดยได้รบั ค่าตอบแทน
หรือตามสัญญาจ้าง

23/521 หมู่ที่ 2

ต.วิชิต

อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

83000

5,614 0835563003585 บจ.จูซ มี อัพ 1980 (ประเทศไทย)
จากัด

2/3/2563

4,000,000

56101

ประกอบกิจการบริการด้านอาหารใน
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

49/42 ถนนบ้านดอน-เชิงทะเล

ต.เชิงทะเล

อ.ถลาง

จ.ภูเก็ต

83110

5,615 0835563003658 บจ.มิล่า ภูเก็ต พร็อพเพอร์ตี้ จากัด

3/3/2563

4,000,000

68101

ประกอบกิจการเป็นตัวแทนและนายหน้า 110/7 หมู่ที่ 2
ในการซื้อ ขาย เช่า การจัดการและตีราคา
อสังหาริมทรัพย์

ต.ป่าคลอก

อ.ถลาง

จ.ภูเก็ต

83110

5,616 0835563003682 บจ.เดอะ วอร์ม บลู ซี เพลส จากัด

4/3/2563

4,000,000

70101

ประกอบกิจการสานักงานผู้แทนนิติบุคคล 48/210 หมู่ที่ 4
ระหว่างประเทศ

ต.เชิงทะเล

อ.ถลาง

จ.ภูเก็ต

83110

5,617 0835563004280 บจ.ดี แอล คาร์บิสิเนส จากัด

16/3/2563

4,000,000

45201

ประกอบกิจการรับซ่อมรถยนต์
บารุงรักษาและให้บริการรับทาความ
สะอาดรถยนต์

9/649 หมู่ที่ 1

ต.เทพกระษัตรี

อ.ถลาง

จ.ภูเก็ต

83110

5,618 0835563004450 บจ.ฮัวหลิง เทรดดิ้ง จากัด

19/3/2563

4,000,000

68201

กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้า
อสังหาริมทรัพย์โดยได้รบั ค่าตอบแทน
หรือตามสัญญาจ้าง

365/1 หมู่ที่ 1

ต.เทพกระษัตรี

อ.ถลาง

จ.ภูเก็ต

83110

5,619 0835563004468 บจ.ไฮ หยาน เทรดดิ้ง จากัด

19/3/2563

4,000,000

68201

ประกอบกิจการเป็นตัวแทน นายหน้า ซื้อ 365/1 หมู่ที่ 1
ขาย ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์และ
สังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

ต.เทพกระษัตรี

อ.ถลาง

จ.ภูเก็ต

83110

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

5,620 0835563004689 บจ.เกิดทรัพย์ ดีเวลลอปเมนท์
จากัด

24/3/2563

4,000,000

77109

ประกอบกิจการให้เช่า รถแบ็คโฮ รถบด
รถขุด รถตัก สิบล้อ หกล้อ เครน และ
เครื่องจักรใหญ่รายวัน รายเดือน

5,621 0835563003666 บจ.บิซิเนสไทม์ เอฟที จากัด

3/3/2563

4,000,000

79909

5,622 0835563003976 บจ.ฮอต สเตป จากัด

10/3/2563

4,000,000

5,623 0835563004182 บจ.นิด แดเนียล วิลล่า จากัด

13/3/2563

5,624 0835563004271 บจ.เวล ไอซ์แลนด์ จากัด

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
89/25 หมู่ที่ 3

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

ต.ศรีสุนทร

อ.ถลาง

จ.ภูเก็ต

83110

กิจกรรมบริการสารองอื่นๆและกิจกรรมที่ 161/51 หมู่ที่ 10
เกี่ยวข้องซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ต.ฉลอง

อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

83130

85421

ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนด้าน
การเต้นรา

ต.ฉลอง

อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

83130

4,000,000

68101

การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น 64/23 หมู่ที่ 7
ของตนเอง เพื่อการพักอาศัย

ต.ราไวย์

อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

83130

16/3/2563

4,000,000

56101

ประกอบกิจการบริการด้านอาหารใน
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

ต.ราไวย์

อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

83130

5,625 0835563004701 บจ.เพียว เพียว เอ็นเนอร์ยี่ จากัด

24/3/2563

4,000,000

56101

ประกอบกิจการให้บริการรับจัด ส่งอาหาร 50/34-35 หมู่ที่ 7
และเครื่องดื่มทั้งในและนอกสถานที่ รับ
บริหารจัดการงานอีเว้นท์ ร้านอาหารและ
ภัตตาคาร

ต.ราไวย์

อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

83130

5,626 0835563004557 บจ.เฟิรส์ โฮม อุบล จากัด

20/3/2563

3,000,000

68101

ประกอบกิจการซื้อและการขาย
44/25 หมู่ที่ 5
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการ
พักอาศัย

ต.กมลา

อ.กะทู้

จ.ภูเก็ต

83150

5,627 0835563004565 บจ.เฟิรส์ โฮม จากัด

20/3/2563

3,000,000

68101

ประกอบกิจการซื้อและการขาย
44/25 หมู่ที่ 5
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการ
พักอาศัย

ต.กมลา

อ.กะทู้

จ.ภูเก็ต

83150

5,628 0835563003542 บจ.ยูเอ็กซ์. กลาส จากัด
5,629 0835563003551 บจ.ภูเก็ต-ฟลอร์ จากัด

2/3/2563
2/3/2563

2,000,000
2,000,000

18121
68201

ประกอบกิจการบริการก่อนการพิมพ์
ประกอบกิจกรรมของตัวแทนและ
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยได้รบั
ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

25/13 หมู่ที่ 2
35/770 หมู่ที่ 2

ต.เกาะแก้ว
ต.เกาะแก้ว

อ.เมืองภูเก็ต
อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต

83000
83000

5,630 0835563003909 บจ.มัลติ ดาต้า เทคโนโลยี จากัด

9/3/2563

2,000,000

62023

ประกอบกิจการด้านการติดตั้งระบบ
ออกแบบ จาหน่ายและให้คาปรึกษาด้าน
ระบบเครือข่ายเน็ตเวิรค์

21 ถนนหงษ์หยกอุทิศ

ต.ตลาดใหญ่

อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

83000

5,631 0835563003941 บจ.ทรี คราวน์ พร๊อพเพอร์ตี้ จากัด 10/3/2563

2,000,000

68101

ประกอบกิจการซื้อและการขาย
62/4 หมู่ที่ 5
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการ
พักอาศัย

ต.รัษฎา

อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

83000

5,632 0835563004000 บจ.ชูช่วย โภคภัณฑ์ ทวีสิน จากัด

2,000,000

47111

ประกอบกิจการซุปเปอร์มาร์เก็ต

ต.เกาะแก้ว

อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

83000

10/3/2563

161/51 หมู่ที่ 10

49/49 หมู่ที่ 7

67/21 หมู่ที่ 4

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

5,633 0835563004085 บจ.วิลล่าคาร์ท คอนเซียจ จากัด

11/3/2563

2,000,000

74990

ให้บริการวางแผนงานด้านการตลาด
เกี่ยวกับเรือสาราญ

5,634 0835563004212 บจ.พีซีเอส แอดเวนเจอร์ โฮลดิ้ง
จากัด

13/3/2563

2,000,000

68101

5,635 0835563004735 บจ.ไทย เอเชีย วอเตอร์ โซลูชั่น
จากัด

24/3/2563

2,000,000

5,636 0835563004913 บจ.กาย แฮ็บค็อก คอร์ปอเรชั่น
จากัด

30/3/2563

5,637 0835563003569 บจ.บางเทา เคบับ แอนด์ เบอร์
เกอร์ จากัด
5,638 0835563003747 บจ.พาราไดซ์ พูลส์ ภูเก็ต จากัด

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
5/6 หมู่ที่ 3

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

ต.วิชิต

อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

83000

การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น 65/180 หมู่ที่ 1
ของตนเอง เพื่อการพักอาศัย

ต.วิชิต

อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

83000

46599

ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องกรองน้า

ต.เกาะแก้ว

อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

83000

2,000,000

70209

ประกอบกิจการให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการ 9/10 ถนนกะตะน้อย
จัดบริหารด้านธุรกิจบริการ

ต.กะรน

อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

83100

2/3/2563

2,000,000

56101

ประกอบกิจการบริการด้านอาหารใน
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

82/23 หมู่ที่ 3

ต.เชิงทะเล

อ.ถลาง

จ.ภูเก็ต

83110

4/3/2563

2,000,000

43909

กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆซึ่ง
มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

110/6 หมู่ที่ 5

ต.ศรีสุนทร

อ.ถลาง

จ.ภูเก็ต

83110

5,639 0835563003933 บจ.วิลาวัลย์ กรีนเพลส จากัด

10/3/2563

2,000,000

68103

ประกอบกิจการเช่าและการดาเนินการ
250/17 หมู่ที่ 8
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น ของตนเอง
หรือเช่าจากผู้อื่นเพื่อเป็นที่พักอาศัย

ต.เทพกระษัตรี

อ.ถลาง

จ.ภูเก็ต

83110

5,640 0835563004026 บจ.อัคชา แฟชั่น เฮ้าส์ จากัด
5,641 0835563004034 บจ.ยูนิค อาร์ต แอนด์ คราฟท์
จากัด

10/3/2563
10/3/2563

2,000,000
2,000,000

47711
47512

ประกอบกิจการร้านขายปลีกเสื้อผ้า
ประกอบกิจการร้านขายปลีกของใช้ใน
ครัวเรือนที่ทาจากสิ่งทอ

261/1 หมู่ที่ 5
165/4 หมูท่ ี่ 5

ต.เชิงทะเล
ต.ศรีสุนทร

อ.ถลาง
อ.ถลาง

จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต

83110
83110

5,642 0835563004395 บจ.บางเทา สปอร์ตส์ แอนด์ เฮลตี้
จากัด

19/3/2563

2,000,000

56101

ประกอบกิจการร้านจาหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม

321/117 หมู่ที่ 1

ต.เทพกระษัตรี

อ.ถลาง

จ.ภูเก็ต

83110

5,643 0835563004409 บจ.เอเอสแอล เมเนจเม้นท์ คอน
แทรคติ้ง จากัด

19/3/2563

2,000,000

82990

ประกอบกิจการบริการและจัดการ
177/31 หมู่ที่ 4
เกี่ยวกับหน้าที่ของผู้รบั เหมาก่อสร้าง การ
ก่อสร้างและสัญญาต่างๆ

ต.ศรีสุนทร

อ.ถลาง

จ.ภูเก็ต

83110

5,644 0835563004620 บจ.โปร แพนด้า จากัด

23/3/2563

2,000,000

68202

กิจกรรมบริการอื่นๆที่เกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์โดยได้รบั ค่าตอบแทน
หรือตามสัญญาจ้าง

ต.ป่าคลอก

อ.ถลาง

จ.ภูเก็ต

83110

5,645 0835563004662 บจ.แคนนา ฟาร์มา (ไทยแลนด์)
จากัด

24/3/2563

2,000,000

01289

ประกอบกิจการปลูกพืชล้มลุกและพืชยืน 94/8 ซอยเชิงทะเล 16 ถนนศรีสุนทร
ต้นทีใช้เป็นเครื่องเทศ เครื่องหอม ยารักษา
โรค และพืชทางเภสัชภัณฑ์

ต.เชิงทะเล

อ.ถลาง

จ.ภูเก็ต

83110

5/3/2563
6/3/2563

2,000,000
2,000,000

73101
79120

กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
ประกอบธุรกิจจัดนาเที่ยว

ต.กะทู้
ต.กะทู้

อ.กะทู้
อ.กะทู้

จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต

83120
83120

5,646 0835563003780 บจ.เจอร์แมน แอดไวซ์ จากัด
5,647 0835563003844 บจ.ภูเก็ต โลคอล ทัวร์ จากัด

159/24 หมู่ที่ 2

115/1 หมู่ที่ 8

9/368 ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ 401 หมู่ที่ 6
121/125 หมู่ที่ 6

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

5,648 0835563004646 บจ.ยี่ หุ่ย หยวน จากัด

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

23/3/2563

2,000,000

79909

กิจกรรมบริการสารองอื่นๆและกิจกรรมที่ 140/43 หมู่ที่ 7
เกี่ยวข้องซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ต.กะทู้

อ.กะทู้

จ.ภูเก็ต

83120

5,649 0835563003623 บจ.บ้านดอกไม้ทะเล จากัด

3/3/2563

2,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

71/34 หมู่ที่ 4

ต.ราไวย์

อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

83130

5,650 0835563003836 บจ.จงไท่ แอสเสท มาเนจเมนท์
จากัด

5/3/2563

2,000,000

68201

กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้า
อสังหาริมทรัพย์โดยได้รบั ค่าตอบแทน
หรือตามสัญญาจ้าง

1/7 หมู่ที่ 8

ต.ฉลอง

อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

83130

5,651 0835563004042 บจ.ซุปเปอร์ ซิกเนเจอร์ จากัด

11/3/2563

2,000,000

66199

กิจกรรมอื่นๆที่ช่วยเสริมกิจกรรมการ
9/33 หมู่ที่ 3
ให้บริการทางการเงิน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้
ในที่อื่น

ต.ฉลอง

อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

83130

5,652 0835563004158 บจ.เดอะ โดโจ จากัด

12/3/2563

2,000,000

85410

ประกอบกิจการ การศึกษาด้านกีฬาและ
นันทนาการ

58/58 หมู่ที่ 10

ต.ฉลอง

อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

83130

5,653 0835563004255 บจ.ภูเก็ต เอาท์ จากัด

16/3/2563

2,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อและการขาย
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่
เพื่อเป็นที่พักอาศัย

25/18 หมู่ที่ 2

ต.ราไวย์

อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

83130

5,654 0835563004310 บจ.ภูเก็ต เอส แอล อี จากัด
5,655 0835563004417 บจ.สยาม ซัน เฮาส์ จากัด

17/3/2563
19/3/2563

2,000,000
2,000,000

79120
68101

ธุรกิจจัดนาเที่ยว
60/120 หมู่ที่ 1
การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น 79/245 หมู่ที่ 7
ของตนเอง เพื่อการพักอาศัย

ต.ฉลอง
ต.ฉลอง

อ.เมืองภูเก็ต
อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต

83130
83130

5,656 0835563004425 บจ.คริส แอนนา จากัด

19/3/2563

2,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า ที่ดิน บ้าน 76/40 หมู่ที่ 7
และอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

ต.ราไวย์

อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

83130

5,657 0835563004433 บจ.คริส บอนนี่ จากัด

19/3/2563

2,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า ที่ดิน และ 76/40 หมู่ที่ 7
อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

ต.ราไวย์

อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

83130

5,658 0835563004492 บจ.บ้าน เบลล่า จากัด

20/3/2563

2,000,000

68101

ประกอบกิจการซื้อและการขาย
499/176 หมู่ที่ 6
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการ
พักอาศัย

ต.ราไวย์

อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

83130

5,659 0835563004506 บจ.บ้าน โอลิเวีย จากัด

20/3/2563

2,000,000

68101

ประกอบกิจการซื้อและการขาย
499/176 หมู่ที่ 6
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการ
พักอาศัย

ต.ราไวย์

อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

83130

5,660 0835563004549 บจ.ดี แอล เค แอล ไซน์ออฟ จากัด 20/3/2563

2,000,000

66199

ประกอบกิจกรรมอื่นๆที่ช่วยเสริมกิจกรรม 60/195 หมู่ที่ 1
การให้บริการทางการเงิน ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น

ต.ฉลอง

อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

83130

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

5,661 0835563004778 บจ.เดอะ ไวท์ ฮาร์ท จากัด

25/3/2563

2,000,000

56301

ประกอบกิจการให้บริการเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์และเครื่องดื่มทุกประเภท
รวมถึงบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง

5,662 0835563004883 บจ.ธันเดอร์ เบย์ จากัด

27/3/2563

2,000,000

68101

5,663 0835563004891 บจ.คัสตอม เมิรช์ ช็อป จากัด
5,664 0835563004221 บจ.เพียร์ อาร์ท แอนด์ โค จากัด

27/3/2563
13/3/2563

2,000,000
2,000,000

ั ญ์ เอ็นจิเนียริ่ง ภูเก็ต
5,665 0835563004441 บจ.สิรธิ ญ
จากัด

19/3/2563

5,666 0835563004581 บจ.ช้างให้ (ไทยแลนด์) จากัด
5,667 0835563004794 บจ.จรัญ รุ่งเรืองกิจ คอนสทรัคชั่น
จากัด

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
48/10-11 ถนนวิเศษ

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

ต.ราไวย์

อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

83130

การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น 61/33 หมู่ที่ 6
ของตนเอง เพื่อการพักอาศัย

ต.ราไวย์

อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

83130

46433
68201

การขายส่งเครื่องกีฬา
ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า เกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

6/52 หมู่ที่ 2
214 ถนนพระบารมี

ต.ราไวย์
ต.ป่าตอง

อ.เมืองภูเก็ต
อ.กะทู้

จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต

83130
83150

2,000,000

41001

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร
อาคารพาณิชย์ สถานที่ทาการ รวมทั้งรับ
ทางานโยธา ทุกประเภท

47/10 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี

ต.ป่าตอง

อ.กะทู้

จ.ภูเก็ต

83150

20/3/2563
25/3/2563

2,000,000
2,000,000

79120
46631

ประกอบธุรกิจจัดนาเที่ยว
5/7 หมู่ที่ 6
ประกอบกิจการขายส่งหิน และย่อยสลาย 93/45 หมู่ที่ 3
หิน ถมที่ ถมดิน

ต.กมลา
ต.กมลา

อ.กะทู้
อ.กะทู้

จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต

83150
83150

5,668 0835563003712 บจ.ลอนดอน 88 จากัด

4/3/2563

1,375,000

56301

ประกอบกิจการบริการด้านเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน

52 ถนนรัษฏา

ต.ตลาดเหนือ

อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

83000

5,669 0833563000321 หจ.เอ็นซี สถาน

4/3/2563

1,000,000

66123

ประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ

100/4 หมู่ที่ 5 ซอยศรีสุชาติ 1 ถนน
เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9

ต.รัษฎา

อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

83000

16/3/2563

1,000,000

47300

ประกอบกิจการค้าน้ามันเชื้อเพลิงและ
ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและสถานีปั๊มน้ามัน

10 ถนนพูนผล

ต.ตลาดเหนือ

อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

83000

5,671 0835563003640 บจ.ฟอร์คลีนซัพพลาย จากัด

3/3/2563

1,000,000

47525

ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ 69/869 หมู่ที่ 1
และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้างทุกประเภท

ต.วิชิต

อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

83000

5,672 0835563003721 บจ.เขียงภูเก็ตฟูดส์ จากัด

4/3/2563

1,000,000

56101

ประกอบกิจการบริการด้านอาหารใน
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

42/5 หมู่ที่ 6

ต.รัษฎา

อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

83000

5,673 0835563003771 บจ.มีดี อัลติเมท บิลเดอร์ จากัด

5/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับออกแบบตกแต่งและ
รับเหมาก่อสร้าง

101/8 หมู่ที่ 6

ต.รัษฎา

อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

83000

5,674 0835563003852 บจ.ยูยูเอ เซอร์วสิ เซส จากัด

6/3/2563

1,000,000

47595

ประกอบกิจการจาหน่าย ออกแบบ ติดตั้ง 12/16 หมู่ที่ 2
ซ่อมแซม บารุงรักษาระบบไฟฟ้า
เครื่องปรับอากาศ

ต.เกาะแก้ว

อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

83000

5,670 0833563000339 หจ.ภูเก็ตพูนผลเอนเนอร์จี

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

5,675 0835563003917 บจ.ภูเก็ตมอเตอร์ไซค์ จากัด

9/3/2563

1,000,000

45401

ประกอบกิจการจาหน่ายรถจักรยานยนต์
อะไหล่ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์ทุกประเภท
และให้บริการเช่าซื้อ รถจักรยานยนต์ทุก
ประเภท

62/30 ถนนบางกอก

ต.ตลาดเหนือ

อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

83000

5,676 0835563003925 บจ.สมาร์ท ภูเก็ต 1968 จากัด

9/3/2563

1,000,000

46104

การขายส่งคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือ
สื่อสารโดยได้รบั ค่าตอบแทนหรือตาม
สัญญาจ้าง

164/1 ถนนเทพกระษัตรี

ต.ตลาดใหญ่

อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

83000

5,677 0835563004204 บจ.อีโค่ รีพับบลิค จากัด

13/3/2563

1,000,000

74920

ประกอบกิจการจาหน่ายตัวแทนจุลินทรีย์ 128/73 หมู่ที่ 5 ถนนประชาอุทิศ
เพื่อการกาจัดกลิ่น สิ่งปฏิกูล ในสถาน
ประกอบการต่างๆ

ต.รัษฎา

อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

83000

5,678 0835563004239 บจ.เพชรเงินฟู้ด จากัด

13/3/2563

1,000,000

46311

ประกอบกิจการขายส่งขายปลีก อาหาร
แช่แข็งทุกชนิด

ต.รัษฎา

อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

83000

5,679 0835563004379 บจ.เออร์เบิน สปอร์ต จากัด

19/3/2563

1,000,000

47190

ประกอบกิจการค้าปลีกและค้าส่งเสื้อผ้า 78/283 หมู่ที่ 2
สาเร็จรูป เครื่องแต่งกาย รองเท้า กระเป๋า
เครื่องประดับ ทุกชนิด

ต.วิชิต

อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

83000

5,680 0835563004654 บจ.เคดีเอ็ม แมเนจเม้นท์ จากัด

23/3/2563

1,000,000

68102

การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น 35/481 หมู่ที่ 2
ของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย

ต.เกาะแก้ว

อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

83000

5,681 0835563004671 บจ.มาร์โคโปโล แอนด์ เทรดดิ้ง
จากัด

24/3/2563

1,000,000

47219

ประกอบกิจการจาหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม

80/137 หมู่ที่ 5

ต.วิชิต

อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

83000

5,682 0835563004697 บจ.ห้างทอง ทองมีชัย จากัด

24/3/2563

1,000,000

47732

ประกอบกิจการรับซื้อ ขายทองคาทุก
ประเภท ขายฝากทอง รับจานาทอง รับ
ซื้อคืนทองรูปพรรณและทองเก่า

70/143 หมู่ที่ 1

ต.วิชิต

อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

83000

5,683 0835563004719 บจ.จันตนาและบุตร จากัด

24/3/2563

1,000,000

47300

ประกอบกิจการขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ 26/2 หมู่ที่ 4
ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม

ต.เกาะแก้ว

อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

83000

5,684 0835563004751 บจ.รุ่งระวี 313 จากัด
25/3/2563
5,685 0835563004808 บจ.พีเค ชอป แอนด์ บิสซิเนส จากัด 25/3/2563

1,000,000
1,000,000

20232
47912

ผลิตและส่งออกเครื่องสาอาง
การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต

55/807 หมู่ที่ 2
64 ซอย1 ถนนเยาวราช

ต.วิชิต
ต.ตลาดใหญ่

อ.เมืองภูเก็ต
อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต

83000
83000

5,686 0835563004832 บจ.เดอะ แพงกี้ จากัด

26/3/2563

1,000,000

56101

ประกอบกิจการบริการด้านอาหารใน
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

113/4 ถนนหงษ์หยกอุทิศ

ต.ตลาดใหญ่

อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

83000

5,687 0835563004841 บจ.เนเชอรัล กรีน ภูเก็ต จากัด

26/3/2563

1,000,000

46313

ประกอบกิจการขายส่งผักและผลไม้

5/11 หมู่ที่ 3

ต.วิชิต

อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

83000

42/49 หมู่ที่ 6

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

5,688 0835563004875 บจ.ชัวร์ คลีน แอนด์ เคมิคอล จากัด 27/3/2563

1,000,000

81299

กิจกรรมการทาความสะอาดสาหรับ
อาคารและอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น

5,689 0835563004930 บจ.สขิลา จากัด

31/3/2563

1,000,000

46102

5,690 0835563003615 บจ.บลูแพค ซัพพลาย จากัด

2/3/2563

1,000,000

5,691 0835563003801 บจ.อู่เทพกระษัตรี ถลาง จากัด

5/3/2563

5,692 0835563004018 บจ.เคพี ดีไซน์แอนด์คอนซัลแตนท์
จากัด

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
101/551 หมู่บ้าน ศรีสุชาติแกรนด์ววิ 5
หมู่ที่ 6

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

ต.รัษฎา

อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

83000

ประกอบกิจการธุรกิจตัวแทน ส่งออก และ 65/425 หมู่ที่ 1
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เนื้อสัตว์
ผัก ผลไม้

ต.วิชิต

อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

83000

46691

ประกอบกิจการขายส่งเคมีภัณฑ์ทาง
อุตสาหกรรม

66/16 หมู่บ้าน บ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 1

ต.ศรีสุนทร

อ.ถลาง

จ.ภูเก็ต

83110

1,000,000

45202

การบารุงรักษาและการซ่อมตัวถังประตู
หน้าต่างและอื่นๆที่คล้ายกัน

166/7 หมู่ที่ 8

ต.เทพกระษัตรี

อ.ถลาง

จ.ภูเก็ต

83110

10/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่
พักอาศัย

20/52 หมู่ที่ 4

ต.ศรีสุนทร

อ.ถลาง

จ.ภูเก็ต

83110

5,693 0835563004191 บจ.โฟกัส อาร์ ผ้าม่าน และ ธุรกิจ
จากัด

13/3/2563

1,000,000

46412

การขายส่งของใช้ในครัวเรือนที่ทาจากสิ่ง
ทอ

121/2 หมู่ที่ 5

ต.ศรีสุนทร

อ.ถลาง

จ.ภูเก็ต

83110

5,694 0835563004247 บจ.ภูเก็ต สไมล์ ทริป จากัด

13/3/2563

1,000,000

79120

ประกอบกิจการบริการนาเที่ยว รวมทั้ง
กิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนาเที่ยว
ทุกชนิด

94/15 หมู่ที่ 7

ต.ศรีสุนทร

อ.ถลาง

จ.ภูเก็ต

83110

5,695 0835563004263 บจ.ธิงค์แท็งค์เทค จากัด

16/3/2563

1,000,000

62022

ประกอบกิจกรรมการให้คาปรึกษา
ทางด้านซอฟต์แวร์

8/175 หมู่ที่ 8

ต.ป่าคลอก

อ.ถลาง

จ.ภูเก็ต

83110

5,696 0835563004824 บจ.นอร์ธรอป เอเชีย จากัด

26/3/2563

1,000,000

82110

ประกอบกิจการบริการบริหารจัดการ
199/111 หมู่ที่ 6
รวมทั้งการวางแผนทางธุรกิจ การขายและ
การตลาด

ต.ป่าคลอก

อ.ถลาง

จ.ภูเก็ต

83110

5,697 0835563004905 บจ.เอสเอสบีหนึ่งเก้า จากัด
5,698 0835563003631 บจ.ไพรทอง เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด

27/3/2563
3/3/2563

1,000,000
1,000,000

41001
47723

การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
135/36 หมู่ที่ 3
ประกอบกิจการค้า เครื่องสาอาง อุปกรณ์ 48/4 หมูท่ ี่ 1 ถนนวิชิตสงคราม
เครื่องมือ เครื่องใช้เสริมความงาม

ต.ศรีสุนทร
ต.กะทู้

อ.ถลาง
อ.กะทู้

จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต

83110
83120

5/3/2563

1,000,000

49321

ประกอบกิจการการขนส่งผู้โดยสาร โดย
รถยนต์รบั จ้าง แท็กซี่ จะมีการกาหนด
เส้นทาง

121/36 หมู่ที่ 6

ต.กะทู้

อ.กะทู้

จ.ภูเก็ต

83120

17/3/2563
20/3/2563

1,000,000
1,000,000

86101
68201

กิจกรรมโรงพยาบาล
ประกอบกิจกรรมของตัวแทนและ
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยได้รบั
ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

148/78 หมู่ที่ 7
38/39 หมู่ที่ 5

ต.กะทู้
ต.กะทู้

อ.กะทู้
อ.กะทู้

จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต

83120
83120

5,699 0835563003798 บจ.ป่าตองแท็กซี่ จากัด

5,700 0835563004328 บจ.จีทีเอ็นซี (ไทยแลนด์) จากัด
5,701 0835563004522 บจ.ดีทู พัฒนา จากัด

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

5,702 0835563004531 บจ.อะควาบุ๊คกิ้งส์ จากัด

20/3/2563

1,000,000

49329

ประกอบกิจการขนส่งผู้โดยสาร โดย
รถยนต์รบั จ้าง

121/36 หมู่ที่ 6

ต.กะทู้

อ.กะทู้

จ.ภูเก็ต

83120

5,703 0835563004760 บจ.พีแอนด์บี เพอร์เฟคท์ พร็อพ
เพอร์ตี้ จากัด

25/3/2563

1,000,000

68201

เพื่อการทาธุรกิจ เป็นตัวแทนการซื้อขาย
อสังหาริมทรัพย์

119/132 ดีคอนโด

ต.กะทู้

อ.กะทู้

จ.ภูเก็ต

83120

5,704 0835563003739 บจ.สปรูซ ทรี จากัด

4/3/2563

1,000,000

21001

ประกอบกิจการผลิตเภสัชภัณฑ์และ
เคมีภัณฑ์ที่ใช้รกั ษาโรค

6/24 หมู่ที่ 5

ต.ราไวย์

อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

83130

5,705 0835563003895 บจ.ภูเก็ต ฮาร์เบอร์ อินเตอร์เนชั่น
แนล จากัด

9/3/2563

1,000,000

68101

การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น 9/7 หมู่ที่ 5
ของตนเอง เพื่อการพักอาศัย

ต.ฉลอง

อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

83130

12/3/2563

1,000,000

81293

ประกอบกิจการให้บริการกาจัดปลวก มด 32/14 หมู่ที่ 4
แมลง และสัตว์อื่นๆ ตลอดจนจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด

ต.ฉลอง

อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

83130

5,707 0835563004115 บจ.มันนี่ซิกซ์แพ็ค พาร์ทเนอร์ จากัด 12/3/2563

1,000,000

82301

ประกอบกิจการจัดฝึกอบรมให้กับ
หน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน องค์กร
ต่างๆ

403/1 หมู่ที่ 9

ต.ฉลอง

อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

83130

5,708 0835563004140 บจ.มันนี่ซิกซ์แพ็ค จากัด

12/3/2563

1,000,000

82301

ประกอบกิจการจาหน่ายคอร์สฝึกอบรม
ออนไลน์ และจาหน่ายของชาร่วยต่างๆ

403/1 หมู่ที่ 9

ต.ฉลอง

อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

83130

5,709 0835563004514 บจ.อินทราพัฒน์ คอนสตรัคชั่น
จากัด

20/3/2563

1,000,000

41001

ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 17/55 หมู่ที่ 2

ต.ราไวย์

อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

83130

5,710 0835563004590 บจ.กิตติศักดิ์ กรุ๊ป แอนด์ เซอร์วสิ
จากัด

20/3/2563

1,000,000

43223

ประกอบกิจการติดตั้งระบบระบายอากาศ 40/67 หมู่ที่ 4

ต.ฉลอง

อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

83130

5,711 0835563004859 บจ.ภูเก็ต รุ่งเรืองทรัพย์ จากัด
5,712 0835563003828 บจ.โคล แอนด์ กาน่า จากัด
5,713 0835563004107 บจ.ภูเก็ต ซี จากัด

26/3/2563
5/3/2563
12/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000

47732
47190
68201

ประกอบกิจการร้านขายปลีกเครื่องประดับ 3/39 หมู่ที่ 1
การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป
24 ซอยพระบารมี7 ถนนพระบารมี
ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ซื้อ ขาย
86/35 หมู่ที่ 3
ฝากขาย ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

ต.สาคู
ต.ป่าตอง
ต.กมลา

อ.ถลาง
อ.กะทู้
อ.กะทู้

จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต

83140
83150
83150

5,714 0835563004298 บจ.วงศ์วรี กิจ จากัด

16/3/2563

1,000,000

47912

ประกอบกิจการตัวแทนของแบรนด์สินค้า 227/6 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี
ต่างๆ ในช่องทางอินเตอร์เน็ตเป็นธุรกิจที่
เกี่ยวกับความงามเป็นหลัก

ต.ป่าตอง

อ.กะทู้

จ.ภูเก็ต

83150

5,715 0835563004336 บจ.เป็นหนึ่ง เรสเตอรองท์ จากัด

18/3/2563

1,000,000

56101

ประกอบกิจการจาหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม

ต.ป่าตอง

อ.กะทู้

จ.ภูเก็ต

83150

5,716 0835563004344 บจ.เป็นหนึ่ง แอสเซท จากัด
5,717 0835563004727 บจ.จี-คลับ เอ็นเตอร์เทนเมนท์
จากัด

18/3/2563
24/3/2563

1,000,000
1,000,000

55101
56101

ประกอบกิจการโรงแรม
13 ถนนสวัสดิรกั ษ์
ประกอบกิจการภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ 66/14 ถนนห้าสิบปี

ต.ป่าตอง
ต.ป่าตอง

อ.กะทู้
อ.กะทู้

จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต

83150
83150

5,706 0835563004093 บจ.เอ็กซ์เพสท์ คอนโทรล
(ประเทศไทย) จากัด

13 ถนนสวัสดิรกั ษ์

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

5,718 0835563004921 บจ.อะควา พรอพเพอร์ตี้ส์ จากัด

30/3/2563

1,000,000

68201

ประกอบกิจการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
คนกลางในการซื้อ การขายและให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์

16 ถนนพระบารมี

ต.ป่าตอง

อ.กะทู้

จ.ภูเก็ต

83150

5,719 0835563004948 บจ.กมลา สแตนดาร์ด จากัด

31/3/2563

1,000,000

47300

ประกอบกิจการค้าปลีก น้ามันเชื้อเพลิง
และสถานีบริการปั้มน้ามันเชื้อเพลิง

10/1 ซอยพระบารมี 3 ถนนพระบารมี

ต.ป่าตอง

อ.กะทู้

จ.ภูเก็ต

83150

5,720 0835563004956 บจ.บาลีน่า คอนโดมิเนียม จากัด

31/3/2563

1,000,000

68101

ประกอบกิจการซื้อและการขาย
10/1 ซอยพระบารมี 3 ถนนพระบารมี
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการ
อาศัย

ต.ป่าตอง

อ.กะทู้

จ.ภูเก็ต

83150

5,721 0835563004964 บจ.บาลีน่า รีสอร์ท แอนด์ เรสซิ
เดนเชียล จากัด

31/3/2563

1,000,000

55101

โรงแรม

ต.ป่าตอง

อ.กะทู้

จ.ภูเก็ต

83150

5,722 0835563004476 บจ.ไกรเลิศ คอนสตรัคชั่น จากัด
5,723 0835563003861 บจ.ทรัพย์ดีภูเก็ต จากัด

20/3/2563
6/3/2563

600,000
500,000

45203
66191

ประกอบกิจการบารุงรักษายานยนต์ทั่วไป 223 หมู่ที่ 6
ประกอบกิจการบริการรับเป็นที่ปรึกษา
135/85 หมู่ที่ 5
และให้คาปรึกษาแนะนา ปัญหาเกี่ยวกับ
ด้านบริหารงานพาณิชย์

ต.ศรีสุนทร
ต.รัษฎา

อ.ถลาง
อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต

83110
83000

5,724 0835563004867 บจ.ซุปเปอร์ ดี คลีน จากัด

27/3/2563

500,000

81210

การบริการทาความสะอาดทั่วไปของตัว
อาคาร

38/29 หมู่ที่ 6

ต.ไม้ขาว

อ.ถลาง

จ.ภูเก็ต

83140

5,725 0835563004131 บจ.ตุ๊กแก พร๊อพเพอร์ตี้ส์ จากัด

12/3/2563

100,000

68104

ประกอบกิจการให้เช่า เช่า ซื้อ และ
ดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

258/18 หมู่ที่ 5

ต.เชิงทะเล

อ.ถลาง

จ.ภูเก็ต

83110

5,726 0835563004611 บจ.เวสท์ วิว พ้อยท์ จากัด

20/3/2563

100,000

64202

ประกอบกิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ 123/7-8 หมู่ที่ 5
ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก

ต.เชิงทะเล

อ.ถลาง

จ.ภูเก็ต

83110

5,727 0835563004816 บจ.ซีเอสอาร์ การบัญชีและ
ตรวจสอบ จากัด

25/3/2563

100,000

69200

กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทาบัญชีและ
3 ถนนลากูน
การตรวจสอบบัญชี การให้คาปรึกษาด้าน
ภาษี

ต.เชิงทะเล

อ.ถลาง

จ.ภูเก็ต

83110

5,728 0835563004174 บจ.คอลสตาร์ เอเชีย จากัด
5,729 0845563003011 บจ.ดาเนียล เอดูเคชั่น จากัด

13/3/2563
18/3/2563

100,000
8,000,000

73102
85211

เป็นตัวแทนขายสื่อโฆษณา
ประกอบกิจการ การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาประเภทสามัญการศึกษา
สาหรับผู้เรียนปกติ

26/14 หมู่ที่ 8
89/2 หมู่ที่ 5

ต.ฉลอง
ต.มะขามเตี้ย

อ.เมืองภูเก็ต
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

จ.ภูเก็ต
จ.สุราษฎร์ธานี

83130
84000

2/3/2563

5,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย

110/48 หมู่ที่ 3 ถนนเลี่ยงเมือง

ต.มะขามเตี้ย

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี

84000

5,730 0845563002376 บจ.นรสุขโข จากัด

10/1 ซอยพระบารมี 3 ถนนพระบารมี

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

5,731 0845563003160 บจ.เสริมมิตรแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
จากัด

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

20/3/2563

5,000,000

68101

ประกอบกิจการซื้อและการขาย การเช่า
และการดาเนินการเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์การจัดสรรที่ดิน

355/13 ถนนหน้าเมือง

ต.ตลาด

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี

84000

5,732 0845563002571 บจ.เอิรธ์ พาราไดซ์ จากัด

5/3/2563

5,000,000

74109

ประกอบกิจการออกแบบตกแต่งบ้านทั้ง
ภายในและภายนอก

100/46 หมู่ที่ 1

ต.เกาะพะงัน

อ.เกาะพะงัน

จ.สุราษฎร์ธานี

84280

5,733 0845563002678 บจ.โอม ชานติ จากัด

9/3/2563

5,000,000

68201

กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้า
อสังหาริมทรัพย์โดยได้รบั ค่าตอบแทน
หรือตามสัญญาจ้าง

58/2 หมู่ที่ 3

ต.เกาะพะงัน

อ.เกาะพะงัน

จ.สุราษฎร์ธานี

84280

5,734 0845563002775 บจ.ฟีนิกซ์ เวสเทิรน์ ไอส์แลนด์
นาทร จากัด

11/3/2563

5,000,000

68102

ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ
ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดย
ประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ

177/38 หมู่ที่ 1

ต.บ่อผุด

อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี

84320

5,735 0845563002783 บจ.ฟีนิกซ์ โรด นาทร จากัด

11/3/2563

5,000,000

68102

ซื้อจัดหา เช่า เซ่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์
177/38 หมู่ที่ 1
ครอบครอง จัดการโดยการอื่นซึ่งทรัพย์สิน
ใดๆ

ต.บ่อผุด

อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี

84320

5,736 0845563002791 บจ.ฟีนิกซ์ สมุย นาทร จากัด

11/3/2563

5,000,000

68102

ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ
ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดย
ประการอื่น

177/38 หมู่ที่ 1

ต.บ่อผุด

อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี

84320

5,737 0845563002805 บจ.ฟีนิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ดี
เวลอปเมนท์ จากัด

11/3/2563

5,000,000

68101

ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
177/38 หมู่ที่ 1
จาหน่ายอาคารชุด ให้เช่าอาคารชุด บ้าน
จัดสรร ที่ดิน แปลงเล็ก แปลงใหญ่

ต.บ่อผุด

อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี

84320

5,738 0845563003348 บจ.สยามแกรนด์คอนสตรัคชั่น
จากัด

27/3/2563

4,000,000

41002

กิจการรับเหมาก่อสร้าง

23/1 หมู่ที่ 2

ต.ไทรขึง

อ.พระแสง

จ.สุราษฎร์ธานี

84120

5,739 0845563002945 บจ.เอ็มเอ็มอาร์ วิลล่าส์ จากัด

16/3/2563

4,000,000

68102

ประกอบกิจการให้บริการเกี่ยวกับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ เช่น ซื้อ ขาย ให้เช่า

57/51 หมู่ที่ 5

ต.อ่างทอง

อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี

84140

5,740 0845563003208 บจ.สน เอฟ บีช จากัด

23/3/2563

4,000,000

82302

ประกอบกิจการให้บริการเกี่ยวกับการจัด
งานต่าง ๆ

80/3 หมู่ที่ 5

ต.ตลิ่งงาม

อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี

84140

5,741 0845563002422 บจ.อาเยอร์ วานาม ฮีลลิ้ง เซ็น
เตอร์ จากัด

3/3/2563

4,000,000

86909

ประกอบกิจการให้คาแนะนา และเป็นที่
ปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและดูแล
ร่างกาย

59/7 หมู่ที่ 8

ต.เกาะพะงัน

อ.เกาะพะงัน

จ.สุราษฎร์ธานี

84280

5,742 0845563002490 บจ.โอม กาเนช 2 จากัด

4/3/2563

4,000,000

56101

ประกอบกิจการประเภท ร้านอาหาร

130/1 หมู่ที่ 6

ต.บ้านใต้

อ.เกาะพะงัน

จ.สุราษฎร์ธานี

84280

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

5,743 0845563002708 บจ.ทรีซิคซ์ตี้ บาร์ เกาะพะงัน จากัด 10/3/2563

4,000,000

56210

ประกอบกิจการให้บริการจัดงานเลี้ยง
งานสังสรรค์ งานรื่นเริงต่างๆ และงานอี
เว้นทุกชนิด

5,744 0845563002741 บจ.เบย์ลักชัวรี่ จากัด

11/3/2563

4,000,000

55109

5,745 0845563003119 บจ.ยามา โยคะ เวลเนส จากัด
20/3/2563
5,746 0845563003178 บจ.พิลาทิส เฮ้าส์ เกาะพะงัน จากัด 23/3/2563

4,000,000
4,000,000

5,747 0845563003259 บจ.ลาริน เจฟฟา จากัด

25/3/2563

5,748 0845563003305 บจ.ทาเฮียน่า วิลล่า จากัด

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
29 หมู่ที่ 7

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

ต.เกาะพะงัน

อ.เกาะพะงัน

จ.สุราษฎร์ธานี

84280

ประกอบกิจการประเภท ที่พัก ร้านอาหาร 64/62 หมู่ที่ 8
อสังหาริมทรัพย์

ต.เกาะพะงัน

อ.เกาะพะงัน

จ.สุราษฎร์ธานี

84280

55101
74101

ประกอบกิจการ โรงแรม
ประกอบกิจการ ออกแบบตกแต่งบ้านทั้ง
ภายในและภายนอก

16/3 หมู่ที่ 6
9/7 หมู่ที่ 6

ต.เกาะพะงัน
ต.เกาะพะงัน

อ.เกาะพะงัน
อ.เกาะพะงัน

จ.สุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี

84280
84280

4,000,000

56101

ประกอบกิจการประเภท ร้านอาหาร รี
สอร์ท อีเวนท์ อสังหาริมทรัพย์

128/10 หมู่ที่ 1

ต.เกาะพะงัน

อ.เกาะพะงัน

จ.สุราษฎร์ธานี

84280

26/3/2563

4,000,000

55101

ประกอบกิจการให้เช่าที่พักอาศัย รีสอร์ท 128/10 หมู่ที่ 1
บังกะโล โรงแรม เกสเฮ้าส์ รับจองห้องพัก

ต.เกาะพะงัน

อ.เกาะพะงัน

จ.สุราษฎร์ธานี

84280

5,749 0843563000746 หจ.ไลฟ์ อินเดีย สมุย เรสเตอรองท์

4/3/2563

4,000,000

56101

ประกอบกิจการ จาหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม

124/175 หมู่ที่ 3

ต.มะเร็ต

อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี

84310

5,750 0845563002449 บจ.เจ.เอฟ.เอฟ.แอนด์ เรียล
เอสเตท จากัด

3/3/2563

4,000,000

68102

ประกอบกิจการซื้อขาย เช่า ให้เช่า บ้าน
ที่ดิน ที่พักอาศัย รวมทั้งอสังหาริมทรัพย์
อื่นๆ

122/73 หมู่ที่ 3

ต.มะเร็ต

อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี

84310

5,751 0845563002538 บจ.ดิจิทัล เทรนนิ่ง แอนด์ คอน
ซัลทิง จากัด

4/3/2563

4,000,000

55909

ประกอบกิจการบริหารที่พักแรมประเภท
อื่นๆซึ่งมิได้จัดไว้ในที่อื่น

127/232 หมู่ที่ 3

ต.มะเร็ต

อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี

84310

5,752 0845563002830 บจ.ฟอเรนเนอร์ ช็อป จากัด

12/3/2563

4,000,000

56101

ประกอบกิจการ จาหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม

16 หมู่ที่ 4

ต.มะเร็ต

อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี

84310

5,753 0845563003151 บจ.กรีนเวย์ ทีม จากัด

20/3/2563

4,000,000

77101

ประกอบกิจการให้เช่ารถจักรยานยนต์และ 46 หมู่ที่ 4
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล

ต.มะเร็ต

อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี

84310

5,754 0845563003216 บจ.สมาร์ท เนเจอร์ เทคโนโลยี
จากัด

23/3/2563

4,000,000

45401

ประกอบกิจการจาหน่ายรถจักรยานยนต์
ไฟฟ้า และรถจักรยานยนต์อื่น ๆ ทุก
ประเภท

ต.มะเร็ต

อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี

84310

5,755 0845563002406 บจ.เรียลเอสเตท แอลเค พร็อพ
เพอร์ตี้ จากัด

2/3/2563

4,000,000

68201

ประกอบกิจการตัวแทน นายหน้า ซื้อ-ขาย 115/9 หมู่ที่ 1
ให้เช่า บ้านและที่ดิน สังหาริมทรัพย์และ
อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

ต.บ่อผุด

อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี

84320

5,756 0845563002457 บจ.เคทิ 88 จากัด

3/3/2563

4,000,000

70101

ประกอบกิจการซื้อขายให้เช่า ที่ดิน บ้าน
และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

84/34 หมู่ที่ 3

ต.บ่อผุด

อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี

84320

13/3/2563

4,000,000

68103

ประกิจการให้เช่าที่พักอาศัย

49/81 หมู่ที่ 4

ต.บ่อผุด

อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี

84320

5,757 0845563002929 บจ.ซาโตเอราวัณ จากัด

438/96 หมู่ที่ 1

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

5,758 0845563003356 บจ.เดอะ กานูสชา สมุย จากัด

27/3/2563

4,000,000

68101

ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่าสิ่งปลูก
สร้าง คอนโด ที่พักอาศัยอื่น ๆ
สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ
ทุกชนิด รวมทั้งบริหารดูแลจัดการที่พัก
อาศัย

28/63 หมู่ที่ 1

ต.แม่น้า

อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี

84330

5,759 0845563002911 บจ.เปอร์ฟังก์ชั่น จากัด

13/3/2563

3,000,000

90002

ประกอบกิจการบริการรับจัดงานบันเทิง
พร้อมจัดหานักดนตรีและดีเจ รวมถึงจัด
งานเทศกาลดนตรี

11/5 หมู่ที่ 4

ต.ลิปะน้อย

อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี

84140

5,760 0843563000894 หจ.สมศักดิ์ เอสเคที

30/3/2563

3,000,000

45201

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร
พาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย

88/3 หมู่ที่ 9

ต.ท่าทอง

อ.กาญจนดิษฐ์

จ.สุราษฎร์ธานี

84160

5,761 0845563002759 บจ.ซีเจพี พะงัน จากัด

11/3/2563

3,000,000

56101

ประกอบกิจการประเภท ร้านอาหาร ที่พัก 36/9 หมู่ที่ 2
อสังหาริมทรัพย์

ต.เกาะพะงัน

อ.เกาะพะงัน

จ.สุราษฎร์ธานี

84280

5,762 0845563003224 บจ.สมุย ออฟฟิศ สโตร์ จากัด

23/3/2563

3,000,000

47612

ประกอบกิจการกระดาษ เครื่องเขียน
เครื่องคานวณ

159/6 หมู่ที่ 2

ต.บ่อผุด

อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี

84320

5,763 0845563003321 บจ.มายด์ลอนดรี จากัด
5,764 0845563003267 บจ.อนามาย่า ดีเวลลอปเม้นท์
จากัด

26/3/2563
25/3/2563

2,400,000
2,100,000

96201
55101

ประกอบกิจการรับซักรีดเสื้อผ้า
45 หมู่ที่ 2
ประกอบกิจการให้เช่าที่พักอาศัย รวมถึงให้ 57/17 หมู่ที่ 5
เช่าอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

ต.ท่าฉาง
ต.บ่อผุด

อ.ท่าฉาง
อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี

84150
84320

5,765 0845563002589 บจ.สยาม อันดามัน ทัวร์ จากัด
5,766 0845563002899 บจ.ซีอีเอ ครีเอทีฟอิงลิช จากัด

6/3/2563
13/3/2563

2,000,000
2,000,000

79120
85491

ประกอบกิจการนาเที่ยวทุกชนิด
39/231 หมู่ที่ 1
ประกอบกิจการด้านสื่อการเรียนการสอน 30/44 หมู่ที่ 9
ด้านภาษา อบรมภาษาต่างประเทศเพื่อใช้
ในการสื่อสารและศึกษาต่อ

ต.บางกุ้ง
ต.ขุนทะเล

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี

84000
84100

9/3/2563

2,000,000

43221

ประกอบกิจการรับติดตั้งระบบประปา
ระบบบาบัดน้าเสีย

100 ถนนสวนมังคุด

ต.นาสาร

อ.บ้านนาสาร

จ.สุราษฎร์ธานี

84120

5,768 0843563000878 หจ.อูบุนทู โยคะ

25/3/2563

2,000,000

85410

ประกอบกิจการแนะนาเทคนิคออกกาลัง
กายโยคะเพื่อสุขภาพ

51/48 หมู่ที่ 1

ต.อ่างทอง

อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี

84140

5,769 0845563003402 บจ.ศรีอินทร์เจริญการบัญชี จากัด

31/3/2563

2,000,000

69200

ประกอบกิจการให้คาปรึกษาทางด้าน
บัญชีและกฎหมาย

118/15 หมู่ที่ 5

ต.อ่างทอง

อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี

84140

5,770 0845563002384 บจ.เทอร์โบเบิรต์ จากัด

2/3/2563

2,000,000

74109

ประกอบกิจการ ออกแบบตกแต่งบ้านทั้ง
ภายในและภายนอก

24/4 หมู่ที่ 4

ต.เกาะพะงัน

อ.เกาะพะงัน

จ.สุราษฎร์ธานี

84280

5,771 0845563002481 บจ.มันตรา ซัน จากัด

4/3/2563

2,000,000

47912

ประกอบกิจการประเภท ออนไลน์ ร้านค้า 148/43 หมู่ที่ 1
นาเข้าสินค้า จัดอีเว็นท์

ต.เกาะพะงัน

อ.เกาะพะงัน

จ.สุราษฎร์ธานี

84280

5,772 0845563002503 บจ.กาย โยดา จากัด

4/3/2563

2,000,000

68102

ประกอบกิจการ อสังหาริมทรัพย์

ต.เกาะพะงัน

อ.เกาะพะงัน

จ.สุราษฎร์ธานี

84280

5,767 0845563002651 บจ.บี.เอ. ซิสเต็ม จากัด

179/5 หมู่ที่ 1

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

5,773 0845563002520 บจ.ดอทส์ คอฟฟี่ จากัด
5,774 0845563002601 บจ.จาแลนโก้ จากัด

4/3/2563
9/3/2563

2,000,000
2,000,000

56302
79120

ประกอบกิจการประเภท ร้านกาแฟ
ประกอบกิจการนาเที่ยวรวมทั้งธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการนาเที่ยวทุกชนิด

5,775 0845563002686 บจ.อิมาโก้ บังกะโล จากัด

9/3/2563

2,000,000

68103

5,776 0845563002716 บจ.แอปเปิล เรียลเอสเตท จากัด

10/3/2563

2,000,000

5,777 0845563002732 บจ.อิกิไก เอเซีย จากัด

11/3/2563

5,778 0845563003038 บจ.จีแอลบี เรียลเอสเตท จากัด

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
2/99 หมู่ที่ 2
53/21 หมู่ที่ 8

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

ต.เกาะเต่า
ต.เกาะพะงัน

อ.เกาะพะงัน
อ.เกาะพะงัน

จ.สุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี

84280
84280

การเช่าและการดาเนินการเกี่ยวกับ
ึ70/7 หมู่ที่ 5
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็น ของตนเองหรือเช่า
จากผู้อื่นเพื่อเป็นที่พักอาศัย

ต.เกาะพะงัน

อ.เกาะพะงัน

จ.สุราษฎร์ธานี

84280

74109

ประกอบกิจการ ออกแบบตกแต่งบ้านทั้ง
ภายในและภายนอก

90/17 หมู่ที่ 1

ต.เกาะพะงัน

อ.เกาะพะงัน

จ.สุราษฎร์ธานี

84280

2,000,000

82110

ประกอบกิจการบริหารจัดการ จัดสรร
ดูแลที่พักอาศัย เช่น โรงแรม รีสอร์ท
บังกะโล

50/6 หมู่ที่ 8

ต.เกาะพะงัน

อ.เกาะพะงัน

จ.สุราษฎร์ธานี

84280

19/3/2563

2,000,000

68201

กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้า
อสังหาริมทรัพย์โดยได้รบั ค่าตอบแทน
หรือตามสัญญาจ้าง

145/14 หมู่ที่ 1

ต.บ้านใต้

อ.เกาะพะงัน

จ.สุราษฎร์ธานี

84280

5,779 0845563003194 บจ.หาดริ้น ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท จากัด 23/3/2563

2,000,000

82110

ประกอบกิจการ รับบริหารจัดการเกี่ยวกับ 100/46 หมู่ที่ 1
ที่พักอาศัย บ้านพักอากาศ โรงแรม รีสอร์ท

ต.เกาะพะงัน

อ.เกาะพะงัน

จ.สุราษฎร์ธานี

84280

5,780 0845563003364 บจ.โฉลก เดฟ จากัด

27/3/2563

2,000,000

56101

ประกอบกิจการ ร้านอาหาร จาหน่าย
อาหารและเครื่องดื่ม

124/14 หมู่ที่ 1

ต.เกาะพะงัน

อ.เกาะพะงัน

จ.สุราษฎร์ธานี

84280

5,781 0845563002368 บจ.เคลมสม จากัด

2/3/2563

2,000,000

56101

ประกอบกิจการร้านอาหาร จาหน่าย
อาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด บาร์

84/64 หมู่ที่ 3

ต.มะเร็ต

อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี

84310

5,782 0845563002813 บจ.อาร์พีเคเอส จากัด

11/3/2563

2,000,000

68202

ประกอบกิจการบริหารจัดการ จัดสรร
ดูแล ที่พักอาศัย รีสอร์ท วิลล่า

80/11 หมู่ที่ 3

ต.มะเร็ต

อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี

84310

5,783 0845563002821 บจ.ลามาโอ จากัด

12/3/2563

2,000,000

56101

ประกอบกิจการจาหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม รวมทั้งบุรี่

37/35 หมู่ที่ 3

ต.มะเร็ต

อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี

84310

5,784 0845563002848 บจ.โทมัส กอล์ฟ จากัด

12/3/2563

2,000,000

93199

ประกอบกิจการด้านการให้คาปรึกษาและ 149/71 หมู่ที่ 4
คาแนะนาเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟ รวมทั้ง
จาหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ต.มะเร็ต

อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี

84310

5,785 0845563002872 บจ.อาร์พีแอล เรสซิเด้นส์ จากัด

12/3/2563

2,000,000

68202

ประกอบกิจการบริหารจัดการ จัดสรร
ดูแล ที่พักอาศัย รีสอร์ท วิลล่า

80/11 หมู่ที่ 3

ต.มะเร็ต

อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี

84310

5,786 0845563003003 บจ.อีลีท ฟุต เอ็มบีเอฟ จากัด

18/3/2563

2,000,000

68103

ประกอบกิจการให้เช่าอาคาร บังกะโล ที่
พักอาศัยต่างๆ

404/127 หมู่ที่ 1

ต.มะเร็ต

อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี

84310

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

5,787 0845563003283 บจ.สตาร์ริ่ง แอท เดอะ ซี จากัด

25/3/2563

2,000,000

68103

ประกอบกิจการให้เช่าอาคาร บังกะโล ที่
พีกอาศัยต่างๆ

404/124 หมู่ที่ 1

ต.มะเร็ต

อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี

84310

5,788 0845563002414 บจ.สมุย ควอลิตี้ ฟู้ดส์ จากัด

2/3/2563

2,000,000

56101

ประกอบกิจการจาหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม

86 หมู่ที่ 5

ต.บ่อผุด

อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี

84320

5,789 0845563002431 บจ.โทเนอร์ โฮลดิ้ง จากัด

3/3/2563

2,000,000

68202

ประกอบกิจการ รับบริหารจัดการเกี่ยวกับ 167/43 หมู่ที่ 1
ที่พักอาศัย

ต.บ่อผุด

อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี

84320

5,790 0845563002546 บจ.บ้านสวยแลนด์แอนด์เฮาส์ จากัด 4/3/2563

2,000,000

68101

ประกอบธุรกิจรับซื้อขาย ขายฝาก บ้าน
ที่ดิน อาคารและธุรกิจเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ สร้างบ้าน อาคาร ขาย
พร้อมที่ดิน

118/1 หมู่ที่ 1

ต.บ่อผุด

อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี

84320

5,791 0845563002562 บจ.แอนเดรีย โปร จากัด

5/3/2563

2,000,000

59112

ประกอบกิจการ บริการออกแบบและ
การตลาดผ่านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
การสร้างภาพยนต์

33/111 หมู่ที่ 4

ต.บ่อผุด

อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี

84320

5,792 0845563002627 บจ.ดับเบิลยู วาย เค วิลล่า จากัด
9/3/2563
5,793 0845563002635 บจ.ลีดดิ้ง กีซ ดีเวลล้อปเม้นท์ จากัด 9/3/2563
5,794 0845563002660 บจ.รัตนพัฒน์ อลูมิเนียม จากัด
9/3/2563

2,000,000
2,000,000
2,000,000

68202
68202
43309

ประกอบธุรกิจบริหารจัดการที่พักอาศัย
ประกอบธุรกิจบริหารจัดการที่พักอาศัย
ประกอบกิจการสาหรับทาธุรกิจรับเหมา
ติดตั้งอลูมิเนียม กระจก ภายในบ้าน
อาคาร ตึกแถว

162/94 หมู่ที่ 2
162/94 หมูท่ ี่ 2
23/255 หมูท่ ี่ 4

ต.บ่อผุด
ต.บ่อผุด
ต.บ่อผุด

อ.เกาะสมุย
อ.เกาะสมุย
อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี

84320
84320
84320

5,795 0845563002856 บจ.ไพพ์ เวิรค์ ส์ ดีไซน์ จากัด

12/3/2563

2,000,000

43301

ประกอบกิจการตกแต่ง และจัดหาเครื่อง
ตกแต่งภายในอาคาร และสิ่งก่อสร้าง

60/15 หมู่ที่ 2

ต.บ่อผุด

อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี

84320

5,796 0845563003020 บจ.จาอัว เทสตี้ จากัด

19/3/2563

2,000,000

56101

ประกอบกิจการ จาหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม

3/155 หมู่ที่ 2

ต.บ่อผุด

อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี

84320

5,797 0845563003071 บจ.โฮสต์ มาย วิลล่า จากัด

20/3/2563

2,000,000

82110

ประกอบกิจการให้บริการเกี่ยวกับการ
18/4 หมู่ที่ 5
จัดการโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท เช่น การ
ดูแลความสะอาดเรียบร้อย การบริหาร
ค่าใช้จ่าย การบริหารงานและพนักงาน
การจัดซื้อจัดจ้างแทนเจ้าของโรงแรม ที่พัก
รีสอร์ท

ต.บ่อผุด

อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี

84320

5,798 0845563003089 บจ.บุญอัจฉรา จากัด

20/3/2563

2,000,000

47732

ประกอบกิจการ ร้านขายปลีกและ
เครื่องประดับ

112/45 หมู่ที่ 6

ต.บ่อผุด

อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี

84320

5,799 0845563003097 บจ.ส้ม ซันไรส์ จากัด

20/3/2563

2,000,000

68104

ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

63/158 หมู่ที่ 5

ต.บ่อผุด

อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี

84320

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

5,800 0845563003241 บจ.มังกี้ วิลล่า จากัด

25/3/2563

2,000,000

55101

ประกอบกิจการบ้านพักตากอากาศ โรงแรม 90/16 หมู่ที่ 3

ต.บ่อผุด

อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี

84320

5,801 0845563003313 บจ.สมุย อินเตอร์เนชั่นแนล เรียล
เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด

26/3/2563

2,000,000

55101

ประกอบกิจการให้เช่าที่พักอาศัย รวมถึงให้ 162/94 หมู่ที่ 2
เช่าอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

ต.บ่อผุด

อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี

84320

5,802 0845563003330 บจ.กาล่า สมุย จากัด

26/3/2563

2,000,000

82110

ประกอบกิจการให้บริการเกี่ยวกับการ
จัดการโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท เช่น การ
ดูแลความสะอาดเรียบร้อย

53/50 หมู่ที่ 3

ต.บ่อผุด

อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี

84320

5,803 0845563003381 บจ.จังเกิล ซันเซ็ท สมุย จากัด

30/3/2563

2,000,000

55102

ประกอบกิจการให้เช่าที่พัก บ้านพักตาก
อากาศ

1/40 หมู่ที่ 6

ต.บ่อผุด

อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี

84320

5,804 0845563002864 บจ.โกล เด้น เดอะ ซัน จากัด

12/3/2563

2,000,000

68101

ประกอบกิจการขาย ให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย

66/68 หมู่ที่ 4

ต.แม่น้า

อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี

84330

5,805 0845563003046 บจ.คอยน์วอทช์ จากัด

19/3/2563

2,000,000

70209

ประกอบกิจการ ให้บริการเป็นที่ปรึกษา 72/4 หมู่ที่ 4
แนะนา ติดต่อ ประสานงาน เกี่ยวกับการ
จัดการธุรกิจ การตลาด การบริหาร
รวมท้งการประกอบธุรกิจทุกประเภท

ต.แม่น้า

อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี

84330

5,806 0845563003101 บจ.เค.พี.เอส. สมุย จากัด

20/3/2563

2,000,000

43909

ประกอบกิจการวางระบบ ระบบสระว่าย
น้า ปรับปรุงสระว่ายน้า สระเกลือ
อุปกรณ์สระว่ายน้า

26/6 หมู่ที่ 6

ต.แม่น้า

อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี

84330

5,807 0845563003372 บจ.เจ แอนด์ อี สมุย เอ็มอีพี
โซลูชั่นส์ จากัด

30/3/2563

2,000,000

68201

ประกอบกิจการบริหารจัดการที่พักอาศัย 28/1 หมู่ที่ 2
ดูแล ซื้อ-ขาย ให้เช่า วิลล่า โรงแรม รีสอร์ท

ต.แม่น้า

อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี

84330

2/3/2563

1,000,000

46522

การขายส่งโทรศัพท์และอุปกรณ์การ
สื่อสารโทรคมนาคม

26/266 หมู่ที่ 3 ซอยพ่อขุนทะเล 15/2
ถนนพ่อขุนทะเล

ต.มะขามเตี้ย

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี

84000

5,809 0843563000908 หจ.มหาจักร เมดพลัส

31/3/2563

1,000,000

46441

เป็นนายหน้าตัวแทนจาหน่ายเกี่ยวกับ
เครื่องมือแพทย์

24/163 หมู่ที่ 6 ถนนชนเกษม

ต.มะขามเตี้ย

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี

84000

5,810 0845563002694 บจ.ออลนิวฟอร์ไลฟ์ จากัด

10/3/2563

1,000,000

47190

ประกอบกิจการจาหน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภค อาหารเสริม กาแฟ

36/5 หมู่ที่ 5 ถนนอาเภอ ฯ

ต.มะขามเตี้ย

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี

84000

5,811 0845563002881 บจ.อรุณรัตน์ วิศวกรรม จากัด

12/3/2563

1,000,000

47525

ประกอบกิจการ จาหน่ายวัสดุ อุปกรณ์
ก่อสร้าง และเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ก่อสร้าง ทุกชนิด

120/245 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่

ต.มะขามเตี้ย

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี

84000

5,812 0845563002970 บจ.สกายแลนด์เอสที จากัด

18/3/2563

1,000,000

41001

ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 89/2 หมู่ที่ 5

ต.มะขามเตี้ย

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี

84000

5,808 0843563000720 หจ.ปัทวิทย์

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

5,813 0845563003232 บจ.ฐาวราทูซิน จากัด

24/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร
พาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย

59/4 หมู่ที่ 3 ถนนพ่อขุนทะเล

ต.มะขามเตี้ย

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี

84000

5,814 0845563003399 บจ.บ้านดอนเฟรช จากัด

31/3/2563

1,000,000

47111

ซุปเปอร์มาร์เก็ต

75/6 หมู่ที่ 2 ซอยศรีวชิ ัย 11 ถนนศรีวชิ ัย ต.มะขามเตี้ย

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี

84000

5,815 0843563000797 หจ.ฐาปนา 19
5,816 0845563002554 บจ.เมืองแก้ว เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

13/3/2563
5/3/2563

1,000,000
1,000,000

41002
41002

รับเหมาก่อสร้าง
รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์
อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทาการ

268/43 หมู่ที่ 1
171 หมู่ที่ 3

ต.ขุนทะเล
ต.ท่าโรงช้าง

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
อ.พุนพิน

จ.สุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี

84100
84130

5,817 0845563003186 บจ.กู๊ดดีลทเวนตี้โฟร์ จากัด

23/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย

74/13 หมู่ที่ 2

ต.พุนพิน

อ.พุนพิน

จ.สุราษฎร์ธานี

84130

5,818 0845563002937 บจ.เอ็นโค สมุย โฮลดิ้ง จากัด

13/3/2563

1,000,000

68103

ประกอบกิจการให้เช่าที่พักอาศัย รวมถึงให้ 75/7 หมู่ที่ 4
เช่าอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

ต.หน้าเมือง

อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี

84140

5,819 0845563002996 บจ.แอดวานซ์ คาร์บอน โปร จากัด 18/3/2563

1,000,000

20115

ประกอบกิจการนากะลาปาล์ม
กะลามะพร้าว ไม้ ผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรและทางธรรมชาติ ผลิตเป็น
ถ่าน ถ่านกามันต์

79/8 หมู่ที่ 3

ต.ท่าฉาง

อ.ท่าฉาง

จ.สุราษฎร์ธานี

84150

5,820 0845563003062 บจ.ส.ธรรมรงค์ วิศวกรรมก่อสร้าง
จากัด

20/3/2563

1,000,000

42901

ประกอบกิจการรับจ้างขุดสระน้า ขุดลอก 163 หมู่ที่ 5
ห้วย หนอง คลอง บึง

ต.ท่าฉาง

อ.ท่าฉาง

จ.สุราษฎร์ธานี

84150

5,821 0845563003275 บจ.ดีเวลลอปเม้นท์ อินโนเวชั่น
แอนด์ รีเสิรช์ จากัด

25/3/2563

1,000,000

47612

ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน 48/13 หมู่ที่ 3
แบบเรียน แบบพิมพ์หนังสือ อุปกรณ์การ
เรียนการสอน

ต.ท่าฉาง

อ.ท่าฉาง

จ.สุราษฎร์ธานี

84150

6/3/2563

1,000,000

49339

ประกอบกิจการเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า
ทั่วไป

112/1 หมู่ที่ 10

ต.ท่าอุแท

อ.กาญจนดิษฐ์

จ.สุราษฎร์ธานี

84160

5,823 0845563003135 บจ.ตรีภัทรตาฟู้ด จากัด

20/3/2563

1,000,000

47212

ประกอบกิจการขายปลีกและขายส่ง
อาหารทะเลสด อาหารทะเลตากแห้ง

140/2 หมู่ที่ 2

ต.กะแดะ

อ.กาญจนดิษฐ์

จ.สุราษฎร์ธานี

84160

5,824 0843563000771 หจ.สิรทิ ่าทราย
5,825 0845563002597 บจ.ช. พัฒนพงษ์ จากัด

12/3/2563
9/3/2563

1,000,000
1,000,000

47524
20121

ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง
ประกอบกิจการผลิต - จาหน่าย เคมี
เกษตร ปุ๋ยน้า ฮอร์โมนพืชช สารเพุ่ม
ประสิทธิภาพดินเป็นต้น

4 หมู่ที่ 4
36/6 หมู่ที่ 2

ต.ท่าชนะ
ต.ดอนสัก

อ.ท่าชนะ
อ.ดอนสัก

จ.สุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี

84170
84220

5,826 0845563002767 บจ.รักษาความปลอดภัย เอ.ดี.
แอนด์ เซอร์วสิ จากัด

11/3/2563

1,000,000

80100

ประกอบกิจการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย์สิน

7/6 หมู่ที่ 5 ซอยศรีสุบรรณ ถนนดอนสัก- ต.ดอนสัก
บ้านใน

อ.ดอนสัก

จ.สุราษฎร์ธานี

84220

5,822 0843563000762 หจ.โชคสิรกิ ร ทรานสปอร์ต

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

5,827 0843563000789 หจ.แสนศิรจิ ันทรา

13/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 125/16 หมู่ที่ 4
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่
ทาการ ถนน สะพาน เขื่อน

ต.เขาวง

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

84230

5,828 0843563000851 หจ.ไอซีที ไฟเบอร์ 2020
5,829 0843563000886 หจ.สุพัช คอนสตรัคชั่น

17/3/2563
27/3/2563

1,000,000
1,000,000

43210
41002

การติดตั้งไฟฟ้า
335/2 หมู่ที่ 5
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 143/5 หมู่ที่ 1
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่
ทาการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และ
งานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับ
ทางานโยธาทุกประเภท

ต.เขาพัง
ต.พนม

อ.บ้านตาขุน
อ.พนม

จ.สุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี

84230
84250

5,830 0845563002724 บจ.มะนะพณ โลจิสติกส์ จากัด

11/3/2563

1,000,000

49339

การขนส่งสินค้าอื่นๆทางถนนซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น

ต.คลองชะอุ่น

อ.พนม

จ.สุราษฎร์ธานี

84250

5,831 0843563000711 หจ.สุนทรคอนสตรัคชั่น 2516

2/3/2563

1,000,000

41001

ประกอบกิจการรับเหมาทางานโครงสร้าง 30 หมู่ที่ 5
ต่อเติมบ้าน งานเหล็ก งานสแตนเลส งาน
ไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอก

ต.เกาะพะงัน

อ.เกาะพะงัน

จ.สุราษฎร์ธานี

84280

5,832 0843563000754 หจ.เกาะพะงัน วอเตอร์ สปอร์ต

6/3/2563

1,000,000

85410

ประกอบกิจการให้บริการฝึกสอนการเล่น 112/49 หมู่ที่ 1
กีฬาทางน้าทุกประเภท รวมถึงซื้อขายให้
เช่าอุปกรณ์กีฬาทางน้า

ต.เกาะพะงัน

อ.เกาะพะงัน

จ.สุราษฎร์ธานี

84280

5,833 0845563002465 บจ.คงมั่น กรุ๊ป 20 จากัด

3/3/2563

1,000,000

66123

ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ

65 หมู่ที่ 1

ต.บ้านใต้

อ.เกาะพะงัน

จ.สุราษฎร์ธานี

84280

5,834 0845563002619 บจ.โอไรออน ทัวร์ จากัด

9/3/2563

1,000,000

77101

ประกอบกิจการให้บริการเกี่ยวกับรถเช่า
ทุกชนิด

79/33 หมู่ที่ 1

ต.เกาะพะงัน

อ.เกาะพะงัน

จ.สุราษฎร์ธานี

84280

5,835 0845563002902 บจ.จุ๊บ จุ๊บ ปาป้า จากัด

13/3/2563

1,000,000

52700

ประกอบกิจการภัตตาคาร ร้านอาหาร
ขายอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ทุก
ประเภท

9 หมู่ที่ 1

ต.บ้านใต้

อ.เกาะพะงัน

จ.สุราษฎร์ธานี

84280

2/3/2563

1,000,000

49339

ประกอบกิจการเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า
ทั่วไป

88 หมู่ที่ 4

ต.ทุ่งกง

อ.กาญจนดิษฐ์

จ.สุราษฎร์ธานี

84290

5,837 0845563002961 บจ.อรวรรณ สมุย จากัด
5,838 0845563002988 บจ.กาเล็กซ์ สมุย วัน จากัด

17/3/2563
18/3/2563

1,000,000
1,000,000

68202
68202

ประกอบธุรกิจบริหารจัดการที่พักอาศัย 105/53 หมู่ที่ 6
ประกอบกิจการบริหารจัดการที่พักอาศัย 404/118 หมู่ที่ 1
ดูแล ซื้อขาย ให้เช่า วิลล่า โรงแรม รีสอร์ท

ต.มะเร็ต
ต.มะเร็ต

อ.เกาะสมุย
อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี

84310
84310

5,839 0843563000801 หจ.เอ็นจอย เอ็กซ์เชนจ์ 12

17/3/2563

1,000,000

66123

กิจกรรมเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ

ต.บ่อผุด

อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี

84320

5,836 0843563000703 หจ.นาฬาคิรงิ ขนส่ง

261 หมู่ที่ 11

38/111 หมู่ที่ 3

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

5,840 0843563000819 หจ.เอ็นจอย เอ็กซ์เชนจ์ 14

17/3/2563

1,000,000

66123

กิจกรรมเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ

105/112 หมู่ที่ 1

ต.บ่อผุด

อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี

84320

5,841 0843563000835 หจ.เอ็นจอย เอ็กซ์เชนจ์ 16

17/3/2563

1,000,000

66123

กิจกรรมเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ

106/17 หมู่ที่ 1

ต.บ่อผุด

อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี

84320

5,842 0845563002511 บจ.ลาโบดิก้า ไวน์ จากัด

4/3/2563

1,000,000

56101

ประกอบกิจการจาหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม

16/6 หมู่ที่ 5

ต.บ่อผุด

อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี

84320

5,843 0845563002953 บจ.ภานุ เนเชอรัล จากัด

17/3/2563

1,000,000

20232

ประกอบกิจการออกแบบ ผลิต จาหน่าย 11/34 หมู่ที่ 4
เครื่องสาอาง เครื่องประทินผิว ผลิตภัณฑ์
สปา อุปกรณ์เพื่อความงามทุกประเภท

ต.บ่อผุด

อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี

84320

5,844 0845563003054 บจ.อีเดน วิลล่า จากัด

19/3/2563

1,000,000

82110

บริหาร จัดการ จัดสรร ดูแลเกี่ยวกับธุรกิจ 26/139 หมู่ที่ 6
ที่พักอาศัย รีสอร์ท บังกะโล ร้านอาหาร

ต.บ่อผุด

อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี

84320

5,845 0845563003143 บจ.ดรีม คัม ทรู เฮียร์ จากัด

20/3/2563

1,000,000

68202

บริหารจัดการ จัดสรร ดูแลเกี่ยวกับที่พัก
อาศัย

26/35 หมู่ที่ 6

ต.บ่อผุด

อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี

84320

5,846 0845563003291 บจ.วิง สมุย คอนโด จากัด

26/3/2563

1,000,000

68102

ประกอบกิจการทาการจัดสรรที่ดิน
คอนโดมิเนียมและอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ
ทุกชนิด ทุกประเภท

124/1 หมู่ที่ 1

ต.บ่อผุด

อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี

84320

5,847 0843563000827 หจ.เอ็นจอย เอ็กซ์เชนจ์ 15

17/3/2563

1,000,000

66123

กิจกรรมเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ

127 หมู่ที่ 4

ต.แม่น้า

อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี

84330

9/3/2563
3/3/2563

1,000,000
500,000

79120
70209

ธุรกิจจัดนาเที่ยว
34/2 หมู่ที่ 5
ประกอบกิจการ รับเป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ 11 ถนนห้วยมุด-คลองหา
ให้คาแนะนาด้ายการขายและบริหารงาน
พัฒนาคุณภาพ บุคลากรการขาย และ
ส่งเสริมการขาย ทุกประเภท

ต.แม่น้า
ต.นาสาร

อ.เกาะสมุย
อ.บ้านนาสาร

จ.สุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี

84330
84120

5,850 0845563003127 บจ.เจดีย์ บลู สกาย จากัด

20/3/2563

500,000

55101

ประกอบกิจการให้เช่าที่พักอันได้แก่
โรงแรมรีสอร์ทบังกะโล

93/15 หมู่ที่ 5

ต.ตะเคียนทอง

อ.กาญจนดิษฐ์

จ.สุราษฎร์ธานี

84160

5,851 0843563000860 หจ.ศรีสุวรรณ ทราเวล

23/3/2563

500,000

79120

ประกอบกิจการนาเที่ยวรวมทั้งธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการนาเที่ยวทุกชนิด

724/2 หมู่ที่ 1

ต.พรุพี

อ.บ้านนาสาร

จ.สุราษฎร์ธานี

84270

5,852 0843563000843 หจ.เอสดี ลอนดรี้

17/3/2563

500,000

96201

การบริการซักรีด (ยกเว้นโดยเครื่องซักผ้า 16/40 หมู่ที่ 3
ชนิดหยอดเหรียญ)

ต.เกาะเต่า

อ.เกาะพะงัน

จ.สุราษฎร์ธานี

84280

5,848 0845563002643 บจ.ทัวร์คาบาน่า จากัด
5,849 0843563000738 หจ.สถานตรวจสภาพรถรุ่งเรือง
เซอร์วสิ

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

5,853 0845563002392 บจ.ซันไชน์ สมุย ไอส์แลนด์ จากัด

2/3/2563

200,000

68202

ประกอบกิจการรับบริหารจัดการธุรกิจ
128/41 หมู่ที่ 1
หรือกิจการด้านอสังหาริมทรัพย์และการ
ก่อสร้างรวมทั้งรับดาเนินการพัฒนาต่าง ๆ

ต.บ่อผุด

อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี

84320

5,854 0845563002473 บจ.ละไม เมาน์เทนวิว จากัด

3/3/2563

100,000

06810

รับบริหารจัดการธุรกิจหรือกิจการด้าน
อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างรวมทั้ง
รับดาเนินการพัฒนาต่างๆ

ต.บ่อผุด

อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี

84320

5,855 0855563000110 บจ.คราวด์อินเวนท์ จากัด

19/3/2563

2,000,000

73101

ประกอบกิจการรับทาสื่อโฆษณา เผยแพร่ 88 ถนนเรืองราษฎร์
ประชาสัมพันธ์ และขายสินค้าบริการผ่าน
อินเตอร์เน็ต

ต.เขานิเวศน์

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

85000

5,856 0853563000061 หจ.ทีซี อามาน
5,857 0855563000098 บจ.จานงค์ปาล์มทอง จากัด

4/3/2563
13/3/2563

500,000
300,000

53200
46202

ประกอบกิจการบริการรับ-ส่งพัสดุ
ประกอบกิจการรับซื้อและจาหน่ายสินค้า
เกษตร ผลผลิตปาล์มน้ามัน และกล้า
ปาล์มน้ามัน

227/116 หมู่ที่ 4
154 หมู่ที่ 2

ต.บางริ้น
ต.นาคา

อ.เมืองระนอง
อ.สุขสาราญ

จ.ระนอง
จ.ระนอง

85000
85120

5,858 0855563000101 บจ.ไฮซีโซลูชั่น จากัด

16/3/2563

200,000

70209

ประกอบกิจการ บริการให้คาปรึกษาและ
วางแผนด้านเอกสาร รวมถึงดาเนินการ
ด้านเอกสารในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเรือ

41/118 ถนนท่าเมือง

ต.เขานิเวศน์

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

85000

4/3/2563

5,000,000

56101

ประกอบกิจการร้านอาหาร จาหน่าย
อาหารและเครื่องดื่ม

46/1 หมู่ที่ 11

ต.วังไผ่

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

86190

5,860 0865563000349 บจ.เจดับเบิ้ลยู เลเจ้นด์ ฟิชเชอรี่
จากัด

18/3/2563

5,000,000

55101

ประกอบกิจการให้เช่าที่พักอาศัย บ้านพัก 63/1 หมู่ที่ 9
ตากอากาศ รีสอร์ท รวมถึงใช้เช่า
อสังหาริมทรัพย์

ต.ตากแดด

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

86190

5,861 0865563000357 บจ.อีสเซอร์ ไทย จากัด

18/3/2563

5,000,000

55109

ประกอบกิจการให้เข่าที่พักอาศัย บ้านพัก 54/31 หมู่ที่ 8
ตากอากาศ รีสอร์ท

ต.สะพลี

อ.ปะทิว

จ.ชุมพร

86230

5,862 0863563000274 หจ.สวี ขนส่ง

23/3/2563

2,500,000

49399

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
หรือตัวแทนการขนส่งและขนถ่ายสินค้า

119/4 หมู่ที่ 3

ต.นาสัก

อ.สวี

จ.ชุมพร

86130

5,863 0865563000390 บจ.อาลี แอนด์ แค๊ท ลัคกี้ อิม
พอร์ต จากัด

25/3/2563

2,000,000

10611

ประกอบกิจการผลิตจาหน่ายนาเข้าและ
ส่งออกข้าวสารอาหาร

129/11 หมู่ที่ 12

ต.ดอนยาง

อ.ปะทิว

จ.ชุมพร

86160

9/3/2563
6/3/2563

2,000,000
1,000,000

46639
10414

ค้าวัสดุก่อสร้าง
ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายน้ามัน
มะพร้าว

5/8 หมู่ที่ 1
73/2 หมู่ที่ 8

ต.สะพลี
ต.นาชะอัง

อ.ปะทิว
อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร
จ.ชุมพร

86230
86000

19/3/2563
3/3/2563

1,000,000
1,000,000

11041
46632

การผลิต ขายน้าดื่ม
ค้าไม้อัด

47/1 หมู่ที่ 8
149/41 หมู่ที่ 11

ต.บางลึก
ต.บางหมาก

อ.เมืองชุมพร
อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร
จ.ชุมพร

86000
86000

5,859 0865563000268 บจ.โคเรียน อีทเทอรี่ จากัด

5,864 0865563000292 บจ.พีพี พัฒนา คอนกรีต จากัด
5,865 0863563000223 หจ.นาชะอัง ออร์แกนิค โคโค่ ดีไลท์
5,866 0863563000240 หจ.เพ็ชร์ไพฑูรย์ก่อสร้าง
5,867 0865563000250 บจ.เวิลด์ไวด์วู้ด จากัด

128/41 หมู่ที่ 1

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

5,868 0865563000373 บจ.ทีแอนด์จี พลาสติก จากัด

20/3/2563

1,000,000

46693

ประกอบกิจการค้าหลอดฟรีฟอร์มสาหรับ 1/10 หมู่ที่ 1
งานเปาขึ้นรูปถังน้า ขวดน้า

ต.บางลึก

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

86000

5,869 0863563000282 หจ.ทองดีฟาร์มาซี

27/3/2563

1,000,000

47721

ขายปลีกยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารและอื่นๆ

ต.วังตะกอ

อ.หลังสวน

จ.ชุมพร

86110

5,870 0865563000284 บจ.ทีเอเอ็ม ไทยฟรุ๊ต จากัด
5,871 0865563000331 บจ.พีเอ็น อินเตอร์ ฟรุ๊ต จากัด

9/3/2563
18/3/2563

1,000,000
1,000,000

46313
46313

จาหน่ายผลไม้แช่แข็ง
19 ซอย4 ถนนเขาเงิน
ประกอบกิจการส่งออกผลไม้สดผลไม้แปร 111 หมู่ที่ 5
รูปทุกชนิด

ต.ขันเงิน
ต.วังตะกอ

อ.หลังสวน
อ.หลังสวน

จ.ชุมพร
จ.ชุมพร

86110
86110

5,872 0865563000381 บจ.เอส ซี ซี บิ๊กซัพพลาย จากัด

20/3/2563

1,000,000

47612

ประกอบกิจการค้าวัสดุ ครุภัณฑ์ และสื่อ
การเรียนการสอนทุกชนิด

ต.วังตะกอ

อ.หลังสวน

จ.ชุมพร

86110

5,873 0863563000266 หจ.สามล้าน วาย.ดี.ออยล์

23/3/2563

1,000,000

47300

ประกอบกิจการค้าน้ามันเชื้อเพลิง ถ่านหิน 24 หมู่บ้าน สามล้าน หมู่ที่ 6
ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน
และสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง

ต.สองพี่น้อง

อ.ท่าแซะ

จ.ชุมพร

86140

5,874 0865563000403 บจ.เพชรสุวรรณ อินเตอร์เทรด
จากัด

25/3/2563

1,000,000

10301

ประกอบธุรกิจด้านผลิตอาหารแปรรูป
กล้วยกรอบ

229 หมู่ที่ 15

ต.ท่าแซะ

อ.ท่าแซะ

จ.ชุมพร

86140

5,875 0865563000276 บจ.เมก้าซอฟท์ บิวตี้ จากัด
5,876 0863563000231 หจ.ศรายุทธก่อสร้างและไฟฟ้า
ั วงศ์ ไบโอแมส จากัด
5,877 0865563000306 บจ.หิรญ

4/3/2563
17/3/2563
11/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000

46443
41002
02200

ประกอบกิจการขายส่งเครื่องสาอาง
การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
การสับ บดทาฝอยไม้ ปาล์มน้ามัน และ
พืชผลทางการเกษตร

228/1 หมู่ที่ 9
107 หมู่ที่ 5
257 หมู่ที่ 5

ต.ละแม
ต.วังไผ่
ต.หินแก้ว

อ.ละแม
อ.เมืองชุมพร
อ.ท่าแซะ

จ.ชุมพร
จ.ชุมพร
จ.ชุมพร

86170
86190
86190

5,878 0865563000322 บจ.รตาโลจิสติกส์ จากัด

17/3/2563

1,000,000

49339

ประกอบกิจการขนส่ง ธัญพิช แป้ง ทราย 60/14 หมู่ที่ 8
ถ่านหิน คอนกรีต รวมทั้งการขนส่งสินค้า
อื่นๆ ทางถนน

ต.ตากแดด

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

86190

5,879 0865563000365 บจ.ฟราโก ซีอาร์อี จากัด

20/3/2563

1,000,000

47691

ประกอบกิจการจาหน่าย ขายปลีก ขายส่ง 25 หมู่ที่ 9
ของที่ระลึก ของฝาก เครื่องประดับ ภาย
ถ่าย กรอบรูป รวมถึงของที่ระลึกที่
เกี่ยวข้องทุกชนิด ทุกประเภท

ต.ตากแดด

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

86190

5,880 0863563000207 หจ.เจเอสพี กรุ๊ป (2020)
5,881 0863563000291 หจ.ไอรดา การโยธา

5/3/2563
31/3/2563

1,000,000
500,000

43120
43120

รับเหมาถมที่
98/12 หมู่ที่ 6
รับเหมาถมที่ ปรับแต่งที่ ถมดิน ขุดิน ปรับ 84/3 หมู่ที่ 3
แต่งหนุ้าดิน ชุดลอกคูคลองหนองบึง และ
แหล่งน้า

ต.ทุ่งตะไคร
ต.บางลึก

อ.ทุ่งตะโก
อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร
จ.ชุมพร

86220
86000

5,882 0863563000258 หจ.เทพพรการก่อสร้างแอนด์
เซอร์วสิ

20/3/2563

500,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ต.รับร่อ

อ.ท่าแซะ

จ.ชุมพร

86190

498/3 หมู่ที่ 4

563 หมู่ที่ 4

2346 หมู่ที่ 17

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

5,883 0863563000215 หจ.เอ็นที เน็ตเวิรค์ แอนด์ เทเลโฟน 5/3/2563
5,884 0865563000314 บจ.จิรฎล จากัด
16/3/2563
5,885 0903563000796 หจ.อมรรัตน์ ยิ่งเจริญ
2/3/2563

200,000
200,000
5,000,000

62012
47912
47732

รับเดินสายระบบโทรศัพท์
86/4 หมู่ที่ 3
ประกอบกิจการขายปลีกทางอินเตอร์เน็ต 44/2 หมู่ที่ 1
ประกอบธุรกิจการค้าเครื่องประดับทอง 246/5 ถนนรัถการ
ทองคาแท่ง และทองรูปพรรณ พลอย
อัญญมณีอื่นๆ

ต.ทะเลทรัพย์
ต.ปากคลอง
ต.หาดใหญ่

อ.ปะทิว
อ.ปะทิว
อ.หาดใหญ่

จ.ชุมพร
จ.ชุมพร
จ.สงขลา

86160
86160
90110

5,886 0905563001549 บจ.กรีนพาวเวอร์โซลาร์ อี .เอ็น.จี
2020 จากัด

3/3/2563

5,000,000

27103

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายแผงโซล่า 8 ซอย15 (เพชรเกษม)
เซลล์ซ่อมแซมบารุงรักษา

ต.หาดใหญ่

อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา

90110

5,887 0905563001778 บจ.เอปิโตรเลี่ยม ทรานสปอร์ต
จากัด

17/3/2563

5,000,000

49332

การขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทางถนน

ต.ควนลัง

อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา

90110

5,888 0905563002022 บจ.เอส ซี แอล 2020 จากัด

27/3/2563

4,500,000

42101

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างงานถนน 243/111 หมู่ที่ 1
ขุด ถม สร้าง รื้อถอน และงานโยธาทุก
ประเภท

ต.เขารูปช้าง

อ.เมืองสงขลา

จ.สงขลา

90000

5,889 0905563001913 บจ.เซ็นเตอร์ สยาม พร็อพเพอร์ตี้
จากัด

24/3/2563

4,000,000

68201

ประกอบกิจการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เป็นตัวแทน นายหน้า คนกลางในการซื้อ
ขายและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ต.คอหงส์

อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา

90110

5,890 0905563001671 บจ.ปันสุข 2020 จากัด

12/3/2563

3,000,000

46693

ประกอบกิจการ รับซื้อ ขาย ยางพารา ทั้ง 153 หมู่ที่ 3
ชนิดแผ่นและน้านมยาง

ต.นาทวี

อ.นาทวี

จ.สงขลา

90160

5,891 0903563000869 หจ.นัธทวัฒน์ บิซิเนส เซ็นเตอร์
5,892 0903563000958 หจ.แม่ประดับ ทรานสปอร์ต

4/3/2563
16/3/2563

3,000,000
2,000,000

41002
49339

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
178 หมู่ที่ 3
ประกอบกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทาง 41/17 ถนนชัย-เพชรมงคล
ถนน

ต.กาแพงเพชร
ต.บ่อยาง

อ.รัตภูมิ
อ.เมืองสงขลา

จ.สงขลา
จ.สงขลา

90180
90000

2/3/2563

2,000,000

47114

ประกอบกิจการจาหน่ายของชาทั้งปลีก
และส่ง

ต.บ่อยาง

อ.เมืองสงขลา

จ.สงขลา

90000

5,894 0905563001638 บจ.อีอ๊อกซ์ (นนทบุร)ี จากัด
9/3/2563
5,895 0903563000982 หจ.เอส เอ็ม เอ็ม ยิ่งเจริญการช่าง 16/3/2563
5,896 0905563001654 บจ.จารุวรรณ เนิรซ์ แอต โฮม จากัด 9/3/2563

2,000,000
2,000,000
2,000,000

85491
41002
88901

โรงเรียน สถาบันสอนภาษา
1 ถนนจะนะ
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
112/4 หมู่ที่ 3 ถนนเฉลิมราษฎร์
การบริการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ คนทุพลภาพ 236/5 ถนนพลพิชัย 10

ต.บ่อยาง
ต.ควนลัง
ต.หาดใหญ่

อ.เมืองสงขลา
อ.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา
จ.สงขลา
จ.สงขลา

90000
90110
90110

5,897 0903563000974 หจ.ยี เอ็นจิเนียริ่ง

16/3/2563

2,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างและงาน
โยธาทุกประเภท

121/7 หมู่บ้าน ห้วยบอน หมู่ที่ 2

ต.บ้านโหนด

อ.สะบ้าย้อย

จ.สงขลา

90210

5,898 0905563001689 บจ.วอเตอร์เทคชั่น จากัด
5,899 0905563002065 บจ.เจ ซี ซี โฟรเซ่นฟูดส์ จากัด

13/3/2563
30/3/2563

1,500,000
1,500,000

43221
46102

ติดตั้งระบบประปา
ประกอบกิจการนาเข้า ส่งออก เนื้อสัตว์
ทุกชนิด

40 หมู่ที่ 4 ซอยหมู่บ้านโคลิน่า
11/5 หมู่ที่ 8

ต.ควนลัง
ต.นาหม่อม

อ.หาดใหญ่
อ.นาหม่อม

จ.สงขลา
จ.สงขลา

90110
90310

5,900 0905563002090 บจ.วีระวัสดุก่อสร้างหาดใหญ่ จากัด 31/3/2563

1,300,000

47525

ค้าวัสดุก่อสร้าง

134 หมู่ที่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง (สายเอเซีย) ต.ควนลัง

อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา

90110

5,893 0905563001514 บจ.กานต์บุญ 63 จากัด

65 หมู่ที่ 4 ถนนภิรมย์ราษฎร์อุทิศ (ทุ่ง
ขาม)

16,18 ถนนโชติวทิ ยะกุล 2

56-58 ถนนรถไฟ

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

5,901 0903563001075 หจ.บ้านระโนด

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

20/3/2563

1,000,000

47113

ประกอบกิจการจาหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภค

19/106 หมู่ที่ 10

ต.เขารูปช้าง

อ.เมืองสงขลา

จ.สงขลา

90000

5/3/2563

1,000,000

63113

ประกอบกิจการเป็นนายหน้า รับทา
การตลาดออนไลน์ ครอบคลุมโซเชียล
เน็ตเวิรค์ และเว็บไซต์คอนเทนท์ ทุกอย่าง

303/30 หมู่ที่ 8

ต.เขารูปช้าง

อ.เมืองสงขลา

จ.สงขลา

90000

27/3/2563
20/3/2563
25/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000

64929
55101
80100

ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย
ประกอบกิจการบริการห้องพัก โรงแรม
รักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล

122/82 หมู่ที่ 8
60/2 หมู่ที่ 3
56/2 หมู่ที่ 4

ต.เขารูปช้าง
ต.พะวง
ต.เกาะยอ

อ.เมืองสงขลา
อ.เมืองสงขลา
อ.เมืองสงขลา

จ.สงขลา
จ.สงขลา
จ.สงขลา

90000
90100
90100

27/3/2563
2/3/2563
3/3/2563
13/3/2563
17/3/2563
18/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

41002
41002
41001
41002
47525
46599

รับเหมาก่อสร้าง
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
รับเหมาก่อสร้าง
รับเหมาก่อสร้าง
จาหน่ายวัสดุก่อสร้าง ดิน หิน ทราย
ประกอบกิจการจาหน่ายอะไหล่อุปกรณ์
อุตสาหกรรม

220/1 หมู่ที่ 3
14/2 หมู่ที่ 3
397/1 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 2
53 หมู่ที่ 4 ซอยหมู่บ้านฉัตรแก้ว
6/1 หมู่ที่ 4
29 หมู่ที่ 3 ซอยมุสลิม

ต.พะวง
ต.แม่ทอม
ต.หาดใหญ่
ต.ควนลัง
ต.ทุ่งใหญ่
ต.ควนลัง

อ.เมืองสงขลา
อ.บางกล่า
อ.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา
จ.สงขลา
จ.สงขลา
จ.สงขลา
จ.สงขลา
จ.สงขลา

90100
90110
90110
90110
90110
90110

5,912 0903563001032 หจ.พรวรินทร์

18/3/2563

1,000,000

45101

ประกอบกิจการตัวแทนจาหน่ายสินค้า
ยานยนต์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ส่วนควบ
อะไหล่ อุปกรณ์ตกแต่ง ภายใต้ สตรอง

226 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ซอย 27

ต.ควนลัง

อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา

90110

5,913 0903563001083 หจ.78 ซีเคียวริตี้เน็ตเวิรค์ โซลูชั่น

24/3/2563

1,000,000

26303

ประกอบกิจการผลิตอุปกรณ์สื่อสารข้อมูล 342/2 หมู่บ้าน สุธาทิพย์ หมู่ที่ 1 ถนน
ที่ใช้ในการส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ไป เลียบคลองระบายน้า ร.1
ตามสายหรือออกอากาศ

ต.ควนลัง

อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา

90110

5,914 0903563001148 หจ.บีเอ็มเทคโนโลยี
5,915 0905563001506 บจ.อะซิสเตอร์ จากัด

31/3/2563
2/3/2563

1,000,000
1,000,000

95110
86201

การซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 61/27 ถนนราษฎร์อุทิศ
ประกอบกิจการคลีนิคเวชกรรม คลีนิค
309 ถนนศุภสารรังสรรค์
ทั่วไป

ต.หาดใหญ่
ต.หาดใหญ่

อ.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา
จ.สงขลา

90110
90110

5,916 0905563001557 บจ.เกลอมิตรกฎหมายและธุรกิจ
จากัด

3/3/2563

1,000,000

69100

บริการทางด้ารกฏหมาย

64 ถนนเพชรเกษม ซอย 51

ต.หาดใหญ่

อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา

90110

5,917 0905563001573 บจ.นวประภาคาร์เพ้นท์ รุ่งเรือง
จากัด

5/3/2563

1,000,000

29109

ประกอบกิจการต่อดั๊มรถยนต์ทุกชนิด

310 ถนนเลียบคลอง ร.6

ต.คอหงส์

อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา

90110

5,918 0905563001590 บจ.เอฟวี อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

6/3/2563

1,000,000

46599

ประกอบกิจการจาหน่ายและติดตั้ง ปั้มลม 75 ถนนเลียบคลอง ร.6
ปั้มน้า อะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ

ต.คอหงส์

อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา

90110

5,902 0905563001581 บจ.จัดเต็ม ครีเอทีฟ จากัด

5,903 0905563002031 บจ.เอทีเอ็ม อีซี่ จากัด
5,904 0905563001859 บจ.อิงน้า รีสอร์ท จากัด
5,905 0905563001948 บจ.รักษาความปลอดภัยสุทธิบุตร
จากัด
5,906
5,907
5,908
5,909
5,910
5,911

0905563002006
0903563000800
0903563000834
0903563000931
0903563000991
0903563001024

บจ.ระฆังทอง การโยธา จากัด
หจ.อามร การประปา
หจ.ศ.วิศวกรรมก่อสร้างโยธา
หจ.เอ็น.วาย. อินโนเวชั่น
หจ.ทีภูผาเพชร การโยธา
หจ.เอชเอ็ม นิวเมติกซัพพลาย

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

5,919 0905563001603 บจ.เดชา การก่อสร้าง จากัด

6/3/2563

1,000,000

43301

ออกแบบติดตั้ง แก้ไข งานฝ้าเพดานทั้ง
111/110 หมู่ที่ 4
ภายนอกและภายในอาคาร สานักงาน ทุก
ประเภท

ต.คลองแห

อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา

90110

5,920 0905563001611 บจ.สไมล์ แฮปปี้ จากัด

6/3/2563

1,000,000

47413

ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยน
โทรศัพท์ อุปกรณ์สื่อสาร

55/3 ถนนศรีภูวนารถ

ต.หาดใหญ่

อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา

90110

5,921 0905563001646 บจ.กันเองออฟฟิศ จากัด
5,922 0905563001662 บจ.ภาสกร ทนายความ จากัด

9/3/2563
10/3/2563

1,000,000
1,000,000

47612
69100

จาหน่ายเครื่องเขียน แบบเรียน
ประกอบกิจการรับปรึกษาข้อกฏหมาย

418-420 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 5
ต.หาดใหญ่
1828/54 หมู่ที่ 3 ถนนสนามบิน-ลพบุรรี า ต.ควนลัง
เมศวร์

อ.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา
จ.สงขลา

90110
90110

5,923 0905563001697 บจ.เมด มอร์ ออร์ กรุ๊ป จากัด

13/3/2563

1,000,000

47190

ค้าเสืุอผ้
่ า กระเป๋า หมวก เนคไทและ
เครื่องอุปโภคอื่นทุกชนิด

15 อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ชั้น 1 ถนนกาญจนวณิชย์

ต.หาดใหญ่

อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา

90110

5,924 0905563001719 บจ.เค.ดับบลิว. ครีเอทีฟ อินทิ
เกรชั่น จากัด

16/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

57 ซอยพัฒโนอุทิศ ถนนราษฎร์ยินดี

ต.หาดใหญ่

อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา

90110

5,925 0905563001727 บจ.รักษาความปลอดภัย ทีแอล
เจริญ จากัด

16/3/2563

1,000,000

80100

ประกอบกิจการให้บริการรักษาความ
ปลอดภัย

62/73 หมู่ที่ 4

ต.คลองแห

อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา

90110

5,926 0905563001735 บจ.เมด มอร์ ออร์ เทค จากัด

16/3/2563

1,000,000

58202

ประกอบกิจการจัดทาซอฟแวร์สาเร็จรูป

15 อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ชั้น 1 ถนนกาญจนวณิชย์

ต.หาดใหญ่

อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา

90110

5,927 0905563001743 บจ.ส.มั่นคง คอนสตรัคชั่น(2020)
จากัด

17/3/2563

1,000,000

41002

รับเหมาก่อสร้าง

161/35 หมู่ที่ 1

ต.คลองแห

อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา

90110

5,928 0905563001751 บจ.ส.บัวทอง จากัด
5,929 0905563001786 บจ.ดีดีพลัส ดิจิตอล จากัด
5,930 0905563001794 บจ.สานักกฏหมายประธาน พรหม
อ่อน จากัด

17/3/2563
17/3/2563
18/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000

47524
52292
69100

ค้าหินดินทราย วัสดุก่อสร้าง
ตัวแทนนาเข้าและส่งออก
ประกอบกิจการบริการทางด้านกฏหมาย

44 ซอย10 (รัตนอุทิศ)
101 ซอย5 ถนนกาญจนวนิช
121/7 ซอยกัลยาเทพ

ต.หาดใหญ่
ต.คอหงส์
ต.หาดใหญ่

อ.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา
จ.สงขลา
จ.สงขลา

90110
90110
90110

5,931 0905563001816 บจ.ดีวนั โปรเฟสชั่นแนล จากัด

19/3/2563

1,000,000

46691

ให้บริการเติมหมึก ระบบน้าหมึก ผ้าหมึก 91 ซอย10 ศรีภูวนารถ
และผงหมึก

ต.หาดใหญ่

อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา

90110

5,932 0905563001824 บจ.เทพศักดิ์ดา ทนายความและ
ธุรกิจ จากัด

19/3/2563

1,000,000

69100

บริการด้านกฏหมาย

142 ถนนรัตนอุทิศ

ต.หาดใหญ่

อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา

90110

5,933 0905563001832 บจ.มาร์สอร์ท มี กรุ๊ป จากัด

20/3/2563

1,000,000

56101

ประกอบกิจการร้านอาหาร ภัตตาคาร
โรงแรม

71/824 หมู่ที่ 1

ต.คลองแห

อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา

90110

5,934 0905563001841 บจ.ทามมี่ ทรานสปอร์ต จากัด
5,935 0905563001867 บจ.มะเจซทิค อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด

20/3/2563
23/3/2563

1,000,000
1,000,000

49323
46109

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 210/18 หมู่ที่ 7
ประกอบธุรกิจนาเข้าส่งออกสินค้าอุปโภค 256 หมูท่ ี่ 1 ซอย41 ถนนเพชรเกษม
บริโภค

ต.ท่าช้าง
ต.ควนลัง

อ.บางกล่า
อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา
จ.สงขลา

90110
90110

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

5,936 0905563001875 บจ.แบล็ควู้ด เอนเนอร์จี จากัด

23/3/2563

1,000,000

46106

การขายส่งเชื้อเพลิงสินแร่โลหะโดยได้รบั
ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

18 ถนนรวมใจ 2

ต.หาดใหญ่

อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา

90110

5,937 0905563001891 บจ.โปรสเปค เทคโนโลยี จากัด

24/3/2563

1,000,000

46599

ประกอบกิจการจาหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า
ไฮดรอลิค เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

181/26 หมู่ที่ 11

ต.คลองแห

อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา

90110

5,938 0905563001905 บจ.เอชคิว เคมีคัลส์ แอนด์ แมนู
แฟคเจอริง จากัด

24/3/2563

1,000,000

20232

ประกอบกิจการโรงงานผลิตเครื่องสาอาง

17 ซอย2 (คลองเรียน 2)

ต.หาดใหญ่

อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา

90110

5,939 0905563001930 บจ.แคทเฮ้าส์ หาดใหญ่ จากัด

25/3/2563

1,000,000

47734

ซื้อมาขายไปอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง

29/58 หมู่ที่ 1 ซอยชัยชนะสงคราม ซอย ต.ควนลัง
1

อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา

90110

5,940 0905563001956 บจ.เพิ่มพรการก่อสร้าง จากัด

25/3/2563

1,000,000

31009

ขายส่งขายปลีกเครื่องเรือนและเครื่อง
ตกแต่งบ้าน

30 ซอยโรงอิฐ

ต.คอหงส์

อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา

90110

5,941 0905563002049 บจ.เอ็นริช ควอลิตี้ จากัด

30/3/2563

1,000,000

46441

ประกอบกิจการจาหน่ายเครื่องพ่นและ
น้ายาฆ่าเชื้อ

45/13 หมู่ที่ 1 ถนนประสานมิตร

ต.ควนลัง

อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา

90110

5,942 0905563002057 บจ.ออลริช 999 จากัด

30/3/2563

1,000,000

46443

ประกอบกิจการค้าอาหารเสริม
เครื่องสาอาง

54 หมู่ที่ 1

ต.น้าน้อย

อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา

90110

5,943 0905563001964 บจ.บีแอลที โลจิสติกส์ (2020)
จากัด

26/3/2563

1,000,000

49323

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า

29/5 ซอยลอยเลื่อน ถนนกาญจนวณิชย์ ต.สะเดา

อ.สะเดา

จ.สงขลา

90120

5,944 0905563001981 บจ.จะนะ พลาซ่า จากัด

26/3/2563

1,000,000

68201

ประกอบกิจการตัวแทนนายหน้าซื้อขาย
ที่ดิน

16 หมู่ที่ 1 ถนนหาดใหญ่-ปัตตานี

ต.บ้านนา

อ.จะนะ

จ.สงขลา

90130

5,945 0903563000966 หจ.แฮปปี้โซเชียล2558

16/3/2563

1,000,000

47413

ประกอบกิจการซื้อขายโทรศัพท์มือถือ
และอุปกรณ์เสริมต่างๆ

162 หมู่ที่ 4 ถนนราษฎร์บารุง

ต.ระโนด

อ.ระโนด

จ.สงขลา

90140

5,946
5,947
5,948
5,949
5,950
5,951
5,952

0905563001531
0905563002014
0903563001067
0903563001091
0905563001760
0905563001972
0905563002081

บจ.เทอร์ไมท์ เซอร์วสิ จากัด
บจ.เซาเทิรน์ แคปปิตอล จากัด
หจ.หลวงบ่าว ยิ่งเจริญ
หจ.เอสพี ก่อสร้างฟาร์ม
บจ.พินทุสร จากัด
บจ.เดือนตะวัน เฮ้าส์ จากัด
บจ.เอกพรสวัสดิ์ จากัด

3/3/2563
27/3/2563
19/3/2563
24/3/2563
17/3/2563
26/3/2563
31/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

81293
64929
41002
41002
47524
41002
38213

กิจกรรมการฆ่าเชื้อและกาจัด
การให้กู้ยืมเงิน
รับเหมาก่อสร้าง
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ประกอบกิจการบาบัดและการกาจัดของ
เสียที่ไม่เป็นอันตราย

70 หมู่ที่ 5 ซอยบ่อโพธิ์พัฒนา 3
99/4 หมู่ที่ 4
418/7 หมู่ที่ 1
427 หมู่ที่ 14
730/14 หมู่ที่ 2
9/9 ถนนปาดังเบซาร์ ซอย 7/2
6/9 หมู่ที่ 6

ต.ระโนด
ต.เทพา
ต.กาแพงเพชร
ต.ท่าชะมวง
ต.รัตภูมิ
ต.ปาดังเบซาร์
ต.ทุ่งหมอ

อ.ระโนด
อ.เทพา
อ.รัตภูมิ
อ.รัตภูมิ
อ.ควนเนียง
อ.สะเดา
อ.สะเดา

จ.สงขลา
จ.สงขลา
จ.สงขลา
จ.สงขลา
จ.สงขลา
จ.สงขลา
จ.สงขลา

90140
90150
90180
90180
90220
90240
90240

5,953
5,954
5,955
5,956

0903563001016
0903563001041
0905563001620
0903563000923

หจ.ญาชิตา โลจิสติกส์
หจ.ไฮโฮม ออนไลน์
บจ.มาวิน พรประธาน จากัด
หจ.พีไอเอสเอส เทเลคอม

18/3/2563
19/3/2563
6/3/2563
13/3/2563

1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

49323
47912
41002
42202

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
จาหน่ายสินค้าออนไลน์
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภค

25/97 ถนนประชาชื่น 1
18 ถนนโปะหมอร่วมใจ 2
299/2 ถนนสราญราษฎร์
56/3 หมู่ที่ 6

ต.บ้านพรุ
ต.บ้านพรุ
ต.บ้านพรุ
ต.เกาะใหญ่

อ.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่
อ.กระแสสินธุ์

จ.สงขลา
จ.สงขลา
จ.สงขลา
จ.สงขลา

90250
90250
90250
90270

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

5,957 0905563001883 บจ.เกาะใหญ่ แกรนด์แคนย่อน
จากัด

24/3/2563

1,000,000

77302

ประกอบกิจการบริการให้เช่าเรือพาย

83 หมู่ที่ 7

ต.เกาะใหญ่

อ.กระแสสินธุ์

จ.สงขลา

90270

5,958 0905563002073 บจ.โชทู แฟชั่น สตูดิโอ จากัด
5,959 0903563000761 หจ.เค.ที.โอ เซ็นเตอร์ ซินซ์ 2020

31/3/2563
2/3/2563

1,000,000
1,000,000

47190
96309

ขายปลีกเสื่อผ้า เครื่องแต่งกาย
ประกอบกิจกรรมการบริการอื่น ๆ ส่วน
บุคคลซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

28/3 หมู่ที่ 2
29 หมู่ที่ 1

ต.ชิงโค
ต.ทุ่งขมิ้น

อ.สิงหนคร
อ.นาหม่อม

จ.สงขลา
จ.สงขลา

90280
90310

5,960 0905563001999 บจ.สามกานันและเพื่อน จากัด
5,961 0903563000826 หจ.ไอติมผัด สงขลา

26/3/2563
2/3/2563

1,000,000
500,000

41002
55101

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์
ไนท์คลับ

99 หมู่ที่ 5
239/65 หมู่ที่ 1

ต.คลองหรัง
ต.เขารูปช้าง

อ.นาหม่อม
อ.เมืองสงขลา

จ.สงขลา
จ.สงขลา

90310
90000

5,962 0903563000940 หจ.ภัทรวัฒน์ รักษ์น้า
5,963 0905563001701 บจ.มิสเทรส แกรนเดอร์ จากัด
5,964 0903563000877 หจ.บุญสว่างการช่าง เซอร์วสิ

13/3/2563
13/3/2563
4/3/2563

500,000
500,000
500,000

96309
47912
45202

บริการระบบประปา
744/67 หมู่ที่ 2
การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต
642 หมูท่ ี่ 5
ประกอบกิจการซ่อมตัวถัง ประตู หน้าต่าง 50/2 หมูท่ ี่ 2
กระจกหน้าต่าง กันชน การพ่นสีและทาสี

ต.พะวง
ต.พะวง
ต.ทุ่งตาเสา

อ.เมืองสงขลา
อ.เมืองสงขลา
อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา
จ.สงขลา
จ.สงขลา

90100
90100
90110

19/3/2563
30/3/2563
30/3/2563
2/3/2563
2/3/2563

500,000
500,000
500,000
500,000
500,000

46599
47912
47912
41002
20115

ซื้อขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
ประกอบกิจการขายปลีกทางอินเตอร์เน็ต
ประกอบกิจการขายปลีกทางอินเตอร์เน็ต
ประกอบธุรกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ประกอบกิจการผลิตถ่านประกอบอาหาร
สาเร็จรูป

66/36 หมู่ที่ 5
9 ถนนเรืองกูล
28/1 ซอยสาลี 2
40/1 หมู่ที่ 6
155 หมู่ที่ 8

ต.คลองแห
ต.หาดใหญ่
ต.หาดใหญ่
ต.ทุ่งตาเสา
ต.บ้านใหม่

อ.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่
อ.ระโนด

จ.สงขลา
จ.สงขลา
จ.สงขลา
จ.สงขลา
จ.สงขลา

90110
90110
90110
90110
90140

3/3/2563

500,000

10799

ผลิตและส่งออกและจาหน่ายข้าวสาร
อาหาร เครื่องดื่ม ทุกประเภท

45 หมู่ที่ 2

ต.คลองแดน

อ.ระโนด

จ.สงขลา

90140

9/3/2563
27/3/2563
4/3/2563
17/3/2563
4/3/2563
31/3/2563
2/3/2563

500,000
300,000
300,000
200,000
150,000
100,000
100,000

49329
43210
69200
77101
74200
47991
10711

บริการด้านรถทัวร์
ติดตั้งซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการทาบัญชี
ให้เช่ารถมอเตอร์ไซส์
ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป
เป็นนายหน้าตัวแทนค้าต่าง
ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายขนม เบ
เกอรี่

2/1 หมู่ที่ 9
10/1 หมู่ที่ 2 ถนนหมู่บ้านเพิ่มพูนธานี
4 ถนนละม้ายสงเคราะห์ ซอย 5
160 ซอยไวยอุทิศ
7/1 ซอยโสตถิพันธ์ ถนนกาญจนวนิช
220/1 หมู่ที่ 3
183 ชั้นที่ 2 ถนนกาญจนวนิช

ต.สะท้อน
ต.ควนลัง
ต.หาดใหญ่
ต.หาดใหญ่
ต.สะเดา
ต.พะวง
ต.คอหงส์

อ.นาทวี
อ.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่
อ.สะเดา
อ.เมืองสงขลา
อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา
จ.สงขลา
จ.สงขลา
จ.สงขลา
จ.สงขลา
จ.สงขลา
จ.สงขลา

90160
90110
90110
90110
90120
90100
90110

2/3/2563

100,000

56304

ประกอบกิจการจาหน่าย-ปลีกส่ง
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มต่างๆ

294 ถนนทุ่งรี

ต.คอหงส์

อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา

90110

5,965
5,966
5,967
5,968
5,969

0903563001059
0903563001121
0903563001130
0905563001522
0903563000788

หจ.เมทัลเวิรค์ แฟบริคเคชั่น
หจ.ไอเดีย สโตร์ มาร์เก็ตติ้ง
หจ.ภัทริเซีย อินเตอร์เทรด
บจ.เอ็มเจ.เอ็นจิเนียร์ จากัด
หจ.ประยูรพงศ์ ไบโอแมส

5,970 0903563000842 หจ.ขนมและข้าวบ้านปู
5,971
5,972
5,973
5,974
5,975
5,976
5,977

0903563000893
0903563001113
0905563001565
0903563001008
0903563000851
0903563001156
0903563000770

หจ.เสงี่ยม ออนทัวร์
หจ.เอ็ม.ที.พี ซิสเทม
บจ.เพียว แอคเคาน์ติ้ง จากัด
หจ.มิมิมอเตอร์ไบค์ 2020
หจ.ฮาล์ฟเฟรม โปรดักชั่น เฮ้าส์
หจ.สมาร์ท เฮลตี้
หจ.พีพี เบเกอรี่ เฮ้าส์

5,978 0903563000818 หจ.มิรคุ ุติ

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

5,979 0903563000885 หจ.กิมหยงออนไลน์

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

5/3/2563

100,000

47711

ประกอบกิจการจาหน่ายเสื้อผ้า เครื่อง
แต่งกายทุกชนิด

147-149 ถนนเพชรเกษม

ต.หาดใหญ่

อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา

90110

5,980 0903563000907 หจ.ปุณณวุฒิ

12/3/2563

100,000

46109

ประกอบกิจการเป็นตัวแทนนายหน้าค้า
ต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท

13/60 หมู่ที่ 1

ต.คลองแห

อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา

90110

5,981 0903563001105 หจ.ลี้วงศ์ตระกูล

27/3/2563

100,000

46109

เป็นนายหน้า ตัวแทนค้าต่างในกิจการและ 2 ซอยปุณณกัณฑ์-แสนสุข
ธุรกิจทุกประเภท

ต.คอหงส์

อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา

90110

5,982 0905563001921 บจ.เอ็มวายเอฟ(ไทยแลนด์) จากัด
5,983 0903563000915 หจ.สุพัฒวรัตน์

24/3/2563
12/3/2563

100,000
100,000

46694
46109

ประกอบกิจการค้าบรรจุภัณฑ์
347 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 4
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนนายหน้าค้า 164/2 หมู่ที่ 14
ต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภทเว้นแต่
ธุรกิจประกันภัย

ต.หาดใหญ่
ต.คูหาใต้

อ.หาดใหญ่
อ.รัตภูมิ

จ.สงขลา
จ.สงขลา

90110
90180

5,984 0905563001808 บจ.เอ็นทีพี พลาซ่า จากัด
19/3/2563
5,985 0915563000143 บจ.บริหารสินทรัพย์ โปรฟิต พร็อพ 26/3/2563
เพอร์ตี้ ลอว์ จากัด

100,000
4,500,000

47912
64991

การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต
ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอทรัพย์สิน
ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงิน

ต.ราแดง
ต.พิมาน

อ.สิงหนคร
อ.เมืองสตูล

จ.สงขลา
จ.สตูล

90330
91000

5,986 0915563000119 บจ.แพสชั่น แกสโตร จากัด
5,987 0913563000079 หจ.ปะลาวัน คอนสตรัคชั่น

9/3/2563
2/3/2563

4,000,000
2,500,000

56101
41002

จาหน่ายอาหารและเครื่องดืุม่
9 หมู่ที่ 8
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 13/4 ถนนสตูลธานี
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่
ทาการ

ต.เกาะสาหร่าย
ต.พิมาน

อ.เมืองสตูล
อ.เมืองสตูล

จ.สตูล
จ.สตูล

91000
91000

9/3/2563
12/3/2563

2,500,000
2,000,000

47114
55101

จาหน่ายของชาทั้งปลีกและส่ง
ประกอบกิจการโรงแรม

276 หมู่ที่ 10
84 ถนนสินีวถิ ี

ต.ควนกาหลง
ต.พิมาน

อ.ควนกาหลง
อ.เมืองสตูล

จ.สตูล
จ.สตูล

91130
91000

5,990 0915563000135 บจ.เอ็นอาร์ ฟาร์ม แอนด์ ฟู้ด จากัด 25/3/2563

1,000,000

03219

ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าทะเล

599 หมู่ที่ 2

ต.เจ๊ะบิลัง

อ.เมืองสตูล

จ.สตูล

91000

5,991 0915563000151 บจ.เอสเอสที.การาจ จากัด

31/3/2563

1,000,000

45203

ประกอบกิจการดูแลรักษาและซ่อมบารุง
รถยนต์

870 หมู่ที่ 1

ต.คลองขุด

อ.เมืองสตูล

จ.สตูล

91000

5,992 0913563000095 หจ.สุนิสา ฟาร์ม ปุนยัง

20/3/2563

500,000

46900

ประกอบกิจการนาเข้าและส่งออกสินค้า 95 ถนนยาตราสวัสดี
ทางการเกษตร สัตว์น้า และสินค้าอุปโภค
บริโภคทุกชนิด

ต.พิมาน

อ.เมืองสตูล

จ.สตูล

91000

5,993 0913563000109 หจ.หลีเป๊ะ โมไบล์

23/3/2563

500,000

47413

ประกอบกิจการจาหน่ายอุปกรณ์สื่อสาร
โทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกัน
ทุกชนิด

307/1 หมู่ที่ 8

ต.เกาะสาหร่าย

อ.เมืองสตูล

จ.สตูล

91000

5,994 0913563000117 หจ.ป .นุส แอนด์ นนท์ มาร์เก็ต
คอนเซสชั่น

24/3/2563

500,000

47222

ประกอบกิจการจาหน่ายน้าดื่ม เครื่องดื่ม

61 หมู่ที่ 4

ต.ฉลุง

อ.เมืองสตูล

จ.สตูล

91140

5,988 0915563000101 บจ.ซันเดย์มาร์ท จากัด
5,989 0915563000127 บจ.ฟิวเจอร์ไทม์เทรดดิ้งเทคโนโลยี
จากัด

40/2 หมู่ที่ 5
121/19 ถนนสมันตประดิษฐ์

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

5,995 0913563000087 หจ.ฟ้าใส วอเตอร์
5,996 0925563000321 บจ.ไลออนส์ เทล ตรัง จากัด

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

5/3/2563
30/3/2563

200,000
3,500,000

11041
46102

การผลิตน้าดื่มบรรจุขวด หรือภาชนิดอื่น ๆ 343 หมู่ที่ 2
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนนาเข้า ส่งออก 50/7 หมู่ที่ 10
จัดจาหน่าย ขายปลีก ขายส่ง อาหาร
เครื่องดื่มทุกรูปแบบทุกชนิด

ต.คลองขุด
ต.โคกหล่อ

อ.เมืองสตูล
อ.เมืองตรัง

จ.สตูล
จ.ตรัง

91000
92000

5,997 0925563000313 บจ.ป.ปวิณณ์วชิ อินเตอร์ฟู้ด จากัด 24/3/2563

3,000,000

47912

ประกอบกิจการซื้อ ขาย สินค้าหรือบริการ 237 หมู่ที่ 9
โดยวิธกี ารใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ต.นาวง

อ.ห้วยยอด

จ.ตรัง

92210

5,998 0923563000214 หจ.ลองบีชบังกะโลเกาะมุก

9/3/2563

2,000,000

73101

ประกอบกิจการนาเที่ยว จัดทัวร์กรุ๊ปเหมา 62/2 หมู่ที่ 2
ส่วนตัวและองค์กรเป็นหมู่คณะ

ต.เกาะลิบง

อ.กันตัง

จ.ตรัง

92110

5,999 0923563000184 หจ.มีตังค์สะดวกซัก

2/3/2563

1,000,000

96202

ประกอบกิจการบริการร้านสะดวกซักแบบ 66/6-7 ถนนรัษฎา
หยอดเหรียญ

ต.ทับเที่ยง

อ.เมืองตรัง

จ.ตรัง

92000

6,000 0923563000222 หจ.ปิยาธนาพัฒน์

9/3/2563

1,000,000

46311

ประกอบกิจการค้าส่ง ปลีก ไก่สด ลูกชิ้น
ไส้กรอก หมูยอ และอาหารแปรรูป

19/2 ถนนรัษฎา

ต.ทับเที่ยง

อ.เมืองตรัง

จ.ตรัง

92000

6,001 0925563000232 บจ.อาร์ทเซเว่นมิวสิค จากัด

9/3/2563

1,000,000

90002

ประกอบกิจการด้านบันเทิงทุกประเภท
และให้คาปรึกษา เช่น จัดคอนเสิรต์ และ
ละครเวที การแสดงต่าง ๆ

99/112 ถนนรัษฎา

ต.ทับเที่ยง

อ.เมืองตรัง

จ.ตรัง

92000

6,002 0925563000267 บจ.โฮมมี่ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จากัด
6,003 0925563000283 บจ.ดิ๋มช็อป เงินล้าน 168 จากัด

12/3/2563
20/3/2563

1,000,000
1,000,000

47190
47910

ประกอบกิจการขายเครื่องอุปโภค บริโภค 20/64-65 ถนนท่ากลาง
ประกอบกิจการขายเครื่องแต่งกาย เสื้อ 18/50 ถนนเพลินพิทักษ์
รองเท้าเครื่องสาอาง ทั้งหน้าร้านและ
ออนไลน์

ต.ทับเที่ยง
ต.ทับเที่ยง

อ.เมืองตรัง
อ.เมืองตรัง

จ.ตรัง
จ.ตรัง

92000
92000

6,004 0925563000291 บจ.โชคอภิลักษณ์ จากัด

20/3/2563

1,000,000

49323

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

218/4 หมู่ที่ 5

ต.บางรัก

อ.เมืองตรัง

จ.ตรัง

92000

6,005 0923563000249 หจ.พิพรรษภรณ์ พาณิชย์

30/3/2563

1,000,000

47190

ประกอบกิจการจาหน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภค

251/36 ถนนตรังคภูมิ

ต.กันตัง

อ.กันตัง

จ.ตรัง

92110

6,006 0925563000259 บจ.กู๊ดรับเบอร์ครีเอชั่น จากัด

12/3/2563

1,000,000

22199

ประกอบกิจการแปรรูปยางเป็นผลิตภัณฑ์ 116 หมู่ที่ 2
ต่างๆเพื่อจาหน่ายในเชิงพาณิชย์

ต.วังวน

อ.กันตัง

จ.ตรัง

92110

6,007 0925563000305 บจ.ศรีสุข คอนสตรัคชั่น แอนด์
พร็อพเพอร์ตี้ จากัด

23/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ต.ในควน

อ.ย่านตาขาว

จ.ตรัง

92140

6,008 0925563000241 บจ.เคอาร์ดี พาราวู้ด จากัด

10/3/2563

1,000,000

16101

ประกอบกิจการเลื่อยไม้ สับไม้ แปรรูปไม้ 16/5 หมู่ที่ 2
โรงงานผลิตบานประตูหน้าต่าง และไม้สับ

ต.นาท่ามเหนือ

อ.เมืองตรัง

จ.ตรัง

92190

6,009 0923563000206 หจ.รักภาษา เอ็ดดูเคชั่น
6,010 0923563000231 หจ.เอกฉัตร เซอร์วสิ

5/3/2563
27/3/2563

600,000
500,000

85499
41002

การศึกษา โรงเรียน สถาบันการศึกษา
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ต.ทับเที่ยง
ต.บางรัก

อ.เมืองตรัง
อ.เมืองตรัง

จ.ตรัง
จ.ตรัง

92000
92000

47/1 หมู่ที่ 7

88/4 ถนนพระราม6
3 หมู่ที่ 1

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

6,011 0925563000275 บจ.ดิ อีจิซ จากัด
6,012 0923563000192 หจ.ส.ช่างเหล็ก รุ่งเรืองทรัพย์

12/3/2563
2/3/2563

500,000
500,000

46441
41002

ประกอบกิจการค้าเครื่องมือทางการแพทย์ 251/30 หมู่ที่ 4
ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่ 137/4 หมู่ที่ 2
พักอาศัย

ต.บ้านโพธิ์
ต.นาโยงใต้

อ.เมืองตรัง
อ.เมืองตรัง

จ.ตรัง
จ.ตรัง

92000
92170

6,013 0933563000176 หจ.ลานนา โฮมสเตย์ แอนด์
เรสเตอรองท์

19/3/2563

5,000,000

56101

ประกอบกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่ม

212 หมู่ที่ 6

ต.ควนมะพร้าว

อ.เมืองพัทลุง

จ.พัทลุง

93000

3/3/2563

5,000,000

31001

ประกอบกิจการผลิตและจาหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ รวมทั้งเครื่องตกแต่งบ้านทุก
ชนิด

272 หมู่ที่ 2

ต.ท่ามิหรา

อ.เมืองพัทลุง

จ.พัทลุง

93000

6,015 0933563000141 หจ.ซี แอนด์ อี คอนสตรัคท์ แอนด์
เอ็นจิเนียริ่ง

11/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด

7/4 หมู่ที่ 1

ต.เขาเจียก

อ.เมืองพัทลุง

จ.พัทลุง

93000

6,016 0933563000168 หจ.ทรัพย์ชูเชิด

19/3/2563

1,000,000

49323

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้า ทาง
อากาศ ภายในราชอาณาจักร

97/3 หมู่ที่ 11

ต.เขาเจียก

อ.เมืองพัทลุง

จ.พัทลุง

93000

6,017 0933563000206 หจ.เอ็ม โอ. ซัพพลายเชน ทราน
สปอร์ต

23/3/2563

1,000,000

49323

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้า ทาง
อากาศ

18/1 หมู่ที่ 7

ต.โคกชะงาย

อ.เมืองพัทลุง

จ.พัทลุง

93000

6,018 0933563000214 หจ.เซฟเฮาส์พัทลุง รีสอร์ท

26/3/2563

1,000,000

55101

ประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 203 หมู่ที่ 4

ต.ปรางหมู่

อ.เมืองพัทลุง

จ.พัทลุง

93000

6,019 0935563000283 บจ.นาโนเทค อินโนเวชั่น จากัด

4/3/2563

1,000,000

46108

ประกอบกิจการนาเข้า-ส่งออก จัด
71/20 หมู่ที่ 1
จาหน่ายผลิตภัณฑ์เคมี อาหารสาหรับสัตว์
ผงสาเร็จรูป

ต.ลาปา

อ.เมืองพัทลุง

จ.พัทลุง

93000

6,020 0935563000291 บจ.พีพี เลเบล พริ้นติ้ง จากัด

6/3/2563

1,000,000

18112

ประกอบกิจการบริการ จัดทา จัดพิมพ์
สติ๊กเกอร์และฉลากสินค้า

ต.ปรางหมู่

อ.เมืองพัทลุง

จ.พัทลุง

93000

6,021 0935563000330 บจ.พัทลุง กฎหมาย จากัด

27/3/2563

1,000,000

69100

ประกอบกิจการทางด้านกฏหมาย บริการ 78/2 หมู่ที่ 13
เป้นที่ปปรึกษากฏหมาย รับซื้อหนี้ รับโอน
หนี้ รวมทั้งสิทธิเรียกร้อง รับโอนสินทรัพย์
ญซึ่งเป็นหนี้ทุกประเภท

ต.ควนมะพร้าว

อ.เมืองพัทลุง

จ.พัทลุง

93000

6,022 0933563000184 หจ.คุณพร-ศรัณย์รตั น์

19/3/2563

1,000,000

66199

ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการ และ 289 หมู่ที่ 2
ดูแลผลประโยชน์เก็บผลประโยชน์และ
จัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

ต.ป่าพะยอม

อ.ป่าพะยอม

จ.พัทลุง

93110

6,014 0935563000275 บจ.ส สุกอินทร์ จากัด

300 หมู่ที่ 7

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

6,023 0935563000305 บจ.แสนดี พัฒนาการ จากัด

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

9/3/2563

1,000,000

41002

รับเหมาก่อสร้าง อาคารบ้าน อาคาร
อพาร์ตเม้นต์ อาคารโรงแรม อาคาร
โรงงาน โกดังสินค้าและงานก่อสร้าง

190 หมู่ที่ 3 บ้านบางหล่อ

ต.เกาะเต่า

อ.ป่าพะยอม

จ.พัทลุง

93110

18/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการก่อสร้างอาคาร บ้านพัก
อาศัย ทุกชนิด

251 หมู่ที่ 3

ต.พนมวังก์

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

93110

6,025 0933563000133 หจ.ช.เอราวัลย์ วิศวการโยธา

5/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 160/2 หมู่ที่ 6
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่
ทาการด ถนน สะพาน เขื่อน

ต.มะกอกเหนือ

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

93150

6,026 0935563000321 บจ.บัดดี้โฮม ดีไซน์ แอนด์คอน
สตรัคชั่น จากัด

27/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร 589/4 หมู่ที่ 1
พาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทาการ
ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์

ต.แม่ขรี

อ.ตะโหมด

จ.พัทลุง

93160

6,027 0933563000192 หจ.วัฒนสิทธิ์ การช่าง
6,028 0933563000150 หจ.โชคทวีกิจการเกษตร

19/3/2563
12/3/2563

500,000
500,000

41002
46692

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ประกอบกิจการจาหน่าย ปุ๋ย อาหารสัตว์
เคมีภัณฑ์ วัสดุการเกษตร ปศุสัตว์
อุปกรณ์การเกษตรทุกชนิด

ต.โคกชะงาย
ต.ควนขนุน

อ.เมืองพัทลุง
อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง
จ.พัทลุง

93000
93110

6,029 0933563000117 หจ.เอส ซี โฟรเซ่น ฟู้ด

2/3/2563

300,000

46312

ประกอบกิจการค้า อาหารทะเลแช่แข็งทุก 182 ถนนราษฏร์ปราโมทย์
ชนิด

ต.คูหาสวรรค์

อ.เมืองพัทลุง

จ.พัทลุง

93000

27/3/2563
3/3/2563
9/3/2563
3/3/2563

100,000
50,000
9,000,000
5,000,000

47215
31001
68104
47219

ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์ขนมอบ
ผลิตและจาหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน
ประกอบกิจการให้เช่าพื้นที่
จาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าหัต
กรรมสินค้าพื้นเมืองทุกชนิ

ต.ตะแพน
ต.มะกอกเหนือ
ต.อาเนาะรู
ต.อาเนาะรู

อ.ศรีบรรพต
อ.ควนขนุน
อ.เมืองปัตตานี
อ.เมืองปัตตานี

จ.พัทลุง
จ.พัทลุง
จ.ปัตตานี
จ.ปัตตานี

93190
93150
94000
94000

6,034 0945563000178 บจ.อีสมัม2555 จากัด

26/3/2563

1,000,000

47723

ประกอบกิจการค้าผลิตภัณฑ์บารุงผิว
112,113 หมู่ที่ 5
สาหรับผิวหน้า ผิวกาย เส้นผม หนังศรีษะ
โลชั่น ครีม เซรั่ม เครื่องสาอางค์ เวช
สาอางค์ที่มีประโยชน์และปลอดภัยต่อ
สุขภาพ

ต.รูสะมิแล

อ.เมืองปัตตานี

จ.ปัตตานี

94000

6,035 0945563000186 บจ.นูทรีพลัส (ประเทศไทย) จากัด
6,036 0945563000194 บจ.ไทยเวลเนส อินทิเกรทีฟ เมดิ
ซีน จากัด

30/3/2563
30/3/2563

1,000,000
1,000,000

47912
55101

ประกอบกิจการขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต 19 ถนนสันติสุข
ประกอบธุรกิจโรงแรม รีสอร์ทสุขภาพ
20/15 หมู่ที่ 10

ต.จะบังติกอ
ต.บานา

อ.เมืองปัตตานี
อ.เมืองปัตตานี

จ.ปัตตานี
จ.ปัตตานี

94000
94000

5/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ต.โคกโพธิ์

อ.โคกโพธิ์

จ.ปัตตานี

94120

6,024 0935563000313 บจ.แอล.เค. โฮม บิลดิ้ง 63 จากัด

6,030
6,031
6,032
6,033

0933563000222
0933563000125
0945563000151
0945563000127

หจ.เค้ก นู๋มิว
หจ.โฮมไอเดียส์ 2020
บจ.ซันไชน์ เบรน จากัด
บจ.ทีซี แอดวานซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ซ
จากัด

6,037 0943563000133 หจ.เอ.เอส.เค.ที เอ็นจิเนียริ่ง

40/1 หมู่ที่ 4
147 หมู่ที่ 7

248 หมู่ที่ 1
99 หมู่ที่ 4
132/6 หมู่ที่ 5
117 ถนนฤาดี

80/3 หมู่ที่ 8

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

6,038 0945563000143 บจ.เอฟ แอนด์ เอ็น การ์เม้นท์
จากัด

5/3/2563

1,000,000

14120

ประกอบกิจการโรงงานผลิต ผ้า เสื้อผ้า 5/2 หมู่ที่ 1
สาเร็จรูปและเครื่องอุปโภคอื่น ทุกประเภท

ต.นาเกตุ

อ.โคกโพธิ์

จ.ปัตตานี

94120

6,039 0945563000135 บจ.อัฟรูซ กรุ๊ป จากัด

4/3/2563

1,000,000

46312

ประกอบกิจการ ซื้อ จาหน่าย สินค้า
เกษตร กุ้ง หอย ปู ปลา รวมถึงแปรรูป
สินค้าเกษตรทุกชนิด

234/10 หมู่ที่ 3

ต.บางปู

อ.ยะหริ่ง

จ.ปัตตานี

94150

17/3/2563
12/3/2563

1,000,000
1,000,000

79120
47525

บริการจัดทัวร์ทั้งในและต่างประเทศ
ประกอบกิจการซื้อขายและจัดจาหน่าย
วัสดุก่อสร้างของใช้ในบ้าน

131/43 หมู่ที่ 3
52/1 หมู่ที่ 5

ต.เขาตูม
ต.ดอน

อ.ยะรัง
อ.ปะนาเระ

จ.ปัตตานี
จ.ปัตตานี

94160
94190

6,042 0943563000125 หจ.เกษมสุขการบัญชี

5/3/2563

200,000

69200

ประกอบกิจการบริการทาบัญชีและการ
ตรวจสอบบัญชี บริการด้านภาษีอากร
และประกันสังคม

22/16 ถนนเกษมสุข

ต.สะบารัง

อ.เมืองปัตตานี

จ.ปัตตานี

94000

6,043 0953563000176 หจ.ทองฟรุกอน 2

6/3/2563

4,000,000

47732

ประกอบกิจการ ซื้อ จาหน่าย ของเก่า
ทอง ทองเก่า และอัญมณีทุกชนิด

29 หมู่ที่ 7

ต.กรงปินัง

อ.กรงปินัง

จ.ยะลา

95000

6,044 0953563000184 หจ.สิมาพงศ์
6,045 0953563000192 หจ.ดับเบิ้ลยู. โปรเจคท์

9/3/2563
10/3/2563

2,800,000
2,000,000

56101
41002

ร้านอาหาร
ประกอบกิจการประมูลงานเพื่อรับเหมา
ก่อสร้างทุกประเภท

11 ซอย1 ถนนภิรมย์รตั น์
2/75 ถนนเวฬุวนั

ต.สะเตง
ต.สะเตง

อ.เมืองยะลา
อ.เมืองยะลา

จ.ยะลา
จ.ยะลา

95000
95000

6,046 0955563000160 บจ.ไอแอนด์แอล เมดิคอล ซัพ
พลาย จากัด

10/3/2563

2,000,000

46441

ประกอบกิจการขายส่งสินค้าทางเภสัช
ภัณฑ์และทางการแพทย์

5/5 หมู่ที่ 11

ต.สะเตงนอก

อ.เมืองยะลา

จ.ยะลา

95000

3/3/2563

2,000,000

35101

ประกอบธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าที่ผลิตจาก 69/5 หมู่ที่ 1
เชื้อเพลิงต่างๆ

ต.ตาเนาะแมเราะ

อ.เบตง

จ.ยะลา

95110

6,048 0953563000206 หจ.พรชัย ออโต้ซาวด์
25/3/2563
6,049 0955563000151 บจ.ธนภัทรเมืองใหม่ (2020) จากัด 9/3/2563

1,000,000
1,000,000

45201
71202

ติดตั้งและจาหน่ายอุปกรณ์ประดับยนต์
ประกอบกิจการตรวจสภาพยานยนต์ทาง
เทคนิค

53 ถนนเทศบาล 1
65 ซอยเย็นอากาศ2 ถนนอาคาร
สงเคราะห์

ต.สะเตง
ต.สะเตง

อ.เมืองยะลา
อ.เมืองยะลา

จ.ยะลา
จ.ยะลา

95000
95000

6,050 0955563000178 บจ.เรือนหัตถกรรม จากัด

12/3/2563

1,000,000

47691

ประกอบกิจการร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์
งานฝีมือคนไทยและของที่ระลึก

148/25 หมู่ที่ 6 ซอยพลายแก้ว

ต.สะเตงนอก

อ.เมืองยะลา

จ.ยะลา

95000

6,051 0955563000186 บจ.เคที วู๊ด (2020) จากัด

13/3/2563

1,000,000

02200

ประกอบกิจการ รับ ซื้อ ขาย ไม้สับ ไม้
เลื่อย ขี้เลื่อย ทุกชนิด

102/6 หมู่ที่ 3

ต.พร่อน

อ.เมืองยะลา

จ.ยะลา

95000

6,052 0955563000194 บจ.เอสที อินสติงต์ กรุ๊ป จากัด

17/3/2563

1,000,000

46900

ประกอบกิจการขายส่งขายปลีก สินค้า
อุปโภคทุกประเภท อาทิ เครื่องเเต่งกาย
เสื้อผ้ามือหนึ่ง เเละเสื้อผ้ามือสอง

88 ถนนเวฬุวนั

ต.สะเตง

อ.เมืองยะลา

จ.ยะลา

95000

6,040 0943563000141 หจ.สลาม ทราเวล
6,041 0945563000160 บจ.แอลพีที.โฮมเทรดดิ้ง จากัด

6,047 0955563000143 บจ.วิสาหกิจชุมชนพลังงาน
สะอาดเบตง จากัด

ลำดับ

เลขทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

วันที่
ทุนจดทะเบียน
รหัส
จดทะเบียน
(บำท)
วัตถุประสงค์

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

ตำบล

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

อำเภอ

จังหวัด

รหัส
ไปรษณีย์

6,053 0955563000208 บจ.อะบิดมอร์ จากัด

20/3/2563

1,000,000

82990

ประกอบกิจกรรมการบริการอื่นๆเพื่อ
39 ซอย4 ถนนหลังวัดเมือง
สนับสนุนธุรกิจซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ในที่อื่น

ต.สะเตง

อ.เมืองยะลา

จ.ยะลา

95000

6,054 0955563000216 บจ.กู๊ดไลฟ์ เฮลธ์ เมดิแคร์ จากัด

30/3/2563

1,000,000

46441

ประกอบกิจการจาหน่าย รองเท้ารองเท้า
เฝือก แผ่นเสริมรองเท้า และอุปกรณ์
ทางการแพทย์ทุกชนิด

ต.สะเตงนอก

อ.เมืองยะลา

จ.ยะลา

95000

6,055 0963563000273 หจ.สุวารีโยธากิจ

27/3/2563

5,000,000

42901

การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคสิ่ง
30/2 หมู่ที่ 4
อานวยความสะดวก (ยกเว้นตัวอาคารของ
โรงงานอุตสาหกรรม) และโครงการ
วิศวกรรมโยธาอื่นๆที่เกี่ยวข้องในน้า

ต.สุวารี

อ.รือเสาะ

จ.นราธิวาส

96150

6,056 0963563000281 หจ.ฮาฟีฟ โยธากิจ
6,057 0963563000249 หจ.อิสตานา บิสซิเนส
6,058 0963563000231 หจ.คูค่ ้า

31/3/2563
17/3/2563
13/3/2563

5,000,000
5,000,000
4,000,000

41002
47300
53200

รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด
สถานีบริการน้ามัน
ประกอบกิจการรับส่งสินค้าและพัสดุ
ภัณฑ์ทุกชนิด

ต.บาตง
ต.ปะลุกาสาเมาะ
ต.บางนาค

อ.รือเสาะ
อ.บาเจาะ
อ.เมืองนราธิวาส

จ.นราธิวาส
จ.นราธิวาส
จ.นราธิวาส

96150
96170
96000

6,059 0963563000257 หจ.วีระศักดิ์ เทรดดิ้ง แอนด์ คอน
สตรัคชั่น

18/3/2563

2,100,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 52/14 หมู่ที่ 6
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่
ทาการ ถนน สะพาน เขื่อน

ต.กะลุวอเหนือ

อ.เมืองนราธิวาส

จ.นราธิวาส

96000

6,060 0963563000192 หจ.ส. ศิรริ ตั น์ การโยธา

2/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร 101/2 หมู่ที่ 3
พาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทาการ

ต.ลาภู

อ.เมืองนราธิวาส

จ.นราธิวาส

96000

6,061 0963563000214 หจ.ดานีน พาณิชย์

5/3/2563

1,000,000

46103

ประกอบกิจการค้านาเข้าส่งออกสินค้าแม่ 88 หมู่ที่ 8
และเด็ก จาพวก ผ้าอ้อมสาเร็จรูป และ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับแม่และเด็กทุกชนิด

ต.โคกเคียน

อ.เมืองนราธิวาส

จ.นราธิวาส

96000

24/3/2563
25/3/2563

1,000,000
1,000,000

41002
46311

ประกอบกิจการงานรับเหมาก่อสร้าง
201/1 หมู่ที่ 1
ประกอบกิจการค้าชิ้นส่วนไก่สดแช่แข็ง
246 ซอย8 ถนนประชาวิวฒ
ั น์
และผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปปรุงสุกทุกชนิดทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ

ต.มะนังตายอ
ต.สุไหงโก-ลก

อ.เมืองนราธิวาส
อ.สุไหงโก-ลก

จ.นราธิวาส
จ.นราธิวาส

96000
96120

6,064 0963563000184 หจ.เกียรติชัย เอ็นจิเนียริ่ง

2/3/2563

1,000,000

41002

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง และงาน 14 หมู่ที่ 7 ถนนเทศบาล 15
โยธาทุกประเภท

ต.ตันหยงมัส

อ.ระแงะ

จ.นราธิวาส

96130

6,065 0963563000206 หจ.เจ.เจมส์.เอ็นเตอร์ไพรส์

2/3/2563

500,000

43210

ประกอบกิจการติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบ
รักษาความปลอดภัย ติดตั้งระบบทุก
ประเภทของอาคาร

70/3 หมู่ที่ 1

ต.โคกเคียน

อ.เมืองนราธิวาส

จ.นราธิวาส

96000

6,066 0963563000222 หจ.ธัญยธรณ์(11)

5/3/2563

250,000

46900

จาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

3 ถนนสฤษดิ์วงศ์

ต.สุไหงโก-ลก

อ.สุไหงโก-ลก

จ.นราธิวาส

96120

6,062 0963563000265 หจ.ไอ คิส เซอร์วสิ
6,063 0965563000143 บจ.ดีซีวี โกลบอล (ไทยแลนด์)
จากัด

65/8 หมู่ที่ 2

9/1 หมู่ที่ 4
113/2 หมู่ที่ 1
18 ซอย6(ถนนยะกัง 1) ถนนยะกัง 1

